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Αθήνα, σήµερα στις 14 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.23’ 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. Ιωάννη Πρωτούλη,
Βουλευτή Β’ Αθήνας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Ι&Μ
Χατζηκυριάκου» κ.ά. ζητούν διορισµό δύο επιπλέον µελών από
τα Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας στην Επιτροπή για την Επεξεργασία του νέου Κώδικα περί Εθνικών Κληροδοτηµάτων,
καθώς και την άρση των δυσµενών συνεπειών της άνισης φορολογικής µεταχείρισης των ιδρυµάτων.
2) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Νοµού Φθιώτιδος ζητά την ανάκληση της απόφασης
164674/29-12-2010 σύµφωνα µε την οποία καταργεί την παραχώρηση ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση
στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης ζητά την διατήρηση του αυτόνοµου και
αυτοτελούς χαρακτήρα του Ελληνικού Κέντρου Αργιλλοµάζης.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι κάτοικοι και οι φορείς Γουρνών
Νοµού Ηρακλείου ζητούν να µην εκποιηθεί η δηµόσια περιουσία,
επιχειρήσεις και οργανισµοί και να παραµείνουν κάτω από δηµόσια ιδιοκτησία.
5) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει τους προβληµατισµούς του για τη λειτουργία της
υπό σύσταση ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµων.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε

αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων ∆ηµοσίου Νοµού Αχαΐας αιτείται τη µη κατάργηση του Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) και τη µη ένταξη
του στον νεοσύστατο Οργανισµό Περίθαλψης Υγείας (ΟΠΥ).
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κλειτορίας αιτείται τη µη κατάργηση της ∆ΟΥ Κλειτορίας.
8) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Χρισσού Φωκίδος αιτείται την άµεση αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό ελαιοπαραγωγών της περιοχής, τόσο για τον κατεστραµµένο ελαιόκαρπο όσο και για το
φυτικό κεφάλαιο.
9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία «ΕΣΑµεΑ» αιτείται την εξαίρεση των ατόµων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την καταβολή εξετάστρων 5
ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων.
10) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Μιλόρη Κωστίκας, οµογενής
από την Αλβανία κάτοικος Γιαννιτσών Νοµού Πέλλης ζητεί να
ενηµερωθεί σχετικά µε θέµα που αφορά την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας της οικογενείας του.
11) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Γκανίδου Χρυσάνθη, κάτοικος
Ριζαρίου Νοµού Πέλλης ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε προσωπικό θέµα που αφορά στην καθυστέρηση καταβολής της σύνταξης γήρατος που δικαιούται.
12) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Αντωνιάδου Ελευθερία, κάτοικος Παραλίµνης Νοµού Πέλλης ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε
προσωπικό θέµα που αφορά στην καθυστέρηση καταβολής της
σύνταξης γήρατος που δικαιούται.
13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Αγοραστού Χρυσή, κάτοικος
Γιαννιτσών Νοµού Πέλλης ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε προσωπικό θέµα που αφορά την καταβολή της σύνταξης γήρατος.
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14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Στοΐδης Ελευθέριος αιτείται την
επίλυση του προβλήµατος της συνταξιοδότησης του.
15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Κερκίνη Καζόγλου αιτείται την
επίλυση του προβλήµατος συνταξιοδότησης της.
16) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Νοµού Καβάλας καταθέτει προτάσεις, ζητώντας την
εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων του νοµού.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισµούς που προωθούνται
προς όφελος συγκεκριµένων επιχειρηµατιών κ.λπ..
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµάδα Ελαιοπαραγωγών Βιάννου
Νοµού Ηρακλείου ζητά την καταβολή από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ποιοτικού παρακρατήµατος της
καλλιεργητικής περιόδου 2009-2010.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά καταγγελία του
κ. ∆ηµήτρη Κατσαΐτη προς το ΙΚΑ για τις περικοπές οι οποίες περιορίζονται µόνο στους οικονοµικά αδύναµους.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις διαπιστώσεις του ΤΕΕ Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδας για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ.
21) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ και
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά, µε
την οποία οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί κ. Αθανασοπούλου Πολυξένη, κ. ∆ηµητριάδη Ασπασία, κ. Λιώπας Αστέριος κ.ά. ζητούν
την τροποποίηση του ν. 3848/2010 στην κατεύθυνση των διατάξεων του ν. 2413/96 που ορίζουν ότι όσοι αποσπασµένοι στο εξωτερικό έχουν παντρευτεί µέχρι τις 17-6-96 µε οµογενή ή
αλλοδαπό µπορούν να παραµείνουν εκεί πέραν της πενταετίας
και µέχρι να συνταξιοδοτηθούν.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην κατάληψη του κτηρίου Μαραγκοπουλείου από οµάδες αντιεξουσιαστών.
23) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο οργανισµός κατά
των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) καταθέτει προτάσεις για την επίλυση
των θεσµικών και οικονοµικών ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν τα
κέντρα πρόληψης.
24) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Καρύστου Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της
αποκατάστασης των ζηµιών καθώς και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων µετά την καταστροφική πυρκαγιά της 21-08-2010.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες για τη διαιτησία σε αγώνες της Παναχαϊκής και στις
αποφάσεις που πάρθηκαν στην πρόσφατη συγκέντρωση φίλων
και φορέων.
26) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη ζητά την ενηµέρωση για τις
ενέργειες που προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειµένου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να ολοκληρωθεί ο διορισµός των διοριστέων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ 2008.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην δηµιουργία
οµάδων κρούσης των µεταναστών για να επικρατήσουν στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην ανησυχία συλλόγων
της περιοχής γύρω από την Ξερόλακκα για την έλλειψη εναλλακτικής πρότασης σχετικά µε τη µελλοντική διαχείριση των απορριµµάτων της Πάτρας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν
αποκάλυψε κανένα όνοµα ο πρώην επικεφαλής των εξοπλισµών
του Υπουργείου Άµυνας σχετικά µε συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε δηµοπρασίες ακινήτων πρώην δήµων του Νοµού Αχαΐας λόγω αδυναµίας τους να
αποπληρώσουν δυσθεώρητα χρέη.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανησυχία των
κατοίκων της Ξερόλακκας για την έλλειψη εναλλακτικής πρότασης για την µελλοντική διαχείριση των απορριµµάτων της Πάτρας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις δηλώσεις του
καθηγητή του ΤΕΙ Πάτρας κ. Σωκράτη Καπλάνη για το ότι η χώρα
µας δεν έχει καταστρώσει ένα συγκεκριµένο πλάνο για την ενέργεια και δη για τα φωτοβολταϊκά.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην ανησυχία που επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας για την αύξηση της
εγκληµατικότητας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για το φαρµακείο του ΠΓΝΠ από το οποίο για να
προµηθευτούν τα φάρµακα τους οι ασθενείς αναγκάζονται να
µεταβαίνουν δύο και τρεις φορές στο νοσηλευτικό ίδρυµα.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία της
πολιτείας να ελέγχει τις παράνοµες γεωτρήσεις στο Κρυονέρι
Κορινθίας και το αίτηµα του Οικολογικού Συλλόγου Κορινθίας
για εισαγγελική παρέµβαση.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη της επίσπευσης των διαδικασιών ψήφισης του νέου
επενδυτικού νόµου σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε έρευνα σύµφωνα
µε την οποία άτοµα δεκαπέντε έως είκοσι εννέα ετών είναι οι οµάδες που πλήττονται από την ανεργία στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στο γεγονός ότι η έναρξη
της ολοήµερης λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
στην Πάτρα βρήκε τους εργαστηριακούς γιατρούς να απέχουν
από τα καθήκοντά τους.
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39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας αιτείται τη διατήρηση του Κώδικα Αµοιβών των µηχανικών.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει τα χατίρια της Τουρκίας και µε την
απραξία της οδηγεί σε απεµπόληση εθνικών δικαιωµάτων στην
περιοχή Καστελόριζου.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στη δυσκολία συνέχισης
των χρηµατοδοτήσεων των αυτοκινητοδρόµων, που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της παραχώρησης, από τις τράπεζες.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι το ΤΕΕ ∆υτικής
Ελλάδας έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος µε
θέµα την διασφάλιση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου ∆ήµου Πατρέων.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι κινδυνεύουν να
τιναχθούν στον αέρα εννιακόσια πενήντα έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη σε όλο το Νοµό Αχαΐας.
44) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Νοµού Τρικάλων εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούµενη κατάργηση του ΟΠΑ∆.
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45) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας Ολυµπίας αιτείται να εκτιµηθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν
λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών στην περιοχή και να ενισχυθούν οικονοµικά οι πληγέντες παραγωγοί εσπεριδοειδών της
Ηλείας.
46) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στη βραδύτητα
µε την οποία απορροφώνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα.
47) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο κ. Ροβέρτος Κοκαλάκης, συνταξιούχος
του ΟΤΕ διαµαρτύρεται για υπερβολικές κρατήσεις που του έγιναν στο ποσό του «∆ώρου Χριστουγέννων» .
48) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης αιτείται να ισχύει η ίδια κλιµάκωση αξίας και ποσοστών για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα της αξίας τους κ.λπ..
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2724/13-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2322/16-12-2010
έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 3576/28-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-2418/16-12-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4640/07-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καντερέ Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2263/16-12-2010 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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4. Στην µε αριθµό 5802/2-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αλέξανδρου Κοντού δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 139037/ΙΗ/16-12-
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2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 6029/09-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανατολάκη Γεώργιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 142386/ΙΗ/16-12-
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2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 6184/16-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2505/16-12-2010
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έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 6349/17-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 414/16-12-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 6416/18-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 147036/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΗ/16-12-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 6504/22-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 736/16-12-2010 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 6588/24-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γιουµατζίδη Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2553/16-12-
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2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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11. Στην µε αριθµό 6624/24-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8212/11392/16-12-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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12. Στην µε αριθµό 6694/25-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 55822-1/7596-1/16-12-2010 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό 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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13. Στην µε αριθµό 6779/26-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βελόπουλου Κυριάκου και Πολατίδη Ηλία δόθηκε µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπ’ αριθµ. 21/702/ΑΣ 119693δις/16-12-2010 έγγραφο από τον
Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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14. Στην µε αριθµό 6879/20-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 753/16-12-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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15. Στην µε αριθµό 7520/09-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3823
B/16-12-2010 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 17ης Ιανουαρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 382/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Έλσας Παπαδηµητρίου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη για µη κατάργηση
της ∆ΟΥ Κρανιδίου κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 391/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά
µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των
αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 394/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επέµβαση
των ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο Κερατέας κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 387/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου ∆ρίτσα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των νεκρών τις γιορτές από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τροχαία κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 383/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Χαλκίδας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 390/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική της ∆ΕΗ κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 395/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Ανατολάκη
προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
έλλειψη στις υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 388/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη µείωση των οργανικών θέσεων στις νέες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, την αποψίλωση των δασικών υπηρεσιών της Χώρας κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 376/26/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΑΟΖ) κ.λπ..
Κυρία Παπαρήγα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Πρόεδρε, τα τολµηρά σας λόγια στο Ερζερούµ δεν µας εφησυχάζουν καθόλου. Το αντίθετο, µάλιστα, αυξάνουν τις ανησυχίες
µας, γιατί η ιστορία έχει δείξει –η παλαιότερη και κυρίως η πρόσφατη- ότι πολύ µεγάλες παραχωρήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας ή η απόπειρα να γίνουν παραχωρήσεις, γίνονταν αφού είχαν προηγηθεί µεγάλα και παχιά
λόγια περί εθνικού συµφέροντος, περί πατριωτισµού. Μάλιστα
τώρα, αυτά επαυξάνονται στις συνθήκες της λεγόµενης «παγκοσµιοποίησης» κ.λπ..
Όταν σπρώχνετε στον Καιάδα κυριολεκτικά το βιοτικό επίπεδο
των εργαζοµένων, γιατί θα διστάσετε να παραµερίσετε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, προκειµένου να εξασφαλίσετε
το στρατηγικό στόχο που έχετε διακηρύξει, η Ελλάδα να γίνει
ένας ενεργειακός δίαυλος; Και ενεργειακός δίαυλος για την Ελλάδα σηµαίνει συµφωνίες είτε διακρατικές είτε ανάµεσα στις µονοπωλιακές επιχειρήσεις, συµφωνίες που έχουν σχέση µε το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όντως είναι χρυσός. ∆εν
είναι, όµως, καθόλου χρυσός για όλους. Και προπάντων, δεν
είναι χρυσός για τους λαούς. ∆εν χρειάζονται και πάρα πολλές
αποδείξεις. Αρκεί να πάρουµε µόνο τις χώρες της Αφρικής: Σουδάν, Νιγηρία, Αγκόλα, Γκαµπόν, Γουιάνα και άλλες που έχουν τεράστια κοιτάσµατα πετρελαίου και οι λαοί λιµοκτονούν. Για να
µην αναφερθώ στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και για να µην
πάρουµε το πετρέλαιο ως αποφασιστική αιτία για την πραγµατοποίηση πολεµικών συγκρούσεων.
Ευθέως σας ρωτάµε: Η υφαλοκρηπίδα που αφορά στο Καστελόριζο, θα ενταχτεί στη συζήτηση γενικά για τον καθορισµό
της υφαλοκρηπίδας ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία; Και
γιατί δεν καθορίζετε την ΑΟΖ; Ποιος είναι ο λόγος, όταν µάλιστα
αυτό έχει γίνει σε όλες τις γειτονικές χώρες; Και υποσηµειώνουµε ότι το Καστελόριζο, εάν ενταχθεί –και έτσι πρέπει, να ενταχθεί- στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τότε ανεβάζει τη γειτονία της
ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας και βγάζει από τη µέση
τις τουρκικές αξιώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι, κυρία Παπαρήγα, δεν µε εκπλήσσετε καθόλου,
ούτε σήµερα που για µία ακόµα φορά, έρχεστε να µε ρωτήσετε
στη Βουλή, όχι µε βάση πραγµατικά περιστατικά ούτε µε κίνητρο ουσιαστικής συζήτησης, αλλά αναπτύσσοντας την επιχειρηµατολογία σας, µε βάση τις θεωρίες συνοµωσίας. Πολύ σας
αρέσουν, παντού, σε κάθε εξέλιξη, σε κάθε κίνηση, παντού βλέπετε µια µεγάλη συνωµοσία.
Στην περίπτωσή µας, είναι οι συνωµοσίες κάποιων δυνάµεων,
ξένων, νατοϊκών, που καθορίζουν την τύχη της χώρας µας, σαν
να είµαστε αδύναµοι και άβουλοι µπροστά στις εξελίξεις. Αυτή
είναι µία ψυχολογία, που εσείς καλλιεργείτε συστηµατικά βαθιάς
ηττοπάθειας, η οποία υπονοµεύει την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού. Είναι µια φιλοσοφική διαφορά στο DNA µας.
Η δική µας ιδρυτική διακήρυξη βασίστηκε στην πεποίθηση ότι
η Ελλάδα µπορεί. «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», ήταν µια
φράση που εκφράζει και σήµερα την πίστη µας στις δυνατότητες
που έχει ο λαός µας. Εκφράζει όµως και την υποχρέωση όλων
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µας, να αναλαµβάνουµε τις δικές µας ευθύνες και να µην ψάχνουµε για άλλοθι. Εκφράζει την πίστη µας ότι, µε δικές µας πρωτοβουλίες, κινήσεις, δηµιουργικότητα και δυναµικότητα, µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα.
Και αυτό κάνει αυτή η Κυβέρνηση. ∆είχνει και έδειξε ότι µπορεί, παρά τις πιο δυσοίωνες συνθήκες από το 1974, και αξιοπιστία να εδραιώσει, και φωνή να έχει, και να τη χρησιµοποιεί όπου
χρειάζεται και όπου βρισκόµαστε, και τα συµφέροντα της χώρας
να υπερασπίζεται.
Εσείς δεν το δέχεστε αυτό, γιατί δεν σας εξυπηρετεί, όταν θέλετε να ισοπεδώνετε κάθε προσπάθεια ή επιτυχία της Κυβέρνησης.Θέλετε να δηµιουργείτε εντυπώσεις, διότι βέβαια δεν κολλάει στις δικές σας θεωρίες συνωµοσίας, ότι δεν έχουµε λόγο
για τη µοίρα µας. Αυτή είναι µία αντίληψη, που καλλιεργήθηκε
συστηµατικά και από τη ∆εξιά, και από τη λεγόµενη «παραδοσιακή» Αριστερά. Και πού οδήγησε; Αντί να µιλάµε για τις δικές
µας αποφάσεις, να αναζητούµε ευθύνες στους καλούς ή κακούς
προστάτες. Είναι, λοιπόν, στο DNA σας να βλέπετε τις εξελίξεις,
ως µία απόµακρη διαδικασία µεγάλων παικτών και, άρα, συνωµοσίας.
Εµείς απορρίψαµε αυτήν τη λογική. Παλεύουµε, όχι για να
βρούµε τους καλούς ή κακούς πάτρωνες, αλλά για να απελευθερώσουµε τον ελληνικό λαό απ’ αυτήν την πελατειακή αντίληψη
εξάρτησης, και στο εσωτερικό, και στην εξωτερική µας πολιτική.
Και παίρνουµε δύσκολες αποφάσεις για τη χώρα, ακριβώς για
να εδραιώσουµε την αυτόνοµη και ανεξάρτητη πορεία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κάτι το οποίο υπονοµεύθηκε από τις πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Θέλω, πριν προχωρήσω στην ουσία της πολιτικής µας για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και για άλλα θέµατα που περιέχει η
ερώτησή σας, να σχολιάσω ορισµένα απ’ αυτά τα άλµατα λογικής -για να µην πω σενάρια επιστηµονικής φαντασίας- τα οποία
αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Μας µιλάτε για «µυστική διπλωµατία» και «µυστικές συµφωνίες» περί συνεκµετάλλευσης, για δήθεν µόνιµη αµφισβήτηση
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων εξαιτίας του ΝΑΤΟ και, µάλιστα, για αµφισβήτηση που εµείς αποδεχόµαστε! Παρά τις διαψεύσεις µας, παρ’ ότι τα όσα λέτε είναι µόνο εικασίες, που ποτέ
δεν εδραιώνονται στην πραγµατικότητα, εσείς έχετε ένα µόνιµο
τροπάριο. ∆εν θα σας διαψεύσω απλώς -το να διαψεύσω τέτοιους ισχυρισµούς, το θεωρώ αυτονόητο- θα σας κατηγορήσω για
κοινή συκοφάντηση και για υπονόµευση της ειλικρινούς προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα να χτίσει µια νέα σχέση µε τη γείτονα χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Μπορεί να συµφωνείτε µε τους χειρισµούς µας ή να διαφωνείτε, σεβαστό. Όµως, αυτή η ανεύθυνη εικοτολογία δηµιουργεί
αβάσιµες εντυπώσεις, καλλιεργεί αδικαιολόγητα φοβίες και ηττοπάθεια, σε µία κρίσιµη στιγµή για τον τόπο, µία στιγµή που
απαιτεί σοβαρότητα, εγρήγορση και κοινή προσπάθεια.
Μιλήσατε για «τολµηρά λόγια». Αλλά δεν είναι απλώς τολµηρά
λόγια, είναι οι τολµηρές αποφάσεις και πράξεις µας και στην εξωτερική πολιτική, κυρία Παπαρήγα.
Και τώρα, επί της ουσίας. Όπως γνωρίζετε καλά, την περασµένη εβδοµάδα βρέθηκα στην Τουρκία, όπου µίλησα εκτενώς
για την προοπτική των σχέσεων των χωρών µας και όπως είπα
και στους Τούρκους παριστάµενους, πρέσβεις και ηγεσία της
χώρας, δεν θα πήγαινα, εάν δεν πίστευα ειλικρινά ότι, Ελλάδα
και Τουρκία, µπορούν όχι µόνο να συνυπάρξουν ειρηνικά, αλλά
και να συνεργαστούν και να διαδραµατίσουν κοµβικό ρόλο για
την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευηµερία των λαών της ευρύτερης περιοχής, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα και Τουρκία, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο µαζί και,
η συνεργασία µας να γίνει παράδειγµα για την περιοχή, ενίσχυσης ειρηνικών θεσµών περιφερειακής συνεργασίας και διακυβέρνησης και ενός διαφορετικού τρόπου αντιµετώπισης των
προκλήσεων, σε έναν πολυπολικό κόσµο, από τα θέµατα των
συρράξεων και το περιβάλλον µέχρι και τα θέµατα της φτώχειας.
Βεβαίως, για να είµαστε ξεκάθαροι, εµείς παίρνουµε πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, µε στόχο την ενίσχυση της θέσης της
χώρας µας και διεθνώς, την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ελλά-
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δας και του ρόλου της, µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και
την εκµετάλλευση όλων των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων
της ελληνικής επικράτειας και σ’ αυτό το πλαίσιο και µε γνώµονα
τα εθνικά συµφέροντα και το σεβασµό των προβλέψεων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, προχωρούµε και όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Μιλήσατε για την Αφρική, σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια. Υπάρχουν, όµως, και άλλα παραδείγµατα, υπάρχει η Νορβηγία, που
επίσης βγάζει πετρέλαιο. Η διαφορά µεταξύ αφρικανικών χωρών
και Νορβηγίας, είναι η ύπαρξη δηµοκρατικών, ισχυρών και διαφανών θεσµών. Και αυτό ήταν το πρόβληµα και εδώ, στη χώρα
µας: Τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα µας –και δεν µιλώ για το
πετρέλαιο, αλλά για τον όποιο πλούτο υπάρχει- πώς τον διαχειριζόµαστε.
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα είναι, πράγµατι, ένα κράτος που διαχειρίζεται σωστά τον πλούτο του ελληνικού λαού. Αυτό είναι που
εδραιώνει το ΠΑΣΟΚ καθηµερινά: Ένα κράτος που σέβεται τα
χρήµατα και τον πλούτο του ελληνικού λαού. Εκεί είναι το πρόβληµα και όχι εάν έχουµε πετρέλαιο ή δεν έχουµε πετρέλαιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Οι θέσεις µας είναι σαφείς και σταθερές. ∆εν είναι όλα εύκολα,
προφανώς όχι. Χρειάζεται προσπάθεια και, φυσικά, η Τουρκία
έχει ευθύνη για τη στάση της.
Ήµουν απολύτως ξεκάθαρος για τα θέµατά µας στο Ερζερούµ, για να µην υπάρχουν περιθώρια παρερµηνειών και για να
είναι σαφές σε όλους, ότι χρειάζονται δυναµικές και απτές κινήσεις στο πλαίσιο της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας. ∆εν
πρόκειται για κανένα λεονταρισµό, αλλά για την απλή διατύπωση
της αλήθειας και για µίας απόλυτα ειλικρινούς εκ µέρους της Ελλάδας, τοποθέτησης, ακριβώς γιατί θέλουµε να προχωρήσει η
συνεργασία. Μιλάµε ειλικρινά, γιατί πιστεύουµε ότι αυτό αποτελεί επένδυση σε µία σταθερή σχέση.
Κυπριακό, υφαλοκρηπίδα, υπερπτήσεις, σεβασµός στη θρησκευτική ελευθερία και στις µειονότητες, προβλήµατα υπαρκτά
και σηµαντικά, για τα οποία µίλησα µε ευθύτητα. Όµως εσείς,
έρχεστε σήµερα εδώ και µας θέτετε και µία άλλη διάσταση. Μας
λέτε εν ολίγοις ότι, η προοπτική του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της
Χάγης, αποτελεί παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων από
µόνη της.
Και σας ερωτώ κυρία Παπαρήγα: Θεωρώ δεδοµένο πρώτα απ’
όλα ότι θέλετε, πρωταρχικός και σταθερός µας στόχος, να είναι
-όπως και είναι- η ειρηνική επίλυση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα, βάσει των προβλέψεων του ∆ικαίου της Θάλασσας.
Εάν αυτή η διαδικασία δεν έχει αποτέλεσµα, έστω ότι η Τουρκία
δεν ανταποκρίνεται στις διερευνητικές επαφές που έχουµε εντατικοποιήσει, µε σκοπό την εξεύρεση κοινής προσέγγισης, προκειµένου να προχωρήσουµε στη διαδικασία οριοθέτησης της
υφαλοκρηπίδας σε όλη τη θαλάσσια περιοχή, -το τονίζω αυτό
απαντώντας σε εσάς- µεταξύ των δύο χωρών, από τον Έβρο
µέχρι το Καστελόριζο, έστω ότι κάποια στιγµή φθάνουµε σε αδιέξοδο, τότε τι λέτε;
Εµείς λέµε πολύ απλά ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να υπάρξει σύµπτωση απόψεων για το ζήτηµα, δεν θα πρέπει να διαιωνίζεται αυτή η εκκρεµότητα, δηλητηριάζοντας τις
σχέσεις των δύο χωρών και θέτοντας προσχώµατα στη συνεργασία µας και εµείς λέµε, συµφωνία για από κοινού προσφυγή
στη Χάγη, όπως έχει κάνει πληθώρα χωρών, µε αντίστοιχα ζητήµατα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Εχέγγυο αποτελεί η εφαρµογή του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Θάλασσας και αυτό θεωρούµε
εµείς ως βάση, για την οριστική επίλυση της διαφοράς.
Η διευθέτηση του ζητήµατος θα έχει και θα είχε οφέλη, πολύ
σηµαντικότερα από την οικονοµική και µόνο ανάπτυξη, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουµε και αυτή την αξία. Θα έφερνε σταθερότητα, θα σφράγιζε την ειρήνη µεταξύ µας και θα οδηγούσε σε
ευηµερία της ευρύτερης περιοχής, χωρίς απαράδεκτα «casus
belli» και έωλες ρεβιζιονιστικές διεκδικήσεις.
Με αυτό το σκεπτικό εργαζόµαστε, για την οριοθέτηση όλων
των θαλασσίων ζωνών, µε το σύνολο των γειτονικών µας χωρών.
Και έχουµε ξεκινήσει, πέραν των συµφωνιών µε Ιταλία και Αλβανία, διαπραγµατεύσεις µε τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Και φυσικά
µε την Κύπρο, η σχέση που µας συνδέει, υπαγορεύει ότι, µόλις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το κρίνουµε σκόπιµο, θα προχωρήσουµε µε ταχύτητα στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών µας.
Ασκούµε πολιτική µε σύνεση, µε υπευθυνότητα και µε πρωταρχικό πάντα γνώµονα τα ελληνικά συµφέροντα, τα δικαιώµατα
και το σεβασµό της εθνικής κυριαρχίας.
Εσείς τι λέτε ακριβώς; Προσπαθώ να καταλάβω την πρότασή
σας. Ποια θα έπρεπε να είναι η λύση στο πρόβληµα. Στρουθοκαµηλισµός; Η στασιµότητα; Η σύρραξη; Με συγχωρείτε κυρία
Παπαρήγα, αλλά δεν µπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η δική σας
πρόταση ή αντιπρόταση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Ελληνικού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Πρόεδρε, ο τρόπος που απαντήσατε, ιδιαίτερα στα πρώτα τέσσερα-πέντε λεπτά, και οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιήσατε
επιβεβαιώνουν ότι σας έχουµε πιάσει στα πράσα και ότι αυτά που
λέµε δεν είναι θεωρίες.
Γιατί δεν βγήκατε να διαψεύσετε τον κ. Νταβούτογλου, να
πείτε µε δελτίο Τύπου «όχι δεν έχουµε συζητήσει αυτά»; ∆εν
έχετε βγει να τους διαψεύσετε. Εµείς δεν έχουµε χρηµατίσει κυπατζήδες, για να βλέπουµε συνοµωσίες. Εµείς βλέπουµε τη διαφάνεια και αυτό που είναι καθαρό. Ποιος αµφισβητεί τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας; Μόνο η Τουρκία; ∆εν είναι
κατοχυρωµένη η στάση της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ;
Έχετε ασκήσει ποτέ κριτική στο ΝΑΤΟ για το συγκεκριµένο ζήτηµα; Έχει βάλει ποτέ το ΝΑΤΟ στη θέση της την Τουρκία; Είναι
συµµαχία µέσα στην οποία συµµετέχετε. Να ξεκαθαρίσουµε τα
πράγµατα, πριν πω τι λέµε εµείς.
∆εν τοποθετηθήκατε στην ΑΟΖ. Η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ
δεν συµπίπτουν ακριβώς. Η χάραξη της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης περιέχει πολύ περισσότερα ουσιαστικά στοιχεία από
ό,τι ο καθορισµός της υφαλοκρηπίδας και δεν είναι τυχαίο ότι
αυτό δεν το χρησιµοποιείτε και το σνοµπάρετε, όπως έχω ακούσει ορισµένους Υπουργούς ή Υφυπουργούς στην τηλεόραση να
συζητάνε ότι δεν έχει σηµασία η ΑΟΖ. Πώς δεν έχει;
∆εύτερον, λέτε ότι βεβαίως, αν δεν τα βρούµε, θα κάνουµε ένα
συµβιβασµό. Εµείς ρωτάµε ποιος θα είναι ο συµβιβασµός και τι
θα υπηρετεί. Γενικά τις σχέσεις καλής γειτονίας ή τις πολυεθνικές του πετρελαίου ή το δικό σας µοντέλο –όπως λέτε- παραγωγικής ανάπτυξης, το εξαγωγικό, το εξωστρεφές, όπου τα
πάντα κρίνονται από τις συµφωνίες ανάµεσα στους µονοπωλιακούς οµίλους; Και γιατί να σας έχουµε εµπιστοσύνη;
Το 1997 κλείσατε ή δεν κλείσατε συµφωνία –η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος- µέσω της ∆ΕΠ, µε τρεις
πολυεθνικές πετρελαίου που αφορούσε την έρευνα, την εξόρυξη, την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και που αφορούσε
τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα Γιάννενα; Και στη συνέχεια
προχωρήσατε βέβαια και στο βόρειο Αιγαίο, Πρίνο κ.λπ.. Ποια
ήταν η συµφωνία που κάνατε; ∆ιαφανέστατη είναι. ∆εν µιλάµε
εµείς για συνοµωσίες. Το κέρδος της Ελλάδας από αυτό θα ήταν
12%. Τι µίσθωση θα σας έδιναν; Ανάλογα µε το τι θα έβρισκαν,
από 2% έως 15%, για είκοσι πέντε χρόνια. Και θα καθόριζαν οι
πολυεθνικές του πετρελαίου τις τιµές πώλησης του πετρελαίου
στην Ελλάδα, µε βάση τις διεθνείς τιµές. ∆ηλαδή, ιδιοκτησία που
έχει η Ελλάδα στη δική της ζώνη –εκεί δεν υπάρχει θέµα καθορισµού υφαλοκρηπίδας- θα οδηγούσε σε κανένα κέρδος.
Εµείς σας λέµε, έχετε εικοσιπενταετείς συµφωνίες για το βόρειο Αιγαίο. Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Τι έχει κερδίσει η Ελ-
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λάδα από αυτά; Τι αντλήθηκε, πώς αντλήθηκε; Γιατί µιλάµε για
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για διαφάνεια. Εµείς παίρνουµε υπ’
όψιν και το εξής: Το Αιγαίο και γενικά η λεκάνη της ανατολικής
Μεσογείου έχει αυτόν τον πλούτο, τους υδρογονάνθρακες, για
να µην πω τώρα ότι υπάρχει και ορυκτός πλούτος στη βόρεια Ελλάδα, χρυσός, ουράνιο κ.λπ. και πού πάει. Είναι περιοχή όπου
υπάρχουν οξύτατοι ανταγωνισµοί. Έγιναν και γίνονται πόλεµοι
για το πετρέλαιο.
Εποµένως, εµείς βεβαίως έχουµε πρόταση, αλλά η πρόταση
δεν µπορεί να αφορά µόνο τη συµφωνία Ελλάδας-Τουρκίας,
αλλά γενικότερα τον εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισµό
της Ελλάδας –να το πω έτσι- και τις διεθνείς της σχέσεις.
Το πρώτο πράγµα, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να καταγγελθεί το
ίδιο το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, µε το ύψος και τη δύναµη που εσείς καθορίζετε να το κάνετε και να είναι καθαρό στον ελληνικό λαό ότι
το ΝΑΤΟ ανέχεται τις παραβιάσεις της Τουρκίας.
∆εύτερον, υπάρχει αντιπυραυλική ασπίδα, η οποία αυτή τη
στιγµή εγκαθίσταται στην Τουρκία και αναλαµβάνει και τη διεύθυνση. Μπορείτε να τα βρείτε. Τα έχουµε ξαναπεί εδώ στη
Βουλή.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πλέγµα αποφάσεων που πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, ποια είναι η κόκκινη γραµµή της Ελλάδας, να πάρουµε υπ’ όψιν και το διεθνή συσχετισµό. Τι θα πει να διατυπώσουµε την πρότασή µας; Εδώ υπάρχει ένα πακέτο στο Αιγαίο και
στην ανατολική Μεσόγειο. Γιατί να σας έχουµε εµπιστοσύνη;
Γιατί στηρίξατε τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας; Γιατί ο Μιλόσεβιτς καταπίεζε τους Αλβανούς ή γιατί υπήρχε η συµφωνία INOGATE και ήθελαν να διασπάσουν τη Γιουγκοσλαβία για να
περάσει ο αγωγός πετρελαίου; Εκείνη την περίοδο έτσι τα ήθελαν οι Αµερικανοί για να φέρνουν το πετρέλαιο από την Κασπία
στην Ευρώπη κ.λπ..
Θέλετε, λοιπόν, εµείς να σας κάνουµε µια πρόταση αποµονωµένη, χωρίς να πειράξουµε τη γενικότερη πολιτική σας. Εµείς,
βεβαίως, δεν θέλουµε πόλεµο µε την Τουρκία, αλλά µας ενδιαφέρει και τι είδους ειρήνη θα υπάρχει. Εδώ µέσα µπαίνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο ορυκτός πλούτος. ∆εν είναι, αν
θέλετε, τα παραδοσιακά µε την Τουρκία. Μπαίνουν πάρα πολλά
ζητήµατα και αυτό επιβάλλει µια διαφορετική πολιτική, ενιαία,
γιατί εσωτερική και εξωτερική δεν έχει διαφορά. Γιατί να σας
έχουµε δηλαδή εµπιστοσύνη;
Ο πόλεµος του Ιράκ ήταν άσχετος µε το πετρέλαιο; Ο πόλεµος
του Αφγανιστάν ήταν άσχετος και θέλετε εσείς να σας πούµε
απλώς τι θα κάνετε µε την Τουρκία; Σκοπίµως αποµονώνετε το
ζήτηµα Ελλάδα και Τουρκία; Βεβαίως έχει την ιδιαιτερότητά του
και την ιστορική και οποιαδήποτε.
Να το πούµε καθαρά. ∆εν σας έχουµε εµπιστοσύνη, όχι γιατί
έχουµε ανακαλύψει ένα συνωµοτικό σχέδιο. Γιατί αυτή είναι η
στρατηγική σας, γιατί αυτό συµφέρει σήµερα την αστική τάξη
της Ελλάδας, να ανταγωνίζεται την αστική τάξη της Τουρκίας.
Και όταν υπάρξει συµφωνία θα είναι προσωρινή, θα είναι µια ανακωχή. Αύριο αλλάζουν οι εταίροι, αλλάζουν οι συµµαχίες. Αυτό
θέλουµε να βάλουµε στον ελληνικό λαό.
Σήµερα δεν µας είπατε για κόκκινη γραµµή. Τι θα πει «µέχρι
το Καστελόριζο»; Το «µέχρι το Καστελόριζο» µπορεί να σηµαίνει
έξω και το Καστελόριζο. ∆εν µας λέει τίποτα. Να µας πείτε καθαρά πού ανήκει η υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου. Θα είναι
ουδέτερη; Θα βγει απέξω; Είναι κρίκος αυτό. Μιλάτε συνέχεια
για το βόρειο Αιγαίο. Μα, υπάρχει κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Και
µιλάµε από την σκοπιά των συµφερόντων του ελληνικού λαού,
των συµφερόντων του τουρκικού λαού, των συµφερόντων της ειρήνης, της περιοχής. Ε, λοιπόν, δεν σας εµπιστευόµαστε. Τι να
κάνουµε; Μακάρι να µας διαψεύσετε.
Και αν θέλετε –για να ολοκληρώσω- όλη αυτή τη συζήτηση που
την φέρνουµε εδώ, τη φέρνουµε ακριβώς γιατί θέλουµε και µε
τον τρόπο µας –αυτά είναι τα µέσα που έχουµε- να ασκήσουµε
πίεση. Μακάρι να µην το κάνετε. ∆εν έχουµε τα µάτια στραµµένα
στις κάλπες. Τα µάτια µας πηγαίνουν πολύ πιο µακριά, τι θα γίνει
µετά από δέκα και δεκαπέντε χρόνια και όχι συγκυριακά για να
πάρουµε ένα χειροκρότηµα ή να κατηγορηθούµε για συνωµότες.
∆εν σας εµπιστευόµαστε, λοιπόν. Πειράζει; Καλό είναι αυτό στο
κάτω-κάτω, παράγοντας πίεσης είναι.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κυρία Παπαρήγα, δεν περίµενα να µας εµπιστεύεστε αλλά εµπιστευθείτε λίγο, τη δικιά σας κοινή λογική. ∆ιότι εσείς οι ίδιοι, µε
τις δικές σας φράσεις και τα δικά σας λόγια, δείχνετε πόσο παράλογα και, θα έλεγα, πολλές φορές, και µε πολλές παρανοήσεις, σκέφτεσθε.
Εγώ σας είπα για το Καστελόριζο, ότι δεν υπάρχει θέµα αµφισβήτησης, για την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου. Εσείς το
θέσατε. Εσείς, εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Κανένας άλλος
δεν το έθεσε αυτό, κυρία Παπαρήγα. ∆εν καταλαβαίνω. Και πώς,
όταν εγώ σας λέω ότι υπάρχει, εσείς το αντιστρέφετε αυτό, και
λέτε, επειδή εγώ είπα ότι το Καστελόριζο είναι µέσα σε αυτά τα
οποία θα πρέπει να οριοθετηθούν, ως έχουσα υφαλοκρηπίδα
αυτή η νήσος, εσείς, από αυτά τα λόγια, λέτε ότι: άρα αυτή είναι
απόδειξη, ότι θα είναι απέξω το Καστελόριζο; Ε, πέστε µου, µε
ποια λογική µπορεί κανείς να µιλήσει µαζί σας; Ποια εµπιστοσύνη
µπορείτε να εµπνέετε εσείς, µε αυτά τα λόγια σας;
Σε ό,τι αφορά τις διαψεύσεις, εµείς κάνουµε διάψευση όποτε
χρειάζεται και το κάνουµε συστηµατικά. Και αυτή η παράταξη,
και αυτή η Κυβέρνηση έχει παραδοσιακά διαψεύσει και σηκώσει
τη φωνή της όπου χρειάζεται, και στο ΝΑΤΟ, και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και απέναντι στην Τουρκία, κ. Παπαρήγα, και είµαστε
υπερήφανοι γι’ αυτό. Αυτή είναι η ξεκάθαρη στάση µας. Και µην
«τσιµπάµε» µε την κάθε δήλωση κάθε αξιωµατούχου, που θέλει
να λέει αυτό που θέλει, να προτείνει ή να προβάλλει από τη δικιά
του πλευρά.
Το αναπτυξιακό µοντέλο. Αναφερθήκατε σε ένα άλλο θέµα.
Πρώτα απ’ όλα, εµείς προχωρούµε και στην πράσινη ενέργεια
στο Αιγαίο, αλλά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, ή οτιδήποτε άλλο
υπάρχει στο υπέδαφος, πρώτο µας µέληµα, κ. Παπαρήγα –και
αυτή είναι κόκκινη γραµµή- είναι να οριοθετήσουµε την υφαλοκρηπίδα, τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Αυτό το απλό λέµε εµείς
και το κάνουµε µε µεγάλη συνέπεια και σύνεση. Από κει και πέρα,
ας µην δηµιουργούµε εντυπώσεις. Πρέπει να γίνουν έρευνες για
το τι υπάρχει στο υπέδαφος. Βεβαίως, το θέµα του περιβάλλοντος θα είναι επίσης πολύ σηµαντικό, γιατί το Αιγαίο δεν είναι
µόνο πετρέλαιο, είναι και τουρισµός, είναι και πολιτισµός, είναι οι
θάλασσες, αλλά είναι και η ενέργεια, η οποία µπορεί να αποτελέσει πηγή ειρήνης και ειρηνικής συνεργασίας, και στα Βαλκάνια,
και στη Μεσόγειο, και παντού.
Αποκλειστική οικονοµική ζώνη ΑΟΖ, επειδή το θέσατε. Νοµίζω
ότι αυτά τα θέµατα θα έπρεπε επίσης να µην τα αντιµετωπίζουµε
µε µια εύκολη ρητορική, γιατί πολλά από αυτά είναι και βαθιά τεχνικά και νοµικά ζητήµατα.
Τα κυριαρχικά δικαιώµατα του παράκτιου κράτους επί της
υφαλοκρηπίδας του, υφίστανται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
εξ υπαρχής, «ab initio», και αυτοδικαίως «ipso facto» ανεξαρτήτως κατοχής ή ρητής διακήρυξης. Συνακόλουθα, το δικαίωµα εκµετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των πόρων της
υφαλοκρηπίδας, δεν εξαρτάται, ούτε επηρεάζεται από την κήρυξη ή µη αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Το ίδιο το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Χάγης, σε απόφασή του για υπόθεση της υφαλοκρηπίδας Λιβύης-Μάλτας το 1975, επεσήµανε ότι, αν και είναι
δυνατόν να υπάρχει υφαλοκρηπίδα όπου δεν υπάρχει Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, χωρίς αντίστοιχη υφαλοκρηπίδα. Αυτό
σηµαίνει, δηλαδή, ότι το µέγιστο της έκτασης της Αποκλειστικής
Οικονοµικής Ζώνης, είναι το όριο της υφαλοκρηπίδας. Αυτό που
εµείς προσπαθούµε να οριοθετήσουµε, δηλαδή µέσα από τις διαδικασίες αυτές. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα αποκλείει τη θέσπιση Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Το ζήτηµα της κήρυξης
ΑΟΖ από την Ελλάδα, δεν εξετάζεται µεµονωµένα, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο της θέσπισης θαλασσίων ζωνών και της εφαρµογής της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας, το 1982. Υπενθυµίζω ότι, το 1995, κατά την επικύρωση της Σύµβασης, η Ελλάδα κατέθεσε δήλωση επιφυλασσόµενη πλήρως των σχετικών δικαιωµάτων της, τα οποία και δεν
απεµπολούνται. Πάλι για το Καστελόριζο, σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
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Θέλω, επίσης, να σας θέσω και πάλι το ζήτηµα του ∆ιεθνούς
∆ικαίου, διότι δεν µου απαντήσατε. Γιατί χωρίς την ευνοµία,
υπάρχουν βεβαίως και άλλες λύσεις.
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: (∆εν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ακριβώς, όταν δεν έχουµε το δίκαιο, υπάρχουν άλλες λύσεις.
Χωρίς την εφαρµογή του δικαίου, ξέρετε ποιες είναι αυτές οι
εναλλακτικές λύσεις. Είναι η επιβολή, όχι η επιβολή του δικαίου,
αλλά η επιβολή του ισχυρού. Σηµαίνει να λύνουµε τα προβλήµατά µας στην κοινωνία, ακόµα και µε τη βία, την αυτοδικία.
Αυτό είναι που µου προτείνετε κυρία Παπαρήγα, όταν λέτε να
µην υπάρχει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης; Ή µήπως υπάρχει κάποιο επαναστατικό δίκαιο, που θα λύσει τα προβλήµατα µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας; Γι’ αυτό δηµιουργήσαµε τους
διεθνείς οργανισµούς, τα διεθνή δικαστήρια. Αυτό ήταν µια µεγάλη κατάκτηση του προηγούµενου αιώνα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι που λέµε, το αυτονόητο. Και αν δεν
βρεθεί λύση, να πάµε από κοινού εκεί.
Θυµάµαι παλαιότερα τους κοµµουνιστές, να λένε ότι η αντιπαλότητα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι τεχνητή –εσείς τα
λέγατε αυτά- ότι την καλλιεργούν σκόπιµα οι κυβερνήσεις του
ΝΑΤΟ και των δύο χωρών, για να προκαλούν ένταση και κούρσα
εξοπλισµών.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αυτά
δεν τα είπαµε ποτέ. Μην αλλοιώνετε τη στάση µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θυµάµαι να λέτε, ότι οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Σας
θυµάµαι παλαιότερα, να προασπίζεστε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και
τους θεσµούς ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών. Λυπάµαι ειλικρινά που, µια πολιτική δύναµη, που θέλει να λέγεται «προοδευτική», µια πολιτική δύναµη, που κάποτε πρέσβευε το
διεθνισµό και τη συνεργασία των λαών, τώρα ξεπέφτει στο επίπεδο να καλλιεργεί µε δηµαγωγικό τρόπο εθνικιστικές φοβίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: (∆εν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πάλι τα λέτε! Πραγµατικά, πού τα είδατε; Πού τα είδατε κύριοι
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος; Γιατί εσείς τα φτιάχνετε αυτά.
Θεωρίες είναι συνοµωσίας δικές σας. Λυπάµαι, κυρία Παπαρήγα,
γιατί µε τις συνοµωσίες σας έχετε καταντήσει, ο καλύτερος προπαγανδιστής των ακραίων τουρκικών θέσεων, όταν µιλάτε για το
Καστελόριζο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ούτε στα όνειρα του πιο ακραιφνούς Κεµαλιστή στρατηγού
του βαθέως Τουρκικού κράτους, δεν συµβαίνουν αυτά που εσείς
λέτε εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων. Λυπάµαι πράγµατι, αλλά νοµίζω ότι ο δικός µας όχι µόνο τολµηρός λόγος, αλλά και οι τολµηρές µας πράξεις, είναι η απόδειξη. Και αυτά, τα αναγνωρίζει ο
ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Στις κατσίκες των Ιµίων αυτά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): 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,
πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
από το 3ο Γενικό Λύκειο Χολαργού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση των υπόλοιπων επίκαιρων
ερωτήσεων.
Σας γνωστοποιώ ότι η πρώτη µε αριθµό 378/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων
για ψάρεµα µε µηχανότρατα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα θα σας παρακαλούσα να δεχθούµε να γίνει µια αλλαγή
στη σειρά της επόµενης ερώτησης. Είναι παράκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Παπουτσή, επειδή έχουν σε
λίγο την τελετή παράδοσης και παραλαβής του Λιµενικού Σώµατος, αν δεν κάνω λάθος, να προηγηθεί η τέταρτη µε αριθµό
393/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράχτη στον Έβρο κ.λπ.
και να ακολουθήσει η επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας προς
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παρακαλώ για την κατανόηση και του κ. Κουτρουµάνη και του
κ. Τζηκαλάγια για την αλλαγή της σειράς.
Tο Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφώνησε.
Προχωρούµε, λοιπόν, στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης
του κ. Ιωάννη Κοραντή.
Κύριε Κοραντή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντίθετα ίσως από ό,τι θα περιµένατε, εγώ θα
ξεκινήσω λέγοντάς σας «Μπράβο». Μπράβο, σχετικά µε την ανακοινωθείσα πρόθεσή σας να ανεγείρετε ένα φράχτη στον Έβρο.
Είναι ένα θέµα το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει συζητηθεί ευρύτατα και έχει προκαλέσει πολυποίκιλες αντιδράσεις. Μπράβο,
γιατί κάνετε κάτι που δεν τόλµησε να κάνει, να αναγγείλει ο προκάτοχός σας, αλλά ούτε οι προηγηθείσες κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Μπράβο, διότι πρέπει να σας πούµε
ότι µας δικαιώνετε, εµάς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
διότι προτείναµε εδώ και χρόνια συγκεκριµένα µέτρα, αλλά διάφοροι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, µας χαρακτήριζαν ακραίους,
ρατσιστές και µας στόλιζαν µε διάφορα κοσµητικά επίθετα.
Η ουσία είναι, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι το µέτρο αυτό το κάνετε, το λαµβάνετε µε είκοσι χρόνια καθυστέρηση, όταν ήδη
έχουν µπει στην Ελλάδα δύο εκατοµµύρια λαθροµετανάστες,
όταν αντιµετωπίζει η πατρίδα πλείστα όσα προβλήµατα κοινωνικά, οικονοµικά, εγκληµατικότητας, µε το παραεµπόριο, µε τα
τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ -επίσηµα στοιχεία- διαφυγόντα
από ΦΠΑ, από δραστηριότητες που ασκούν οι λαθροµετανάστες
κ.ο.κ.. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Ας έρθω, όµως, στο προκείµενο, κύριε Υπουργέ. Αυτό το
µέτρο που, όπως σας είπα, είναι καλό, φτάνει; Πιστεύετε ότι αυτά
τα δωδεκάµισι χιλιόµετρα φράχτη µεταξύ Νέας Βύσσας και Καστανίων θα λύσουν το πρόβληµα; ∆εν νοµίζετε ότι δεν είναι ικανός αυτός ο φράχτης από µόνος του να αποτρέψει την είσοδο
εκατοντάδων χιλιάδων λαθροµεταναστών από την Τουρκία; Οι
Τούρκοι δουλέµποροι, πρώτα-πρώτα, θα αναζητήσουν και άλλες
διόδους για να τις εκµεταλλευτούν και αυτό το είδαµε και το ζήσαµε, διότι χαρακτηριστικά, όταν αναγγέλθηκε το µέτρο, µειώθηκε κατακόρυφα ο αριθµός των όσων εισέρχονταν από την
περιοχή εκείνη, αλλά πέρασαν από άλλα σηµεία στον Έβρο. Συνεπώς, τι άλλα µέτρα ολοκληρωµένα θα χρησιµοποιήσετε;
∆εύτερο ερώτηµα: Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα λάβετε, τι θα κάνετε, για να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος οι
ήδη ευρισκόµενοι επ’ αυτού απρόσκλητοι επισκέπτες µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω αναλύσει πολλές φορές από
το Βήµα της Βουλής τις δέσµες των πολιτικών που προωθούµε,
έτσι ώστε να εφαρµόσουµε το συντοµότερο δυνατό το πρόγραµµα δράσης, το οποίο έχει προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση, έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούµε σταδιακά.
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι από όλα τα µέτρα, τα οποία
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έχουµε στη διάθεσή µας αυτή τη στιγµή, το ουσιαστικότερο, το
αποτελεσµατικότερο, αυτό το οποίο σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική αποτελεί την ισχυρότερη απάντηση και το ισχυρότερο
µέτρο αποτροπής στα µεταναστευτικά ρεύµατα είναι η αποτελεσµατική και ταχεία λειτουργία του συστήµατος ασύλου, το οποίο
νοµοθετήσαµε µόλις προχθές µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου
µας στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Μόνο µία αποτελεσµατική υπηρεσία λειτουργίας ασύλου, που
λειτουργεί αµέσως από τη στιγµή που αιτείται, µπορεί να δώσει
απάντηση στο ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης. Και αυτό γιατί;
Γιατί αυτό το οποίο ζούµε στη χώρα, αυτό το οποίο βλέπουµε
στη χώρα, ουσιαστικά είναι ένας πολύ µεγάλος αριθµός µεταναστών, οι οποίοι ζητούν άσυλο είτε έχουν δικαίωµα είτε δεν έχουν.
Εποµένως, η χώρα µας πρέπει ν’ ανταποκριθεί πρώτον, στο αίτηµα της διεθνούς κοινότητας και στις υποχρεώσεις µας, όσον
αφορά τις διεθνείς συνθήκες. Όσοι έχουν δικαίωµα ασύλου και
διεθνούς προστασίας θα το πάρουν, όσοι δεν έχουν αυτό το δικαίωµα, δεν θα µπαίνουν στη χώρα, θα φεύγουν αµέσως.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος που µπορεί να δώσει µία απάντηση ουσιαστική. Εποµένως, η απάντησή µας είναι θεσµική. Στο
πλαίσιο αυτά υπάρχουν µια σειρά µέτρα αστυνοµικού χαρακτήρα, συµβολικού χαρακτήρα, λειτουργικού χαρακτήρα, επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας µας. Ένα από αυτά τα
µέτρα είναι και ο φράχτης. Μόνος του ο φράχτης δεν πρόκειται
να δώσει καµµία λύση, µόνος του ο φράχτης προφανώς δεν θα
είχε κανένα αποτέλεσµα. Αλλά ο φράχτης γίνεται στα δωδεκάµισι
χιλιόµετρα του χερσαίου εδάφους, όπου προσφέρεται ουσιαστικά η περιοχή και η χώρα µας, ούτως ώστε οι πάσης φύσεως
διακινητές των λαθροµεταναστών από ολόκληρο των κόσµο,
αφού περάσουν από τα όποια εµπόδια παρουσιάζουν οι τουρκικές αρχές, φτάνουν στα σύνορα και, από κει και πέρα, τους πάντες αναλαµβάνει η Ελλάδα.
Ε, λοιπόν, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο! ∆εν αντέχουµε το βάρος
και την πίεση των µεταναστευτικών ροών. Η ελληνική κοινωνία
αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή µια µεγάλη οικονοµική κρίση. Κάνουµε µια τεράστια, εθνική προσπάθεια να ανταπεξέλθουµε στις
απαιτήσεις του παρόντος και του µέλλοντος και να βγάλουµε την
Ελλάδα από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υπουργού)
Ε, σ’ αυτήν την κρίση δεν έχουµε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης πολλών υποδοµών τέτοιων, οι οποίες απαιτούνται για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου. Γι’ αυτό το λόγο έρχεται αρωγός
η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά την αίτηση της Ελλάδος, µετά τις
προσπάθειες της δικής µας Κυβέρνησης, να χρηµατοδοτήσει τη
δηµιουργία υποδοµών και τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών
αρχών φύλαξης των συνόρων, της Αστυνοµίας και του Λιµενικού
Σώµατος, προκειµένου να ανταποκριθούµε ακριβώς στις απαιτήσεις αυτού του φαινοµένου.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, εκείνο το οποίο έχει σηµασία είναι
ότι ο φράχτης ως φράχτης, πέραν του αποτελέσµατος που θα
έχει εκ των πραγµάτων στην περιοχή, γιατί θα οργανώσει τις
ροές των µεταναστών -δεν σηµαίνει ότι κανείς που έχει δικαίωµα
πολιτικού ασύλου, δεν θα µπορέσει να έρθει στην Ελλάδα,
όποιος έχει δικαίωµα θα µπορέσει να έρθει κανονικά, διά της κανονικής πύλης- έχει ένα καθαρά συµβολικό χαρακτήρα. Γιατί;
Γιατί στέλνει ένα καθαρό µήνυµα προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά
και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα είναι αποφασισµένη να φυλάξει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται στο µέλλον να επιτρέψει σ’
αυτού του είδους τις µεταναστευτικές ροές να επιχειρούν να περάσουν από την Ελλάδα, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει
αυτήν την πίεση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Κοραντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Εµένα πρέπει να σας πω ότι περισσότερο από το συµβολισµό
µ’ ενδιαφέρει το αποτέλεσµα. Γι’ αυτό και θα σας καταθέσω κά-
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ποιες συγκεκριµένες προτάσεις, αν θέλετε να τις λάβετε υπ’ όψιν
σας, για την αντιµετώπιση της αποτροπής εισόδου των λαθροµεταναστών.
Πρώτον, να επεκταθεί ο φράχτης στο µεγαλύτερο µέρος των
συνόρων στον Έβρο και πάντως εκεί όπου η στάθµη των νερών,
ειδικότερα το καλοκαίρι, κατεβαίνει τόσο πολύ, ώστε να µπορεί
κάποιος να διαβεί τον Έβρο πεζή.
∆εύτερον, κατασκευή από τις Ένοπλες ∆υνάµεις αντιαρµατικής τάφρου σε σηµεία που αυτό θα κριθεί απαραίτητο.
Τρίτον, ανάγκη για µία δραµατική αύξηση του αριθµού των συνοριοφυλάκων. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν τη
στιγµή είναι ανεπαρκείς και πάρα πολλοί είναι σε άλλες περιοχές και πάντως όχι στα σύνορα. Πάρα πολλοί δε, σύµφωνα µε
επίσηµη απάντηση του Υπουργείου σας, στην Αθήνα.
Τέταρτον, ανάγκη να επανεξεταστούν υπό το φώς των νέων
δεδοµένων οι κανόνες εµπλοκής των Ενόπλων ∆υνάµεων. Κύριε
Υπουργέ, θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι εδώ πέρα αντιµετωπίζουµε µια εισβολή. Είναι µία εισβολή που δεν διεξάγεται από
ένοπλους, καίτοι κάποιοι από αυτούς είναι, αλλά παραµένει εισβολή.
Πέµπτον, αντιµετώπιση του ενδεχόµενου βιαίας επαναπροώθησης σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης στην όχθη του ποταµού. Και πάντως θα πρέπει να πεισθούν, έστω και µε την
ανάγκη βίας, ότι στην Ελλάδα δεν µπαίνουν λαθροµετανάστες.
Αυτό το έχει πει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ.
Μπεγλίτης, ο οποίος δήλωσε ότι εκόντες-άκοντες θα πρέπει να
φύγουν.
Έκτον, να εξασφαλιστεί παράταση παραµονής της FRONTEX.
Νοµίζω ότι η θητεία της λήγει µέσα στο Μάρτιο. Είναι θετική η
παρουσία της, άρα πρέπει οπωσδήποτε να παραταθεί η παραµονή της.
Έβδοµον, πολύ καλή η ιδέα σας, κύριε Υπουργέ, να µιλήσετε
στο Al Jazeera, να δώσετε αυτήν τη συνέντευξη. Είχε µια θετική
απήχηση. Επαναλάβετέ την µε το ίδιο ή παρεµφερές περιεχόµενο µε µείζονα ΜΜΕ των χωρών προέλευσης των λαθροµεταναστών, για να περάσετε στην κοινή γνώµη των χωρών αυτών
σαφέστατα το µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ο «ΧΥΤΑ»
όλων των ταλαίπωρων αυτού του κόσµου.
Όγδοο, να ενταθούν οι προσπάθειες για καταγγελία του ∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ. Εκεί τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Έχει φτάσει στο νυν
και αεί. Θα πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική αντικινήτρων µέχρι διακοπής της κοινοτικής αναπτυξιακής και οικονοµικής βοήθειας στις χώρες προέλευσης, ειδικότερα, κύριε
Υπουργέ, εάν αντιδρούν στη σύναψη διµερών συµφωνιών επανεισδοχής µε την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εάν η Ευρωπαϊκή
Ένωση θέλει να ασκεί πολιτική ανθρωπιστικού δικαίου και µάλιστα µε διευρυµένη έννοια, αυτό δεν µπορεί να το κάνει σε βάρος
της Ελλάδος. Συνεπώς θα πρέπει να τεθεί εκ νέου επί τάπητος το
θέµα της αναλογικής και ποσοστιαίας συµµετοχής όλων των κρατών-µελών στην υποδοχή των λαθροµεταναστών.
Ένατο, επαναδιαπραγµάτευση του αριθµού των επανεισερχοµένων στην Τουρκία. Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι ο
αριθµός των χιλίων, για την ακρίβεια «µέχρι χίλιους», που προέκυψε από τη συµφωνία του προκατόχου σας µε τον Τούρκο οµόλογό του πέρυσι το Μάιο, δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα.
∆έκατον, ανασύνταξη του όλου νοµοθετικού πλαισίου που
αφορά τους λαθροµετανάστες και το άσυλο. Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά τη θέση του κόµµατός µου ειδικότερα όσον αφορά
το νόµο περί ασύλου που ψηφίστηκε προ ηµερών, ότι αποτελεί
κερκόπορτα για περαιτέρω είσοδο λαθροµεταναστών.
Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ: Τι θα κάνουµε µ’ αυτούς που
είναι εδώ; Θα χρειαστεί ανάληψη πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τη συντονισµένη και από κοινού µε άλλους εταίρους
επαναπροώθηση των λαθροµεταναστών στις χώρες προέλευσής
τους. Είναι σαφές ότι, εφόσον οι πρεσβείες των χωρών αυτών
ουσιαστικά κατ’ εντολήν των κυβερνήσεών τους κωλυσιεργούν
για να χορηγήσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειµένου οι υπήκοοί τους να επιστρέψουν στη χώρα τους, αποτελεί πλέον µονόδροµο η συντονισµένη δράση µε δική µας πρωτοβουλία στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής, για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µε την προηγούµενή σας ιδιότητα
ως Πρέσβεως γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διπλωµατική διαδικασία
είναι σαν το ώριµο κρασί: Χρειάζεται χρόνο, για να ωριµάσει. Και
έχω την αίσθηση ότι σε αυτήν ακριβώς τη φάση βρισκόµαστε,
όσον αφορά τη σύναψη των συµφωνιών τόσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τις τρίτες χώρες όσο και της Ελλάδος µε τις χώρες
µε τις οποίες επιδιώκει διµερείς συµφωνίες. Αυτό απεδείχθη από
τη συµφωνία την οποία συνήψε η χώρα µας και η Ευρωπαϊκή
Ένωση µε το Πακιστάν πριν από µερικούς µήνες. Ελπίζουµε,
όµως, στην καλύτερη δυνατή εφαρµογή αυτών των συµφωνιών,
γιατί έχετε απολύτως δίκιο ότι δεν είναι πάντοτε συνεργάσιµες οι
πρεσβείες εδώ στην Αθήνα. Όµως, γίνονται βήµατα.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήµατα τα οποία θέσατε και τις
προτάσεις –τις σηµείωσα όλες, γιατί καταγράφουµε όλες τις θετικές ιδέες και προτάσεις- θέλω να κάνω ορισµένα διευκρινιστικά
σχόλια σε ορισµένες εξ αυτών.
Ο ρόλος του στρατού και της εµπλοκής των Ενόπλων ∆υνάµεων. Οι Ένοπλες ∆υνάµεις έχουν καθαρά συµβουλευτικό και
υποβοηθητικό ρόλο. Την απόλυτη ευθύνη της φύλαξης των συνόρων την έχει η Αστυνοµία όσον αφορά το χερσαίο έδαφος και
το Λιµενικό όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα. Ως εκ τούτου,
τόσο η FRONTEX όσο και οι Ένοπλες ∆υνάµεις µόνο ρόλο επικουρικό έχουν και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Υπάρχει πλήρης συνεργασία επ’ αυτού.
Η FRONTEX: Έχετε δίκιο ότι η προθεσµία αποχώρησης όχι
του Οργανισµού, αλλά των rabbits, των µονάδων ταχείας επέµβασης της FRONTEX, είναι τον Μάρτιο. Θα δούµε πώς ακριβώς
θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η FRONTEX παραµένει
εδώ για ένα χρόνο ως πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµογής µε κέντρο το γραφείο της FRONTEX στον Πειραιά, αλλά οι δυνάµεις
της FRONTEX παραµένουν όσο χρειαστεί στα νησιά µας και παντού.
Ο φράχτης: Ο σχεδιασµός µας αφορά τα δωδεκάµισι χιλιόµετρα χερσαίου εδάφους και αυτό γιατί θέλουµε να πάµε πάνω
στην οριογραµµή. Πέραν αυτού, όµως, του χερσαίου εδάφους,
η οριογραµµή φθάνει στο µέσον του ποταµού και εποµένως, δεν
υπάρχει δυνατότητα να δηµιουργήσουµε αποτρεπτικά εµπόδια
µέσα στον ποταµό. Ωστόσο, υπάρχει ενίσχυση όσον αφορά τις
δυνάµεις οι οποίες θα επιχειρούν µε πλωτά µέσα και στον ποταµό και στη θάλασσα και από αυτή την άποψη, υπάρχει τέτοιου
είδους σχεδιασµός.
Τέλος, όσον αφορά το ερώτηµά σας για τους υπάρχοντες εδώ
µετανάστες, θεωρώ ότι χρειάζεται µια συγκεκριµένη απάντηση.
Με το νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίσαµε µόλις προχθές, ενισχύουµε
τη διαδικασία επιστροφών µε δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι ο οικειοθελής επαναπατρισµός µε ουσιαστικά προγράµµατα, τα
οποία ανακοινώνουµε και υλοποιούµε και ο δεύτερος η υποχρεωτική απέλαση για τις περιπτώσεις εκείνων που αποδεικνύεται
ότι δεν έχουν καθεστώς διεθνούς προστασίας, ούτε δικαιούνται
ασύλου, ούτε έχουν µια εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα να
παραµείνουν νοµίµως στη χώρα µας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα επιχειρήσουµε να δώσουµε λύση στους υπάρχοντες
στη χώρα.
Όµως, το κυριότερο εξ αυτών είναι ότι πρέπει να δώσουµε
ένα πολύ καθαρό µήνυµα –και έχετε δίκιο σ’ αυτό- τόσο στις
χώρες τους, στους λαούς που αναζητούν κάποια καλύτερη τύχη
στο µέλλον, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα δεν
προσφέρεται ούτε ως Γη της Επαγγελίας για εκείνους οι οποίοι
επιδιώκουν µια καλύτερη τύχη, αλλά ούτε και ως πύλη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό, γιατί άκουσα πολλούς από
τους συναδέλφους σας που πήραν το λόγο, αλλά και από άλλα
κόµµατα να λένε: «Μα, επιτέλους τι κάνετε; ∆ώστε τους άδεια,
δώστε τους άσυλο, δώστε τους χαρτιά, δώστε τους ταξιδιωτικά
έγγραφα, να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη». Σας απαντώ ότι αυτή
η λογική οδηγεί στην αποβολή της χώρας µας την επόµενη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ηµέρα από τη Σένγκεν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 380/11-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την κατάργηση των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους
Ορεστικού Καστοριάς και ∆εσκάτης Γρεβενών κ.λπ..
Κύριε Τζηκαλάγια, έχετε δύο λεπτά, για να παρουσιάσετε την
ερώτησή σας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, στην ερώτησή µου
που αφορά τη διαφαινόµενη πρόταση της Κυβέρνησης να καταργήσει τα περιφερειακά παραρτήµατα ΙΚΑ, όπως είπατε για το
παράρτηµα του ΙΚΑ του Άργους Ορεστικού Καστοριάς και της
∆εσκάτης των Γρεβενών, χωρίς να ξεφεύγω από τα πλαίσια του
πολιτικού ήθους και της ευπρέπειας του λόγου, χρησιµοποίησα
σκληρή γλώσσα και είµαι αναγκασµένος να το πράξω και σήµερα, γιατί όχι µόνο εγώ, αλλά και η Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύει
ότι εδώ και δεκαπέντε µήνες η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει πραγµατοποιήσει τη µεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση απέναντι στους
πολίτες µεταπολιτευτικά. Έτσι, λοιπόν, λέω και στην ερώτησή
µου ότι ο τότε Υφυπουργός και σήµερα Αναπληρωτής Υπουργός
κ. Κουτρουµάνης µε εξαπάτησε στην απάντησή του.
Αναφέροµαι στο ότι τον Ιούλιο του 2010 στην ερώτηση που
έκανα για την διαφαινόµενη κατάργηση του ΙΚΑ του Άργους Ορεστικού απαντούσε ο κ. Κουτρουµάνης ότι µέχρι τότε δεν είχε ληφθεί απόφαση και ότι θα επανεξεταζόταν. Στα κριτήρια δε που
ανέφερε και στα οποία θα βασιζόταν η απόφαση της Κυβέρνησης
έλεγε για τον αριθµό των δικαιούχων περίθαλψης. Και λέω ότι
στην περιοχή του Άργους Ορεστικού είναι πάνω από πενήντα χιλιάδες οι κάτοικοι. Έλεγε επίσης για τον αριθµό των συναλλαγών στις παροχές και στο µητρώο των ασφαλισµένων. Πάνω από
εκατό πολίτες επισκέπτονται το ΙΚΑ του Άργους Ορεστικού κάθε
µέρα. Για τη λήψη οριστικής απόφασης λέει ότι θα συνεκτιµηθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και οι τοπικές συνθήκες,
συγκοινωνίες, τοπικό δίκτυο κ.λπ.. Η ∆εσκάτη απέχει µία ώρα
από τα Γρεβενά, όπως και από την Ελασσόνα, µε πάρα πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο. Η κ. Κατσέλη µού απαντούσε τον Σεπτέµβριου του 2010, όταν είχε ζητηθεί να συµβληθεί ένας καρδιολόγος γιατρός στη ∆εσκάτη, ότι οι ασφαλισµένοι εκεί είναι χίλιοι
εννιακόσιοι, ενώ οι κανονισµοί του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών, µιλάνε για δυόµισι χιλιάδες.
Κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, µετά το 1950, που ουσιαστικά αναπτύχθηκε η Ελλάδα, µε την εργασία και τον ιδρώτα του
ελληνικού λαού φτιάχτηκαν διάφορες δοµές, όπως δρόµοι, νοσοκοµεία, υποκαταστήµατα του ΙΚΑ. Λέµε ότι, για να πάµε µπροστά σαν χώρα, πρέπει ο κόσµος να αρχίσει να επιστρέφει στην
Περιφέρεια και από το λεκανοπέδιο της Αττικής και από τα µεγάλα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Αν αρχίσουµε να καταργούµε τα
νοµαρχιακά νοσοκοµεία, εάν αρχίσουµε να κλείνουµε τα παραρτήµατα του ΙΚΑ και τις ∆ΟΥ πιστεύετε ότι θα συµβάλλει αυτό
στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας;
Περιµένω να δω τι θα µου απαντήσετε και θα συνεχίσω στην
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση του κ.
Τζηκαλάγια, θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κουτρουµάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, οµολογώ
ότι ένιωσα έκπληξη διαβάζοντας το περιεχόµενο της ερώτησής
σας και εξακολουθώ να εκπλήσσοµαι και από αυτό που είπατε
στην οµιλία σας, δηλαδή ότι σας εξαπάτησα. ∆εν ξέρω µε πόση
ευκολία εσείς διατυπώνετε αυτές τις εκφράσεις και απευθύνετε
αυτές τις κατηγορίες, όµως για µένα είναι βαριά κατηγορία να
µιλάτε για εξαπάτηση και για κάθε πολίτη που έχει µια πορεία
σαν τη δική µου, µια πορεία δηλαδή φυσιολογική που δεν έχει
κάνει τέτοιου είδους ενέργειες. Όταν µάλιστα αυτή η κατηγορία
είναι εντελώς αβάσιµη νοµίζω ότι είναι ύβρις και συκοφαντία. Και
θα το αποδείξω γιατί είναι αβάσιµη.
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Ρωτάτε το Υπουργείο στις 9 Ιουλίου 2010, αν θα καταργήσει τα
συγκεκριµένα παραρτήµατα του ΙΚΑ στο Άργος Ορεστικό και
στη ∆εσκάτη.
Η απάντηση είναι αυτό που διαβάσατε. ∆ηλαδή, ότι θα υπάρξουν κάποια κριτήρια έτσι ώστε να γίνει µία αναδιοργάνωση του
ΙΚΑ σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γιατί µη µου πείτε ότι ένα υποκατάστηµα
του ΙΚΑ, που έχει έναν ή δύο υπαλλήλους, µπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Θέλουµε να έχουµε οργανωµένα υποκαταστήµατα.
∆εν είπαµε, όµως, ούτε για το Άργος Ορεστικό, ούτε για τη
∆εσκάτη. Βάλαµε κάποια κριτήρια και αυτά τα κριτήρια τα διαβάσατε λίγο πριν. Η απάντηση, λοιπόν, κατέληγε λέγοντας ότι
οριστική απόφαση θα ληφθεί εφόσον βεβαίως µελετηθεί συνολικά το θέµα της οργάνωσης του ΙΚΑ.
Ερχόµαστε στο σήµερα. Οι απαντήσεις τόσο του ΙΚΑ, όσο και
της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, δηλαδή της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και η δική µου απάντηση είναι οι ίδιες. Θα µελετήσουµε δηλαδή, ξανά το θέµα της
οργάνωσης του ΙΚΑ, γιατί έχουµε και νέα στοιχεία, νέα πράγµατα
που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας -όπως για παράδειγµα το
θέµα του διαχωρισµού των κλάδων υγείας από τους κλάδους σύνταξης- και θα καταλήξουµε σ’ ένα νέο σχεδιασµό που θα έχει –
επαναλαµβάνω- ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Εποµένως, πού βρίσκετε την εξαπάτηση; Περιµένω στη δευτερολογία σας µία απάντηση, ουσιαστικά περιµένω µία ανάκληση
των όσων είπατε. Εσείς µπορεί να έχετε συνηθίσει –δεν ξέρω- να
απευθύνετε τέτοιου είδους κατηγορίες µε µεγάλη ευκολία. Εγώ
δεν αποδέχοµαι τέτοιου είδους κατηγορίες.
Έλεγα, λοιπόν, ότι θα γίνει ολοκληρωµένος σχεδιασµός, έτσι
ώστε εκεί που δεν µπορεί το ΙΚΑ να εξυπηρετήσει τους πολίτες,
να οργανωθεί σε νέα βάση και ενδεχοµένως να συνεργαστεί και
µε τα άλλα ταµεία. Συζητάµε και το ενδεχόµενο συστέγασης των
υπηρεσιών, προκειµένου ο πολίτης να έχει καλύτερη εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το κριτήριό µας και µε αυτό θα προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Τζηκαλάγιας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, προσωπικά τιµώ εσάς
και τους αγώνες σας. Αν σας ενόχλησε η έκφραση που χρησιµοποίησα, θα µπορούσα να εξηγήσω πώς εννοώ το ότι µε διαψεύσατε, για να µην πω ότι αυτοδιαψευστήκατε, εάν ακούγεται
βαριά η έκφραση πως µε εξαπατήσατε.
Το είπα µε την έννοια ότι πρόσφατα –φαντάζοµαι το γνωρίζετεοι κεντρικές υπηρεσίες του ΙΚΑ ζήτησαν από τις περιφερειακές και µάλιστα από τους προσφάτως τοποθετηθέντες από εσάς
προϊσταµένους των νοµαρχιακών µονάδων υγείας- να προβάλλουν τις γραπτές αντιρρήσεις τους, εάν έχουν, για τις συγχωνεύσεις των παραρτηµάτων, παραδείγµατος χάριν του Άργους,
παράρτηµα της Καστοριάς, της ∆εσκάτης, παράρτηµα του ΙΚΑ
Γρεβενών. Γι’ αυτό χρησιµοποίησα αυτήν την έκφραση. Σίγουρα
εννοώ ότι έχω έντονες επιφυλάξεις και µακάρι να αποδειχθεί ότι
δεν θα το πράξετε στο τέλος.
Έχουµε έντονες επιφυλάξεις γιατί δυστυχώς όλα ανάγονται σ’
αυτό το περίφηµο µνηµόνιο. Θέση µου και θέση µας είναι ότι
είναι κατάπτυστο αυτό το µνηµόνιο που ψηφίσατε το Μάιο. Ήδη
εσείς το αναθεωρήσατε δύο φορές µέσα στο 2010, παρά το ότι
πριν από το µνηµόνιο είχε δεσµευθεί η Κυβέρνησή σας ότι για
τους τοµείς υγείας, παιδείας και ασφάλειας δεν ισχύει το µνηµόνιο.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ένα µήνα πριν η Κυβέρνησή σας κρυφά
πέρασε τροπολογία σε άσχετο νόµο µε την οποία ονοµάζει τα
νοσοκοµεία της περιφέρειας από κατηγορία Γ’ σε Β’, που στην
πράξη σηµαίνει ότι τα επαρχιακά νοσοκοµεία της Καστοριάς, των
Γρεβενών κ.ά. –αυτά µε αφορούν, γι’ αυτό και τα αναφέρω- δεν
θα µπορούν να λειτουργήσουν και τις τριάντα ηµέρες του µήνα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες
ηµέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο Ερζερούµ. Παρακολούθησα και την προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού γι’ αυτό.
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Ερζερούµ, εάν γνωρίζετε, στα αρµενικά σηµαίνει τόπος των
Ρωµιών. Εκεί όµως στο Ερζερούµ, ο Κεµάλ Ατατούρκ και οι συν
αυτώ κεµαλιστές ακόνισαν τα σπαθιά τους πριν τα φέρουν στον
τράχηλο των χριστιανικών πληθυσµών της ανατολής, των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Αρµενίων
και των Ασσυρίων.
Θέλω να πω µε όλα αυτά πως φαίνεται ποια είναι η στόχευσή
σας, επιτέλους, σ’ αυτήν τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι’ αυτό
και λέω στην ερώτησή µου ότι µ’ αυτές τις αποφάσεις, ουσιαστικά πάτε να µικρύνετε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι τα
σύνορα. Είναι οι άνθρωποι που µένουν και πρέπει να ευηµερούν
εκεί και οι δραστηριότητες των ανθρώπων αυτών. Αν δηλαδή, τα
νοµαρχιακά νοσοκοµεία δεν λειτουργούν τριάντα ηµέρες το
µήνα, εάν κλείσετε τις ∆ΟΥ στο Άργος Ορεστικό, στο Νεστώριο,
στη ∆εσκάτη και τα παραρτήµατα του ΙΚΑ, ουσιαστικά θα µικρύνετε την Ελλάδα.
Αυτές είναι οι δεσµεύσεις σας; Γι’ αυτό µιλάω για µνηµόνιο,
για Ερζερούµ και γι’ αυτό µίλησαν και άλλοι για µυστικές διπλωµατίες. Εµείς είµαστε εδώ και καλούµε τον ελληνικό λαό να επαγρυπνεί για όλα όσα µέλλουν να γίνουν, γιατί ίσως χρειαστεί να
αντιδράσουµε µε τέτοιο τρόπο που αυτήν τη στιγµή κανείς δεν
µπορεί να τον προβλέψει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ανάπτυξη της Ελλάδας και στην περιφέρεια και στο κέντρο,
περιλαµβάνεται στο σχέδιο, το νόµο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που είναι
ένας νόµος µε τον οποίο αλλάζει η Ελλάδα και µάλιστα προς το
καλύτερο, κύριε συνάδελφε.
Θέσατε και άλλα ζητήµατα για τα νοσοκοµεία, για την εξωτερική πολιτική, για το µνηµόνιο. Θέλω να πω ότι δεν χρειαζόταν και
δεν χρειάζεται κανένα µνηµόνιο για να υπάρξει κοινή λογική σ’
αυτήν τη χώρα. Η κοινή λογική λέει ότι δεν µπορεί ο εργαζόµενος, ο πολίτης γενικά να πληρώνει το ΙΚΑ και τα άλλα ταµεία και
να µην έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σε συνέχεια της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
που ολοκληρώσαµε το 2010 -και αφορούσε το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας και ουσιαστικά βάζει τα θεµέλια για ένα νέο, βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα- το 2011 θα είναι ένας χρόνος ολοκλήρωσης της
µεταρρύθµισης στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης µε συγκεκριµένα έργα, συγκεκριµένα µέτρα, συγκεκριµένες επιλογές, συγκεκριµένες πολιτικές. Θα είµαι απόλυτα σαφής.
Η έκδοση της προσωρινής σύνταξης, την οποία εξαγγείλαµε
πριν από λίγες ηµέρες, είναι ένα µέτρο ανακούφισης των πολιτών, γιατί δεν µπορεί να περιµένει κάποιος ένα και δύο χρόνια
για να πάρει την πρώτη του σύνταξη. Είναι συγκεκριµένο το
µέτρο και θα εφαρµοσθεί τους επόµενους µήνες.
Η ενοποίηση των κλάδων υγείας είναι επίσης ένα πολύ συγκεκριµένο µέτρο. Τις επόµενες ηµέρες θα κατατεθεί ο σχετικός
νόµος στη Βουλή, για να έχουµε τη δυνατότητα µέσα στο χρόνο
να ξεκινήσουµε πιλοτικά την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος και να το ολοκληρώσουµε ένα χρόνο µετά, έτσι ώστε κάθε
ασφαλισµένος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα εάν είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ ή στο δηµόσιο.
Έχουµε την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
µέσα στο πρώτο τετράµηνο του 2011, όχι µόνο για να περιορίσουµε τη σπατάλη και να εξασφαλίσουµε πόρους για την ενίσχυση του συστήµατος, αλλά και για να διευκολύνουµε τον
πολίτη, γιατί ηλεκτρονική συνταγογράφηση σηµαίνει, µεταξύ
άλλων, κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας, κατάργηση του ελέγχου των συνταγών, µείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη.
Έχουµε υποχρέωση να πάµε στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Τα µισά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα
ασφαλιστικά ταµεία οφείλονται στο οργανωτικό και λειτουργικό
µοντέλο που έχουµε ακολουθήσει σ’ αυτήν τη χώρα για πολλά
χρόνια.
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Στα ασφαλιστικά ταµεία οι υπηρεσίες είναι χωρίς σύγχρονα
µέσα και µεθόδους λειτουργίας. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται και
οφείλουµε να πάµε σε µία αναδιοργάνωση αυτών των υπηρεσιών, έτσι ώστε και οικονοµίες κλίµακας να έχουµε, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουµε τον πολίτη, γιατί αυτός πρέπει να είναι
ο στόχος µας και νοµίζω ότι εδώ δεν χωρούν διαφορετικές απόψεις.
Από τη στιγµή που όλοι έχουµε κληθεί να υπηρετούµε το συµφέρον του πολίτη, πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων µας το να
υπάρξουν αυτά τα αποτελέσµατα, ώστε ο πολίτης να εξυπηρετηθεί καλύτερα απ’ ό,τι εξυπηρετείται σήµερα.
Σε γενικές γραµµές, αυτές είναι οι προτεραιότητές µας για το
2011. Ξέρουµε ότι έχουµε πολύ δουλειά µπροστά µας. Θα ακολουθήσουµε αυτόν το δύσκολο δρόµο, έτσι ώστε να έχουµε τα
αποτελέσµατα που θέλουµε, όχι µόνο εµείς, αλλά όλοι οι πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Συρίας, για την ανταλλαγή παραθεριστών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Τώρα θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 392/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση
της χώρας µας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης κ.λπ..
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης για δύο λεπτά, για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι η ερώτηση που κατέθεσα από σύµπτωση -µπορεί και συνειδητά βεβαίως- ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο αυτών των ερωτήσεων που κάνουµε.
Είναι, δηλαδή, άκρως επίκαιρη.
Κύριε Υπουργέ, ζούµε µια τραγωδία αυτήν την ώρα, µια τραγωδία που κάνει αυτή τη χώρα να θλίβεται και τον ελληνικό λαό
– για να το πω έστω µε µια δόση υπερβολής- να ντρέπεται. Τι
συµβαίνει µε αυτό το πράγµα για το οποίο έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί κι οι πέτρες σ’ αυτήν τη χώρα; Τη δικαίωση των Ελλήνων
θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας στη χώρα µας την διεκδικεί η
ιταλική δικαιοσύνη. Γιατί συµβαίνει αυτό; Συµβαίνει για τον εξής
απλό λόγο: ∆ιότι οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκατέλειψαν αυτά
τα θύµατα, εγκατέλειψαν τους Έλληνες θύµατα της ναζιστικής
θηριωδίας και διότι η ελληνική δικαιοσύνη, µε πραξικοπηµατικές
διαδικασίες, εγκατέλειψε τους συγγενείς των θυµάτων στις διεκδικήσεις τους και φθάσαµε στο σηµείο να καταφεύγουν στην ιταλική δικαιοσύνη, για να δικαιωθούν.
Έπρεπε να είχατε παρέµβει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης. Έπρεπε να είχατε παρέµβει και νοµικά, αλλά και πολιτικά και σε διεθνές, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Θεωρώ ότι η παρέµβαση, την οποία ανακοινώσατε, είναι
πάρα πολύ καθυστερηµένη. Γίνεται αν όχι στο «παρά πέντε», σίγουρα στο «και πέντε». Όµως, εν πάση περιπτώσει, θέλω να µας
πείτε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο αυτής της παρέµβασης, γιατί θέλουµε να πληροφορηθούµε -και νοµίζω ότι θέλει
να πληροφορηθεί κι ο ελληνικός λαός- αν αυτή η παρέµβαση θα
έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, ουσιαστικό περιεχόµενο ή γίνεται –
επιτρέψτε µου να πω- για λόγους εσωτερικών πιέσεων και για
λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και σκοπιµοτήτων.
Θα ήθελα, επίσης, να µου απαντήσετε και στο εξής µείζον
θέµα: Θα διεκδικήσετε, επιτέλους, τις γερµανικές επανορθώσεις
οι οποίες ανέρχονται, σύµφωνα µε διασταυρωµένες επιστηµονικές µελέτες, σε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ; Θα τις διεκδικήσετε
επιτέλους, για τη χώρα µας; ∆ιότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα η
οποία δεν αποζηµιώθηκε για τις µεγάλες καταστροφές της γερµανικής κατοχής και κυρίως δεν αποζηµιώθηκε ακόµα γι’ αυτό
το κατοχικό δάνειο, το δάνειο που µας έδωσαν µέσα στην Κατοχή, το οποίο στοίχισε πείνα και αίµα στον ελληνικό λαό.
Θα παρακαλούσα γι’ αυτές τις απαντήσεις σας, οι οποίες νο-
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µίζω ότι ενδιαφέρουν όχι µόνον εµάς αλλά όλο τον ελληνικό λαό
αυτήν τη στιγµή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Λαφαζάνη θα απαντήσει ο
Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στην απάντησή µου να
είµαι τουλάχιστον εγώ λογικός.
Ως προς το πρώτο ερώτηµά σας, κύριε Λαφαζάνη, νοµίζω ότι
έχετε ήδη πάρει την απάντηση µε πράξεις κι όχι µόνο µε λόγια.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε προχθές την απόφαση
της ελληνικής Κυβέρνησης να παρέµβει στη διαφορά µεταξύ
Γερµανίας και Ιταλίας ενώπιον του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της
Χάγης, για το θέµα ακριβώς των αποζηµιώσεων των οικογενειών
των θυµάτων της σφαγής του ∆ιστόµου. Η απόφαση αυτή για
εµάς, για την Κυβέρνησή µας, ήταν και είναι αυτονόητη και αντανακλά µια ηθική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας απέναντι
στην ηρωική θυσία των µαρτύρων του ∆ιστόµου και των οικογενειών τους. Είναι µια απόφαση µε τεράστιο συµβολισµό -τολµώ
να πω- που από µόνη της δίνει δικαίωση στους µακροχρόνιους
αγώνες τους.
Όσο για το δεύτερο ερώτηµά σας, θέλω να τονίσω ότι το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων συνολικά βεβαίως παραµένει ανοιχτό. Αυτή είναι µια θέση διαχρονική, από την οποία
καµµία ελληνική κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε και σίγουρα όχι η
σηµερινή Κυβέρνηση. Είναι ζήτηµα σύνθετο, µε ιστορικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και βεβαίως νοµικές παραµέτρους και ως
νοµικό ζήτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και γι’ αυτό
απαιτεί λεπτούς και προσεκτικούς χειρισµούς και η πολιτική του
διάσταση προϋποθέτει άριστη ανάλυση και συνεκτίµηση όλης
της διπλωµατικής συγκυρίας. Ως ζήτηµα, όµως, ανθρωπιστικό
και ιστορικό αγγίζει µια πολύ ευαίσθητη χορδή της ψυχής του
Έλληνα, διότι η Ελλάδα σ’ αυτόν τον πόλεµο –κι αυτό είναι γεγονός- πλήρωσε ίσως το βαρύτερο τίµηµα από οποιαδήποτε
άλλη χώρα. Αναλογικά προς τον πληθυσµό της, η Ελλάδα βγήκε
γονατισµένη από την Κατοχή και είναι αυτονόητο να ζητά δικαίωση και πρώτα απ’ όλα δικαίωση ηθική. Μέχρι να συµβεί αυτό, το
θέµα θα παραµείνει ανοιχτό όσο χρόνο και αν πάρει.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πω ότι δεν θα πρέπει να δηµιουργούµε σύγχυση στους συµπολίτες µας. Η παρέµβασή µας,
που αποφασίσαµε προχθές, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης
αφορά τη συγκεκριµένη υπόθεση του ∆ιστόµου. Εκεί υπάρχει η
νοµική βάση που ελπίζουµε ότι θα µας επιτρέψει να παρασταθούµε πλάι στις οικογένειες των θυµάτων, να δώσουµε µαζί τους
τον αγώνα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ελλάδα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε συγκυρίες, τις διµερείς και διεθνείς, και συνεκτιµώντας τις νοµικές, ανθρωπιστικές και άλλες
παραµέτρους του ζητήµατος, βεβαίως εγείρει τακτικά το θέµα
στο πλαίσιο διµερών συναντήσεων µεταξύ ανωτάτων στελεχών
των εκάστοτε κυβερνήσεων και υπηρεσιακών επαφών µεταξύ
των αρµοδίων Υπουργείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο, για
τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν κάνατε το
παραµικρό σχόλιο, και δεν λέω ότι τιµά την Κυβέρνησή σας, δεν
µιλάω προσωπικά, το να µην το πράττετε αυτό, για ό,τι έγινε
µέχρι σήµερα και φθάσαµε στο σηµείο τα ιταλικά δικαστήρια να
διεκδικούν τη δικαίωση των Ελλήνων θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας. ∆εν το θεωρείτε προσβλητικό για µια περήφανη χώρα,
όπως η Ελλάδα, να καταφεύγουν οι συγγενείς των θυµάτων στην
Ιταλία για να δικαιωθούν; ∆εν θεωρείτε προσβλητικό για τη χώρα,
Έλληνας Υπουργός ∆ικαιοσύνης να µη βάζει την υπογραφή του
για να γίνουν εκτελεστές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων; ∆εν
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θεωρείτε προσβλητικό για τη χώρα το ότι µε πραξικόπηµα ακυρώθηκαν αποφάσεις της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου;
Πέραν αυτού, δεν σχολιάσατε καθόλου την υπέρµετρη, θα
έλεγα, καθυστέρηση για να παρέµβετε όσον αφορά τη Χάγη.
∆ιότι θα έπρεπε να έχουν γίνει µέχρι τώρα πάρα πολλές κινήσεις,
κινήσεις σε πολλά επίπεδα και διότι το θέµα δεν είναι νοµικό και
µόνο. Έχει και άλλες διαστάσεις.
Επιπλέον, σας ζήτησα να µου απαντήσετε και να µου πείτε
ποια ακριβώς θα είναι τα χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο της
παρέµβασής σας στη Χάγη. Αυτό νοµίζω ότι έχει µεγάλη αξία,
για να αντιληφθούµε τον προσανατολισµό σας. Εγώ θα πρότεινα
επ’ αυτού εκστρατεία και νοµική αλλά όχι µόνο νοµική. Θα
έπρεπε να την αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να παραστείτε στη Χάγη κι εσείς προσωπικά, θα έλεγα, και ο αρµόδιος
Υπουργός ∆ικαιοσύνης. Η παράσταση έχει πολλές πλευρές και
πολλές διαστάσεις. ∆εν είναι πάντοτε µια παράσταση νοµική.
Πέραν αυτού, αυτά που είπατε για τις γερµανικές επανορθώσεις -µε συγχωρείτε πάρα πολύ γι’ αυτό που θα πω- είναι απογοητευτικά, άκρως απογοητευτικά. Λέτε ότι είναι ανοιχτό το
θέµα. Μα, ξέρετε ότι έχουν περάσει εβδοµήντα χρόνια από τότε,
από τη γερµανική κατοχή στην Ελλάδα; Πόσο θα το έχετε ανοιχτό το θέµα; Μέχρι να το κλείσει οριστικά ο χρόνος και οι αιώνες;
Πόσο θα το έχετε ανοιχτό;
Γιατί παραµένει επί εβδοµήντα χρόνια ανοιχτό θέµα; Γιατί όλοι
οι άλλοι έχουν αποζηµιωθεί από το γερµανικό κράτος και εµείς
µόνο δεν αποζηµιωνόµεθα; Γιατί εµείς αποπληρώνουµε κανονικά τα δάνεια τα οποία έχουµε λάβει -και µάλιστα µε τοκογλυφικά επιτόκια και µε ληστρικούς όρους- και η Γερµανία, η οποία
µας εγκαλεί κατά τα άλλα, δεν εκπληρώνει τη δανειακή της υποχρέωση απέναντι στη χώρα µας, η οποία ανέρχεται σε 3,5 δισεκατοµµύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938; Στην ουσία,
τώρα µε σηµερινά λεφτά, άνευ τόκων, είναι 54 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αν προσθέσουµε και τους τόκους πηγαίνουµε σε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο, που εγγράφει κανονικά η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ έτος, κύριε Υπουργέ, είναι
αναγνωρισµένο από διεθνείς συµφωνίες. Η πρώτη δόση του υποτίθεται, ότι έχει καταβληθεί. Άρα, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο δάνειο, το οποίο το αναγνωρίζει και η Γερµανία. Γιατί αυτό
δεν το διεκδικείτε, αυτήν την ώρα, την ώρα, που λεηλατείται και
ληστεύεται ο ελληνικός λαός, την ώρα, που στο όνοµα των χρεών
µας επιβάλλονται κατεδαφιστικά, µνηµονιακά προγράµµατα;
Εποµένως, δεν µπορεί να λέτε: «Ανοιχτό στο χρόνο. Και όσο κι
αν περάσει ο χρόνος, δεν µπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώστε τώρα, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε.
Ε, θα κλείσει, κύριε Υπουργέ, όπως το πάτε.
Σας παρακαλώ, λοιπόν -και υπάρχει εδώ εθνικό και ηθικό
χρέος- να δεσµευτείτε πότε θα εγείρετε τη διεκδίκηση. Και αυτό
να το κάνετε σε ένα πολύ σύντοµο χρονοδιάγραµµα.
Νοµίζω, ότι αυτό απαιτεί σήµερα ο ελληνικός λαός, διότι
χώρες που διαγράφουν τη µνήµη τους και τις θυσίες τους, δεν
έχουν κανένα µέλλον. Και δεν θέλουµε να δούµε την Ελλάδα, να
µην έχει µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
Με την ευκαιρία αυτή, κύριε συνάδελφε, σας θυµίζω και θυµίζω και στο Σώµα, ότι κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, ο ερωτών Βουλευτής απευθύνεται στο Σώµα, αποκλειστικά στους Βουλευτές συναδέλφους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το χρόνο για την δευτερολογία
σας, για τρία λεπτά, παρακαλώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σας
ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Λαφαζάνη από την παρέµβαση σας προφανώς, βλέπω ότι δεν
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γνωρίζετε τις σηµαντικές λεπτοµέρειες, για τη διαδικασία που
πρέπει να τηρηθεί στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, εάν µια
χώρα θέλει να τηρήσει την αξιοπιστία της, τη σοβαρότητα της
και για να έχει και κάποιες καλές προοπτικές για επιτυχία. Πολύ
ευχαρίστως, αυτά να σας τα εξηγήσω και κατ’ ιδίαν, διότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό, όλοι µας σε αυτό το θέµα, να τηρήσουµε
σοβαρότητα. Πρόκειται για το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης και
όχι για κάποια άλλη διαδικασία, η οποία δεν είναι σοβαρή.
∆εύτερον, να είστε σίγουρος, ότι έχει γίνει µια άρτια προετοιµασία για την παρέµβαση της Ελλάδας σε αυτήν την υπόθεση
στη Χάγη, από άξιους Έλληνες διεθνολόγους, σε στενή
συνεργασία µε ξένους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι έχουν µεγάλη
εµπειρία µε θέµατα και υποθέσεις µπροστά στο ∆ικαστήριο της
Χάγης.
Θέλω να πω και το εξής, αν µου επιτρέπετε: Εχθές, άκουγα τις
αντιδράσεις των διαφόρων κοµµάτων, για την απόφαση της
Κυβέρνησης να παρέµβει σε αυτήν την υπόθεση στη Χάγη.
Άκουσα πάλι κατηγορίες, αιχµές, αρνητισµό, για να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις. Το ίδιο µε τις αντιδράσεις, που ακούσαµε από
τα διάφορα κόµµατα και για την πρόσφατη επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στο Ερζερούµ και τη στάση, που κράτησε εκεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν έχουν σχέση µε αυτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Λαφαζάνη, θα καταλήξω κάπου.
Είναι πάλι, ανεύθυνες δηλώσεις, κατηγορίες, για να
δηµιουργηθεί αρνητική ατµόσφαιρα, αιχµές, απλώς και µόνο για
τις εντυπώσεις. Μάλιστα, συνέβη αυτό σε δύο περιπτώσεις, που
νοµίζω ότι ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα, έχουν αποδεχθεί
ότι η Κυβέρνηση έπραξε το σωστό. Είπε «µπράβο» η ελληνική
κοινωνία σε αυτό. Να πω και το εξής: Ένιωσε και κάποια
περηφάνια σε µια στιγµή δύσκολη για την χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού.)
∆εν περιµένω ούτε από εσάς ούτε από τα άλλα κόµµατα, να
χειροκροτήσετε τις πράξεις της Κυβέρνησης. Αυτό δυστυχώς,
είναι ουτοπία. Μακάρι, να γινόταν και αυτό, αλλά είναι ουτοπία,
το δέχοµαι. Τουλάχιστον, όµως µη δηµιουργείτε αρνητικό κλίµα,
µη δηµιουργείτε ηττοπάθεια για την χώρα και την ελληνική
κοινωνία. Αυτό, είναι ειλικρινής µου παράκληση.
Τώρα και η δική σας παρέµβαση, κύριε Λαφαζάνη, επιτρέψτε
µου να πω ότι ακριβώς σε αυτό το κλίµα εντάσσεται, σε αυτήν
την αγωνιώδη προσπάθεια -το λέω αυτό µε όλο το σεβασµό- και
του κόµµατος σας, για να δηµιουργούµε εντυπώσεις. Όλα, χάριν
των εντυπώσεων, χωρίς να βλέπουµε λίγο την ουσία.
∆εν µπορείτε να χωνέψετε µου φαίνεται, ότι η Κυβέρνηση
κάνει σωστά τη δουλειά της. ∆εν µπορείτε να χωνέψετε φαίνεται,
ότι η Ελλάδα έχει µια Κυβέρνηση, έχει έναν Πρωθυπουργό, ο
οποίος κάνει το σωστό, το αυτονόητο -αν θέλετε- ο οποίος δεν
διστάζει να πει όταν χρειάζεται, όπου χρειάζεται και όπου κι αν
βρίσκεται, τα πράγµατα µε το όνοµα τους.
Θα σας πω, λοιπόν, το εξής: Συνηθίστε το, χωνέψτε το, διότι θα
βαρυστοµαχιάσετε και διότι εµείς, µε αυτόν τον τρόπο θα
συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τα συγκεκριµένα, δεν µας είπατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. ∆ηµήτριο ∆ρούτσα και τον συνάδελφο, για την χρήσιµη και επίκαιρη ερώτηση του.
Πριν προχωρήσουµε στο δεύτερο κύκλο των επικαίρων ερωτήσεων, έχω να κάνω µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί τους, από τα Γυµνάσια Αστροχωρίου και Βουλγαρελίου, του Νοµού Άρτας, τα οποίο φιλοξενούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος,
που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής.
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Παιδιά καλώς ήρθατε από την ωραία Άρτα και σας ευχόµαστε
καλή χρονιά και καλή τύχη.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο δεύτερος κύκλος των επικαίρων ερωτήσεων, θα ξεκινήσει
από την τέταρτη κατά σειρά επίκαιρη ερώτηση, προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. ∆ηµήτριο Κουσελά.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 386/11-1-2011, επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τον
Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση θα αναπτυχθεί από την ίδια τη συνάδελφο
και ο κύριος Υπουργός, θα απαντήσει.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι
γνωρίζουµε ότι είµαστε σε µια εποχή που ενώ µιλούµε για την
ανάπτυξη ως βασική προϋπόθεση για τη σωτηρία της χώρας µας,
ένας από τους κύριους µοχλούς -και είναι κοινή οµολογία- είναι
ο αγροτικός τοµέας.
∆υστυχώς όµως, αυτός ο αγροτικός τοµέας, που θα µπορούσε
να είχε δώσει την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας, είναι εκείνος
που πλήττεται και οι συνέπειες αυτές για την ανάπτυξη, θα είναι
πολύ µεγάλες.
Τι έχουµε; Έχουµε από την 1η Ιανουαρίου µια νέα αύξηση στο
ΦΠΑ. Είναι η τρίτη κατά σειρά, µέσα σε διάστηµα οκτώ µηνών,
κύριε Υπουργέ, εκτινάσσοντας βεβαίως, προς τα επάνω τις τιµές
των προϊόντων και επιβαρύνοντας και τους τελικούς καταναλωτές. Είναι η τρίτη αύξηση του ΦΠΑ, όχι µόνο σε αυτά, αλλά και
στα αγροτικά εφόδια, που µαζί µε τις αυξήσεις στις τιµές, δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα στους αγρότες.
Αντί να στηριχθεί ο αγροτικός τοµέας, µέσα σε οκτώ µήνες
έχουν επιβαρυνθεί τα αγροτικά εφόδια µε τις εξής αυξήσεις: Τον
Μάρτιο του 2010 ο ΦΠΑ από 9% πήγε στο 10%, τον Ιούλιο του
2010 αυξήθηκε από το 10% στο 11% και τώρα από την 1η Ιανουαρίου από το 11% πήγε στο 13%. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται
συνεχώς το κόστος καλλιέργειας, στερώντας το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στους Έλληνες παραγωγούς σε σχέση µε τους διεθνείς ανταγωνιστές τους. Η αύξηση του ΦΠΑ προκαλεί την περαιτέρω αύξηση των λιανικών τιµών, που πληρώνει τελικά ο
καταναλωτής σε βασικά προϊόντα διατροφής, επιβαρύνοντας
τόσο το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, όσο και το ήδη προβληµατικό ελληνικό νοικοκυριό.
Σύµφωνα µε στοιχεία, που έχουν δηµοσιοποιηθεί, η απώλεια
των εσόδων του κράτους θα είναι µικρή, αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών των αγροτικών εφοδίων στη χώρα δεν υπερβαίνει
τα 700 εκατοµµύρια ευρώ (γεωργικά φάρµακα, λιπάσµατα, λοιπές εισροές) και άρα το ελληνικό δηµόσιο χάνει δυνητικά έσοδα
µόνο 32 εκατοµµύρια ευρώ, αν µειώσει το ΦΠΑ στο 6,5%, που
θα είναι ο ΦΠΑ που πληρώνουν στα φάρµακα για τους ανθρώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Η απώλεια αυτή αντισταθµίζεται από τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων που φέρνουν έσοδα. Τις τελευταίες τριάντα µέρες
υπήρξε µία επιπλέον αύξηση και στις τιµές πώλησης των λιπασµάτων που κυµαίνεται από το 15% έως το 20%.
Κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών, η επίκαιρη ερώτηση ήταν
προς το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Όταν είχαµε τη συζήτηση για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σκανδαλίδης από µόνος του έθεσε το θέµα της τεράστιας
αύξησης του κόστους παραγωγής στα αγροτικά προϊόντα. Άρα
από τη στιγµή που συµφωνεί και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι στρεβλώσεις είναι τεράστιες, το κόστος παραγωγής -αγροεφόδια, πετρέλαιο, σε συνάρτηση και µε
τα καρτέλ που λειτουργούν στον τοµέα αυτό- πώς µπορεί να συγκρατηθεί;
Κύριε Υφυπουργέ, θα πρέπει να µου δώσετε πολύ συγκεκριµένη απάντηση. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ο κ. Κουσελάς έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αυξήσεις στο
ΦΠΑ τα γεωργικά εφόδια δεν έγιναν ούτε για να επιβαρύνουν το
καλλιεργητικό κόστος ούτε για να δυσχεράνουν τη θέση του Έλληνα αγρότη. Έγιναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, γιατί η χώρα είχε φτάσει στο χείλος του γκρεµού. ∆υστυχώς αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαµε.
Είναι γνωστό ότι ο αγροτικός τοµέας τα τελευταία χρόνια έχει
πολύ µεγάλα προβλήµατα και το αγροτικό εισόδηµα έχει µειωθεί
σηµαντικά. Επίσης είναι γνωστό σε όλους µας ότι στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται οι εισοδηµατικές ενισχύσεις.
Παρ’ όλα αυτά εµείς αναγνωρίζοντας τη δυσχερή κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός τοµέας, βρήκαµε τρόπο να
ενισχύσουµε τους αγρότες. Η µοναδική λύση που είχαµε ήταν
να αυξήσουµε την επιστροφή του ΦΠΑ από 7% σε 11%, πράγµα
που –όπως γνωρίζετε- το κάναµε τον Απρίλιο του 2010, µε αποτέλεσµα 150 εκατοµµύρια ευρώ να εισρεύσουν στον αγροτικό
τοµέα. Το όφελος που είχαν και έχουν οι αγρότες απ’ αυτήν την
αύξηση κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες της επιστροφής του
ΦΠΑ στον αγροτικό κόσµο είναι πολύ µεγαλύτερο από τις επιβαρύνσεις που επικαλείσθε από την αύξηση του ΦΠΑ και τούτο
γιατί οι συνολικές εισροές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, οι οποίες επιβαρύνθηκαν από τις αυξήσεις του ΦΠΑ στις οποίες αναφέρεστε,
είναι 30% περίπου στο σύνολο των εισροών.
Παράλληλα, δώσαµε τη δυνατότητα σ’ όλους τους αγρότες
που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές να τους επιστραφεί ΦΠΑ µε συντελεστή 5%. Νοµίζω ότι και τα δύο αυτά ζητήµατα ήταν πάρα πολύ σηµαντικά.
Επίσης, µέσα στο 2010 ρυθµίσαµε ότι η καταβολή του κόστους
ενεργοποίησης της ενιαίας ενίσχυσης δεν θα βαρύνει πλέον αυτούς που κατά κύριο επάγγελµα είναι αγρότες, τους γεωργούς,
αλλά τον κρατικό προϋπολογισµό, κάτι που ήταν µία πάγια απαίτηση των αγροτών το τελευταίο χρονικό διάστηµα. ∆ιατηρήσαµε
την απαλλαγή από το φόρο στην αγορά γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Απαλλάξαµε από το Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας τα αγροτεµάχια και θεσπίσαµε αφορολόγητο
400.000 ευρώ ανά άτοµο για τα γεωργικά κτίσµατα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουµε τη δυνατότητα να µειώσουµε κι
άλλο –θα το θέλαµε- το ΦΠΑ στο 6,5%. ∆εν είναι το «διά ταύτα»
του ερωτήµατός σας, είναι όµως µέσα στην ερώτησή σας. Άλλωστε οι µειώσεις συντελεστών απαιτούν κατά περίπτωση ειδική
έγκριση και ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουµε ό,τι µπορούµε –θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου σ’ αυτό- προκειµένου να καλυτερεύσουµε τη θέση του Έλληνα αγρότη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουσελά.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, µιλήσατε πάλι για το µνηµόνιο, µιλήσατε για την έκτακτη κατάσταση. Αυτή δεν έφτασε εδώ από µόνη της. Έφτασε εδώ µε τις
διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας και αυτήν τη στιγµή καλούνται οι παραγωγικές δυνάµεις
της χώρας να πληρώσουν το «µάρµαρο» για την κακοδιαχείριση
και την κακή πολιτική.
Μιλήσατε για την επιστροφή από το 7% στο 11%. ∆εν θα διαφωνήσω. Όντως το έχετε κάνει, όµως αυτό δεν µπορεί να αλλάξει την κατάσταση όταν το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο,
όταν τα λιπάσµατα και τα αγροτικά µηχανήµατα είναι στο 23%.
Όπως είπε και ένας πρόεδρος ενός αγροτικού συνεταιρισµού
στην Καβάλα, δεν είναι δυνατό να έχει ΦΠΑ 23% το άροτρο, όσο
έχει και το ουίσκι. Το λέω αυτό για να καταλάβουµε τώρα για τι
ακριβώς µιλάµε. Αυτά είναι τα εργαλεία των αγροτών, οι τιµές
τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και η Κυβέρνηση θα πρέπει να
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γνωρίζει ότι πριν απ’ αυτήν την κατάσταση ήταν διαφορετικά τα
πράγµατα.
Σήµερα οι αγρότες προκειµένου να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο κόστος παραγωγής –στην πρωτολογία µου µίλησα και
για καρτέλ- και από τη στιγµή που δεν µπορεί να κλείσει η ψαλίδα
µε τους µεσάζοντες µεταξύ χωραφιού και ραφιού, καταλαβαίνετε ότι συµπιέζεται πάρα πολύ το αγροτικό εισόδηµα και πολλές
φορές τείνει να είναι πολύ κάτω από το συνολικό κόστος παραγωγής. Οι αγρότες θα χρησιµοποιούν λιγότερα εφόδια, πράγµα
που θα έχει συνέπειες στο µέγεθος της παραγωγής τους, άρα
θα µειωθεί το τελικό προϊόν και αυτό που θα πάει στην αγορά και
θα έχουµε περισσότερες εισαγωγές και κάποιοι πάλι «θα τρίβουν
τα χέρια τους». Με αυτά τα δεδοµένα η αγανάκτηση των αγροτών είναι δικαιολογηµένη και µεθαύριο και πάλι θα είναι στους
δρόµους.
Θέλω να πω και κάτι ακόµα. Στους αγρότες δεν πρόκειται να
επιστραφεί πίσω ο ΦΠΑ που πληρώνουν µε την αγορά των αγροεφοδίων ή των αγροτικών µηχανηµάτων και αυτό το γνωρίζετε.
Επιστρέφονται τα χρήµατα από τα τιµολόγια πώλησης προς τους
εµπόρους και δεν επιστρέφεται τίποτε άλλο, κύριε Υφυπουργέ.
Αν εσείς θεωρείτε ότι µπορείτε µ’ αυτούς τους τρόπους να
χτυπάτε τους παραγωγικούς κλάδους και να «ερηµοποιείτε» την
ύπαιθρο και µ’ αυτόν τον τρόπο θέλετε να υπάρχει οικονοµική
ανάκαµψη της χώρας, µε συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά κανένας
µα κανένας οικονοµολόγος, κανένας οικονοµικός αναλυτής δεν
θα συµφωνούσε µ’ αυτά που µου είπατε προηγουµένως. Μπορεί
κάποια απ’ αυτά να ήταν µέτρα υπέρ των αγροτών, όπως η επιστροφή του ΦΠΑ από το 7% στο 11%, αλλά αυτά είναι σαν τη
µύγα µες στο γάλα, είναι µία σταγόνα στον ωκεανό. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυξηµένα και οι αγρότες δεν µπορούν να επιβιώσουν
και θέλουν µία πολύ σαφή απάντηση. Πρέπει να συνεννοηθείτε
και µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τον
κύριο Υπουργό που ο ίδιος είπε ότι θα προσπαθήσει να κατεβάσει το κόστος παραγωγής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Στη σηµείωση που κάνατε για το τι θα έλεγε ένας οικονοµολόγος, πλατιά λέγεται ότι έχουµε φτάσει εδώ, επειδή αυτοί κάνουν πολιτική κι όχι εµείς. Είµαι περίεργος να ακούσω τη
δευτερολογία του Υπουργού.
Ορίστε, κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι είµαι Βουλευτής περιφέρειας από αγροτική οικογένεια. Γνωρίζω πολύ καλά
τα προβλήµατα των αγροτών κι έχω αγωνιστεί γι’ αυτά.
Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η ανταγωνιστικότητα
για την οποία µιλάτε, που αφορά στο καλλιεργητικό κόστος, δεν
είναι µόνο θέµα τιµής ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι πρώτα και κύρια θέµα ποιότητας και πρέπει επιτέλους
να περάσουµε σε επώνυµα, πιστοποιηµένα, τυποποιηµένα προϊόντα που θα δίνουν το «διαβατήριο» στα δικά µας να µπορέσουν
να βγουν σ’ όλες τις αγορές του εξωτερικού κι όχι µόνο του εσωτερικού. ∆ηλαδή να σταµατήσουµε να πουλάµε χύµα και ιδιαίτερα το εξαίρετης ποιότητας ελαιόλαδο, το οποίο πολλές φορές
το έχουµε ονοµάσει «χρυσάφι».
Αυτό, λοιπόν, που κάνουµε εµείς αυτήν τη στιγµή είναι το εξής:
∆ιαµορφώνουµε µια εθνική στρατηγική για κάθε προϊόν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ελαιόλαδο. Αυτό είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επίσης, έχει ήδη προκηρυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
ιχνηλασιµότητας για την παρακολούθηση της ποιότητας και της
προέλευσης των προϊόντων. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί
θα δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθείται η πορεία των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι.
Το τρίτο είναι ότι ενισχύουµε -και έρχεται νοµοσχέδιο τις επόµενες µέρες στη Βουλή- τη διαπραγµατευτική ικανότητα των
αγροτών µ’ ένα νέο θεσµικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στις συµπράξεις και των παραγωγών και των συνεταιρισµών. ∆ηµιουργούµε
επιτέλους εµπορικό µητρώο, το οποίο έλειπε µέχρι σήµερα. Γνω-
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ρίζετε πολύ καλά ότι ο κάθε αγρότης ήταν κυριολεκτικά έρµαιο
στα χέρια του οποιουδήποτε εµπόρου που µε πέτσινες επιταγές
«πλήρωνε» τον αγρότη, ο οποίος δεν έπαιρνε τίποτα. Η διακίνηση, από εδώ και πέρα, των αγροτικών προϊόντων θα γίνεται
µόνο από εµπόρους, οι οποίοι θα είναι γραµµένοι στο εµπορικό
µητρώο.
Παράλληλα, προχωρούµε στην ενεργοποίηση και τον συντονισµό όλων των ελεγκτικών µηχανισµών -και µιλάω για το Σ∆ΟΕ,
για τον ΕΦΕΤ, για τον ΕΛΓΑ, για τις ∆ΟΥ σε όλη τη χώρα- από
ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο µε στόχο τον έλεγχο της αγοράς.
Θα υπάρξουν µια σειρά από µέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα που όντως
υπάρχει σχετικά µε την ψαλίδα τιµών παραγωγού και τιµών καταναλωτή. Έχουµε προχωρήσει σε αυστηρό έλεγχο των τιµών
για τα αγροτικά εφόδια, στα οποία πολύ σωστά αναφερθήκατε.
Και ήδη όπως γνωρίζετε βγήκε αγορανοµική διάταξη σε ό,τι
αφορά στα λιπάσµατα.
∆εν αφήνουµε, λοιπόν, όπως ισχυρίζονται ορισµένοι, στην τύχη
του τον αγρότη, στη δίνη της κρίσης, αλλά πασχίζουµε να δηµιουργήσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειµένου και
η χώρα µας στο σύνολό της, αλλά και ο αγροτικός κόσµος, να
βγει απ’ αυτήν την κρίση. Και είµαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών, κ. ∆ηµήτρη Κουσελά.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 17ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
Είναι το γνωστό «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας», µ’ αυτές τις φατσούλες που εγώ έχω τη χαρά να βλέπω και να καλωσορίσω µαζί
σας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα γίνουν τώρα δυο τελευταίες επίκαιρες ερωτήσεις προς τον
κ. Μαγκριώτη, ως Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Η µία είναι η πρώτη µε αριθµό 384/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Παντελή Οικονόµου, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σχετικά µε το κίνηµα πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων κ.λπ..
Κύριε Οικονόµου, θα µας αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή
σας ως εξαιρετικά επίκαιρο και επικίνδυνο φαινόµενο.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λόγω και της κυριολεκτικά επίκαιρης φύσης του ερωτήµατος
δεν χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο η ανάπτυξή του.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, έχει αναπτυχθεί ένα κίνηµα κατά
των διοδίων, το οποίο διαρκώς µαζικοποιείται και παίρνει και πιο
µαχητικές µορφές.
Η αντίδραση οφείλεται στο ότι σε µια περίοδο οικονοµικής
ύφεσης η απαίτηση απέναντι στον πολίτη είναι να πληρώνει όλο
και περισσότερα διόδια και για όλο και πιο αµφιλεγόµενες και
συχνά ακαθόριστες υπηρεσίες. Στην πραγµατικότητα τα διόδια
είναι τέλη. Τα τέλη πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Και όταν γίνονται όλο και πιο ακριβά και για όλο και πιο ακαθόριστες υπηρεσίες, είναι φυσικό να υπάρξει αντίδραση.
Επιπλέον όλων αυτών, οι συµβάσεις µε τις εταιρείες που εκµεταλλεύονται το εθνικό οδικό δίκτυο σε πολλά σηµεία δεν επαληθεύονται. Υστερεί, δηλαδή, η πραγµατική κατάσταση µε βάση
τα συµπεφωνηµένα. Νοµίζω ότι είναι καιρός να γίνει µια αξιολόγηση και αυτού του καθεστώτος. Από τη µέχρι σήµερα πορεία
εκτέλεσης των έργων προκύπτει ότι η µέθοδος αυτή όχι απλώς
πρέπει να επαναξιολογηθεί αλλά πρέπει ενδεχοµένως να υπάρξουν παρεµβάσεις και στα ισχύοντα σήµερα.
Η ερώτηση είναι πρώτον, αν έχετε πρόθεση µέχρι να γίνουν
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όλα αυτά να αποτρέψετε νέες αυξήσεις των διοδίων και δεύτερον, πώς προτίθεστε να αντιµετωπίσετε την απαράδεκτη κατάσταση που σε πολλά σηµεία υπάρχει στο εθνικό οδικό δίκτυο και
δηµιουργεί αυτήν τη δικαιολογηµένη εκρηκτική κατάσταση σαν
κλίµα στο κοινωνικό σώµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ και για τη διαχείριση του χρόνου σας, κύριε Οικονόµου.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σηµαντικό µε πολλές πτυχές, πλευρές και πολλές επιπτώσεις
είναι το θέµα που θίγει ο κ. συνάδελφος και στο γραπτό κείµενο
της επίκαιρης ερώτησης και στην σύντοµη παρέµβασή του. Και
το αποδίδει µε πολύ σαφήνεια.
Θέλω να πω ότι ήµουν από εκείνους που από το 2007, όταν
στην Αίθουσα αυτή συζητούνταν αυτές οι συµβάσεις, είχα τονίσει το πρόβληµα µαζί και για την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης, της οποίας η σύµβαση, όπως ξέρετε, ακυρώθηκε πέντε
µέρες πριν τις εκλογές του Οκτώβρη. Ακυρώθηκε, δυστυχώς, µε
ευθύνη του δηµοσίου. ∆υστυχώς δεν µας άκουσε τότε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σ’ αυτά που τονίζαµε, στα προβλήµατα που είχε ο σχεδιασµός και η σύµβαση και το δηµόσιο
εκλήθη να πληρώσει υπέρογκες αποζηµιώσεις κατά απαίτηση
των παραχωρησιούχων σε προέκταση της σύµβασης.
Οι διαπραγµατεύσεις ήταν σκληρές, είναι σκληρές και συνεχίζονται. Έχει βγει µια πρώτη απόφαση. Είναι πολύ πιο χαµηλή από
τις απαιτήσεις τους, αλλά και αυτή όµως η απαίτηση για ένα έργο
που δεν έγινε είναι πολύ σηµαντική για τον φορολογούµενο Έλληνα πολίτη και για το θεσσαλονικιό που συνεχίζει να ταλαιπωρείται µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα.
Το ΠΑΣΟΚ από το 2008 έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι θα
επαναδιαπραγµατευθεί τις συµβάσεις όταν γίνει κυβέρνηση.
Ήµασταν έτοιµοι στις αρχές του 2010 γι’ αυτήν την επαναδιαπραγµάτευση. Υπήρχε, όµως, η προφορική άρνηση από την
πλευρά των παραχωρησιούχων για µια τέτοια συζήτηση από τη
µια πλευρά, γιατί όπως ξέρετε έχουν κυρωθεί µε νόµο στη Βουλή
οι συµβάσεις, έχουν υψηλή συνταγµατική προστασία και κάθε
αλλαγή θέλει συµφωνία και των δυο πλευρών και κύρωση στη
Βουλή.
Συνεπώς κάθε αλλαγή χωρίς τη συµφωνία και των ιδιωτών παραχωρησιούχων και των πιστωτριών τραπεζών δεν είναι δυνατή
από τη πλευρά του δηµοσίου, εκτός και αν το δηµόσιο αποφασίσει να φορτωθεί πρόσθετες δαπάνες και κόστη.
Έχουµε ξεκινήσει, όµως, τώρα την επαναδιαπραγµάτευση και
µέχρι το τέλος του Μάρτη πιστεύουµε ότι θα είµαστε έτοιµοι. Συζητούµε τεχνικά θέµατα, αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, µερικές είναι και οριστικές, όπως στην
περιοχή Καϊάφα και Ζαχάρως. Αποκλείουν, δηλαδή, την κατασκευή σηµαντικών τµηµάτων των έργων. Αλλάζουν το φυσικό
αντικείµενο. Και πάλι δεν µας είχαν ακούσει τότε όταν τους λέγαµε τα συγκεκριµένα προβλήµατα και φυσικά για τα θέµατα τα
χρηµατοοικονοµικά.
Τα διόδια είναι το πιο βασικό, θα έλεγα, χρηµατοδοτικό εργαλείο τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης, εκµετάλλευσης των τριάντα χρόνων. Μέσα
δε στα διόδια η προηγούµενη κυβέρνηση έχει ενσωµατώσει και
έναν έµµεσο φόρο υπέρ του δηµοσίου. Και αυτός είναι ο λόγος
µαζί µε τη χαµηλή κρατική συµµετοχή -γιατί η Κυβέρνηση σχεδίασε και τους πέντε αυτοκινητόδροµους µαζί- που τα διόδια
είναι πυκνά και ακριβά.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα το δηµόσιο να
επαναδιαπραγµατευθεί και αυτό θα κάνουµε. Πρέπει να µειωθούν τα διόδια ιδιαίτερα κατά την κατασκευαστική περίοδο και
πρέπει να λυθούν µια σειρά προβληµάτων που έχουν οι συµβάσεις, µια σειρά προβληµάτων που δηµιούργησε το δηµόσιο την
προηγούµενη περίοδο αλλά και οι κατασκευαστές µε τις δικές
τους αδυναµίες από την άλλη πλευρά. Το δηµόσιο θα τηρήσει
τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουν
και οι ιδιώτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
απαγορεύονται οι διάλογοι αυτού του είδους!
Ευχαριστούµε τον Υπουργό.
Ο Βουλευτής Αθήνας από το ΠΑΣΟΚ, κ. Παντελής Οικονόµου,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τους διαλόγους άλλωστε µπορούµε να τους κάνουµε εν συνεχεία εκτός Αιθούσης.
Ο κύριος Υπουργός και φίλος µου, Γιάννης Μαγκριώτης, από
σεµνότητα απέδωσε την ιδιότητα του απαντώντος στον εαυτό
του λόγω προτέρας εµπειρίας επί του θέµατος. ∆εν είναι µόνον
αυτό. Είµαι σίγουρος ότι βρίσκεται εδώ και λόγω της πολιτικής
του εµπειρίας, η οποία είναι µακρά και αξιόλογη. Γιατί το θέµα
ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, είναι πολιτικό.
Εγώ δεν έχω προσωπικά καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση
θα δώσει την καλύτερη δυνατή λύση. Το ερώτηµα είναι το εξής:
Η καλύτερη δυνατή λύση φτάνει;
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Η καλύτερη αυτή δυνατή λύση –ας
υποθέσουµε ότι φτάνει- θα δοθεί εγκαίρως; Γιατί εδώ υπάρχουν
και ορισµένες χρονικές παράµετροι µε τεράστια πολιτική σηµασία.
Ουσιαστικά η ερώτηση αναφέρεται σε έναν απολογισµό µιας
εικοσαετίας ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων έργων. Αυτή είναι η
ουσία της ερώτησης. Και ζούµε σήµερα, µετά τα είκοσι αυτά χρόνια, ολιγοπώλια, αύξηση των τιµών, κραυγαλέες αποκλίσεις από
συµφωνίες, τέλη χωρίς ανταπόδοση και προκλητική συντήρηση
κερδοφορίας και ιδιωτικού πλουτισµού σε µία περίοδο που η
φτώχεια αυξάνεται. Αυτό δεν είναι κρίση. Αυτό είναι κατάρρευση
οικονοµική και κοινωνική.
Και αυτή η λεηλασία του δηµόσιου χώρου και των δηµόσιων
πόρων µπορεί να είναι νοµότυπη -διότι πράγµατι υπάρχουν νόµοι,
προστατεύονται οι συµβάσεις αυτές από το Σύνταγµα, δεν θα
σας πει κανείς όχι- δεν παύει, όµως, να συνιστά άσκηση βίας. Και
η βία φέρνει βία. Και όταν έχουµε φτάσει σε κατάσταση κατάρρευσης, δεν υπάρχει απλώς βία, αλλά συρράξεις. ∆είτε ότι σε
λίγα χρόνια από τους κουκουλοφόρους φτάσαµε σε αυτούς οι
οποίοι χτυπούν και κρύβονται. Είδατε τι υπέστη από τέτοια στοιχεία ο συνάδελφος κ. Χατζηδάκης. Και σε λίγες µέρες από τους
«χτυπώ και κρύβοµαι», φτάσαµε στους «ξηλώνω και προβάλλοµαι
από την τηλεόραση».
Άρα, υπάρχει µία ραγδαία επιδείνωση του κοινωνικού κλίµατος, της γενικευµένης βίας σαν απάντηση σε µία βία που έχει
ασκηθεί νοµοτύπως.
Εγώ νοµίζω ότι εάν στρέψετε την προσοχή σας σε τρεις κατευθύνσεις –και απευθύνω ισάριθµες εκκλήσεις στην Κυβέρνησηνοµίζω ότι τα πράγµατα θα πάνε καλά.
Η πρώτη έκκληση είναι ότι πρέπει να σταµατήσετε να αναφέρεστε ως Κυβέρνηση σε ιδιωτικοποιήσεις. Όταν έχουµε γράψει
στον προϋπολογισµό που µόλις ψηφίσαµε περίπου 50 δισεκατοµµύρια ευρώ τοκοχρεολύσια, πόσα θα πάρετε από τις ιδιωτικοποιήσεις; Τι θα καλύψετε; ∆εν µπορείτε να καλύψετε τίποτα.
Ελάχιστα. Ξεχάστε το αυτό. ∆εν υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις.
Είναι και λογιστικά αχρείαστες. ∆εν φτάνουν για να επιτευχθούν
οι ονοµαστικοί στόχοι. Προφανώς πια δεν υπηρετούν το εθνικό
και δηµόσιο συµφέρον και τελικά είναι ανέφικτες, διότι αν υπάρξει µία λογική συµφωνία, δεν θα υπάρξει αντισυµβαλλόµενος.
Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να λειτουργούν πειρατικά εις
βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. ∆εν αργώ.
Έκκληση δεύτερη: Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει µία οικονοµία
στα εθνικά αποθέµατα. ∆εν υπάρχουν αποθέµατα να αφήνουµε
να προκύπτουν καταστάσεις και να τις αντιµετωπίζουµε µετά.
Είµαι σίγουρος –όπως σας είπα- ότι θα αντιµετωπίσετε την κατάσταση. Νοµίζω ότι πρέπει να προλαβαίνουµε καταστάσεις
πλέον. ∆εν έπρεπε να έχουν φτάσει τα πράγµατα εκεί. Αυτό, βεβαίως, δεν βαρύνει την παρούσα Κυβέρνηση. Να είµαστε και δίκαιοι.
Η τρίτη και τελευταία έκκληση είναι η εξής: Συνυπολογίστε τα
χρονικά περιθώρια. Πάρα πολλά για τη χώρα θα κριθούν τους
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αµέσως επόµενους µήνες. Και καταλαβαίνετε όλοι στην Αίθουσα
πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Θα είναι κρίµα, ενώ υπάρχει µία ευνοϊκή προοπτική να λυθούν µεγάλα προβλήµατα της χώρας µέσα
σε λίγους µήνες, να βρούµε ξέρα έξω από το λιµάνι από κοινωνικές συγκρούσεις για θέµατα όπως τα διόδια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Οικονόµου,
στην εξαιρετικά σηµαντική επίκαιρη ερώτηση, µε υποχρεώνετε
να παρέµβω πριν απαντήσει ο Υπουργός, ο οποίος εσάς είναι πολιτικός σας φίλος και εµένα φίλος ως εξαίρετος πολιτικός. Θέλω
να πω ότι επειδή δεν ζούµε στην εποχή του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου και αυτή η κρίση µε τους νεόπτωχους και τους στρατούς των πτωχών µπορεί να µεταµορφώσει σε Ροµπέν των
∆ασών τους Ροµπέν των Στυλιδών αυτήν την ώρα µε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο πολίτευµα, στη διακυβέρνηση -και αισιόδοξα µεν βλέπετε ότι θα ελεγχθεί, αλλά πρέπει να το δούµε αυτόπεριµένω µε αγωνία τη δευτερολογία του Υπουργού σε κάτι που
είναι κρίσιµο και δεν αφορά την Κυλλήνη και τη Θεσσαλονίκη που
µαταιώθηκε.
Σας άκουσα πάρα πολύ καλά και περιµένω την απάντησή σας.
Σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε το συνάδελφο ότι το θέµα είναι πολιτικό.
Μόνο που έχουν υπάρξει πολιτικές δεσµεύσεις οι οποίες έχουν
και νοµική επικύρωση. ∆ηλαδή, υπήρξε ένας πολιτικός σχεδιασµός για την κατασκευή αυτών των αυτοκινητοδρόµων –και των
πέντε, συν την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης- ταυτόχρονα, συνολικού προϋπολογισµού 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αν πάµε πιο βαθιά τη συζήτηση, θα µπορούσα να σας πω ότι
έπρεπε να εκτιµηθεί πως η χώρα δεν είχε τη δυνατότητα και τους
διαθέσιµους πόρους -αλλά και ο πολίτης – χρήστης- τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει ταυτόχρονα και τα έξι αυτά έργα. Αν
είχε συµβεί αυτό, δεν θα είχαµε την εικόνα που έχουµε τώρα –ειδικά στην Ολυµπία, να το πω- στο Κόρινθος – Πάτρα, ένα κοµµάτι
το οποίο έχει περισσότερα προβλήµατα οδικής ασφάλειας απ’
ό,τι είχε πριν ξεκινήσει η κατασκευή. Και είναι λογικό, γιατί πολλά
σηµεία της χάραξης συµπίπτουν. Και ταυτόχρονα, έχουµε αυξήσεις διοδίων οι οποίες είναι προσδιορισµένες από τις συµβάσεις
του 2007 µε βάση τις αποκλειστικές ηµεροµηνίες.
Αν υπήρχε µία άλλη κλιµάκωση, ένας άλλος σχεδιασµός, θα
µπορούσε σίγουρα να είναι υψηλότερη η δηµόσια δαπάνη –
εθνική και κοινοτική- θα µπορούσε να είναι διαφορετικός ο χρόνος, η επιβάρυνση µικρότερη για τους πολίτες και µεγαλύτερο το
κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
Αυτός, όµως, ο σχεδιασµός έγινε από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Επικυρώθηκε από τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αυτές τις συµβάσεις, µε πολλές βέβαια επιφυλάξεις. Είχε τοποθετηθεί σε κρίσιµα
σηµεία και είχε πει τότε ότι πολλά από αυτά, όταν θα γίνει κυβέρνηση, θα τα αλλάξει. Και είµαστε εδώ τώρα.
Καλούµαστε, όµως, να προχωρήσουµε σε αυτές τις επαναδιαπραγµατεύσεις µέσα σε µία µεγάλη κρίση οικονοµική. Και όλα
αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν.
∆ικαιολογηµένες και απόλυτα κατανοητές οι διαµαρτυρίες και
η δυσφορία της κοινωνίας και των πολιτών, ειδικά των τοπικών
κοινωνιών, εκεί όπου οι αυτοκινητόδροµοι, επειδή οι προδιαγραφές οδικής ασφάλειας επιβάλλουν –και ορθώς- να είναι κλειστοί.
∆εν είχαν προβλεφθεί, δεν κατασκευάστηκαν, παρ’ ότι είχαν
εντοπιστεί, οι παράδροµοι εγκαίρως και γι’ αυτό πολλά προβλήµατα εντοπίζονται σε τέτοια σηµεία.
Ένα εξ αυτών είναι και της Πελασγίας. ∆όθηκε προσωρινή
λύση εκεί µε κάρτες ελεύθερης διέλευσης, οι οποίες είχαν χρόνο
ολοκλήρωσης την 31η ∆εκεµβρίου, γιατί είχε ανατεθεί σε κατασκευαστή ο παράδροµος. Αυτό, όµως, δεν έγινε λόγω προσφυγών των κατοίκων της περιοχής που ζήτησαν περισσότερα από
την πρωτόδικη απόφαση για τις απαλλοτριώσεις. ∆ιακόσιες χιλιάδες ευρώ ήταν πρωτόδικα οι απαλλοτριώσεις δεκαπέντε ιδιοκτησιών, 1.300.000 ευρώ αποφάσισε το εφετείο. Το κράτος είναι
υποχρεωµένο να τα πληρώσει. Στον προϋπολογισµό του 2010
δεν υπήρχε το «1.300.000». Υπήρχε το «200.000». Θα είχε τελει-
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ώσει τώρα το πρόβληµα. Αυτές τις ηµέρες θα κατατεθεί από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον προϋπολογισµό του
2011 και θα ξεκινήσει η κατασκευή του.
Ζητήσαµε από τον παραχωρησιούχο –µε επιβάρυνση του δηµοσίου βεβαίως- ανανέωση της κάρτας µέχρι το τέλος του χρόνου κατασκευής του παράδροµου. Με αυτήν την έννοια το
πρόβληµα λύθηκε στην περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε –ο χρόνος είναι πιεστικός- λέγοντας ότι µέσα σε αυτό το πλαίσιο είµαστε βέβαιοι ότι από την
πλευρά του δηµοσίου θα τηρηθούν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις. Ζητάµε, όµως, η άλλη πλευρά να τηρήσει επίσης τις συµβατικές της υποχρεώσεις. ∆ιότι, όπως είπα και προηγουµένως,
καταµεσής της κρίσης ειδικά οι τράπεζες δηλώνουν ότι τώρα δεν
τους συµφέρει να συµµετέχουν στην κατασκευή αυτών των αυτοκινητοδρόµων. Έχουµε µείωση των ροών λόγω της ύφεσης.
Και γι’ αυτό έχουν αρχίσει και θέτουν –προφορικά βεβαίως- διάφορα θέµατα.
Οι αυτοκινητόδροµοι, λοιπόν, θα ολοκληρωθούν, µε καθυστερήσεις, λόγω τεχνικών και άλλων προβληµάτων που υπήρξαν,
αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης. Είµαι βέβαιος ότι όλο το
πολιτικό σύστηµα θα στηρίξει αυτήν την επιλογή, διότι κάτι διαφορετικό θα είχε πολλές και αρνητικές επιπτώσεις.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι θα υπερασπιστούµε
το δηµόσιο συµφέρον σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις και το φορολογούµενο Έλληνα πολίτη. Και είµαι βέβαιος πως όλα τα κόµµατα και ιδιαίτερα η Νέα ∆ηµοκρατία, που µε τόσο ενθουσιασµό
ψήφιζε και κύρωνε αυτές τις συµβάσεις το καλοκαίρι του 2007 –
µετά πήγαµε σε πρόωρες εκλογές- θα δείξουν πνεύµα συνεργασίας, για να λύσουµε τα προβλήµατα επ’ ωφελεία του δηµοσίου
συµφέροντος και του φορολογούµενου πολίτη. ∆υστυχώς προεκλογικά, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, άκουγα πολλούς υποψήφιους της Νέας ∆ηµοκρατίας που κατήγγειλαν τις συµβάσεις
ως αποικιοκρατικές. Τους περιµένουµε, λοιπόν, σε αυτήν τη συζήτηση.
Εµείς χθες ενηµερώσαµε την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας για
κάποια θέµατα. Θα γίνει αναλυτική συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές τις επόµενες ηµέρες. Θα τη ζητήσουµε εµείς. Και είµαι
βέβαιος πως όλοι, µε αίσθηµα ευθύνης, θα δώσουµε τις καλύτερες λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννη
Μαγκριώτη. Πολύ σοβαρά όλα αυτά που µας είπατε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι τώρα. Να ολοκληρώσω τη διαδικασία παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα ολοκληρώσω τη
διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων, κύριε συνάδελφε.
Η δεύτερη µε αριθµό 379/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαργαρίτη Τζίµα προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού
∆ράµας κλπ., δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 389/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατασκευή φράχτη στα σύνορα του Έβρου για την
αντιµετώπιση της µαζικής µετανάστευσης κλπ., δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του ιδίου του Βουλευτού και διαγράφεται.
Σειρά έχει η πέµπτη µε αριθµό 381/11-1-2011 του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου της εταιρείας
«Ολυµπία Οδός» κ.λπ..
Κύριε συνάδελφε, σας ενηµερώνω ότι θα καταθέσετε και ερώ-
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τηση το πιθανότερο σύντοµα ως ∆ηµοκρατική Αριστερά. Αυτό
σας το λέω µέσα στον Κανονισµό.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε συµπλήρωµα, κύριε Υπουργέ, της απάντησης που δώσατε
στον κ. Οικονόµου, σας ενηµερώνω ότι το φαινόµενο του Κινήµατος των Πολιτών τουλάχιστον για τον οδικό άξονα, για τον αυτοκινητόδροµο Κορίνθου- Πάτρας, τείνει να µετεξελιχθεί πραγµατικά σ’ ένα εφιαλτικό σενάριο. Τείνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πρόβληµα.
Αυτήν τη στιγµή η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ουσιαστικά κινείται µε ρυθµό ρελαντί. Η παραχωρησιούχος κοινοπραξία έχει µειώσει στο ελάχιστο τις εργασίες της λόγω προβλήµατος –σύµφωνα µε αυτά που ακούγονται- χρηµατοδότησης εκ
µέρους των τραπεζών. Υπάρχει, λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβληµα
όσον αφορά τις απαντήσεις που πρέπει να δώσετε αυτήν τη
στιγµή και που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αφορά γεωγραφικά τη
µισή Ελλάδα, αφορά ολόκληρο το δυτικό άξονα.
Όσον αφορά την τύχη του συγκεκριµένου αυτοκινητοδρόµου,
απολύσεις ήδη έχουν ξεκινήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι εάν
µέχρι τέλος του Ιανουαρίου δεν έχει λυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης, άλλοι χίλιοι εργαζόµενοι θα απολυθούν, εάν δε µέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου δεν έχει λυθεί το θέµα της οµαλής ροής,
τότε θα κλείσουν όλα τα εργοτάξια. Υπάρχει και φηµολογία ότι
µία από τις µεγάλες εταιρείες που συγκροτούν την κοινοπραξία
σκοπεύει να αποχωρίσει από το σχήµα. Τα ερωτήµατα, λοιπόν,
είναι σαφή και χρειάζονται απαντήσεις.
Θα ήθελα σας παρακαλώ µέσα στον ελάχιστο χρόνο που µου
αποµένει –γιατί επιφυλάσσοµαι να πω κάποια πράγµατα και στη
δευτερολογία µου- να σας θέσω και ένα ερώτηµα που δεν περιλαµβάνεται στην ερώτησή µου και εάν είστε πρόθυµος να µου
απαντήσετε: Σύµφωνα µε τη σύµβαση στα µέσα του 2011 προβλέπεται, τα διόδια του αυτοκινητοδρόµου της εθνικής οδού σήµερα να µετατραπούν σε αµφίπλευρα. ∆εν µας ενοχλεί το
«αµφίπλευρα». Αυτό, όµως, το οποίο µας γεννά ανησυχία είναι
αν θα αυξηθούν τα διόδια. Σας παρακαλώ απαντήστε και σε αυτό
το ερώτηµα, γιατί υπάρχει µία ανησυχία στην περιοχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατασκευή του σηµαντικού αυτού αυτοκινητόδροµου, όπως
πολύ σωστά τονίσατε, σε µια περιοχή δύσκολη, ειδικά στο τµήµα
Κόρινθος-Πάτρα, µε πολλά προβλήµατα και πολλά ατυχήµατα
έχει καθυστερήσεις. Αυτήν τη στιγµή µπορώ να πω ότι περίπου
είναι στον ενάµισι χρόνο οι καθυστερήσεις από τα αρχικά χρονοδιαγράµµατα. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται τόσο στο
δηµόσιο όσο και στους κατασκευαστές. Και θέλω να το τονίζω µε
έµφαση.
Για παράδειγµα, υπάρχουν καθυστερήσεις που προκλήθηκαν
από τη µη έγκαιρη απαλλοτρίωση των γηπέδων. Και στις πέντε
αυτές συµβάσεις υπάρχει µια συµβατική υποχρέωση του δηµοσίου, µέσα σε δώδεκα µήνες από την έναρξη παραχώρησης να
έχει παραδώσει όλα τα γήπεδα, για να αναπτυχθούν τα κατασκευαστικά µέτωπα. Αυτό ήταν πολύ µεγάλο λάθος, διότι σε δώδεκα µήνες στην Ελλάδα τέτοια έκταση απαλλοτριώσεων δεν
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί. Ο κύκλος του δωδεκάµηνου για
τις πέντε συµβάσεις έληγε το ∆εκέµβρη του 2008 µέχρι τον
Απρίλη του 2009, στη θητεία δηλαδή της προηγούµενης κυβέρνησης. Όταν έγιναν εκλογές τον Οκτώβρη, ήταν µεσοσταθµικά οι
ιδιωτικές απαλλοτριώσεις γύρω στο 15%. Σήµερα είναι γύρω στο
60% και πλέον δεν υπάρχουν προβλήµατα για την ανάπτυξη κατασκευαστικών µετώπων. Με αυτήν την έννοια, δεν µπορεί κανείς σήµερα να ισχυρίζεται –µιλάω για τη πλευρά των
κατασκευαστών- ότι δεν υπάρχει γήπεδο για να αναπτύξει κατασκευαστικά µέτωπα.
Από την άλλη πλευρά, γι’ αυτόν τον αυτοκινητόδροµο είχαµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Πρόσφατα είχαµε
και την τελεσίδικη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
που απαγορεύει την κατασκευή στην περιοχή του Καϊάφα οριστικά και σ’ ένα µεγάλο µέρος στο ∆ήµο Ζαχάρως. Αυτό δηµιουργεί ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα, όπως ξέρετε, γιατί
ουσιαστικά αλλάζει και το φυσικό αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης.
Επίσης, υπάρχει µια προσφυγή στα Βραχναίικα στο Νοµό
Αχαΐας, η οποία ήταν να εκδικαστεί πριν από αρκετό καιρό και
πήρε δύο αναβολές. Ελπίζουµε τώρα, που πολύ γρήγορα θα γίνει
η εκδίκασή της, να λυθεί και αυτό το θέµα, γιατί αντιλαµβάνεστε
ότι θα είναι δύσκολο και θα είναι λάθος να αναπτυχθεί το κατασκευαστικό µέτωπο χωρίς να υπάρχει µια τελεσίδικη απόφαση.
Κατανοούµε τις ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής εκεί και
προσπαθούµε να βρούµε την καλύτερη δυνατή λύση.
∆εν έχει επιβεβαιωθεί από τις εταιρείες –οι οποίες ερωτήθηκαν
και µίλησαν για αναδιαρθρώσεις των εργοταξίων. Όπως γνωρίζετε, οι εργασίες πολλαπλασιάζονται την άνοιξη, το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο και περιορίζονται το χειµώνα λόγω καιρικών
συνθηκών και αυτό είναι λογικό. ∆εν µας επιβεβαίωσαν οι εταιρείες εάν πέρα από τις είκοσι επτά απολύσεις που έγιναν, προτίθενται να προχωρήσουν και σε άλλες. Παρακολουθούµε και
ελπίζουµε ότι δεν θα υπάρξει το πρόβληµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν συµβατικές υποχρεώσεις και πρέπει να τις τηρήσουν. Μπορεί οι συµβάσεις να είχαν κακούς σχεδιασµούς, κακή προετοιµασία, πολλά
λάθη, έχουν όµως και µερικά δυνατά σηµεία για το δηµόσιο –και
θέλω να το τονίσω αυτό- και θα κάνουµε χρήση αυτών των σηµείων των συµβάσεων, γι’ αυτό ζητούµε, όπως το δηµόσιο τηρεί
τις υποχρεώσεις του, να τηρήσει και η άλλη πλευρά τις δικές της
υποχρεώσεις.
Όσον αφορά τα διόδια, όπως είπα περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των διοδίων, η χωροθέτηση τους, στις συµβάσεις του 2007,
όπως και οι κλιµακωτές αυξήσεις µε βάση την παράδοση τµηµάτων. ∆εν αποφασίζεται τίποτα σήµερα. Μόλις ολοκληρωθεί ένα
τµήµα µε βάση τις συµβατικές ηµεροµηνίες, ο ανεξάρτητος µηχανικός επιβεβαιώνει και αυτόµατα προχωρά στην αύξηση των
διοδίων ο παραχωρησιούχος.
Όλα αυτά θέλουµε να τα συζητήσουµε στην επαναδιαπραγµάτευση, για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών διοδίων, για να
είναι πιο δίκαια και για να διευκολύνουν τις τοπικές διελεύσεις
ειδικά αλλά και τις πυκνές διελεύσεις. Είµαι βέβαιος ότι θα
έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε αυτήν την τόσο σηµαντική συζήτηση και στις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής αλλά και στην
Ολοµέλεια, όταν έρθουν οι συµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Για το συγκεκριµένο σηµείο που αναφέρατε, θα ενηµερωθώ,
γιατί πάντα πρέπει να είµαστε ακριβείς -αφού πρόκειται για συµβάσεις που έχουν κυρωθεί µε νόµο στη Βουλή- για τις ηµεροµηνίες, για το πού βρίσκεται το τεχνικό έργο και στο κατά πόσο έχει
ο παραχωρησιούχος επιτύχει τους στόχους, όπως περιγράφονται στη σύµβαση, τους έχει ολοκληρώσει, για να µπορεί να ζητήσει την αύξηση των διοδίων µε βάση τις συµβάσεις του 2007.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαγκριώτη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης, για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχει µείνει στην απάντησή σας –σας παρακαλώ στη δευτερολογία σας να το διευκρινίσετε- µία σοβαρή
απορία, η οποία δεν απασχολεί τους πολίτες όσον αφορά την
ουσία της. Είπατε δηλαδή ότι η παραχωρησιούχος κοινοπραξία
είναι υποχρεωµένη να τηρήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις.
Εδώ, λοιπόν, βρισκόµαστε σε µία φάση όπου οι συµβατικές
υποχρεώσεις στην κυριολεξία είναι στον αέρα. Μιλάτε για ενάµισι
χρόνο τουλάχιστον καθυστέρηση. Ουσιαστικά, οµολογήσατε ότι
το δηµόσιο ευθύνεται για µια καθυστέρηση τουλάχιστον ενός
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έτους κρίσιµου, που δεν παραχωρήσατε τα µέτωπα πρόσβασης
της εταιρείας. Υπάρχουν τα προβλήµατα των εµπλοκών της νέας
σιδηροδροµικής γραµµής µε την «Ολυµπία Οδό». Η επιεικής εκτίµηση κύκλων που µπορούν να έχουν άποψη, µιλάνε για καθυστέρηση πέραν των δύο ετών.
Αυτό που απασχολεί, λοιπόν, την περιοχή, είναι πρώτα απ’ όλα
τι θα συµβεί στο συγκεκριµένο δρόµο µέσα σε αυτήν την καθυστέρηση, την επέκταση αν θέλετε, των προθεσµιών. ∆ηλαδή, είπατε προηγουµένως ότι θα δούµε το θέµα των διοδίων ανάλογα
το µε την πορεία των εργασιών. Οι αυξήσεις των διοδίων, όµως,
δεν ακολουθούν αυτές τις ανακολουθίες στις προθεσµίες.
Υπάρχει συγκεκριµένος όρος στη σύµβαση ότι στα µέσα Ιουνίου θα γίνουν αµφίπλευρα τα διόδια. Αυτό είναι το πρώτο.
∆εύτερον, αφού υπάρχει ευθύνη του δηµοσίου για την καθυστέρηση, για ποιο λόγο δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη µέσα
στη σύµβαση ή γιατί δεν διαπραγµατεύεσθε εσείς για το θέµα
των διοδίων στον πιο επικίνδυνο δρόµο της Ελλάδος, όπως πολύ
σωστά είπατε, για να µην πω της Ευρώπης;
Τέλος, εάν δεν λυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης από τις
τράπεζες -δεν µας ενδιαφέρει εάν ευθύνεται η κοινοπραξία, τουλάχιστον δεν αφορά τις τοπικές κοινωνίες- ποια θα είναι η τύχη
του έργου; Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει πρόβληµα χρηµατοδότησης; Υπάρχει προοπτική να λυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης και πότε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Μαγκριώτης, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, η Κυβέρνηση έχει δείξει
τη βούλησή της στην υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος
και του φορολογούµενου Έλληνα πολίτη. Γι’ αυτό ακριβώς, όπως
τόνισα, στις συµβάσεις αυτές µπορεί να υπήρχαν αδυναµίες και
δεσµεύσεις του δηµοσίου, χωρίς να υπάρχει σωστή πρόβλεψη
και σωστός σχεδιασµός, τις οποίες και ασφαλώς θα αξιοποιήσει
µε αιτήσεις θεραπείας ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προς τη
διαιτησία ο παραχωρησιούχος. Υπάρχουν όµως και µερικά σηµεία που είναι δυνατά.
Θέλω να σας πω ότι από τη στιγµή που µία κυβέρνηση έχει
βούληση, µπορεί πράγµατι, έστω και στη µέση µίας κρίσης, έστω
και µε τα συµβατικά προβλήµατα που υπάρχουν και τις ευθύνες
του δηµοσίου τα προηγούµενα χρόνια, να δώσει τις καλύτερες
δυνατές λύσεις. Και θα τις δώσουµε, να είστε βέβαιος γι’ αυτό.
Οι τράπεζες σταµάτησαν, πράγµατι, σε µερικές από τις παραχωρήσεις τους προηγούµενους µήνες τη χρηµατοδότηση, επικαλούµενες την κρίση, τη µείωση των αγορών, τη µη είσπραξη
λόγω των προβληµάτων που υπάρχουν, µε πολίτες οι οποίοι εκφράζουν τη δυσφορία τους µε το δικό τους τρόπο. Επικαλούνται
όλα αυτά τα δεδοµένα και γι’ αυτό ακριβώς προσωρινά ανέστειλαν τη χρηµατοδότηση. Προσωρινά, τουλάχιστον, κατά δήλωσή
τους.
Το δηµόσιο έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντί
τους. ∆εν έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα και το δικαίωµα να τεκµηριώσουν ευθύνη στο δηµόσιο. Υπάρχουν ευθύνες, όπως είπατε -το τόνισα κι εγώ πρώτος- αλλά δεν είναι αυτής της
κατηγορίας που θα µπορέσουν να τους δώσουν τη δυνατότητα,
έστω και προσωρινά, να αναστείλουν τη χρηµατοδότηση. Σ’ αυτό
θέλω να είµαι σαφής και κατηγορηµατικός. Το µήνυµα αυτό το
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έχουµε εκπέµψει από την πρώτη στιγµή προς κάθε κατεύθυνση.
Γι’ αυτό ακριβώς πιστεύουµε ότι θα αναστείλουν την προσωρινή
αναστολή χρηµατοδότησης των έργων.
Τα έργα, όµως, δεν έχουν σταµατήσει. Έχουν επιβραδυνθεί
σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν έχουν όµως σταµατήσει, γιατί
υπάρχει η ροή χρηµατοδότησης από την κρατική πλευρά. ∆ηλαδή, η δηµόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, είναι κανονικότατη, δεν υπάρχει καµµία υστέρηση και οι πόροι είναι διασφαλισµένοι. Θέλω να το τονίσω αυτό.
Υπάρχει η ροή χρηµατοδότησης των διοδίων, µε τα προβλήµατα που είπα προηγουµένως, όπως επίσης και σε σηµαντικό
βαθµό υπάρχει και η χρηµατοδότηση από την πλευρά των παραχωρησιούχων µε ίδια κεφάλαια. Απλώς, αυτό το ποσοστό είναι
µικρό στο γενικότερο χρηµατοδοτικό µίγµα, ενώ είναι σηµαντική
η χρηµατοδότηση από την πλευρά των τραπεζών. Τονίζω, όµως,
ότι τα έργα δεν έχουν σταµατήσει. Έχουµε επιβραδύνσεις σε κάποιες περιπτώσεις και πρέπει να αναστείλουν την προσωρινή
αναστολή τους και να ξαναχρηµατοδοτήσουν κανονικά την κατασκευή των έργων.
Κύριε συνάδελφε, δεν πρόκειται να σταµατήσει κανένα έργο
µε υπαιτιότητα του δηµοσίου από τα πέντε που κατασκευάζονται. Γι’ αυτό να είστε βέβαιος. Φαντάζοµαι ότι και οι ιδιώτες
έχουν την ίδια βούληση και σκέψη και παρ’ όλα τα προβλήµατα
θα βρεθούν λύσεις.
Όσον αφορά την ευθύνη του δηµοσίου, είπα προηγουµένως
πότε χρονικά είχαµε τα προβλήµατα και ειδικά µε τις απαλλοτριώσεις. Τα λύσαµε σχεδόν όλα αυτά, ενεργοποιώντας διατάξεις του ολυµπιακού νόµου για τις απαλλοτριώσεις, µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου και γι’ αυτό σήµερα δεν υπάρχουν αυτά τα θέµατα. Υπήρξαν την προηγούµενη περίοδο. Εκεί
η αδυναµία που έδειξε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν
πράγµατι πρωτοφανής και στο σχεδιασµό και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων. Αυτό, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τεκµηριώνεται δικαίωµα είτε στον παραχωρησιούχο
είτε στις τράπεζες να αρνηθούν την εκτέλεση των έργων ή τη
χρηµατοδότηση. Έχουν δικαίωµα να κάνουν αιτήµατα. Η διαιτησία θα τα αξιολογήσει και ανάλογα θα πράξει, όπως προβλέπουν
οι συµβάσεις.
Τέλος, για το συγκεκριµένο σηµείο και τα αµφίπλευρα διόδια
που λέτε δεν το γνωρίζω αυτήν τη στιγµή και δεν πρέπει να απαντούµε πρόχειρα για κάτι που δεν ξέρουµε συγκεκριµένα. Μιλώντας απ’ αυτό το Βήµα, όπως καταλαβαίνετε, µιλούµε δηµόσια
και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να αναφερόµαστε, όταν δεν
γνωρίζουµε κάτι συγκεκριµένο. Θα σας ενηµερώσω σήµερα κιόλας γι’ αυτό το θέµα.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, για να µπορέσει να ζητήσει αύξηση των διοδίων ή τοποθέτηση νέου σταθµού διοδίων, θα πρέπει, όπως προβλέπεται από τις συµβάσεις του 2007, να έχει
ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενο, όπως αυτό προσδιορίζεται
από τις συµβάσεις παραχώρησης. ∆ιαφορετικά δεν έχει το δικαίωµα να καταθέσει αυτήν την αίτηση, ανεξάρτητα εάν ο ηµερολογιακός χρόνος έχει περάσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μαγκριώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 14/8/9-12-2010 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Θεοδώρου
Καράογλου, Αλεξάνδρου ∆ερµεντζόπουλου, Μαργαρίτη Τζίµα,
Χρήστου Σταϊκούρα, Μιχαήλ Χαλκίδη, Ιωάννη Τραγάκη, Αθανασίου Μπούρα, Κυριάκου Μητσοτάκη, Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη,
Νικολάου Λέγκα, Μιχαήλ Μπεκίρη, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη,
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Σταύρου Καλογιάννη και Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνω προς το Σώµα ότι µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας καθιστά γνωστό ότι ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο στην προκειµένη συζήτηση το Βουλευτή κ. ∆ηµήτρη
Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών, κ. Θεόδωρος Καράογλου,
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης.
Ορίστε, κύριε Καράογλου, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν περάσει ήδη δεκαέξι µήνες διακυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει φέρει ήδη το δεύτερο προϋπολογισµό της
κυβερνητικής του θητείας -πιθανόν και τελευταίο- και είµαστε
εδώ για να συζητήσουµε ένα από τα τρία βασικότερα προεκλογικά ευχολόγια του κυβερνώντος κόµµατος.
Μετά από τα ανείσπρακτα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ που προεκλογικά θα εισέπρατε ο κ. Παπανδρέου και που τελικά προσπάθησε µέσα σε µία νύχτα µε το γνωστό επαίσχυντο νοµοσχέδιο να διαγράψει, µετά από τον «αµείλικτο πόλεµο» κατά της
φοροδιαφυγής µε πρόστιµα και «σύγχρονους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς», που τελικά οδήγησαν σε µειωµένες εισπράξεις από φοροφυγάδες και πρόστιµα -γιατί η όποια αύξηση των
εισπράξεων οφείλεται, όχι στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά
στην υπέρµετρη φορολόγηση- ήρθαµε σήµερα να συζητήσουµε
για τον τρίτο µύθο, που ολοκλήρωνε την εξαγγελία του γνωστού
συνθήµατος «λεφτά υπάρχουν», την περίφηµη αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Ενώ για χρόνια ακούµε περί
περιουσίας του δηµοσίου και αξιοποίησής της, ενώ έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι µηχανισµοί για να προχωρήσουν σε µελέτες,
επενδύσεις, προκηρύξεις, διαγωνισµούς κ.λπ., τελικά όντως αξιοποιείται, µερικώς όµως, από µερικούς επιτήδειους καταπατητές
και πάντως όχι προς όφελος του δηµοσίου.
Επειδή δε µάλιστα σας αρέσει να µιλάτε για ευθύνες, ίσως θα
έπρεπε να αναζητηθούν και οι δικές σας ευθύνες, καθώς διαχρονικά ήσασταν πολέµιοι οποιασδήποτε αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου µέχρι την προεκλογική περίοδο
του 2009, οπότε και ξαφνικά θυµηθήκατε την αξιοποίησή της.
Μάλλον, θα πρέπει να δούµε κάποια στιγµή ποιος φταίει για την
κατάρρευση του Κτηµατολογίου και τα λεφτά που χάθηκαν, για
τα ολυµπιακά έργα που είχαν µονοδιάστατο γεωγραφικό προσανατολισµό και κανένα σχέδιο για τη µεταολυµπιακή τους αξιοποίηση, για τη γιγάντωση ενός γραφειοκρατικού και ανίκανου
κράτους να χωροθετήσει και να προασπίσει τα δικαιώµατά του
στην περιουσία του.
Θα περιµέναµε, αφού ως κόµµα καταλάβετε ότι είναι κρίµα να
λιµνάζουν τεράστιας αξίας ακίνητα, να παραµένουν αναξιοποίητα σε πλήρη αχρηστία, να κάνατε τουλάχιστον κάποιες ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση.
Να κρατήσετε τα όποια θετικά βήµατα είχε κάνει η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας και να προχωρήσετε ένα βήµα παραπέρα,
έχοντας µάλιστα απέναντί σας µία Αντιπολίτευση εντελώς αντίθετη µε τη δική σας στείρα λογική και έτοιµη να σας στηρίξει σε
κάθε σωστή πρωτοβουλία.
Είχατε την ιστορική ευκαιρία να προχωρήσετε σε καινοτοµίες,
σε χωροταξικό σχεδιασµό, να αξιοποιήσετε το θεσµό των Σ∆ΙΤ,
να εφαρµόσετε τον θεσµό του sale and lease back και να κάνετε
όλα εκείνα τα απαραίτητα βήµατα που πρέπει να γίνουν. Αντ’

αυτού, µόνο το νόµο για το fast track έχετε φέρει, τον οποίο και
ψηφίσαµε, αλλά χωρίς συγκεκριµένα αποτελέσµατα έως τώρα.
Ίσως να είναι νωρίς ακόµη, σε σχέση βέβαια πάντα µε τους
χρόνους του ΠΑΣΟΚ, οπότε περιµένουµε να δούµε πώς θα
λειτουργήσει στο µέλλον.
Από τα διαθέσιµα στοιχεία κανείς δεν µπορεί να υπολογίσει µε
ακρίβεια το µέγεθος της λεγόµενης δηµόσιας περιουσίας.
Σύµφωνα µε σχετικές εκτιµήσεις της Κτηµατικής Εταιρείας του
∆ηµοσίου, το δηµόσιο διαθέτει εβδοµήντα πέντε χιλιάδες
ακίνητα, τρεισήµισι εκατοµµύρια στρέµµατα εκτιµώµενης αντικειµενικής αξίας περίπου στα 280 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία
όµως είναι αµφίβολο εάν αποδίδουν κάθε χρόνο έσοδα 30
εκατοµµυρίων ευρώ. Τριακόσια εβδοµήντα ακίνητα-φιλέτα,
εβδοµήντα χιλιάδες στρέµµατα αποτίµησης 30 δισεκατοµµυρίων
ευρώ υπολογίζονται ως περιουσία που έχει στο χαρτοφυλάκιό
της η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ η εταιρεία
«Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ» διαχειρίζεται συνολικά δεκαπέντε
τίτλους σταδίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Από την άλλη
πλευρά, σε περίπου τριάντα τέσσερις χιλιάδες ακίνητα υπολογίζονται τα περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου, που είναι καταπατηµένα, δηλαδή το 40% της περιουσίας του δηµοσίου.
Τα τελευταία χρόνια το 24% των ακινήτων έχει παραχωρηθεί
σε δήµους και κοινότητες, ενώ το 22% θεωρούνται άγνωστα,
δηλαδή δεν έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν καταγραφεί. Από τα
τρεισήµισι εκατοµµύρια στρέµµατα τα καταπατηµένα είναι γύρω
στις τετρακόσιες χιλιάδες, τα ελεύθερα εξακόσιες σαράντα
χιλιάδες περίπου, τα µερικώς ελεύθερα επτακόσιες είκοσι
χιλιάδες, τα παραχωρηµένα πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες,
άγνωστα πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες στρέµµατα και αµφίβολα
άλλες εβδοµήντα χιλιάδες στρέµµατα.
Από τα εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα
της χώρας η δηµόσια περιουσία ανέρχεται µόλις στα ογδόντα
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα και τα περισσότερα, δυστυχώς
είναι καταπατηµένα ή άγνωστα. Από τα δεκαοκτώ χιλιάδες
χιλιόµετρα παράκτιας γης µόνο τα έξι χιλιάδες χιλιόµετρα έχουν
καθοριστεί ως αιγιαλός.
Η κακοδιαχείριση όλων αυτών των εκτάσεων και των ακινήτων
προκαλεί απογοήτευση και έντονο προβληµατισµό. Ενοικιάσεις
σε τιµές σκάνδαλο είναι ίσως το πιο αθώο και συνηθισµένο
γεγονός. Πωλήσεις σε εξευτελιστικές τιµές, αµέλεια διεκδίκησης
εκτάσεων από το δηµόσιο και όλα αυτά, τη στιγµή που το
δηµόσιο πληρώνει εκατοµµύρια ευρώ, για να είναι οι υπηρεσίες
του στο ενοίκιο. Η έλλειψη Κτηµατολογίου, η πολυνοµία, οι
πολυπληθείς υπηρεσίες και οι πολυπληθείς ιδιοκτήτες νοµικά
πρόσωπα του δηµοσίου, είναι οι αιτίες που άφησαν στο έλεος
των επιτηδείων πολλά από τα ακίνητα που έχουν καταπατηθεί ή
διεκδικούνται από ιδιώτες.
∆εν θα ήθελα να επεκταθώ στις διαπιστώσεις της υπάρχουσας
κατάστασης. Πολλές µεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες
θα µπορούσαν να καταγράψουν εκατοντάδες αιτίες που µας
έφτασαν σ’ αυτό το κακό σηµείο µε αποκαλύψεις εξοργιστικές ή
και τραγελαφικές, µε ευθύνες που θα µπορούσαν να παραγραφούν λόγω βλακείας, αλλά και να τιµωρηθούν σοβαρά κάποιοι
για τη σκόπιµη αµέλεια, σε βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου. Το ζητούµενο σήµερα είναι να δοθεί επιτέλους λύση, να
δούµε το πρόβληµα ως ευκαιρία.
Τι προτείνουµε εµείς; Χθες ακόµη έπρεπε να είχαν γίνει τα
πρώτα βήµατα. Πρώτον, να είχε ξεκινήσει µία πλήρης και ακριβής
καταγραφή των ακινήτων του δηµοσίου στο Κτηµατολόγιο ή
έστω σ’ ένα σύγχρονο µητρώο ακινήτων. Να γνωρίζουµε
επιτέλους γιατί ακριβώς αντικείµενο µιλάµε, πόσα είναι τα
ακίνητα, πόσες οι εκτάσεις, πόσα τετραγωνικά µέτρα, πόσα
ελεύθερα, πόσα σε ενοικιοστάσιο, πόσα µε τίτλους ιδιοκτησίας
κρατικούς και πόσα µε µετεώρους τίτλους διεκδικήσιµους από
ιδιώτες ή επιτήδειους. Ακούγεται ότι θα δηµιουργηθεί Γενική
Γραµµατεία Αξιοποίησης ∆ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας, που θα
υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Εφόσον γίνει, θα πρέπει
να έχει σηµαντικό και ευέλικτο ρόλο για να µην αποτελέσει ακόµη
ένα κρίκο δυσλειτουργίας στο σύστηµα.
∆εύτερον, να ανατεθεί σε µικτό σχήµα δηµόσιων λειτουργών
και αξιόπιστων εκτιµητών η εκτίµηση της εµπορικής αξίας των
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ακινήτων του δηµοσίου.
Τρίτον, να ξεκινήσει άµεσα η µελέτη για ακριβή καταγραφή
εσόδων, που αποφέρουν ή που δύναται να φέρουν στο δηµόσιο
τα εν λόγω ακίνητα, πόσα από αυτά και ποια είναι τα πιο άµεσα
αξιοποιήσιµα.
Τέταρτον, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή άµεσα στις εταιρείες
του δηµοσίου, που κατέχουν ακίνητη περιουσία, όπως η
Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου και τα Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα, ώστε να προχωρήσουν σε καταγραφή και σε επενδύσεις
άµεσα. Σε δεύτερη φάση προκύπτουν και άλλα σηµαντικά
διαχειριστικά ζητήµατα εξίσου επείγοντα.
Πέµπτον, σωστά έγινε η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων
που υποτίθεται ότι δεν τους ήξερε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Πώς άραγε, όµως, δεν τους ήξερε, αφού πληρώνονται µέσα από
πολύπλοκη διαδικασία που ελέγχεται από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους; ∆εν έπρεπε εξίσου άµεσα να γίνει η ίδια απογραφή
των κτηρίων που νοικιάζονται από υπηρεσίες του δηµοσίου;
Πόσα τετραγωνικά µέτρα ενοικιάζονται, µε τιµή ανά τετραγωνικό
µέτρο, τι αποκλίσεις υπάρχουν ανάµεσα ακόµη και στα ίδια
πολεοδοµικά τετράγωνα; Πόσοι πλουτίζουν από υπερκοστολογηµένες µισθώσεις;
Έκτον, αφού γίνει η καταγραφή των µισθωµάτων, να προχωρήσει άµεσα ο δηµόσιος υπόλογος, σε επαναδιαπραγµάτευση
ενοικίων προς όφελος του δηµοσίου.
Έβδοµον, να γίνει επίσης απογραφή υπηρεσιών που στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια και ποια από αυτά έχουν πλεονάζοντα
χώρο για να συστεγασθούν και άλλες υπηρεσίες.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι αυτονόητα βήµατα που έπρεπε να
είχαν γίνει πολύ πριν αποφασίσετε να µειώσετε τις συντάξεις των
600 ευρώ και να µειώσετε το εισόδηµα χιλιάδων οικογενειών.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθούν αυτά τα πρώτα βήµατα καταγραφής και άµεσης εξοικονόµησης δαπανών, το επόµενο βήµα είναι
να δηµιουργηθεί ένα υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον, που θα
βοηθήσει τους επενδυτές να επενδύσουν τα χρήµατά τους στα
ελληνικά ακίνητα.
Πιο συγκεκριµένα µιλάµε για: Όγδοον, κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να είναι κατανοητή στους επενδυτές και νααντιµετωπιστεί ριζικά η εκµετάλλευση περιουσίας του δηµοσίου
από καταπατητές. Μόνο µε ισχυρό και σαφές θεσµικό πλαίσιο
µπορούµε να ποντάρουµε σε ουσιαστική ανάπτυξη. Υπάρχουν
απροσδιόριστοι περιορισµοί που έχουν τεθεί, όπως αυτοί των
δωρητών ακινήτων, που δεσµεύουν συνήθως την αξιοποίηση της
περιουσίας των κληροδοτηµάτων, η οποία έχει περιέλθει στο δηµόσιο. ∆εκάδες νόµοι και πάνω από χίλιες τριακόσιες δικαστικές
αποφάσεις αφορούν τη δηµόσια περιουσία.
Ένατον, σταθερό φορολογικό πλαίσιο, τόσο όσο αφορά τη φορολόγηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όσο και τη φορολόγηση των ακινήτων.
∆έκατον, αξιοποίηση ακινήτων µέσω συµβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες, ύστερα από ανοικτούς διαγωνισµούς µέσω ιδιωτικών ή µεικτών σχηµάτων.
Ενδέκατον, αναµόρφωση της νοµοθεσίας που διέπει το καθεστώς εποπτείας των κληροδοτηµάτων, καθώς ο µηχανισµός παρακολούθησης και διοίκησής τους έχει αποδειχθεί γραφειοκρατικός και αναποτελεσµατικός.
∆ωδέκατον, αξιοποίηση του θεσµού του Σ∆ΙΤ, ενός θεσµού
που µε δειλά βήµατα ξεκίνησε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και αντί να τον αξιοποιήσετε, τον έχετε αδρανήσει τελείως.
Ειδικά για τους Καλλικρατικούς δήµους ο θεσµός αυτός είναι ο
πλέον απαραίτητος για να προχωρήσουν σε αναπτυξιακά έργα,
παρά τα πενιχρά οικονοµικά τους.
∆έκατο τρίτον, η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα καταγράφει, θα σχεδιάζει, θα προχωρεί σε
διενέργεια διαγωνισµών αξιοποίησης µεγάλων δηµόσιων ακινήτων.
∆έκατο τέταρτον, αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εργαλείων
διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων, όπως είναι οι τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων, µε έκδοση κρατικών οµολόγων µε την εγγύηση ακινήτων, η δηµιουργία Ανώνυµης
Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, η δηµιουργία εταιρειών συµµετοχών, µε σκοπό την είσοδό τους στο Χρηµατιστή-
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ριο, όταν βεβαίως οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι τεχνικές πώλησης και επαναµίσθωσης, το γνωστό sale and lease back.
∆έκατο πέµπτον, αξιοποίηση του θεσµού των συµβάσεων
παραχώρησης, ιδίως στις υποδοµές, αλλά και στα επαγγελµατικά ακίνητα.
∆έκατο έκτον, αξιοποίηση των λιµανιών, αεροδροµίων,
µαρίνων κ.λπ., συντελώντας, πέρα από τη συγκέντρωση
δηµοσίων εσόδων, και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης.
∆έκατο έβδοµο, άνοιγµα του κλειστού επαγγέλµατος του
εκτιµητή ακινήτων από το µονοπωλιακό Σώµα Ορκωτών
Εκτιµητών.
∆έκατο όγδοον, τη θεσµοθέτηση µε αυστηρούς όρους του
επαγγέλµατος του µεσίτη και του συµβούλου ακινήτων. ∆ιαχειρίζονται το µεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του κάθε Έλληνα
πολίτη και χρειάζεται τεκµηριωµένη γνώση και υποδοµή, για να
ασκεί κάποιος το επάγγελµα.
∆έκατο ένατον, εισαγωγή προγραµµάτων σπουδών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, που να ασχολούνται επιστηµονικά,
σοβαρά, υπεύθυνα µε την αγορά ακινήτων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε, σκοπός µας
είναι να εργαστούµε µαζί σας, να σας προτείνουµε λύσεις και να
ακούσουµε και να δεχτούµε εποικοδοµητικές προτάσεις, µε
στόχο το κοινό όφελος. Αντ’ αυτού, µέχρι σήµερα, ακόµη και σε
αυτόν τον τοµέα, επικοινωνιακού χαρακτήρα προτάσεις και
µεγαλεπήβολα σχέδια ακούµε, που µόνο ερωτηµατικά προκαλούν για την αποτελεσµατικότητά τους, αλλά και για τη διαφάνειά τους.
Ακούµε για «φιλέτα» του δηµοσίου, για διαγωνισµούς ανάθεσης, για την πανάκεια όλων αυτών, τις δυνατότητες του νόµου
για το fast track, για το Ελληνικό. Αλλά µέχρι τώρα το µόνο ορατό
αποτέλεσµα είναι κατ’ αρχάς η αρνητική εξέλιξη στις επενδύσεις
του Αστακού και του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
∆εν έχουµε την απαίτηση να δεχθείτε και να εφαρµόσετε όλα
όσα λέµε. Έχουµε όµως την απαίτηση να κινηθείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται, τουλάχιστον σε όποιες από τις προτάσεις µας συµφωνείτε και να παρουσιάσετε αποτελέσµατα, για το καλό της
ασθµαίνουσας ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεόδωρο Καράογλου.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, όπως είναι αυτή που σήµερα έντονα διέρχεται η
χώρα µας, µια σωστή οικονοµική πολιτική θα έπρεπε να κινείται
σε µια σειρά από άξονες, που θα έπρεπε να ιεραρχούνται ανάλογα µε την απόδοσή τους, καθώς και µε την επίπτωση που
έχουν πάνω στην κοινωνία. Έτσι µέτρα που µπορούν να ληφθούν
είναι: η αναδιάρθρωση των δοµών του κράτους, η περιστολή των
δαπανών του δηµοσίου, η βελτίωση των εσόδων. Η παροχή κινήτρων για την ενδυνάµωση ιδιωτικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, είτε µε ενίσχυση επενδυτικών νόµων, είτε µε εντατικοποίηση Σ∆ΙΤ. Η εντατικοποίηση ρυθµών απορρόφησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω ΕΣΠΑ. Η αξιοποίηση και
εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Κάθε µια
από αυτές τις επιλογές έχει τη δική της αποτελεσµατικότητα,
καθώς επίσης τη δική της επίπτωση στην ελληνική κοινωνία.
Έτσι, βασικό κριτήριο για το ποια θα πρέπει να προκριθεί, είναι
το καλύτερο αποτέλεσµα µε το χαµηλότερο, και ει δυνατόν, µηδενικό δηµοσιονοµικό και κοινωνικό κόστος.
Αν, λοιπόν, κρίνουµε τις προτεραιότητες στις επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης, στη δεκαπεντάµηνη πορεία της, διαπιστώνουµε ότι ήταν οι χειρότερες που µπορούσε να κάνει. Και επειδή
αποδείχθηκαν, όπως ήταν και αναµενόµενο φυσικά, αδιέξοδες,
αναγκάζεται να προχωρήσει σήµερα σε αυτές που έπρεπε από
την αρχή να επιλέξει και να τους δώσει την πρώτη προτεραιότητα.
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Συγκεκριµένα, οδήγησε τη χώρα στην υπογραφή του µνηµονίου, που µέρα µε τη µέρα, δόση µε τη δόση, ακόµα και οι αρχικοί υποστηρικτές τους αντιλαµβάνονται την περιπέτεια, στην
οποία έβαλε τη χώρα αυτή η Κυβέρνηση. Μετά από αυτό, σαν
πρώτη προτεραιότητα στην οικονοµική της πολιτική, έβαλε την
αύξηση των εσόδων, µε τρεις απανωτές αυξήσεις του ΦΠΑ, µε
έκτακτες εισφορές, µε περαιώσεις, µε επιπλέον φόρους. Με
στραγγαλισµό της αγοράς, εν ολίγοις, και της ιδιωτικής οικονοµίας. Ακόµα, έκρινε ότι η περιστολή των δαπανών θα γίνει µε µειώσεις µισθών και συντάξεων του δηµοσίου τοµέα, ακόµα και εκεί
που ήταν ήδη συµπιεσµένοι. Το παραπάνω µείγµα της οικονοµικής πολιτικής αποδείχθηκε τελικά, ιδιαίτερα εκρηκτικό. Αποτέλεσµα; Ύφεση τροµακτικών διαστάσεων.
Αφού, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν οι περαιτέρω δυνατότητες επέκτασης της συγκεκριµένης οικονοµικής
πολιτικής, είδαν ότι πρέπει να προχωρήσουν στις άλλες επιλογές, που, παρ’ ό,τι η Νέα ∆ηµοκρατία είχε έγκαιρα προτείνει, η
Κυβέρνηση είχε αγνοήσει.
Έτσι, παρατηρείται το τελευταία διάστηµα, µετά από την ολέθρια καθυστέρηση, η προσπάθεια αναθέρµανσης της οικονοµίας
µε τον επενδυτικό νόµο, όπου η αργοπορία, σε συνδυασµό µε
τις αναποτελεσµατικές διατάξεις του, τον καθιστούν ουσιαστικά
µηδενικής έως ελάχιστης απόδοσης. Ακόµα, µόλις πρόσφατα άρχισε η Κυβέρνηση να προβληµατίζεται, γιατί από την πέµπτη
θέση στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, πέσαµε στην εικοστή
τρίτη θέση, και να διαπιστώνει ότι, εκτός από τον πολύτιµο
χρόνο, χάσαµε και χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και µήνες, περίπου µισό
χρόνο, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, από τις 7 Ιουλίου πέρυσι, κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις για την οικονοµία.
Αγνοήθηκαν επιδεικτικά. Μέσα σε αυτές βασική προτεραιότητα
ήταν αυτή της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Ένας
πραγµατικά ανεκµετάλλευτος «θησαυρός», που µε πρόχειρο
υπολογισµό ανέρχεται στο ύψος των 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ
που περιλαµβάνει εκτάσεις, ακίνητα, οικόπεδα, µαρίνες, ξενοδοχειακές µονάδες, παραλίες. ∆εν έχω το χρόνο να περιγράψω
τις διαστάσεις και το περιεχόµενο αυτού του ιδιοκτησιακού κολοσσού.
Μπορώ όµως να πω ότι η κακοδιαχείριση όλης αυτής της περιουσίας προξενεί, πέρα από θλίψη και απογοήτευση, και έντονη
ανησυχία. Γιατί, εκτός από την εγκατάλειψη και την οικονοµική
απαξίωσή της, έχουµε και φαινόµενα καταπάτησης του 40% περίπου των ακινήτων, χαριστικές εκµεταλλεύσεις µε ελάχιστα ενοίκια άλλων, και, εν τέλει, µηδενική αξιοποίηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά τις επανειληµµένες προτροπές
της Νέας ∆ηµοκρατίας προς την Κυβέρνηση, για να ενδιαφερθεί για το µείζον ζήτηµα, στις 9 ∆εκεµβρίου 2010, καταθέσαµε
αυτήν την επίκαιρη επερώτηση. Μία εβδοµάδα µετά, στις 15 ∆εκεµβρίου, συνεδρίασε η ∆ιϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µε διευρυµένη µάλιστα σύνθεση,
για να καταλήξει σε βαρυσήµαντες, κατ’ αυτήν, αποφάσεις. Λέει,
λοιπόν, η επίσηµη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών,
αµέσως µετά: «…Εξέτασε και εισηγείται τη συγκρότηση Γενικής
Γραµµατείας Αξιοποίησης ∆ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας στο
Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία θα εποπτεύει τις κτηµατικές
υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήµατα και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου»
καθώς και «τη δηµιουργία φορέα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης µε τη µορφή ΑΕ των ώριµων προς αξιοποίηση ακινήτων του
δηµοσίου».
Κύριε Υπουργέ, εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι πρώτον, ήδη
υπάρχουν σήµερα οι κρατικοί µηχανισµοί στο Υπουργείο Οικονοµικών και δεύτερον, ήδη υπάρχει φορέας µε τη µορφή ΑΕ η
ΚΕ∆, µπορούµε δικαίως να αναρωτηθούµε: Πώς, άραγε, θα µειωθεί το κράτος µε τη δηµιουργία επιπλέον κράτους.
Κύριε Υπουργέ. Τα ερωτήµατα που θέτουµε, πέραν των άλλων
απαντήσεων σκοπό έχουν να επισηµάνουν: ότι δεν έχουµε πια
την πολυτέλεια να παραµένουµε αδρανείς, αµήχανοι ή βραδυκίνητοι. Όχι σήµερα, αλλά χθες, η µεγάλη ακίνητη δηµόσια περιουσία έπρεπε να αξιοποιηθεί, για να αποτελέσει ένα βασικό
εργαλείο εξόδου από την κρίση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχωρήστε άµεσα. Αλλά οπωσδήποτε µε διαφανείς και καθαρές διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
∆ερµεντζόπουλο.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η συζήτηση είναι
πάρα πολύ σηµαντική µέσα στην περιδίνηση της κρίσης, των µέτρων και κυρίως του καθεστώτος οµηρίας, στο οποίο έχουµε
υποβάλει –η Κυβέρνηση έχει υποβάλει µε τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και εµείς ως πολιτικό σύστηµα που πρέπει να διαχειριστούµε- τους εργαζόµενους. ∆ιότι εδώ και οκτώ µήνες στη
χώρα το µόνο που γίνεται για να αντιµετωπίσουµε την κρίση είναι
να κόβουµε µισθούς και συντάξεις, να δηµιουργούµε ένα τεράστιο ζήτηµα και κλίµα ανασφάλειας των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, οι απολύσεις να είναι µία καθηµερινή πραγµατικότητα, το κλείσιµο των επιχειρήσεων να είναι µία καθηµερινή
πραγµατικότητα. Και βεβαίως, δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος για να αντιληφθεί ότι µόνο η παραγωγή νέου πλούτου και οι νέες επενδύσεις µπορούν να δηµιουργήσουν τη
χαραµάδα του φωτός και της ελπίδας σε αυτή τη µίζερη συζήτηση, που λαµβάνει χώρα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό νότο.
Έτσι, λοιπόν, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, του πιο µεγάλου χαρτοφυλακίου, το οποίο µπορεί να έχει
το κράτος στα χέρια του, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη,
κύριε Υπουργέ. Πολλές φορές συζητάµε σ’ αυτή την Αίθουσα για
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Πού βρίσκεται η ακίνητη περιουσία; Βρίσκεται, κατ’ αρχάς,
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι καταγεγραµµένη και ανηρτηµένη στο διαδίκτυο, κύριε
Υπουργέ, η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων εδώ
και τρία χρόνια από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ένα
δεύτερο κοµµάτι βρίσκεται στην Εταιρεία Τουριστικής Αξιοποίησης, την ΕΤΑ. Εκεί, όχι µόνο είναι καταγεγραµµένη η ακίνητη περιουσία, αλλά µάλιστα είναι γνωστό στην Εταιρεία και ποια από
τα κοµµάτια «φιλέτα» ή µη «φιλέτα» της ΕΤΑ, στην εταιρεία αυτή
του δηµοσίου, βρίσκονται σε νοµική διεκδίκηση καταπατήσεων
ένα προς ένα. Υπάρχει ολόκληρο ντοσιέ. Και η τρίτη είναι η ΚΕ∆,
όπου και εκεί υπάρχει απόλυτη καταγραφή και µάλιστα υπάρχει
και εκτίµηση.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, µετά από δεκατέσσερις µήνες γιατί δεν
κατορθώσατε να κάνετε το αυτονόητο, αυτό που έχετε εξαγγείλει, να ενώσετε την ΚΕ∆ µε την ΕΤΑ. Το ακούσαµε δέκα φορές να
γίνεται και προχθές ακούσαµε τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης να λέει ότι µάλλον δεν θα γίνει. Αποφασίστε αν θα διαχειριστεί ένας την ακίνητη περιουσία. Αν θέλετε να κάνετε τη
Γενική Γραµµατεία, θα πρέπει να ενώσετε τους φορείς και να τη
δώσετε σ’ έναν. Ούτε αυτό δεν έχει συµβεί.
∆εν είναι, όµως, µόνο τούτο. Είναι και το γεγονός ότι διαγωνισµοί σε εξέλιξη για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, όπως
είναι ο διαγωνισµός για τις Αλυκές Αναβύσσου και όπως είναι ο
διαγωνισµός για το γκολφ Αφάντου Ρόδου, τους οποίους παραλάβατε όταν αναλάβατε την Κυβέρνηση στη δεύτερη φάση υποχρεωτικών, δεσµευτικών προτάσεων από τις εταιρείες που είχαν
προωθηθεί, τους σταµατήσατε και τους ακυρώσατε. Άρα, για
ποια αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας οµιλείτε; Πώς, δηλαδή,
µπορούµε εµείς και οι πολίτες έξω να σας εµπιστευτούν, ότι αυτό
το φιλέτο το οποίο έχετε στα χέρια σας θα το αξιοποιήσετε;
Ένα τρίτο κοµµάτι, το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο έµµεσης εκµετάλλευσης, είναι οι πολλές φορές λεγόµενη αποκέντρωση και µετακίνηση των Υπουργείων σε κρατικά
κτήρια ή κρατικά οικόπεδα εκτός κέντρου πόλης. Τίποτα δεν
υπάρχει για όλα αυτά. Όλα είναι µια θεωρητική συζήτηση χωρίς
ουσία, χωρίς στόχευση και ασφαλώς χωρίς καµµία δέσµευση.
Είναι θετικό το σχέδιο νόµου του fast track για τις επενδύσεις,
το οποίο κάνατε και το ψηφίσαµε στη Βουλή, αλλά το θέµα είναι
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πώς θα το διαχειριστείτε. ∆ιότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι προφανές ότι θα φέρει σε αυτήν την Αίθουσα σοβαρές συζητήσεις για το ζήτηµα της διαφάνειας. Τι έχετε κάνει,
λοιπόν, γι’ αυτό;
Σε δυο περιπτώσεις µόνο η Κυβέρνηση ασχολήθηκε ουσιαστικά για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας: Η µια ήταν
στον Αστακό, όπου κατορθώσατε να διώξετε τους επενδυτές,
χωρίς να µπορούν να γυρίσουν πίσω, γιατί προφανώς είναι γνωστό το τι έγινε, διαφορετικοί Υπουργοί έλεγαν εντελώς διαφορετικά πράγµατα για την ίδια επένδυση -διότι φαίνεται ότι δεν
µπορείτε να συνεννοηθείτε- και η άλλη είναι για το θέµα του Ελληνικού, όπου η διαφάνεια δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που
κάνετε. Έχουµε µετακινήσεις Υπουργών προς και από το Κατάρ
ή άλλες χώρες. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα, η τοπική κοινωνία δεν
γνωρίζει τίποτα, εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα και αυτό λέγεται
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του κράτους.
Θα σας συµβουλεύαµε, λοιπόν, να µην ακολουθήσετε τον ίδιο
δρόµο. Έχετε την ευκαιρία µιας Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η
οποία στηρίζει κάθε τι το λογικό. Και εδώ στην αξιοποίηση δεν
έχουµε να υπηρετήσουµε ιδεολογικά φαντάσµατα ή να ικανοποιήσουµε τις διαφορές µας. Τη λογική πρέπει να ικανοποιήσουµε και η λογική λέει, αξιοποίηση µιας περιουσίας, η οποία
είναι επί πολλά χρόνια αναξιοποίητη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε µεγάλη ευκαιρία ως Κυβέρνηση να κάνετε τοµές µέσα από τη µίζερη συζήτηση που υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία για την απόλυτη δυσκολία. Έχουµε, όµως,
κάθε λόγο πλέον να ανησυχούµε και για τον τρόπο που σκέπτεστε και για τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεστε σε αυτήν την κατεύθυνση. ∆ιότι ακόµα και αυτή η ακίνητη περιουσία του
δηµοσίου θα απαξιωθεί όσο προχωράει η πολιτική του µνηµονίου, που διογκώνει το χρέος του κράτους και αυξάνει τα τοκοχρεολύσια.
Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολύ µεγάλη ευθύνη για τη
στιγµή, τον τρόπο αλλά και τη µορφή της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Είπαµε να τα δώσουµε, για να γίνουν επενδύσεις που θα φέρουν πλούτο και θέσεις εργασίας, να τα
δώσουµε, έτσι όπως πρέπει να τα δώσουµε, για να ωφεληθεί η
κοινωνία. Μην µας τα πάρουν, όµως, και δηµιουργήσουµε και
άλλα ολιγοπώλια ή µονοπώλια σε αυτόν τον τόπο. Μην γίνει η
κρίση µία ευκαιρία περαιτέρω αιχµαλωσίας αυτού του τόπου και
κυρίως τα κέρδη από αυτήν την θεωρητική -µέχρι τώρα- αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ας κάνουν και µια βόλτα µέσα
στον τόπο, να µην γίνει και αυτό µια ευκαιρία να φύγουν κεφάλαια εργαζοµένων και υπερκέρδη εταιρειών εκτός της χώρας.
Έχουµε και έχετε κάθε χρέος, µε τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεστε, να εξασφαλίσετε επενδύσεις στη χώρα, όπως ακριβώς έχετε περιγράψει στον προϋπολογισµό του 2011, όχι του
2010, που είχατε προβλέψει δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ από
αποκρατικοποιήσεις και επενδύσεις και τα δυόµισι δισεκατοµµύρια έγιναν σχεδόν 0, αλλά έχετε εγγράψει επτά σε αυτήν την
κατεύθυνση. Να τα υλοποιήσετε, λοιπόν. Είµαστε εδώ για να στηρίξουµε, αλλά και να σας κρίνουµε και µέχρι τώρα η κρίση σε
αυτόν τον τοµέα είναι απολύτως αρνητική µε βάση το µάθηµα
του 2010.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας.
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
συχνά διακηρύσσει ότι βλέπει φως στο τούνελ. Η πραγµατικότητα, όµως, διαψεύδει τις προσδοκίες της. Η πραγµατική οικονοµία δεν υπακούει στις επιθυµίες της. Τα όποια κυβερνητικά
πολιτικά φληναφήµατα, που περικλείουν αβάσιµες νότες αισιοδοξίας, δεν µπορούν να κρύψουν την πραγµατικότητα, όπως
αυτή αποτυπώνεται στην δραµατική συρρίκνωση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών, στα λουκέτα των επιχειρήσεων, στην
εκτόξευση της ανεργίας. Άλλωστε, µπορεί κανείς να µιλήσει για
φως στο τούνελ, όταν ακόµα και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
Κυβέρνησης η ύφεση αναµένεται να διαµορφωθεί στο 3%, η
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ανεργία περίπου στο 15% και το δηµόσιο χρέος περίπου στα
160% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011;
Μπορεί κανείς να µιλήσει για φως στο τούνελ, όταν σύµφωνα
µε την τελευταία έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου η
δανειακή επιβάρυνση της χώρας, παρά τις θυσίες του ελληνικού
λαού, αυξάνεται κατά 30% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2013, ενώ
αναµένεται το 2020 να είµαστε ακόµα πιο υπερχρεωµένοι από το
2009; Καθίσταται συνεπώς σαφές -για να δανειστώ έκφραση συναδέλφου της κυβερνητικής παράταξης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού- ότι ο λογαριασµός δεν βγαίνει.
Εµείς, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πιστεύουµε και το έχουµε
διατυπώσει από τον Ιούλιο, ότι απαιτείται αλλαγή του µείγµατος
οικονοµικής πολιτικής και επίτευξη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού.
Υποστηρίζουµε ότι χρειάζεται και απαιτείται η εφαρµογή ενός
νέου µείγµατος πολιτικής, το οποίο θα περιλαµβάνει τα παραδοσιακά συσταλτικά δηµοσιονοµικά εργαλεία, προκειµένου να
συρρικνωθεί το διαρθρωτικό έλλειµµα, αντισταθµιστικά µέτρα
τόνωσης της αγοράς και της οικονοµίας, ώστε να αντιµετωπιστεί
η ύφεση και µέτρα αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου,
ώστε να αντιµετωπιστεί το υψηλό και µε δυναµική δηµόσιο
χρέος.
Κύριοι συνάδελφοι, υποστηρίζουµε ότι µια ορθολογική διαχείριση και µια δυναµική, στοχευµένη και άµεση αξιοποίηση και ανάπτυξη της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας µπορεί να εξασφαλίσει
σηµαντικά, σταθερά και σε µακροχρόνια βάση έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο, να µειώσει το ύψος του χρέους και να δηµιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και
οικονοµίες.
Βέβαια, είναι γεγονός, ότι πολλά από τα προβλήµατα που
υπάρχουν στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας δεν είναι
σηµερινά, αλλά είναι διαχρονικά. Με την καταγραφή, προστασία,
διαχείριση και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας ασχολείται
µεγάλος αριθµός φορέων µε διαφορετικές επικαλυπτόµενες ή
αντικρουόµενες αρµοδιότητες, που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη
τη συνολική αποτίµηση και αξιοποίησή της. Μεγάλο µέρος των
δηµόσιων ακινήτων έχουν πολλαπλές δεσµεύσεις και περιορισµούς ως προς την αξιοποίησή τους. Η µη καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας έχει δώσει έδαφος σε συνεχείς καταπατήσεις
και χρόνιες δικαστικές διενέξεις, µε σηµαντικά νοµικά προβλήµατα διεκδικήσεων, που παρεµποδίζουν την αξιοποίηση αυτής.
Βέβαια, τα προβλήµατα και οι περιορισµοί που προαναφέρθηκαν, δεν σηµαίνουν ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες
αξιοποίησης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και εποµένως
ουσιαστική συµβολή αυτών στην εξυγίανση και την ενίσχυση των
δηµόσιων οικονοµικών. Αυτό, άλλωστε, το επισηµαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση της νοµισµατικής πολιτικής.
∆υστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση, τουλάχιστον τους πρώτους
δεκαπέντε µήνες διακυβέρνησης της χώρας, καθυστερεί χαρακτηριστικά και αδυνατεί να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες.
Ανακάλυψε την αξία της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου στην
Αµερική. Ανέµενε, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μαρκόπουλος, δυόµισι δισεκατοµµύρια από αποκρατικοποιήσεις το 2010,
που ήταν ενταγµένες στο καλύτερο, κατά τα άλλα, πιο αξιόπιστο
πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης που κατατέθηκε ποτέ
και εισέπραξε µηδέν.
Απουσιάζει η βούληση να σχεδιάσει και να προχωρήσει µεθοδικά, αποτελεσµατικά και µε διαφάνεια στην αξιοποίηση της περιουσίας. Έχει αφήσει ακέφαλη για πολλούς µήνες την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου.
Το νέο διοικητικό συµβούλιο της ΚΕ∆ συγκροτήθηκε σε σώµα
το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του 2010, ένα χρόνο
µετά τις βουλευτικές εκλογές και στις 12 Οκτωβρίου, ένα µήνα
µετά παραιτήθηκε ο νέος Πρόεδρος. Γιατί παραιτήθηκε; Ποιο
είναι το περιεχόµενο των επιστολών του παραιτηθέντος Προέδρου της ΚΕ∆ προς τον κύριο Υπουργό;
Και αλήθεια, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µας πείτε ποιο είναι
το αποτέλεσµα των αποφάσεων της ΚΕ∆ για το 2010; Υπεγράφη
έστω και µια σύµβαση; Έγινε έστω και µια µίσθωση ή παραχώρηση; Ανέλαβε η ΚΕ∆ έστω και ένα έργο Σ∆ΙΤ; Η απάντηση είναι
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απλή. Καµµία απολύτως διαχειριστική πράξη, καµµία σύµβαση,
καµµία µίσθωση και παραχώρηση δεν έγινε, κανένα έργο Σ∆ΙΤ
δεν ανελήφθη. Αντιθέτως, σταµάτησε τα επτά έργα Σ∆ΙΤ που
είχαν ξεκινήσει από την προηγούµενη διοίκηση της ΚΕ∆.
Ενδεικτικά και µόνο θα αναφερθώ σε µια χαρακτηριστική περίπτωση αναξιοποίητου περιουσιακού στοιχείου του δηµοσίου.
Το παλιό οκταώροφο κτήριο της µόνιµης ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, οι διαδικασίες πώλησης του οποίου –το
έχω εδώ σε φωτογραφία, ανήκει στην ΚΕ∆- έχουν παγώσει προκαλώντας, αντί αυξηµένα δυνητικά έσοδα, ζηµίες από τα έξοδα
συντήρησης. Εδώ και δεκαπέντε µήνες δεν έχετε κάνει τίποτα.
Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε µ’ ένα τέτοιο φιλέτο περιουσιακό
στοιχείο;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως την απάντηση την έχει δώσει η ίδια η Κυβέρνηση µέσα
από τον προϋπολογισµό που συζητήσαµε πριν από περίπου ένα
µήνα. Λέει ο προϋπολογισµός ότι η Κυβέρνηση αφιέρωσε έναν
ολόκληρο χρόνο στο σχεδιασµό και στην οργάνωση της πολιτικής για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από το 2011
µέχρι το 2013.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και δυο
εκπαιδευτικοί από το β’ τµήµα του 7ου Γυµνασίου Τρικάλων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Βουλευτής
Χίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ας φανταστούµε ότι κάποιος διαθέτει
εκατό ακίνητα. Τα 40 από αυτά, δεν τα χρησιµοποιεί καθόλου ή
τα χρησιµοποιεί ελάχιστα. Τα τριάντα τα εκµεταλλεύεται µε αποδόσεις από 1% έως 3% στην καλύτερη περίπτωση. Είκοσι δεν
ξέρει καν πού βρίσκονται και δέκα του τα έχουν καταπατήσει.
Παράλληλα, µένει στο ενοίκιο ενώ είναι καταχρεωµένος και δεν
βρίσκει και κανέναν να του δανείσει, µε λογικά επιτόκια. Και όλα
αυτά, ενώ γνωρίζει ότι η εµπορική αξία των ακινήτων που διαθέτει, µπορεί να κυµαίνεται από 250 έως 340 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ανοίγω εδώ µια παρένθεση για να πω θυµίσω ένα άρθρο του κ.
Πλάτωνα Τήνιου, συνεργάτη σας σε προηγούµενες κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε µια πρόχειρη αποτίµηση της αξίας
της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Η Κυβέρνησή σας υπολογίζει να αντλήσει από την αξιοποίηση
της περιουσίας αυτής 7 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου. Αυτό σηµαίνει απόδοση από 2,5% έως 3,5% µόλις. Αυτό θα µπορούσε να
το σχολιάσει ο Υπουργός.
Επειδή αναφέρθηκα σε καταπατηµένα ακίνητα, θα ήθελα στο
σηµείο αυτό, να καταθέσω για τα πρακτικά ένα άρθρο του καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Π. Ζεντέλη που δηµοσιεύτηκε στο
περιοδικό “ΑΕΙΧΩΡΟΣ”, ο οποίος κατέγραψε είκοσι οκτώ χιλιάδες περιπτώσεις καταπατήσεων ακινήτων του δηµοσίου!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν περιοδικό, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα είναι ένα: Ποιος πολίτης ή επιχειρηµατίας θα µεταχειριζόταν µε αυτόν τον τρόπο την περιουσία του; Η απάντηση είναι απλή: κανείς! Με την ερώτηση που
κάναµε θέλαµε να στείλουµε ένα διπλό µήνυµα. Πρώτον, να υπεν-
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θυµίσουµε ότι σας έχουµε εδώ και πολύ καιρό υποδείξει συγκεκριµένους τρόπους αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξόδου από την κρίση. Το
δεύτερο µήνυµα είναι ότι στη σηµερινή συγκυρία ο χρόνος είναι
πολύτιµος και δεν δικαιολογεί αδράνεια ή καθυστερήσεις.
Μια διάσταση που θα ήθελα να θέσω στο θέµα της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας αφορά στην Περιφέρεια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο οδυνηρές στην Περιφέρεια από
ό,τι στο κέντρο.
Και θα αναφερθώ στο σηµείο αυτό, στην εκλογική µου περιφέρεια, τη Χίο. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει το θέµα της αξιοποίησης της Μαρίνας της Χίου. ∆εσµεύτηκε ο αρµόδιος
Υφυπουργός Τουρισµού ότι θα προκηρύξει διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τις εξελίξεις θα βγει
άγονος. Λόγω της συγκυρίας δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Αξιοποίηση όµως δεν σηµαίνει προκηρύσσω. Σηµαίνει βρίσκω τρόπους, ώστε να καταστήσω δυνατή την προσέλκυση ιδιώτη
επενδυτή. Να διευρύνω ενδεχοµένως, το περιεχόµενο της παραχώρησης, για να την καταστήσω ελκυστικότερη και να τη συνδέσω µε τις σηµερινές ανάγκες της τοπικής ανάπτυξης.
Ένα ακόµη παράδειγµα αποτελεί η ανακοίνωση της Κυβέρνησης περί οµαδοποίησης των περιφερειακών αεροδροµίων, στη
λογική συµβάσεων παραχώρησης τύπου “∆ιεθνής Αερολιµένας
Ελευθέριος Βενιζέλος”. Μετά την ανακοίνωση, περιµένουµε και
κάποια εξειδίκευση, πέρα από την οµαδοποίηση των αεροδροµίων Χίου, Λέρου και Καλύµνου µε επικεφαλής τη Μυτιλήνη. Περιµένουµε δηλαδή, κάτι πιο συγκεκριµένο. Κύριε Υπουργέ,
ωραίες οι εξαγγελίες αλλά να ξέρετε ότι παρακολουθείστε. Και
αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη.
Θα φέρω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα -το είπα και χθες σε
συζήτηση στην επιτροπή. Πριν από ένα χρόνο, η κ. Μπιρµπίλη
και η κ. Κατσέλη µαζί η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν ένα τετραετές σχέδιο για επενδύσεις σε υφιστάµενες βιοµηχανικές περιοχές και για τη δηµιουργία δέκα περιβαλλοντικών επιχειρηµατικών πάρκων στα νησιά. Ένα χρόνο µετά, ούτε φωνή ούτε
ακρόαση! Προσοχή, λοιπόν, στις εξαγγελίες αλλά και στις µεγαλοστοµίες.
Σας ρωτώ λοιπόν. Αφού υπάρχει ύλη, αντικείµενο, αφού υπάρχουν λύσεις -τις οποίες και σας υποδείξαµε, αφού υπάρχει πολιτική βούληση τι είναι αυτά που λείπουν; Πρώτον, λείπει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο και όχι τουφεκιές στον αέρα –σας έδωσα
προηγουµένως ένα παράδειγµα. ∆εύτερο, λείπει θεσµικό πλαίσιο. Κι εδώ θα ανοίξω µια παρένθεση σχετικά µε την πολυνοµία.
Υπάρχουν δεκάδες νόµοι. Υπάρχουν εκατοντάδες δικαστικές
αποφάσεις. Υπάρχουν δεκάδες καθεστώτα διαχείρισης, ανάλογα
µε τον φορέα, που κατέχει ένα ακίνητο - ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, Ανώνυµες Εταιρείες. Ακόµα και το Πανεπιστήµιο Αθηνών το οποίο
έχει καταγραφεί ως µεγάλος ιδιοκτήτης ακινήτων! Βρήκα µάλιστα, στο διαδίκτυο µια δηµοσίευση που έγινε πριν από λίγα χρόνια, -το 2002 ή το 2003 –δεν θυµάµαι καλά- σχετικά µε την
ενοικίαση ενός ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας έναντι 100 ευρώ
το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τρίτο που ίσως λείπει είναι µια δοµή. Ανακοινώσατε τη δηµιουργία µιας Γενικής Γραµµατείας Αξιοποίησης ∆ηµόσιας Περιουσίας και ενός Χρηµατοοικονοµικού Φορέα. Είπατε δε, ότι
αυτή η Γραµµατεία θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση µέσω της
εποπτείας όλων των φορέων. Κύριε Υπουργέ, αρκεί µόνο η εποπτεία, όταν δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, όταν δεν υπάρχει
σωστή οργάνωση και στελέχωση; Και να πω εδώ ότι δεν µπορείς
να στελεχώσεις µια τέτοια Γραµµατεία ή έναν Χρηµατοοικονοµικό Φορέα µε µετατάξεις. Εδώ χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό. Και κάτι ακόµη. Η όποια δοµή δεν αποτρέπει την
κακοδιαχείριση.
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. ∆εν θα δευτερολογήσω, διότι
θέλω να πάω στην Αίθουσα της Γερουσίας να ακούσω τον κ.
Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν Επίτροπος την εποχή που εσείς, κύριε
Υπουργέ, ήσασταν Ειδικός Γραµµατέας για την «Κοινωνία της
Πληροφορίας» και εγώ στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν∆’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω ρωτώντας µερικά
πράγµατα.
Η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου σε δική µας Ερώτηση,
απάντησε ότι δεν προχωρά τα θέµατα, διότι δεν έχει πολιτικές
οδηγίες αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. ∆εν θυµάµαι
ακριβώς πότε ακριβώς έγινε αυτό, αλλά θα πρέπει να το σχολιάσετε.
Επειδή σίγουρα θα αναφερθείτε στο θέµα του πώς χειρίστηκε
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας η Νέα ∆ηµοκρατία, θα
ήθελα να σας θυµίσω την αγορά τριών κτηρίων: του Ακροπόλ,
απέναντι από το Πολυτεχνείο, του παλιού εργοστασίου Τσαούσογλου στην Πειραιώς και του παλιού εργοστασίου Κεράνης
στου Ρέντη. Είναι τρία παραδείγµατα για τον τρόπο µε τον οποίο,
οι δικές σας κυβερνήσεις, αντιλαµβάνονταν την έννοια της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Θα κλείσω καταθέτοντας ένα έγγραφο του 2008 –καλό θα
ήταν να το δείτε- όταν ως αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε όλες τις Γενικές Γραµµατείες είχα προετοιµάσει ένα ψηφιοποιηµένο Τεχνικό ∆ελτίο για
την καταγραφή και την αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας των
εποπτευόµενων φορέων, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας κ.λπ.. Η εργασία αυτή αποκάλυψε περιπτώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις
δει κανείς µία προς µία πολιτικά, νοµικά αλλά και δηµοσιονοµικά.
Ολα αυτά υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή. Νοµίζω ότι καλό θα
ήταν να ξεκινήσετε από εκεί όπου έχει ήδη γίνει µια δουλειά.
Για εµένα η αξιοποίηση έχει δύο χαρακτηριστικά και µε αυτό
κλείνω. Το πρώτο είναι ότι συµβάλλει στην έξοδο από την κρίση,
µε µικρό µάλιστα κόστος για το δηµόσιο. Το δεύτερο –και ίσως
πιο σηµαντικό- είναι το ότι η πολιτεία µπορεί να αποδείξει ότι
φροντίζει για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, που είναι
περιουσία όλων µας. Νοιάζεται, δηλαδή, για το κοινό όφελος. Κι
αυτό, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι που µπορεί να εµπνεύσει εκ νέου τη χαµένη εµπιστοσύνη του πολίτη στο
πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ακριβώς από ένα µήνα, στις 14.12.2010, στην Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, όπου µετέχω, είχαµε την
τιµή να φιλοξενούµε ένα εξέχον στέλεχος όχι µόνο της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλά και του οικονοµικού χώρου, ο οποίος
προλέγω ότι δεν ανήκει στη Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό είναι γνωστό
γιατί υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Ήταν ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κ. Στουρνάρας.
Καταθέτω για τα Πρακτικά ολόκληρη τη συνεδρίαση, η οποία
είναι πολύ µεγάλη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και κράτησε όλους
τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων σε εγρήγορση και συνεχή
παρουσία. Εγώ δεν νοµίζω ότι µπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη εσείς, µε το φόρτο εργασίας που έχετε. Όµως αξίζει τον
κόπο οι συνεργάτες σας να την µελετήσουν και να σας δώσουν
ορισµένα σηµεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής την προαναφερθείσα συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µου επιτρέψετε πριν πάω σ’ αυτό καθ’ εαυτό το θέµα, να
πω ότι στη σελίδα 43 σ’ αυτό που κατέθεσα πριν –θα το καταθέσω και ξεχωριστά- µεταξύ των άλλων ο κ. Στουρνάρας λέει:
«Από τις τέσσερις µονάδες ύφεση που θα έχουµε φέτος –τα
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έλεγε πέρυσι, δηλαδή το 2010- οι δύο µονάδες οφείλονται στη
µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σχετικά µε
την αρχική εκτίµηση που είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό».
Το καταθέτω ξεχωριστά για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη σελίδα 73 και σε ερωτήσεις που έγιναν από συναδέλφους,
ο κ. Στουρνάρας λέει τα εξής, τα οποία διαβάζω επί λέξει: «Συµφωνώ ότι η δηµόσια περιουσία είναι σηµαντικό στοιχείο και ότι
πρέπει να τη χρησιµοποιήσουµε για να εξοφλήσουµε χρέος». ∆εν
τα λέω εγώ, το διευκρινίζω. Τα λέει ο κ. Στουρνάρας.
Και συνεχίζει: «Οι αγορές δεν το ήξεραν µέχρι πρότινος και το
ΙΟΒΕ το έκανε σηµαία, ένα χρόνο πριν». Και πιο κάτω: «Έστειλα
επιστολή στον κ. Παπακωνσταντίνου, µόλις ανέλαβε Υπουργός
και δεν µου απάντησε». ∆ική σας η απορία, αλλά και δική µας,
κύριε Υπουργέ, γιατί δεν απαντήσατε στον κ. Στουρνάρα.
Συνεχίζει: «Η περιουσία είναι περίπου όση και το δηµόσιο
χρέος». Μάλιστα, αµφισβητήσατε σ’ αυτό το θέµα και τον Αρχηγό µας, τον Αντώνη Σαµαρά, όταν έθεσε αυτό το θέµα για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, ένα χρόνο πριν.
«Η άµεσα αξιοποιήσιµη είναι γύρω στα 37 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό είναι η διαφορά. Είναι απαράδεκτο –λέει ο κ. Στουρνάρας- ένα χρόνο µετά να µην έχουµε καταγράψει ακόµη επίσηµα ποια περιουσία είναι αξιοποιήσιµη και ποια δεν είναι. Και
δεν είναι µόνο η περιουσία της ΚΕ∆, είναι του Στρατού» κ.λπ..
«Στη φάση αυτή, λοιπόν οι αγορές θα µπορούσαν να προεξοφλήσουν. Είναι σαν να έχεις µία επιχείρηση που να είχε πρόβληµα cash flow και να είχες κρυµµένα στοιχεία ενεργητικού.
Φανέρωσέ τα. Εδώ έχουµε περιθώριο. Στη φάση αυτή είµαστε
και πιο καλά από την Ιρλανδία, διότι εµείς έχουµε…» και συνεχίζει να λέει διάφορα πράγµατα.
Παρακάτω λέει ότι η δηµόσια περιουσία είναι ένας καταλύτης.
Το «λίπος» που έχουµε στην ανάπτυξη, είναι επίσης καταλύτης.
Καταθέτω στα Πρακτικά και αυτή τη σελίδα ξεχωριστά, για να µη
χαθεί µέσα στις εβδοµήντα τρεις σελίδες από την παρουσία του
κ. Στουρνάρα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς σήµερα καταθέσαµε,
όπως το κάνουµε πάντα, κύριε Υπουργέ, µία επερώτηση µε ευθύνη. ∆εν είµαστε αυτοί που δαιµονοποιούσαµε τα
28.000.000.000, µε τα οποία η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
προσπαθούσε να στηρίξει τη ρευστότητα. Θυµάστε και τι θέση
πήρατε και ως Αντιπολίτευση τότε, αλλά και ο ίδιος ως άτοµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν είµαστε αυτοί που θα λέγαµε «όχι» στην εγγύηση των καταθέσεων. ∆εν είµαστε αυτοί που δεν θα στηρίζαµε την πατρίδα
µας σε δύσκολη συγκυρία. Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν είµαστε
ΠΑΣΟΚ. Έχουµε ευθύνη και γι’ αυτό η µέχρι τώρα πορεία µας
όλο αυτό το δεκαπεντάµηνο είναι πολύ υπεύθυνη. Στηρίζει ό,τι
είναι καλό για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία και βεβαίως
στέκεται απέναντι σε ό,τι είναι ενάντιο στην κοινωνία και το έθνος
µας. Γι’ αυτό και σήµερα καταθέσαµε µία ολοκληρωµένη επερώτηση, η οποία καταγράφει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν θα χρησιµοποιήσω τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
…καταγράφει το πρόβληµα, το αναλύει µε ό,τι στοιχεία είχαµε.
Τα είπαν οι συνάδελφοί µου αναλυτικά. Τα γράφει και το κείµενο
της επερώτησης.
Καταθέτουµε µία σειρά προτάσεων και σκέψεων και θέτουµε
µία σειρά ερωτηµάτων. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση και µ’ αυτήν
τη στάση είµαστε δίπλα στην εκλεγµένη Κυβέρνηση για να στηρίξουµε επιλογές που θα κατατείνουν στο να βοηθηθεί η χώρα
µας σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας, όπως και τους
συναδέλφους που µε άκουσαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπούρα.
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 τέσσερις µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προτού αναφερθώ στο συγκεκριµένο αντικείµενο της επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών
της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω
ορισµένες από τις επισηµάνσεις που έκαναν οι εισηγητές της
επερώτησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να µιλήσω για ορισµένα
ευρύτερα ζητήµατα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και αυτά που
συµβαίνουν στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
καθορίσουν και τα µελλοντικά µας βήµατα µε πολύ συγκεκριµένο
τρόπο.
Ξέρουµε όλοι ότι στις µέρες µας γίνεται µία πολύ δηµιουργική
έντονη συζήτηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία
συζήτηση στην οποία η Ελλάδα συµµετέχει, µία συζήτηση που
ευελπιστούµε και πιστεύουµε ότι θα καταλήξει σε σηµαντικές
αποφάσεις, είτε στο επίπεδο του Συµβουλίου των Υπουργών των
Οικονοµικών είτε στο επίπεδο Συµβουλίου Κορυφής τους επόµενους µήνες, αποφάσεις που θα βελτιώσουν τους σηµερινούς
µηχανισµούς στήριξης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποφάσεις που θα βελτιώσουν συνολικά την οικονοµική διακυβέρνηση της Ευρώπης, τόσο τώρα όσο
και για την περίοδο µετά το 2013. Η συζήτηση αυτή δεν είναι εύκολη. ∆εν είναι σαφές πού ακριβώς θα καταλήξει.
Εµείς συµµετέχουµε µε προτάσεις, µε ιδέες, και πιστεύουµε
ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι ένα αποτέλεσµα που θα θωρακίσει το ευρώ, που θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης
στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα εµβαθύνει την κοινωνική συνοχή, βοηθώντας πάρα πολύ και τις εξελίξεις της χώρας µας.
Όµως η χώρα µας πρέπει να κάνει αυτά τα οποία οφείλει να
κάνει, στον εαυτό της πάνω απ’ όλα, και αυτό κάνει η σηµερινή
Κυβέρνηση. Πριν από µερικές ηµέρες δηµοσιοποιήσαµε τα στοιχεία για τον απολογισµό του κρατικού προϋπολογισµού 2010,
για την περίοδο του έτους 2010. Ένας προϋπολογισµός, εξαιρετικά σπάνιος στο ελληνικό κράτος, κατέληξε µε ένα έλλειµµα
κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ χαµηλότερο απ’ αυτό που είχε προβλεφθεί. Είναι ένας προϋπολογισµός που κατέληξε µε έσοδα εκεί
που τα είχαµε προβλέψει, µετά την αναθεώρησή τους. Και αυτό,
παρά τις «Κασσάνδρες». Και είναι κι ένας προϋπολογισµός που
έδειξε στοιχεία, τα οποία απέδειξαν ότι καταφέραµε το 2010 να
κάνουµε σηµαντικές εξοικονοµήσεις στο δηµόσιο τοµέα.
Σε περίπου ένα µήνα από τώρα θα δώσουµε και τα στοιχεία
του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης για το 2010, στοιχεία που θα δείχνουν ότι τη χρονιά που µας πέρασε έγινε η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή που έχει γίνει ποτέ στην
Ελλάδα, κατά έξι ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, παίρνοντας ένα
έλλειµµα από τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ και κατεβάζοντάς το
στα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και είναι η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή που έγινε όχι µόνο το 2010 σε οποιαδήποτε
χώρα της Ευρωζώνης, αλλά που έγινε σε οποιαδήποτε χώρα της
Ευρωζώνης που κάνει το είδος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής που κάνει σήµερα η Ελλάδα.
Ταυτόχρονα προχωράµε πολύ µεγάλες τοµές, πολύ µεγάλες
αλλαγές. Την επόµενη εβδοµάδα θα συζητηθεί στο Υπουργικό
Συµβούλιο ένα νοµοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλµατα. Να θυµίσω ότι το «άνοιγµα» των κλειστών επαγγελµάτων ήταν στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και στο προεκλογικό
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πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Απλώς επί έξι χρόνια δεν
έκανε απολύτως τίποτα γι’ αυτό.
Εµείς, αντιθέτως, φέρνουµε µια ριζική πρόταση ανατροπής,
µε την οποία «ανοίγουν» όλα τα κλειστά επαγγέλµατα και µε την
οποία επαναφέρουµε τις ρυθµίσεις κοντά στη συνταγµατική επιταγή της ελευθερίας της επαγγελµατικής δραστηριότητας -έτσι
ώστε το βάρος της απόδειξης για τη ρύθµιση πρέπει να είναι σ’
αυτούς που θέλουν να κλείσουν για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, που βεβαίως συχνά υπάρχουν, συγκεκριµένα
επαγγέλµατα-, ρυθµίζοντας ταυτόχρονα και µια σειρά από πολύ
συγκεκριµένα επαγγέλµατα, για τα οποία συνεχίζεται αυτές τις
ηµέρες ο δηµόσιος διάλογος.
Απέναντι σ’ όλους όσους θέλουν να µαυρίζουν την ψυχή του
Έλληνα πολίτη, θέλω να αναφερθώ και σε ορισµένα στοιχεία, τα
οποία δείχνουν ότι η οικονοµία, παρά τις δυσκολίες, αρχίζει και
δείχνει κάποια πρώτα σηµάδια θετικά. Έχουµε δύο µήνες, τον
Οκτώβριο και το Νοέµβριο, που δείχνουν ότι όλη η προσπάθεια
που γίνεται αρχίζει και αποδίδει καρπούς, σε σχέση µε την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονοµίας και την αύξηση
των εξαγωγών. Τον Οκτώβριο οι εξαγωγές µας αυξήθηκαν κατά
25%. Το Νοέµβριο οι εξαγωγές µας αυξήθηκαν κατά 40%. Στο
χρόνο, στο 2010, µε τα στοιχεία που έχουµε, έχουµε µια αύξηση
7,5%, µε µία σηµαντική µείωση των εισαγωγών, πάνω από 20%,
και άρα σηµαντική βελτίωση του ισοζυγίου. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά µηνύµατα, που νοµίζω ότι δείχνουν ότι η κατάσταση
δεν είναι πάντα αυτή την οποία προσλαµβάνει κανένας από
πρώτη εικόνα.
Η χώρα, λοιπόν, είναι όρθια. Η χώρα είναι όρθια και προχωράει. Και προχωράει απέναντι στη µιζέρια και στο µηδενισµό,
προχωράει απέναντι στις κούφιες υποσχέσεις αυτών που έχουν
πολύ µεγάλο µερίδιο για το πώς βρεθήκαµε µέχρι εδώ και απέναντι στις σειρήνες του λαϊκισµού και των αδιέξοδων προτάσεων,
µε µεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Έρχοµαι τώρα στη σηµερινή επίκαιρη επερώτηση. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία, την οποία χαιρετίζουµε, το να έρθει δηλαδή αυτή η επερώτηση στη Βουλή, γιατί
το θέµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Γιατί το θέµα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου είναι ένα από τα ζητήµατα τα οποία και η σηµερινή Κυβέρνηση έχει πολύ ψηλά στην
ατζέντα, αλλά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σήµερα κάνει συγκεκριµένες και πολλές προτάσεις. Μάλιστα διαβάζοντας εδώ
την επερώτηση, σταχυολογώ ορισµένες: Αξιοποίηση ακινήτων
µέσω συµβάσεων παραχώρησης, αξιοποίηση ακινήτων µέσω
εταιρειών συµµετοχών, αναµόρφωση της νοµοθεσίας εποπτείας
των κληροδοτηµάτων, συνολική επαναδιαπραγµάτευση των συµβολαίων µίσθωσης, δηµιουργία ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης,
το «άνοιγµα» του κλειστού επαγγέλµατος του εκτιµητή ακινήτων.
Είναι πολύ σωστά πράγµατα.
Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, που καταθέτετε την επερώτηση, είναι το εξής. Προφανώς και η σηµερινή
Κυβέρνηση κρίνεται για το τι έχει κάνει στους δεκατέσσερις
µήνες που είναι στην κυβέρνηση. Όµως και αυτοί οι οποίοι υπογράφουν αυτή την επερώτηση, όχι βεβαίως µεµονωµένα ως
άτοµα αλλά ο πολιτικός φορέας τον οποίο εκφράζουν, κρίνονται
για το τι έκαναν επί έξι χρόνια που ήταν στην εξουσία. Γιατί, δυστυχώς, η πραγµατικότητα είναι ότι στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας το µεγαλύτερο έργο αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, και το µοναδικό εντέλει, χρειάστηκε να αποτελέσει αντικείµενο εξεταστικής επιτροπής της
Βουλής. Αυτή ήταν η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου επί έξι χρόνια! Και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο να ήµασταν σήµερα εδώ και να κάναµε µια σε βάθος συζήτηση για τα
ζητήµατα αυτά, ειλικρινή συζήτηση πάνω στα καίρια ερωτήµατα
και τα στοιχεία τα οποία βάζετε στην επερώτηση. Να το κάνουµε
όµως από µία αφετηρία, την οποία όλοι να δεχθούµε. Και θα παρουσιάσω εδώ µια σειρά από συγκεκριµένα στοιχεία για το τι
ακριβώς έγινε τα τελευταία έξι χρόνια. Ξέρετε, εγώ γενικώς αποφεύγω να κάνω πολύ µεγάλη αναδροµή στο παρελθόν, γιατί νοµίζω πως δεν είναι αυτό που ζητούν σήµερα οι Έλληνες πολίτες.
Όµως ταυτόχρονα, όταν προκαλείται η κοινή λογική, νοµίζω πως
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χρωστάµε και να ξέρουµε ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης.
∆ιότι είναι προφανές ότι ο χρόνος δεν ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2009. Πύκνωσε, ναι, κι έχει χρειαστεί να κάνουµε σ’ αυτούς
τους δεκατέσσερις µήνες πράγµατα που δεν είχαν γίνει σε τριάντα χρόνια. Όµως δεν ξεκίνησε τότε. Ο Οκτώβριος του 2009 δεν
ήταν η στιγµή της γέννησης. Τον Οκτώβριο του 2009 υπήρχε η
Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, υπήρχε εταιρεία αξιοποίησης
των τουριστικών ακινήτων, υπήρχαν τα Ολυµπιακά Ακίνητα και
υπήρχε και µία έκταση του Ελληνικού για την οποία, αφού τελείωσαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004, επί πέντε χρόνια δεν ακούσαµε απολύτως τίποτα. Κι έρχεστε τώρα και µας εγκαλείτε γιατί
δεν προχωράµε αρκετά γρήγορα για το Ελληνικό και µας λέτε
µάλιστα να το κάνουµε µε απόλυτη διαφάνεια! Σας διαβεβαιώ ότι
αυτό θα κάνουµε. Όµως επί πέντε χρόνια για την έκταση στο Ελληνικό, πεντέµισι χιλιάδες στρέµµατα, την µεγαλύτερη ελεύθερη
έκταση στον αστικό ιστό ευρωπαϊκής πόλης, γιατί δεν κάνατε
απολύτως τίποτα; Γιατί αφήσατε να ρηµάξουν τα Ολυµπιακά Ακίνητα και δεν έγινε απολύτως τίποτα γι’ αυτά; Και σήµερα έρχεστε και µας ρωτάτε τι ακριβώς θα κάνουµε για τα Ολυµπιακά
Ακίνητα. Θα σας πω τι θα κάνουµε για όλα αυτά. Όµως δεν είναι
χρήσιµος ένας, τουλάχιστον για τα προσχήµατα, απολογισµός
από τη δική σας πλευρά, προτού αρχίσετε να µιλάτε για το τι
ακριβώς κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση στο χρόνο που είχε, µε
βάση τις δυσκολίες που έχει, µε βάση τα όσα χρειάστηκε να χειριστεί στους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες;
Θέλω, όµως, να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος και να ξεκινήσω
λέγοντας το προφανές, γιατί µίλησαν ορισµένοι οµιλητές από τη
Νέα ∆ηµοκρατία για τα αυτονόητα βήµατα που έπρεπε να είχαν
γίνει. Προφανώς η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι µιας πολιτικής
στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της µείωσης του
δηµοσίου χρέους, αλλά βέβαια και της προώθησης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Όµως όταν λες ότι κάτι είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτικής σου, σηµαίνει ότι το έχεις
εντάξει στους στόχους σου, ότι έχεις στόχους και άρα έχεις οργανώσει κι ένα σχέδιο δράσης, έχεις βάλει χρονοδιαγράµµατα
και έχεις οργανώσει και ολοκληρώσει συγκεκριµένα ζητήµατα
και ότι έχεις δουλέψει και έχεις και αποτελέσµατα.
Είναι προφανές ότι αυτή η αυτονόητη -για να χρησιµοποιήσω
τα δικά σας λόγια- διαδικασία δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, δεν
λειτούργησε την περίοδο 2004-2009 για την περίπτωση της ακίνητης περιουσίας. Ούτε και σε άλλες περιπτώσεις, φοβούµαι. Και
γι’ αυτό βρισκόµαστε, όπως λέει και η επερώτησή σας, εν µέσω
της χειρότερης κρίσης που έχει περάσει ο τόπος µας µεταπολεµικά, όπως πολύ σωστά διατυπώνετε στο κείµενο της επερώτησής σας. Η χειρότερη κρίση δεν ήρθε µόνη της ούτε την έφερε
η διεθνής συγκυρία. Έχει να κάνει µε συγκεκριµένες ελλείψεις
και -ακόµη χειρότερα- έχει να κάνει µε συγκεκριµένες πρακτικές,
που δυστυχώς αποτυπώθηκαν µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο και
στη «διαχείριση» της ακίνητης περιουσίας.
Μας λέτε για µία ακίνητη περιουσία που αφού καταγραφεί και
αξιολογηθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός ανάπτυξης που θα κινήσει την οικονοµία του τόπου µας. Βεβαίως. Όµως
η αλήθεια είναι ότι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένη και αξιόπιστη καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας. ∆εν υπάρχει. Το ελληνικό κράτος δεν την έχει αυτή. Και όσο εύκολα και αν είναι να
επικαλούµαστε νούµερα όπως τα 280, ή τα 300 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δεν υπάρχει µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη αποτίµηση
της αξιοποιήσιµης ακίνητης περιουσίας που έχει το δηµόσιο.
Τώρα, για πρώτη φορά ξεκινάµε να κάνουµε αυτή την ολοκληρωµένη αποτίµηση και θα µιλήσω γι’ αυτό σε λίγο.
Αν υπήρχε, τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν
υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει; Γιατί τα προηγούµενα έξι χρόνια
δεν υπήρχε ίχνος από το σηµερινό υπερβάλλοντα ζήλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αν υπήρχε, τουλάχιστον ένα ίχνος περιέργειας για την περιουσία αυτού του κράτους -που πολύ
σωστά πολλοί Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας επικαλέσθηκαν
και είπαν ότι µα, είναι δυνατόν να καθόµαστε πάνω σε όλα αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία και να µην κάνουµε τίποτα;- και αν
υπήρχε βούληση πολιτική να γίνουν πράγµατα, τότε τουλάχιστον
θα είχε προχωρήσει η καταγραφή στο µητρώο, που δεν προχώ-
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ρησε. Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει καταγραφή, αξιολόγηση και
εκτίµηση της αξίας της περιουσίας του δηµοσίου, οι αριθµοί που
δυστυχώς επικαλούµαστε όλοι µας -γιατί δεν έχουµε κάτι καλύτερο- είναι στον «αέρα». Μακάρι να είναι 300 δισεκατοµµύρια
ευρώ ή 280, ή 250 ή και 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν ξέρουµε πόσα είναι. Αυτήν την εικόνα θα επιχειρήσουµε να αποκτήσουµε και θα την αποκτήσουµε µέχρι τα
µέσα αυτού του έτους.
Αλλά ακόµα και αν υποθέσουµε, όπως πράγµατι είναι, ότι
υπάρχουν στοιχεία που µπορούν να αξιοποιηθούν, υπήρξε σχεδιασµός για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων;
Ας τα πάρουµε ένα-ένα και ας µιλήσουµε για προχειρότητα και
πληµµέλεια προς το δηµόσιο συµφέρον. Ολυµπιακά Ακίνητα:
Από τα είκοσι δύο ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» µόνο τα έξι µισθώθηκαν. Από τα 33 εκατοµµύρια ευρώ εισόδηµα, που θα έπρεπε να αποδίδουν τα
µισθώµατα, µόνο 8,7 εκατοµµύρια εισπράττονται κανονικά. Για
τις υπόλοιπες µισθώσεις έχει ζητηθεί δικαστικά αναστολή πληρωµής και εκκρεµούν αποφάσεις. Έσοδα της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»: 12 εκατοµµύρια. ∆απάνες: Είκοσι δύο
εκατοµµύρια ετησίως. Συσσωρευµένες οφειλές: 18 εκατοµµύρια
ευρώ. Σήµερα στην εταιρεία µπαίνει µία τάξη. Από 800.000 ευρώ
το µήνα ταµειακό έλλειµµα, το έχουµε περιορίσει στα 120.000
ευρώ. Συγχωνεύσαµε την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
µε την ΕΤΑ. Όλες οι περιπτώσεις διενέξεων εξετάζονται για να
επιλυθούν, ανοίγουν διαγωνισµοί για την αξιοποίηση επιπλέον
ακινήτων, αλλά και εγκαταστάσεις για το κοινό και αποδίδονται
σε νέες χρήσεις απαραίτητες για την πόλη, τη διοίκηση και τη
διασκέδαση.
ΕΤΑ: Την περίοδο 2004-2009 ολοκληρώθηκε µόνο ένας διαγωνισµός αξιοποίησης ακινήτου. Καµµία ουσιαστική δράση ωρίµανσης δεν προχώρησε µε αποτέλεσµα την απόλυτη απαξίωση
των ακινήτων. Η ΕΤΑ σήµερα έχει πια καταρτίσει ένα τριετές πρόγραµµα αξιοποιήσεων (µαρίνες, ΞΕΝΙΑ, τουριστικά περίπτερα)
οι πρώτοι διαγωνισµοί έχουν ήδη προκηρυχθεί από το Νοέµβριο
και τις επόµενες µέρες θα προκηρυχθούν διεθνείς διαγωνισµοί,
για την αξιοποίηση δύο ακόµα ακινήτων. Τα µέτωπα είναι ακόµα
πολλά, αλλά η δουλειά έχει ξεκινήσει και έχουµε ήδη να βλέπουµε θετικά αποτελέσµατα.
Πάµε τώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, στον κύριο φορέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου, στη Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, στην περίφηµη
ΚΕ∆. Να θυµίσω την εµπλοκή της ΚΕ∆ σε ένα από τα πολύ µεγάλα σκάνδαλα, τα οποία συζήτησε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Να
θυµίσω ότι ενώ η ΚΕ∆ καθυστερούσε να κάνει αυτονόητα πράγµατα, ήταν εξαιρετικά γρήγορη στο να ανταλλάξει οικόπεδα στη
συγκεκριµένη υπόθεση του σκανδάλου του Βατοπεδίου.
Ας µη µείνουµε στην υπόθεση αυτή -που έχει καταγραφεί πάρα
πολύ καλά στο µυαλό του Έλληνα πολίτη και ο ρόλος δυστυχώς
της ΚΕ∆ σ’ αυτό- αλλά ας πούµε γι’ αυτά που διαπιστώθηκαν από
την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα διοίκηση. Να τονίσω
σε όσους αναφέρθηκαν σ’ αυτό, ότι η Κυβέρνηση δούλεψε µε
την παλαιά διοίκηση που βρήκε, η οποία δεν είχε σχέση µε το
σκάνδαλο του Βατοπεδίου και δούλεψε καλά για κάποιους µήνες
και στη συνέχεια τοποθέτησε µία νέα διοίκηση, της οποίας δυστυχώς ο νέος πρόεδρος για προσωπικούς του λόγους παραιτήθηκε. Αλλά η δουλειά στην ΚΕ∆ γίνεται και θα φανεί και από τα
αποτελέσµατα στα οποία θα αναφερθώ.
Τι διαπιστώσαµε όµως; Ανεπαρκή οργανωτική διάρθρωση και
κατανοµή του προσωπικού, απαξιωµένη νοµική υπηρεσία, έλλειψη επίσηµων διαδικασιών, κανονισµών και µηχανισµών διοικητικής πληροφόρησης µε στοιχεία υλοποίησης προϋπολογισµού, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων.
Για τις πρακτικές διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων, το
2009 οι µισθώσεις ακινήτων που απέφεραν έσοδα ήταν εξακόσιες πενήντα περίπου. Αυτές αντιστοιχούν σε τριακόσια τριάντα
από τα εννιάµισι χιλιάδες ακίνητα που, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του Μητρώου Ακινήτων, απεικονίζονται ως ελεύθερα. Η διαχείριση και εκµετάλλευση των ακινήτων γινόταν βάσει αιτηµάτων
ιδιωτών και όχι βάσει συγκεκριµένων προγραµµάτων εκµετάλλευσης. Και βέβαια διαπιστώθηκε περιορισµένη δηµοσιότητα των
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ακινήτων προς εκµετάλλευση -γιατί άραγε;- µε άµεση επίπτωση
την αύξηση του κινδύνου καταπατήσεων, στις οποίες αναφερθήκατε και στις οποίες θα επανέλθω, ανεπαρκής παρακολούθηση των µισθωτηρίων συµβολαίων σε ισχύ, καθυστερήσεις στην
έκδοση χρηµατικών καταλόγων µε άµεσες επιπτώσεις στα
έσοδα, µη παρακολούθηση συµβάσεων. Απαξιώσατε, δυστυχώς,
για έξι χρόνια την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου.
Μιλάτε για καταγραφή. Σε έξι χρόνια υποβαθµίστηκε η σηµασία του Μητρώου Ακινήτων, διατηρώντας δεκάδες διάσπαρτα και
ασύµβατα µεταξύ τους Μητρώα ∆ηµόσιας Περιουσίας χωρίς ενιαία καταγραφή. Πάγωσε κάθε διαδικασία κτηµατογράφησης.
Αφήσατε πίσω σας ένα Μητρώο Ακινήτων, στο οποίο φαίνεται ότι
για το 25% των καταχωρηµένων ακινήτων δεν υπάρχουν καταχωρηµένα στοιχεία νοµικού καθεστώτος. Επιπλέον, µόνο το 14%
των ακινήτων αναφέρονται ως ελεύθερα. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το σηµαντικότερο έσοδο της ΚΕ∆ προέρχεται από µισθώσεις ακινήτων που αποτελούν το 1% των καταχωρηµένων
στο Μητρώο Ακινήτων. Στα έξι χρόνια διακυβέρνησης καταφέρατε απλώς να αξιοποιείτε µόλις το 1% της καταγεγραµµένης
δηµόσιας περιουσίας. Εξασθένησε ο µηχανισµός παρακολούθησης του νοµικού καθεστώτος των υπο διαχείριση ακινήτων, µε
αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση των µηχανισµών διοικητικής πληροφόρησης. Για το 25% των καταχωρηµένων ακινήτων,
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το νοµικό καθεστώς τους και καταχωρούνται ως άγνωστα, αµφίβολα. Επιπλέον το 40% των καταχωρηµένων ακινήτων αναφέρονται ως
καταπατηµένα.
Και εδώ ας µιλήσουµε για τα καταπατηµένα. Ξέρετε ότι αυτό
που οδηγεί σε καταπάτηση είναι η µη καταγραφή. Ας δούµε, λοιπόν, ποια ήταν η ενηµέρωση ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων από
το 2005 και µετά. Το 2003 είχαµε δώδεκα χιλιάδες ενηµερώσεις.
Το 2005 είχαµε δύο χιλιάδες ενηµερώσεις. Το 2009 είχαµε τετρακόσιες ενενήντα τρεις. Μιλάτε για καταπάτηση. Μα, είναι προφανές ότι αυξήθηκε η καταπάτηση, εφόσον δεν υπήρχε καταγραφή.
Σε αντίθεση µε την παραπάνω εικόνα εµείς προχωρούµε συντεταγµένα στην καταγραφή, κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση,
αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας.
Επειδή καλό είναι να µιλάµε και µε συγκεκριµένα στοιχεία και
επειδή ένας εκ των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας αναφέρθηκε ακριβώς στο τι έχει κάνει η ΚΕ∆ το 2010, να δώσω για τα
Πρακτικά έναν πίνακα -και µ’ αυτό θα ολοκληρώσω την πρωτολογία µου, κύριε Πρόεδρε, και θα επανέρθω στη συνέχεια- που
δείχνει ότι τα συνολικά έσοδα από τη διαχείριση ακινήτων το
2003 ήταν 28 εκατοµµύρια ευρώ, µετά είχαµε σκαµπανεβάσµατα,
το 2009 έπεσαν στα 12 εκατοµµύρια ευρώ και το 2010, µε προσωρινά αποτελέσµατα, ήταν 33 εκατοµµύρια ευρώ. Αν θέλετε να
το δούµε και σε σχέση καθαρών αποτελεσµάτων, το έλλειµµα
της εταιρείας από τα 8,3 εκατοµµύρια ευρώ το 2009, µειώθηκε
στα 124.000 ευρώ, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία του 2010.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ το χρόνο, θα
σταµατήσω και θα συνεχίσω µε νέα στοιχεία αργότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εκτιµάται αυτό, για την
οικονοµία του χρόνου, Υπουργός Οικονοµικών γαρ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί, από το πρώτο τµήµα του 7ου
Γυµνασίου Τρικάλων
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλείτε τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κι εγώ µε µερικές γενικές παρατηρήσεις ακολουθώντας την οµιλία του αξιότιµου κυρίου Υπουργού.
∆εν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να δώσει κάποιες λύσεις όχι για να σώσει την Ελλάδα
αλλά για να σώσει το ευρώ και την ευρωπαϊκή συνοχή. Ασφαλώς
απ’ αυτό θα ωφεληθεί και η ελληνική οικονοµία. Η ελληνική οικονοµία όµως δεν µπορεί να βγει από τα αδιέξοδά της αν στην
ατζέντα της πολιτικής πρακτικής αλλά και της πολιτικής της γενικότερα η Κυβέρνηση δεν βάλει τη λέξη «ανάπτυξη». Αυτό το
νόηµα έχει και η σηµερινή επίκαιρη επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Αυτό είναι
λοιπόν που λείπει από την πολιτική της Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός αυτάρεσκα ικανοποιείται να λέει ότι ο κρατικός
προϋπολογισµός εκπλήρωσε τους στόχους του µε µια µικρή απόκλιση του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Νοµίζω ότι έχει ασθενή
µνήµη. ∆εν θυµάται ότι αύξησε δύο φορές το ΦΠΑ, δεν θυµάται
ότι αφαίρεσε δύο µισθούς από τους εργαζόµενους, δεν θυµάται
ότι έκοψε δύο µηνιαία εισοδήµατα από τους συνταξιούχους, δεν
θυµάται ότι για να καλύψει αυτόν το στόχο χρησιµοποίησε αυτό
που και ο ίδιος προσωπικά κατηγορούσε επί Νέας ∆ηµοκρατίας,
δηλαδή την περαίωση. Ο κύριος Υπουργός δεν θυµάται αυτό που
έλεγε κάποιο ιστορικό στέλεχος της ευρύτερης παράταξης, την
οποία εκπροσωπεί, ο αείµνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ότι
«ναι, κύριε Υπουργέ, ευηµερούν οι αριθµοί σας αλλά φθίνουν οι
άνθρωποι». Αυτοί πλήττονται από την πολιτική σας. Ένα µεγάλο
κοµµάτι της κοινωνίας οδηγείται σε εξαθλίωση, ένα µεγάλο κοµµάτι της νεολαίας στην ανεργία, ένα µεγάλο κοµµάτι της µεσαίας
τάξης στη φτώχεια. Γι’ αυτή την πολιτική είστε υπερήφανος και
χωρίς καµµία αναπτυξιακή προοπτική;
Σας αρέσει να µιλάτε για τα σκάνδαλα και κάνετε µια «γέφυρα»
µε την επίκαιρη επερώτησή µας για την Κτηµατική Υπηρεσία του
∆ηµοσίου και το Βατοπέδι. Ακόµα µυαλό δεν βάλατε; Εσείς προσωπικά δεν ψηφίζετε, αλλά ρωτήστε τους άλλους Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που σ’ αυτή την Αίθουσα αθώωσαν αυτούς που εσείς µε επιµέλεια κατηγορούσατε ακριβώς για
να στρέψετε την κοινή γνώµη σ’ άλλα θέµατα; Τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτά που ψήφισαν υπέρ της µη παραποµπής
του κ. Βουλγαράκη; Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτά που
ψήφισαν υπέρ της µη παραποµπής του κ. Ρουσόπουλου; Αυτοί
δεν ήταν στην «κορωνίδα» της αντιπαράθεσής σας µε την Κυβέρνηση; Αυτούς δεν κατηγορούσατε για σκάνδαλα; Καθίστε και
βρείτε τα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Ζητάτε και
τα ρέστα;
Εγώ θα σας θυµίσω µερικές συζητήσεις που έγιναν. Τις βρήκα
πρόχειρες στο αρχείο µου. Πηγαίνετε στα Πρακτικά, 27/11/2008,
και βρείτε τι έλεγε ο κ. Πάγκαλος, ο σηµερινός Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησής σας, για τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ µέσα στη
Βουλή. «Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστιες ευθύνες για το σκάνδαλο του
Βατοπεδίου». Έτσι έλεγε ο κ. Πάγκαλος. ∆εν το λέω εγώ. Θέλετε
και άλλα; ∆είτε τις αποφάσεις του Κ. ∆ρυ και του Κ. Φωτιάδη.
Ρωτήστε τον Κ. Ξυνίδη, τον πρώην Γραµµατέα του κόµµατός σας
και νυν Αναπληρωτή Υπουργό στην Κυβέρνησή σας, τι έλεγε ο
ίδιος στο διοικητικό συµβούλιο και ποιος ήταν ο δικηγόρος –δηλαδή ο αδελφός του- ο οποίος υπέγραφε. Για να µην τα ψάχνετε,
θέλετε να τα βρείτε αφού είστε ο αρµόδιος Υπουργός; Πηγαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης, 19 Νοεµβρίου 2002, και
βρείτε την απόφαση 1084 µε αύξοντα αριθµό 47 για να δείτε
ποιος έδωσε την περιουσία στη Μονή Βατοπεδίου.
Αυτά θέλετε να ακούσετε; Όποτε ανοίγετε το στόµα σας κάνετε «βουτιές» στο παρελθόν. Θα παίρνετε αποστοµωτικές απαντήσεις γιατί έχετε βεβαρηµένο πολιτικό και ηθικό παρελθόν.
Συγγνώµη για την έκφραση γιατί όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν
είναι σ’ αυτή την κατηγορία. Ως παράταξη, όχι προσωπικά έχετε
πολιτικό και ηθικό παρελθόν και αυτό σας ακολουθεί. Γι’ αυτό
σήµερα η πολιτική σας και στην οικονοµία θυµίζει τη λαϊκή ρήση
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«αµαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Τις δικές σας αµαρτίες
πληρώνετε ως κυβέρνηση, τις αµαρτίες της χαµένης δεκαετίας
του ’80. Ο κ. Πρωτόπαπας πρωταγωνιστούσε εκείνη την εποχή σ’
αυτή την πολιτική. Θα µας τα πει βεβαίως µετά στη δική του τοποθέτηση. Αυτές τις αµαρτίες πληρώνετε και δυστυχώς µαζί µε
σας τις πληρώνει και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Αναφερθήκατε στο Ελληνικό. Γιατί µας κατηγορείτε, κύριε
Υπουργέ; Μας κατηγορείτε γιατί σε καµµία µεταρρυθµιστική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν είπατε «ναι»; ∆είτε αυτή τη φωτογραφία, σας παρακαλώ. ∆ώστε µας λίγη σηµασία και ρίξτε µας
µια µατιά γιατί βλέπω ότι ασχολείστε µε τα χαρτιά σας. ∆είτε
αυτή τη φωτογραφία και πείτε µου αν είστε υπερήφανος. Με
σφιγµένη την αριστερή του γροθιά ο κ. Παπανδρέου –για να µας
«το παίξει» και λίγο αριστερός- µε φόντο από πίσω το «κάτω τα
χέρια από το ασφαλιστικό» -κρατάει και το πανό- δεν άφησε να
γίνει το αυτονόητο. ∆είτε τη. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ,
κάντε µου τη χάρη. Θα µε τιµήσετε πάρα πολύ. Ποιο είναι το αυτονόητο; Αυτό το αυτονόητο που έλεγε η κυβέρνηση, δηλαδή τα
εκατόν τριάντα πέντε ασφαλιστικά ταµεία για λόγους οικονοµίας
να τα κάνει επτά. Αυτή ήταν όλη η ιστορία.
Εσείς ήσασταν εκ δεξιών του κ. Παπανδρέου. Μάλιστα έχω κι
εσάς στη φωτογραφία µε τον κ. Παπανδρέου. Πού; Στο Ελληνικό, κύριοι συνάδελφοι, να είναι σκυµµένοι µε περίσσια επιµέλεια πάνω από χάρτες ανακοινώνοντας στους δηµοσιογράφους
ο κ. Παπανδρέου και όλη η κουστωδία πώς θα κάνουν το µεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης.
Μα, είστε σοβαροί να λέτε αυτά πριν από δύο χρόνια και σήµερα να προσπαθείτε µε απευθείας µάλιστα ανάθεση να τα δώσετε σ’ αυτούς που αναθεµατίζατε, στον εµίρη του Κατάρ και
στην «QATAR EDR»; Είµαι υπερήφανος ως Υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας που µαζί µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τους είχαµε φέρει στην Ελλάδα για να κάνουν µεγάλες επενδύσεις σε
λιµάνια και µαρίνες. Κατεβαίνατε πάλι κάτω, όχι µόνο στην
«COSCO» µε την κινεζική εταιρεία αλλά µε την «QATAR EDR» και
µε τη «DP WORLD» του Ντουµπάι, να φέρουµε 10 δισεκατοµµύρια επενδύσεις πάλι µε σφιγµένες γροθιές –δεξιά ή αριστερά δεν
θυµάµαι να σας πω την αµαρτία µου- αλλά ήσασταν πάλι στον
Πειραιά για να κοροϊδέψετε τους αριστερούς ψηφοφόρους της
περιοχής, να διεµβολίσετε το Κοµµουνιστικό Κόµµα που δεν µπορείτε βέβαια…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: ∆εν µπορεί…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συµφωνώ, κύριε συνάδελφε. ∆εν µπορεί. Ούτε την άκρα ∆εξιά δεν µπορεί πια να διεµβολίσει.
Έτσι κάνετε αυτές τις πολιτικές. Γι’ αυτό µας εγκαλείτε; Εµείς
δεν κάναµε τότε µία ριζοσπαστική πρόταση, την οποία διατυπώσαµε από το 1992; Λέγαµε να δώσουµε κάποια µικρά κοµµάτια
στο Ελληνικό, ένα πολύ µικρό ποσοστό 5% µε 7% των πέντε χιλιάδων στρεµµάτων για να µετεγκατασταθούν άνθρωποι από τις
υποβαθµισµένες περιοχές και να απαλλοτριώσει το δηµόσιο ολόκληρα τετράγωνα στην Κυψέλη και στον Άγιο Παντελεήµονα εγώ δεν πολιτεύοµαι, κύριε Πρωτόπαπα, στη Β’ Αθηνών αλλά
εσείς πολιτεύεστε- και να ρίξουµε αυτά τα τετράγωνα, να τα παραδώσουµε ως πάρκα σ’ αυτούς τους ανθρώπους για να µην
υπάρχει το σηµερινό γκέτο. Και σ’ αυτά αντιδρούσατε. Μη µας
εγκαλείτε λοιπόν.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι όλοι πρέπει να απολογηθούµε και
απολογούµαι κι εγώ -γιατί στην ηλικία που βρίσκοµαι είµαι πολλά
χρόνια µέσα στο Κοινοβούλιο- για όσο µερτικό ευθύνης προσωπικά µπορώ να φέρω και εκπροσωπώντας και την παράταξη της
Νέας ∆ηµοκρατίας, διότι είναι ντροπή για το πολιτικό µας σύστηµα και κυρίως ντροπή για το πολιτικό προσωπικό από το 1974
να µην ξέρουµε ποια είναι η περιουσία του δηµοσίου. Είναι πραγµατικά ντροπή να µην ξέρουµε τι υπάρχει στα ταµεία του κράτους. Είναι επίσης ντροπή και πρέπει να το δει η Κυβέρνηση –δεν
το έχει δει καµµία κυβέρνηση µέχρι σήµερα- ότι υπάρχουν πάρα
πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα εδώ, στην Αττική. Να ένα πεδίο
δόξης λαµπρό. Είναι εδώ σήµερα η συµπάθειά µου ο κ. Πρωτόπαπας και αναφέροµαι συνέχεια στο όνοµά του.
Κύριε Πρωτόπαπα, υπάρχουν εικονικές δίκες µεταξύ ιδιωτών
επί της περιουσίας του δηµοσίου.
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Κύριε συνάδελφε, εγώ δικηγόρος δεν είµαι, οικονοµολόγος
είµαι. ∆υο χρόνια έκανα νοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο των
Αθηνών. Πηγαίνουν δυο οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε την
περιουσία του δηµοσίου ή της Εκκλησίας. Ο ένας κάνει αγωγή
στον άλλον. ∆εν παρουσιάζεται ο ένας στο δικαστήριο και κατοχυρώνεται η περιουσία του δηµοσίου στον έναν. Μετά γίνεται το
ανάποδο. Γίνεται δεύτερη και τρίτη µεταγραφή και έτσι καταπατάται η περιουσία. Είναι αυτό κράτος που λειτουργεί συντεταγµένα; ∆εν πρέπει όλοι να απολογηθούµε διαχρονικά και διακοµµατικά για τέτοιου είδους θέµατα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως η Ελλάδα πρέπει να δηµιουργήσει νέο πλούτο. Το ένα πράγµα βέβαια είναι η ανάπτυξη.
Κάτι που λείπει από την πολιτική. Το δεύτερο θέµα –και θα
κλείσω την πρώτη τοποθέτησή µου στο θέµα- είναι ο πλούτος,
το υπέδαφος.
Κύριε Υπουργέ, θα προχωρήσετε στην επέκταση των ΑΟΖ; Θα
κάνετε, δηλαδή, αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας που υπάρχει µέσα στη θάλασσα κάτω από την Κρήτη; Θα
συνδέσετε τα σύνορά µας µε την Κύπρο; Το έκανε η Κύπρος µε
το Ισραήλ. Είχατε το κουράγιο να το θέσετε στον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ που µε πολλές τιµές συναντήσατε αυτές τις
µέρες ή κυριάρχησε στην πολιτική σας και στη δοσολογία σας οι
εναγκαλισµοί µε τον κ. Ερντογάν; Έχετε τη δύναµη, έχετε το ψυχικό σθένος, έχετε την πολιτική απόφαση να µην υποκύψετε στις
πιέσεις της Τουρκίας να µην έχει το Καστελόριζο οικονοµική
ζώνη; Γιατί αυτό είναι το ζητούµενο. Και αν αυτά είναι αλήθεια,
µπορεί η Ελλάδα να προσθέσει πλούτο.
Ο κ. Παπανδρέου είπε στις Ηνωµένες Πολιτείες ότι η κτηµατική
περιουσία του δηµοσίου είναι 270 δισεκατοµµύρια. Προσωπικά
πολύ αµφιβάλλω. Θα το επιθυµούσα, θα το ήθελα αλλά δεν το πιστεύω. Αλλά εσείς παίζετε µε τα νούµερα. Όχι η Αντιπολίτευση.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνουµε είναι το αυτονόητο. Αυτό
που κάνει οποιοδήποτε κράτος, αυτό που κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση, αυτό που κάνει οποιοσδήποτε πολίτης, οποιαδήποτε οικογένεια, οποιαδήποτε οικονοµική µονάδα. Με το δηµόσιο που
κουτσαίνει µε τα προβλήµατα που έχει ποτέ δεν θα µπορέσετε να
δείτε ποια είναι η περιουσία. Βρείτε ένα ριζοσπαστικό τρόπο
µέσα από διεθνείς αξιόπιστους οίκους και οργανισµούς, δείτε
την κρατική περιουσία, ξεκαθαρίστε την και αξιοποιείστε την.
Αυτό το νόηµα έχει η σηµερινή µας επερώτηση.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη. Παρακαλείται τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Βουλευτής της Β’
Αθηνών, να λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεφαλογιάννη, φοβάµαι ότι λείπατε το πρωί, γιατί αν
ήσασταν εδώ θα είχατε ακούσει να απαντά στις ανησυχίες σας ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γιώργος Παπανδρέου…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα επειδή δεν απάντησε
ρωτάω και τον Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …στην ιδιαίτερα εµπεριστατωµένη
και θα έλεγα ιδιαίτερα πειστική οµιλία του, η οποία ήρθε στη συνέχεια και µεγάλων διεθνών πρωτοβουλιών, όπως ήταν αυτές
που πήρε και στο Ερζερούµ αλλά και σε σχέση µε την πρωτοβουλία για την προσφυγή, για τις γερµανικές αποζηµιώσεις για
το ∆ίστοµο, την οποία όπως γνωρίζετε επί πάρα πολλά χρόνια
ούτε είχε κουνήσει ούτε είχε ασχοληθεί η Κυβέρνησή σας.
Θα έλεγα, όµως, ότι αυτό είναι ένα µέρος των θεµάτων που
ήθελα να σχολιάσω. Εγώ θέλω να µπω στο αντικείµενο της συζήτησής µας. Μόνο µια γενική παρατήρηση. Μην επιχειρούµε να
λέµε: «ξέρετε όλο και κάτι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να
µας σώσει ή για να σώσει το ευρώ». ∆εν θα έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπήρχε αυτή η δύσκολη, επώδυνη αλλά
σταθερή πορεία ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας, την
οποία ακολουθεί η Κυβέρνησή µας και ειδικά το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και το σύνολο της Κυβέρνησης µε την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού.
Αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική, αν δεν είχαµε κάνει τις δύ-
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σκολες και ανηφορικές επιλογές που κάναµε και µε τη δανειακή
σύµβαση αλλά και µε τις µεγάλες αλλαγές πάνω απ’ όλα που
προωθούµε στη χώρα, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί µαζί µας και
δεν θα προσδοκούσαµε, όπως πράγµατι προσδοκούµε και µε τις
διεθνείς πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρωθυπουργός, να υπάρχουν συγκεκριµένες θετικές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χώρες
µέλη της.
Και αυτό όπως και η πολιτική που κάνουµε, όπως και οι αλλαγές που κάνουµε είναι που δίνουν το φως στο τούνελ, στο οποίο
µας οδήγησε η άφρων και επικίνδυνη πολιτική στον οικονοµικό
τοµέα, την οποία ακολούθησε η Νέα ∆ηµοκρατία. Και αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνάµε.
Από εκεί και πέρα ας έρθουµε στη σηµερινή συζήτηση. Έχει
σηµασία η δηµόσια περιουσία για την ανάπτυξη και τα έσοδα;
Βεβαίως και έχει. Και πολύ µεγάλη. Και αυτό δεν µπορεί κανείς
να το αµφισβητήσει. Υπ’ αυτήν την έννοια καλά κάνατε και θέσατε το ζήτηµα. Το έχουν θέσει και άλλα κόµµατα βεβαίως κατά
καιρούς εδώ. Για να τα λέµε και τα θετικά, κύριε Ροντούλη. Εγώ
έχω ακούσει και τον Αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και άλλους οι οποίοι έχουν θέσει αυτό το ζήτηµα. Και καλά
έχουν κάνει και το έχουν θέσει. Εκτιµώ ότι η παρέµβαση που
έκανε και ο Υπουργός Οικονοµικών σήµερα ήταν ιδιαίτερα πειστική. ∆είχνει ότι η Κυβέρνηση µπορεί και κουβεντιάζει αλλά το
κυριότερο παίρνει πρωτοβουλίες συγκεκριµένες και πειστικές
προκειµένου να αντιµετωπίσει το µεγάλο αυτό ζήτηµα.
Πράγµατι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας είναι παράγων ανάπτυξης και είναι παράγων κάλυψης των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουµε µε τα δηµόσια έσοδα. Ήταν καλή η κατάσταση στη δηµόσια περιουσία; Όχι. Και θα µου πείτε ότι υπάρχουν ευθύνες σε παλαιότερες κυβερνήσεις. Βεβαίως. Και στις
δικές µας. Βεβαίως. Αλλά και στην τελευταία Κυβέρνηση.
Το να βάζουµε στην επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κριτική για το Ελληνικό και κριτική για τα Ολυµπιακά
Ακίνητα, µε συγχωρείτε, σηµαίνει ότι η µνήµη µας είναι εξαιρετικά ασθενής. Ασθενέστατη θα έλεγα, κύριε Κεφαλογιάννη. Επικίνδυνα ασθενής. Προβληµατικά ασθενής. Γιατί αν δεν ήταν, δεν
θα το βάζατε µέσα. Θα είχατε σκεφθεί τουλάχιστον ότι το Ελληνικό καθόταν τόσα χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες και
δεν έγινε απολύτως τίποτα. Θα είχατε σκεφθεί τουλάχιστον ότι η
µόνο επιχείρηση «αξιοποίησης» της δηµόσιας περιουσίας που
έγινε ήταν αυτή που κατέληξε σε ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα που απασχόλησαν ποτέ την Ελλάδα: το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Και µην ξεχνάµε ότι έχουν παραπεµφθεί τρεις συνάδελφοί
σας, τέως Υπουργοί της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μην το ξεχνάµε
αυτό. Έχουν παραπεµφθεί στο ∆ικαστικό Συµβούλιο. Και µην ξεχνάµε ότι τα Ολυµπιακά Ακίνητα -τα οποία πράγµατι είναι σε µια
πολύ δύσκολη κατάσταση- επί έξι χρόνια καθόντουσαν όλα µε
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το Μπάντµιντον. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες έληξαν το 2004. Ουσιαστικά είχαν γίνει επί εποχής µας. Κάνατε εσείς την τελική διοργάνωση βεβαίως. Αλλά από εκείνο το
σηµείο µέχρι να µας επικρίνετε γι’ αυτά τα έξι χρόνια θα έλεγα
ξανά ότι η µνήµη σας είναι επικίνδυνα ασθενής. Και αυτό δεν
είναι καλό στην πολιτική. Γιατί ο λαός και µνήµη και γνώση έχει.
Βεβαίως δεν θέλω να µείνουµε στο παρελθόν. Θέλω να προχωρήσουµε µπροστά. Γιατί εµείς σε τελική ανάλυση έχουµε την
ευθύνη. Η δική µας Κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Το ερώτηµα που
τίθεται είναι: αυτά που µας παρουσίασε πριν από λίγο ο κύριος
Υπουργός µάς πείθουν ή όχι; Αυτό το ερώτηµα τίθεται προς όλες
τις παρατάξεις. Και θέλουµε µια συγκεκριµένη απάντηση εδώ.
Και λέµε ναι. Θα πουν και οι άλλοι ναι; Θα έχουµε το θάρρος να
πούµε ναι; Και, βεβαίως, να τα ελέγξουµε στην πραγµατοποίησή
τους. Και, βεβαίως, να τα παρακολουθήσουµε στην πραγµατοποίησή τους.
Κανείς δεν σας ζητάει να δώσετε λευκή επιταγή. Προς Θεού.
Μακριά από εµάς τέτοιες λογικές. Αλλά είναι αυτή η γραµµή που
πρέπει να ακολουθήσουµε; Η δική µας απάντηση είναι ναι. Γιατί
είναι σαφές ότι υπάρχει πια ένας προγραµµατισµός. Ξεκινάµε µε
την καταγραφή, απαραίτητο στοιχείο για να ξέρουµε πού πατάµε
και πού βρισκόµαστε. Ξεκινάµε µε συγκεκριµένες µελέτες, µε
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οµάδες διοίκησης έργου. Έχουµε στόχο και να προχωρήσουµε
σε αποκρατικοποιήσεις εκεί που χρειάζεται. Και σε αξιοποίηση
εκεί που χρειάζεται και είναι δυνατό. Και σε Σ∆ΙΤ. Και σε συµβάσεις παραχώρησης εκεί που χρειάζεται να γίνουν. ∆ιότι όλοι καταλαβαίνουµε για παράδειγµα ότι τα περιφερειακά αεροδρόµια
αυτή τη στιγµή θα πρέπει να προχωρήσουν µέσα από τέτοιες λογικές.
Και έχουµε δει και την πρόταση του κ. Σαµαρά. Εµείς σεβόµαστε τον πολιτικό µας αντίπαλο. Εµείς σεβόµαστε τα άλλα κόµµατα. Μελετούµε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις τους. Γι’ αυτό
επιδιώξαµε συναίνεση και γι’ αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός
τις επαφές µε τους Αρχηγούς των κοµµάτων πριν από λίγο καιρό.
Το θέµα είναι και εσείς να κατανοείτε µε τη σειρά σας ότι τέτοια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, µε επώδυνα µέτρα που αναγκαζόµαστε να παίρνουµε, είναι αναγκαίο να
έχουµε και τη δική σας στήριξη σε επιλογές αναγκαίες, σε επιλογές αντικειµενικές, σε επιλογές σοβαρές και υπεύθυνες που
γίνονται αυτήν τη στιγµή.
Εµείς αναλαµβάνουµε το πολιτικό κόστος, αναλαµβάνουµε και
την ευθύνη. Θέλουµε, όµως, τη στήριξη όλων για να µπορέσουµε
να είµαστε ακόµα πιο αποτελεσµατικοί, ακόµα πιο ακριβείς,
ακόµη πιο δυνατοί σε αυτήν την προσπάθεια, στην πατριωτική
πολιτική για την ανόρθωση της Ελλάδας και την επανοδήγησή
της στο δρόµο της ευηµερίας των πολιτών της.
Αυτή, λοιπόν, η πολιτική -το ξαναλέω- θα συνοδεύεται και µε
αξιοποίηση και µε Σ∆ΙΤ και συµβάσεις παραχώρησης και µε αποκρατικοποιήσεις, εκεί που αυτό κρίνεται, αλλά όλα µε απόλυτη
διαφάνεια και κανόνες. ∆ιότι η απόλυτη διαφάνεια και οι κανόνες είναι όρος λειτουργίας αυτής της Κυβέρνησης. Και, πράγµατι, εγώ θεωρώ ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι δεκαέξι µήνες
τώρα δεν έχει ακουστεί µία κουβέντα, ουσιαστικά, η οποία να δηµιουργεί τις συνήθεις γκρίζες –πολλές φορές και λανθασµέναζώνες και λογικές που είχαµε συνηθίσει τα περασµένα χρόνια.
Και είναι τελείως διαφορετική από την εποχή των συνεχών σκανδάλων η οποία συνόδευσε την πορεία της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Και αυτό πρέπει να το επισηµάνουµε.
∆ιαφάνεια, λοιπόν, και κανόνες σε όλα τα επίπεδα.
Θέλω να πιστεύω ότι η σηµερινή συζήτηση µπορεί να βοηθήσει. Και θέλω να πιστεύω ότι η σηµερινή συζήτηση µπορεί να
βοηθήσει, ώστε να βγάλουµε τα απαραίτητα συµπεράσµατα που
χρειάζονται όλοι. Και η Κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της σύµφωνα µε το πρόγραµµα που εξήγγειλε ο κύριος Υπουργός κι
εµείς οι υπόλοιποι να τα παρακολουθήσουµε, να τα ελέγξουµε –
ναι, να τα ελέγξουµε- αλλά σε κάθε φάση να πούµε και τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Ό,τι είναι σωστό, πρέπει να γίνει. Αυτά
που ακούσαµε σήµερα, είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Γι’ αυτόν το λόγο δίνουµε κι εµείς τη δική µας δύναµη, καταβάλλουµε τη δική µας προσπάθεια, ώστε να µπορέσουν να γίνουν πράξη προς όφελος και της Ελλάδας και των πολιτών και
της γενικότερης προσπάθειας που κάνει αυτή τη στιγµή η Ελλάδα, προκειµένου να επανέλθει στο δρόµο της αξιοπιστίας, της
δηµιουργίας και της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, Βουλευτής
Β’ Αθηνών, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός και ανάµεσα στα άλλα αναφέρθηκε
στο λαϊκισµό, στη µιζέρια, µίλησε για την αποφασιστικότητα της
Κυβέρνησης απέναντι στα κλειστά επαγγέλµατα.
Ας είµαστε ειλικρινείς. Αυτό που θέλετε, είναι να άρετε όλα τα
εµπόδια για να µπουν και στην Ελλάδα µεγάλες ανώνυµες εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα επαγγέλµατα.
Αυτό γίνεται πρωτίστως για να αλλάξουν κι εκεί οι εργασιακές
σχέσεις, για να εξαφανίσετε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και
αυτοαπασχολούµενους, για την κερδοφορία µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
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Ίσως ήσασταν µακριά, κύριε Υπουργέ, αλλά για το Ελληνικό
από το 1995 – 1996 γίνονται µελέτες. Και υπάρχει οξύτατη ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχει οργανωµένη πάλη
για να µην εκποιηθεί αυτός ο χώρος, που µαζί µε τον Άγιο Κοσµά
είναι γύρω στα επτά χιλιάδες διακόσια στρέµµατα.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Σηµίτης δήλωσε πολλές φορές
ότι το Ελληνικό είναι λαϊκή περιουσία, ότι θα γίνει το µεγαλύτερο
µητροπολιτικό πάρκο της Ευρώπης. ΠΑΣΟΚ τότε, ΠΑΣΟΚ και σήµερα που εκποιείται για αξιοποίηση από αραβικά κεφάλαια. Και
τότε που ήµασταν στα Νοµαρχιακά Συµβούλια και παντού, αντιµετωπίζαµε αυτά τα προβλήµατα.
Τώρα, σχετικά µε την επερώτηση και τη λεγόµενη αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας:
Η αξιοποίηση αυτή γίνεται πάντα µε µία ενιαία πολιτική και κινείται στη λογική των αναδιαρθρώσεων που εφάρµοσαν και
εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆ηλαδή, η εµπορευµατοποίηση, η ιδιωτικοποίηση κοινωνικών αγαθών. Της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της
κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτά τα πράγµατα δεν είναι σηµερινά. Είναι πολύ πριν από την
κρίση. Και, βεβαίως, σήµερα, µε πρόσχηµα την κρίση, µειώνουµε
µεροκάµατα, µειώνουµε συντάξεις, κόβουµε συντάξεις, κόβουµε
δώρα, κόβουµε επιδόµατα.
Και, βέβαια, από την εµπορευµατοποίηση της λαϊκής περιουσίας, που είναι τα λεγόµενα ακίνητα του δηµοσίου, πλήττονται
άµεσα και έµµεσα η εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Ένα παράδειγµα: Από τις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις ωφελήθηκαν µε τεράστια κέρδη οι κατασκευαστικοί όµιλοι. Η εργατική
τάξη πλήρωσε άµεσα -και πλήρωσε και µε το αίµα της- την οικοδόµηση αυτών των εγκαταστάσεων. Ήταν πάρα πολλοί οι νεκροί
σε αυτά τα έργα. Σήµερα τις εγκαταλελειµµένες αυτές εγκαταστάσεις –οι πιο πολλές- τις ετοιµάζετε για να τις χαρίσετε στους
ιδιώτες.
Οι ευθύνες είναι τεράστιες για όλες τις κυβερνήσεις. Και του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ξεπουλάτε το δηµόσιο
πλούτο. Φράξατε για δεκάδες χρόνια τις παραλίες. Τώρα θέλετε
να βάλετε είσοδο και στα βουνά. Στο Καϊµακτσαλάν πλέον –κάποιοι το γνωρίζουν µόνο από τη γεωγραφία- θα πηγαίνουµε µε εισιτήριο.
Και, φυσικά, αυτή η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στηρίζει την Κυβέρνηση, τη διευκολύνει, την σπρώχνει για να πάρει
πιο γρήγορα µέτρα για την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου, της
λαϊκής περιουσίας.
Όλα δείχνουν ότι το σκάνδαλο ή τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου
–λείπει ο κ. Κεφαλογιάννης- θα ωχριούν µπροστά στο µεγάλο
φαγοπότι που έρχεται µε την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου.
Το Καϊµακτσαλάν και οι ορεινοί όγκοι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν κι εδώ στην Αθήνα. Είναι ο Ελαιώνας: Εννιά
χιλιάδες στρέµµατα. Τα λιπάσµατα: Επτακόσια στρέµµατα. Το
Ποικίλο Όρος: Επτάµισι χιλιάδες στρέµµατα. Βέβαια, τέσσερις
χιλιάδες στρέµµατα διεκδικεί η Εκκλησία από αυτό. Είναι η Λίµνη
Βεγορίτιδα. Κι έχουµε το Νοµό Ξάνθης. Στο ∆ήµο Τοπείρου:
Επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα στρέµµατα. Στη Σιθωνία,
Νοµός Χαλκιδικής, παραλία: Ενενήντα τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα. Τορώνη Χαλκιδικής, παραλία: Εβδοµήντα έξι χιλιάδες
στρέµµατα. Σκοτίνα Πιερίας, απέραντα χιλιόµετρα παραλίας.
Όλα αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο και κάτι για το µέλλον. Γίνονται ήδη διαγωνισµοί. Και διαγωνισµοί για να παραχωρηθούν
για εξήντα χρόνια.
Θέλουµε να επαναλάβουµε: Τα βουνά, τα δάση, οι παραλίες,
οι παραλίµνιες περιοχές, οι ελεύθεροι χώροι δεν είναι ιδιοκτησία
καµµιάς κυβέρνησης. Πρέπει να είναι περιουσία του ελληνικού
λαού. Και καµµία κυβέρνηση δεν έχει δικαίωµα ούτε να εκποιεί
αυτή την περιουσία, ούτε να την εκχωρεί ούτε να τη δίνει για εκµετάλλευση για σαράντα ή για εξήντα χρόνια.
Εσείς είστε έτοιµοι να πουλήσετε τα πάντα. Και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άλλο η ατοµική ιδιοκτησία και άλλο να πουλάτε ή να εκχωρείτε ορεινούς όγκους. Οι ορεινοί όγκοι, τα
ακίνητα του δηµοσίου είναι και πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία.
Βεβαίως, η Νέα ∆ηµοκρατία υποστηρίζει ότι µε την εκποίηση,
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µε την πώληση αυτών των χώρων, θα πάψουν να µειώνονται οι µισθοί και θα αποσβεστεί το χρέος.
Μιλάτε για ανάπτυξη. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή;
Υπάρχουν τεράστια ζητήµατα και στην υπόθεση της ανάπτυξης.
Είναι η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Είναι οι θέσεις εργασίας που δεν δηµιουργούνται.
Το ΚΚΕ είναι κατηγορηµατικά αντίθετο µε αυτή την πολιτική.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ειπώθηκαν εδώ
κάµποσα για την έλλειψη Κτηµατολογίου. Τελικά, γιατί ξύνεστε
και οι δυο στην γκλίτσα του τσοπάνη; Από το 1974 πέρασαν τριάντα έξι χρόνια. Ποιος ευθύνεται; ∆εν ήταν οι κυβερνήσεις της
Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια; Μέσω
διαφόρων εταιρειών δεν ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ την υπόθεση του
Κτηµατολογίου; Πόσα εκατοµµύρια ευρώ δαπανήθηκαν και πόσα
φαγώθηκαν από διάφορες εταιρείες και ούτε Κτηµατολόγιο
υπάρχει ούτε δασικό Κτηµατολόγιο; Έτσι, οι οικοπεδοφάγοι και
διάφοροι άλλοι προσπορίζονται εκατοµµύρια ευρώ σε βάρος της
λαϊκής περιουσίας. Και είναι συνειδητή αυτή η µη ολοκλήρωση
του Κτηµατολογίου, το να µην υπάρχει ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο.
Αυτά που είπε προηγούµενα ο κ. Κεφαλογιάννης είναι µία
πραγµατικότητα. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, λεηλατείται ο δηµόσιος πλούτος, λεηλατούνται δασικές εκτάσεις.
Και αφού τα ξέρατε, κύριε Κεφαλογιάννη, και της Νέας ∆ηµοκρατίας τι κάνετε; Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια;
Συνεπώς η ευθύνη είναι κοινή. Και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση την κοινή σας ευθύνη να τη µεταφέρετε από εδώ και από
εκεί.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κάποια στιγµή αυτές, οι όποιες
δήθεν κονταροµαχίες που είναι ψεύτικες, που είναι µε άσφαιρα
πυρά θα πρέπει να εκλείψουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής Λαρίσης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι από την επαρχία. Θα σας τα πω, λοιπόν, χωριάτικα και όχι κολωνακιώτικα, για να τα καταλάβετε
καλά.
Από τη σηµερινή συζήτηση βγήκε ένα συµπέρασµα: Είστε –
εννοώ και τα δύο κόµµατα εξουσίας- ανεπρόκοποι, ανοικοκύρευτοι, για να µη χρησιµοποιήσω βαρύτερες ακόµα εκφράσεις,
γιατί συνοµολογήσατε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα πριν από λίγο
και οι δύο ότι από το 1974 και µετά δεν µπορέσατε να κάνετε το
έλασσον, το αυτονόητο: Μια απλή καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας. Αυτό δεν είναι προσβολή της κοινής λογικής; Βεβαιότατα και είναι. Όποιος πολίτης άκουσε το σηµερινό διάλογο που
διηµείφθη µέσα στη Βουλή µέχρι τώρα για το εν λόγω ζήτηµα,
δεν θα νοιώσει έναν αποτροπιασµό, έναν εµπαιγµό, µια κοροϊδία
από τα δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας, που κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαχειρίστηκαν την περιουσία του ελληνικού λαού;
Έρχοµαι, όµως, στο ουσιαστικό θέµα της σηµερινής συζήτησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν κάνετε µία βόλτα στις πλατείες, στα
καφενεία κ.λπ. θα ακούσετε να πλανάται µία άποψη στους πολίτες: Πρέπει να προχωρήσουµε -µόνο αυτό µας σώζει- σε αξιοποίηση-εκποίηση –τονίζω τον όρο εκποίηση- δηµοσίων ακινήτων
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις οξύτατες δηµοσιονοµικές
ανάγκες της χώρας.
Εµείς, όµως, εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει συζητώντας το
θέµα της αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων, πρώτον, να απαντήσουµε σε ένα ουσιαστικό κρίσιµης σηµασίας ερώτηµα συνταγµατικής φύσεως. Το ερώτηµα είναι το εξής: Από πόσα και
ποια στοιχεία της δηµόσιας κτήσης είναι δυνατόν ένα σύγχρονο
κράτος πρόνοιας και δικαίου να αποκοπεί, να αποξενωθεί χωρίς
να επέλθει ανήκεστος βλάβη στην κυριαρχία του, στη βιωσιµότητά του και εν τέλει στην ίδια την υπόστασή του; ∆ιότι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουµε τούτο: Η απώλεια
δηµόσιας κτήσης συνεπάγεται άµεσα και απώλεια δηµοσίου στό-
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χου που η δηµόσια αυτή κτήση εξυπηρετούσε.
Εµείς, λοιπόν, µετά τον προβληµατισµό αυτό που καταθέτουµε, κύριε Υπουργέ, σας κάνουµε µία πρόταση: Μαζί µε την
καταγραφή –που, επιτέλους, πολύ σωστά αρχίζετε να υλοποιείτε
της δηµόσιας περιουσίας, των δηµοσίων ακινήτων, πρέπει να
προχωρήσετε και σε ένα τριµερή διαχωρισµό των δηµοσίων ακινήτων: Πρώτον, σε εκείνα τα δηµόσια ακίνητα που έχουν οργανική σχέση µε την κυριαρχία, τη βιωσιµότητα και την υπόσταση
του ελληνικού κράτους και άρα, κατά κανέναν τρόπο δεν µπορούν να εκποιηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν. ∆εύτερον, σε εκείνα
τα δηµόσια ακίνητα που εξυπηρετούν βασικούς στόχους ενός
κοινωνικού κράτους και τα οποία ενδεχοµένως θα µπορούσαν να
εκποιηθούν υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Και τρίτον,
σε εκείνα τα δηµόσια ακίνητα που εξυπηρετούν επικουρικούς
στόχους του ελληνικού κράτους και έτσι καθίστανται ευχερώς
εκποιήσιµα. Άρα, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτή την τριµερή διάκριση των δηµοσίων ακινήτων και ύστερα να κάνουµε
λόγο για την εκποίησή τους και για το οικονοµικό αντίτιµο που θα
λάβουµε απ’ αυτά.
Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το
µείζον νοµικό, κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα δεν είναι το ποσό
που θα εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο από µία πώληση των ακινήτων αυτών, αξιοποίηση, εκποίηση, όπως θέλετε πείτε την. Το
σηµαντικό είναι να µην πληγεί η έννοια της κυριαρχίας, της υπόστασης, της βιωσιµότητας του ελληνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε διαφορετική περίπτωση εµείς πιστεύουµε ότι η θυσία-εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου θα καταστεί ανώφελη και πολύ φοβούµεθα ότι θα καταστεί και µοιραία
για το µέλλον αυτής της χώρας και των πολιτών της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης,
Βουλευτή Β’ Αθηνών .
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επερώτηση των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας δίνει
την ευκαιρία σε όλους µας -και στην Κυβέρνηση και σε όλα τα
κόµµατα- να συζητήσουµε µε πρακτικό πνεύµα µία αµαρτωλή
ιστορία. Η αµαρτωλή ιστορία είναι ότι η δηµόσια περιουσία είναι
µεγάλη, αλλά περί αυτής υπάρχουν και µύθοι. Αυτό οφείλεται
στο ότι –όπως λέει σε κάποιο σηµείο και το ίδιο το κείµενο της
επερώτησης- το ελληνικό κράτος δεν ξέρει πόση και ποια είναι η
δηµόσια περιουσία. Ε, αυτό είναι η οµολογία της χρεοκοπίας
ενός πολιτικού συστήµατος και µίας διοίκησης. Να ξεκινήσουµε
από αυτό.
∆εύτερον, αφού δεν ξέρει πόση είναι η δηµόσια περιουσία και
ποια δεν την αξιοποιεί και σωστά και έτσι τα έσοδα που έχει από
την αξιοποίησή της είναι τόσο χαµηλά που αν ήταν να την διαχειρίζεται αυτήν την περιουσία ένας διαχειριστής ακινήτων, θα
είχε απολυθεί µε οµόφωνη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της εταιρείας που τον διόρισε. Είσαστε για απόλυση δηλαδή,
όσοι αντιµετωπίσατε αυτό το θέµα τα προηγούµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Τρίτον, η επερώτηση των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας
έχει ορισµένες προτάσεις µε τις οποίες συµφωνούµε και ορισµένες προτάσεις µε τις οποίες δεν συµφωνούµε και ορισµένες
προτάσεις που θα θέλαµε να τις σκεφθούµε. Εγώ σας ρωτώ: Για
ορισµένες που είναι κοινή λογική, που δύσκολα θα έβρισκε κανείς εδώ κάποιον να διαφωνήσει, γιατί περιµένατε να ξαναπεράσετε στην Αντιπολίτευση για να ρωτάτε και να ελέγχετε την
Κυβέρνηση και δεν τα κάνατε όταν ήσασταν πεντέµισι χρόνια
κυβέρνηση; Γιατί δεν το θωρακίσατε απέναντι στις καταπατήσεις;
Γιατί δεν καταγράψατε; Γιατί δεν αξιοποιήσατε, τρέχοντας ελλείµµατα που αφορούν το Κτηµατολόγιο και άλλα; Γιατί, εν πάση
περιπτώσει, κάπου πιλοτικά δεν δείξατε ένα δείγµα γραφής, αν
δεν µπορούσατε να κάνετε ένα σχεδιασµό εθνικό και αποτελε-
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σµατικό;
Εποµένως, θα έλεγα, για να γίνει και αυτός ο διάλογος παραγωγικός, ο καθένας ας κοιτάει πρώτα τη δική του τη καµπούρα
πριν εξαπολύει κριτικές.
Θα περίµενα από τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας
στο κείµενο της επερώτησής τους να έχουν και µία παράγραφο
αυτοκριτικής. ∆εν την είδα.
Έρχοµαι τώρα στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση εδώ και µερικούς µήνες, επειδή θεωρούσε ότι όσα έγιναν προηγουµένως είτε
από προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είτε από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν επαρκούν, έφερε ορισµένες
πρόσθετες ρυθµίσεις. Στο τέλος Ιουλίου ψηφίστηκε από τους
Βουλευτές της Συµπολίτευσης και του ΛΑΟΣ µια τροπολογία,
προκειµένου να αξιοποιηθεί µε γρηγορότερες και αποτελεσµατικότερες διαδικασίες η ακίνητη περιουσία. Το Νοέµβριο είχαµε
νέες εξαγγελίες για τη γρήγορη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από τον καινούργιο τότε Υφυπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Κουσελά. Το ∆εκέµβριο συνεδρίασε η ειδική επιτροπή κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι, επειδή είµαστε σε πολύ κρίσιµες συνθήκες,
δηµοσιονοµικές, οικονοµικές, εθνικές, κοινωνικές, δεν µπορούµε
τώρα να πηγαίνουµε µε τέτοιους ρυθµούς, ούτε µπορεί αυτό το
θέµα να συνεχίζεται να αντιµετωπίζεται µε το γνωστό πινγκ-πονγκ
των ευθυνών ανάµεσα στα κόµµατα που διετέλεσαν ή διατελούν
στην Κυβέρνηση. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό µε όρους επείγοντος. Νοµίζω ότι αυτό θα µπορούσε να είναι το καλύτερο αποτέλεσµα αυτής της επερώτησης, µια δέσµευση, κύριε Υπουργέ,
µε χρονοδιάγραµµα, µε ηµεροµηνίες, µε ενδιάµεσους χρονικούς
στόχους, µε διαθέσιµους πόρους, που να λέει πότε θα ολοκληρωθούν κάποια βήµατα, έτσι ώστε να αρχίσει σταδιακά –δεν γίνεται από τη µια µέρα στην άλλη- να αλλάζει αυτή η ιστορία
πρώτα στο αµυντικό κοµµάτι, ώστε να µην κλέβουν ιδιώτες δηµόσια περιουσία και δεύτερον, στο κοµµάτι της λεγόµενης αξιοποίησης και να ανεβαίνει το επίπεδο της αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας.
Είναι τρελό να νοικιάζει τσάµπα το δηµόσιο δικές του ιδιοκτησίες και να αδυνατεί να αναδιαπραγµατευτεί επιτυχώς σε εποχές που πέφτουν κατακόρυφα τα νοίκια, καλύτερες µισθώσεις.
Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπακωνσταντίνου –το προσπαθείτεότι πληρώνουµε -οι Έλληνες φορολογούµενοι- τον κούκο αηδόνι
για κτήρια που έχουν νοικιαστεί µε τις γνωστές διαδικασίες των
µεσολαβήσεων και του πολιτικού πελατειακού κράτους, τα οποία
το δηµόσιο πληρώνει ακριβότερα απ’ ό,τι πληρώνει ο ιδιώτης το
διπλανό αντίστοιχο κτήριο.
Και ένα τελευταίο. Αξιοποιείστε και κοινοτικούς πόρους, για
να τρέξουν ορισµένα πράγµατα ταχύτερα. Το ΕΣΠΑ τρέχει αργά.
Έχετε δυνατότητα από εκεί, µε αλλαγές, να κάνετε ρυθµίσεις,
αλλά να αποφύγετε έναν πειρασµό. ∆εν το λέω από ιδεολογική
µόνο προσέγγιση, αλλά και µε πρακτικό πνεύµα. Αυτήν την
εποχή, που οι αξίες είναι χαµηλά, µη µπείτε στον πειρασµό των
πωλήσεων ή των λεόντειων συµβάσεων µε ιδιώτες, διότι έτσι
µπορεί να πουληθεί κοψοχρονιά ή να δοθεί κοψοχρονιά µια ακίνητη περιουσία και να κερδίσει όλο το φιλέτο ο ιδιώτης. Όσοι
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και δυσκολίες –και µιλώ για οικογενειάρχες- µπαίνουν συχνά στον πειρασµό να πουλήσουν το καλό
χωραφάκι στο χωριό και µετά το σκυλοµετανιώνουν γιατί το πούλησαν σχεδόν τσάµπα. Μην το κάνετε. Το λέω, γιατί, εκµεταλλευόµενοι τις τρύπες και τις αδυναµίες του δηµοσίου, όπως και
τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πιέσεις που έχει το κράτος
αυτήν την εποχή, διάφοροι, γνωστοί και µη εξαιρετέοι, επιδιώκουν να πάρουν τα φιλέτα της δηµόσιας περιουσίας µε τις γνωστές διαδικασίες σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά τα πράγµατα, δηλαδή και το πρόγραµµα και τους
πόρους και το χρονοδιάγραµµα, αλλά και τις κόκκινες γραµµές
περιµένουµε να τα δούµε από την Κυβέρνηση, για να τα συζητήσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη διαδικασία των δευτερολογιών
των επερωτώντων Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
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Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Θεόδωρος Καράογλου
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’ Θεσσαλονίκης, για
πέντε λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Με ιδιαίτερη προσοχή άκουσα το
σύνολο των τοποθετήσεων των οµιλητών και πραγµατικά αποδείχθηκε πόσο χρήσιµη και επίκαιρη είναι η σηµερινή µας επερώτηση. Ακούστηκαν διάφορες ενδιαφέρουσες απόψεις και
χαίροµαι που διακρίνω ότι και στις προθέσεις της Κυβέρνησης
είναι να προχωρήσει αυτά τα ζητήµατα, δηλαδή τα ζητήµατα
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Πρέπει, όµως, να κινηθούµε γρήγορα και να αθροίσουµε δυνάµεις. Έξω, οι πολίτες δυσανασχετούν. Μεγάλες κοινωνικές
οµάδες υποφέρουν. Η ανεργία καλπάζει, ο πεσιµισµός εξαπλώνεται και οι νέοι µας φεύγουν στο εξωτερικό. Οι πολίτες περιµένουν λύσεις από εµάς. Αυτή είναι υποχρέωσή µας απέναντι
στην εµπιστοσύνη τους και στις νέες γενιές.
Πρέπει να κινηθούµε γρήγορα, όχι τσαπατσούλικα, όχι να ξεπουλήσουµε σήµερα ακίνητα για µερικές χιλιάδες ή εκατοµµύρια ευρώ και αύριο να είµαστε πάλι στην ίδια θέση. Πρέπει να
δώσουµε όραµα στον Έλληνα πολίτη, να δει ότι σοβαρά προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις, ότι επιδιώκουµε την ανάπτυξη και
όχι µία ακόµη κρατική αρπαχτή. Πρέπει να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη του, γιατί τότε πρώτος αυτός, ο Έλληνας πολίτης, θα
επενδύσει στον τόπο του.
Σήµερα, η διαθέσιµη αποταµίευση των Ελλήνων ξεπερνά τα
220 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος. Άλλα τόσα, ίσως και περισσότερα, βρίσκονται στο εξωτερικό. Εάν πειστούν οι αποταµιευτές ότι πάµε
να κάνουµε µια σοβαρή προσπάθεια, θα επενδύσουν και συµπολίτες µας µεγάλης ή µικρότερης οικονοµικής εµβέλειας, αλλά
ταυτόχρονα και ξένοι.
Πρέπει, επίσης, να ποντάρουµε στην ελληνική φαντασία και
στην ελληνική γη. ∆ιαβάζω τα µέρη που προτίθεται η ΚΕ∆ να
προχωρήσει σε διαγωνισµούς ανάθεσης εκµετάλλευσης. Ελληνικό, Γούρνες Κρήτης, Άφαντος και Πρασονήσι Ρόδου, Βεγορίτιδα Πέλλας, Αντίρριο, Τοπείρος Ξάνθης, Ερµιόνη Αργολίδος,
Σιθωνία και Τορώνη Χαλκιδικής, Κτήµα Καλών Νερών Μαγνησίας,
Κτήµα Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας, Αλυκές Αναβύσσου, τουριστικός λιµένας Βουλιαγµένης, το ∆έλτα του ποταµού Νέστου.
Ακόµα και για λίγο, απλά ονειρεύεσαι να ήσουν εκεί στα πανέµορφα και παντελώς αναξιοποίητα αυτά τοπία µας.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα θεωρείται
το πιο προνοµιούχο οικόπεδο της γης. Εκατοντάδες άλλα µέρη
θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης, αλλά όλοι
µας γνωρίζουµε ότι διάσηµοι πολίτες από το star system, από
διάφορες χώρες του εξωτερικού, έρχονται να αγοράσουν τα δικά
τους ακίνητα σε αυτόν τον ευλογηµένο από το Θεό τόπο.
Ιαµατικός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, ιστορικός τουρισµός είναι, δυστυχώς, τοµείς ακόµη αναξιοποίητοι. Όµως, δεν
είναι µόνο οι οµορφιές της χώρας. Ποιος υπάρχει, για να αξιοποιήσει τις πολλές καινοτόµες ιδέες που κατά καιρούς έχουν
ακουστεί από επιφανείς Έλληνες επιστήµονες µέχρι ανώνυµους
ανθρώπους ή ακόµη και παιδιά; Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να
ακούσουµε από τα παιδιά ποιο θα ήθελαν να είναι το περιβάλλον
που θέλουν να ζήσουν και να το δηµιουργήσουµε στο βαθµό που
είναι δυνατό.
Κάποτε συζητούσαµε να φτιάξουµε το µυθολογικό πάρκο στην
Ανάβυσσο ή το πάρκο των Αρχαίων Μακεδόνων στην Πέλλα ή
την αναπαράσταση της ζωής των αρχαίων σε κάποιο άλλο µέρος
της πατρίδας µας. Υπήρξαν προτάσεις για δηµιουργία πίστας
«φόρµουλας 1», για µεγάλα ενυδρεία, για µετεγκαταστάσεις αεροδροµίων µε ταυτόχρονες διπλές αναπλάσεις, για αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στις µουντές πόλεις µας, για φαντασία στην
ανάπτυξη, µε συµµετοχή όλων των πολιτών και ιδίως των πολιτών
της νέας γενιάς. Αντ’ αυτού, τι τους προσφέρουµε; Μουντάδα,
απαισιοδοξία, επιφυλακτικότητα.
Σήµερα, που συζητάµε για τα ακίνητα του δηµοσίου, δυστυχώς, αντί οι πολίτες να δουν µια αχτίδα αισιοδοξία, θα µας βλέπουν µε καχυποψία. Θα βλέπουν ότι πάµε να οργανώσουµε νέα
Βατοπέδια, νέες αδιαφανείς διαδικασίες, από τις οποίες «θα επωφεληθούν», όπως γενικώς λένε, «οι κακοί πολιτικοί και θα βγει
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χαµένη η πατρίδα µας».
Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι πέρα και πάνω από
τα κόµµατα. Θα πρότεινα να δηµιουργηθεί άµεσα, εάν είναι δυνατό, µια διακοµµατική επιτροπή της Βουλής, που σε συνεργασία µε ειδικούς της αγοράς θα προχωρήσει σε συνολικές και
συγκεκριµένες προτάσεις. Πρέπει να δούµε πώς λειτούργησαν
πετυχηµένα µοντέλα του εξωτερικού. Μαγικές και εξωπραγµατικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κοινή λογική χρειάζεται, διαφάνεια και
αποφασιστικότητα, ενεργοποίηση των επαγγελµατιών της αγοράς, αξιοποίηση των Ελλήνων του εξωτερικού.
Προεκλογικά ο Πρωθυπουργός έφερνε επιφανείς αρχιτέκτονες του εξωτερικού, για να µας πείσει ότι θα κάνει µία άλλη Ελλάδα. Στον ενάµιση χρόνο είδαµε µόνο πρόστιµα, φόρους,
λιτότητα, ανεργία. Καµµία φαντασία, καµµία καινοτοµία.
Κύριε Υπουργέ, πολλές φορές εµείς οι πολιτικοί νοµίζουµε ότι
τα ξέρουµε όλα. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατό να τα
ξέρουµε όλα. Οφείλουµε, όµως, να ξέρουµε πού θα ψάξουµε να
βρούµε τις λύσεις. Ένα από τα τελευταία στοιχήµατα που έχουµε
ως πολιτική ηγεσία, για να αντιστρέψουµε την αρνητική πορεία
του τόπου µας, είναι η αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, που, αφού καταγραφεί και αξιολογηθεί,
θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός ανάπτυξης, που θα
φέρει µια άλλη ζωντάνια στην πατρίδα µας, αλλά και ακόµα καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας εργαστούµε όλοι µαζί γι’ αυτό. Μπορούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο,
για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα την τοποθέτησή σας µε ιδιαίτερη προσοχή. Θα µου επιτρέψετε να κάνω
κάποια πολύ σύντοµα σχόλια.
Πρώτα απ’ όλα καλό θα ήταν να είναι περιορισµένες οι θριαµβολογίες σας για τις όποιες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το πρόσφατο
παρελθόν είναι καλός σύµβουλος για εσάς. Σας θυµίζω ότι στις
αρχές του προηγούµενου έτους θριαµβολογούσατε για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού στήριξης για την Ελλάδα και λέγατε ότι
δεν θα προσφύγουµε και τελικά προσφύγαµε. Σας θυµίζω ότι
όταν προσφύγαµε λέγατε ότι δεν θα χρειαστούν νέα µέτρα και
τελικά χρειάστηκαν νέα µέτρα, επιπλέον 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µόνο για το 2010. Συνεπώς, καλό θα ήταν να αποτιµούµε
τις όποιες ευρωπαϊκές αποφάσεις µε νηφαλιότητα, σοβαρότητα,
υπευθυνότητα.
∆εύτερη παρατήρηση. Πράγµατι, χρειάζονται ολοκληρωµένες,
συνολικές αναγκαίες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως είναι η
επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων, ο δηµοσιονοµικός συντονισµός, η καλύτερη οικονοµική
διακυβέρνηση, η έκδοση ευρωοµολόγου, η διεύρυνση λειτουργίας του Ταµείου Στήριξης, αρκεί αυτές οι ορθές επιλογές να µην
συνοδευτούν από επιπλέον δυσµενείς όρους και προϋποθέσεις
για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Και φυσικά στο εξωτερικό µας χρειάζεται αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής και επίτευξη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού.
Τρίτη παρατήρηση. Ο κύριος Υπουργός υπερασπίστηκε το
έργο της Κυβέρνησής του χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Τα όσα γράφει, όµως, για την Ελλάδα ο σοσιαλιστής τέως Πρωθυπουργός
της Βρετανίας κ. Γκόρντον Μπράουν στο νέο βιβλίο του, αποτελούν έναν ακόµη κόλαφο για την πολιτική της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Εάν ο Πρωθυπουργός -λέει ο κ. Μπράουν- είχε κινηθεί
νωρίτερα, το κόστος για την Ελλάδα δεν θα έφθανε από τα 30
στα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αφήνει µάλιστα σοβαρές αιχµές
για τις συµβουλές που έπαιρνε. Ο Πρωθυπουργός –λέει- ήταν
αιχµάλωτος στο σύνθηµα «λεφτά υπάρχουν» µε αποτέλεσµα να
αδρανεί και να παραπαίει σε λάθος κατεύθυνση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι µόνο δεν πήρε έγκαιρα τα απαιτούµενα µέτρα, αλλά δηµιούργησε και πρόσθετα, πολύ σοβαρότερα προβλήµατα, φουσκώνοντας στην αρχή το έλλειµµα,
διασύροντας τη χώρα ως διεφθαρµένη και παροµοιάζοντας την
οικονοµία της µε τον Τιτανικό. Αυτά δεν τα λέµε εµείς, αλλά ο κ.
Μπράουν.
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Τέταρτη παρατήρηση. Ο κύριος Υπουργός είπε –και συµφωνώ
απόλυτα- ότι χρειάζονται ξεκάθαροι στόχοι και ολοκληρωµένο
σχέδιο δράσης σε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Αλήθεια,
αυτές εννοεί όταν στις αρχές του 2010 έλεγε ότι θα έχουµε αποκρατικοποιήσεις 2,5 δισεκατοµµύρια το 2010 και τελικά είχαµε
µηδέν ευρώ; Αυτό το ολοκληρωµένο σχέδιο εννοεί ο κύριος
Υπουργός, όταν άλλα υποστήριζε για τις αποκρατικοποιήσεις τον
Ιανουάριο, άλλα κατέθεσε τον Ιούνιο και άλλα παρουσίασε η Κυβέρνηση το ∆εκέµβριο µε νέες επιπλέον αποκρατικοποιήσεις;
Όταν µιλάµε για ολοκληρωµένο σχέδιο, η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ,
τον περσινό Ιανουάριο του 2010, κύρωσε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για
την παροχή δυνατότητας τµηµατικής καταβολής του ΦΠΑ. Η ίδια
Κυβέρνηση, τρεις µήνες αργότερα, τον περασµένο Ιούλιο προχώρησε στην κατάργηση αυτής της ρύθµισης και η Κυβέρνηση
–αν είναι δυνατόν- σήµερα εξετάζει την επαναφορά αυτής της
ρύθµισης. Αυτές οι απίστευτες παλινωδίες, µε κόστος για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία, δεν έχουν τέλος.
Πέµπτη παρατήρηση. Κλειστά επαγγέλµατα. Η Νέα ∆ηµοκρατία συµφωνεί µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και την
άρση περιορισµών στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ως
δυνητικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, τόνωσης του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που
επί δεκαετίες, πελαγοδροµώντας άλλοτε στον τρίτο και άλλοτε
στον τέταρτο δρόµο προς το σοσιαλισµό, έλεγε έµπρακτα όχι
και σε αυτήν την µεταρρύθµιση. Σήµερα την προωθεί, χωρίς να
την πιστεύει, υπό το βάρος των συµβατικών υποχρεώσεών του.
∆εν θα πρέπει, όµως, να προχωρήσει µε συνοπτικές διαδικασίες,
χωρίς διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς, σε οριζόντιες
ρυθµίσεις, χωρίς να οριστούν τα πραγµατικά κλειστά επαγγέλµατα, χωρίς να θεσπιστούν εποπτικοί µηχανισµοί για να καλυφθούν οι περιπτώσεις συγκέντρωσης ή και µείωσης του
ανταγωνισµού, χωρίς να παρουσιαστούν µελέτες µε ασφαλή συµπεράσµατα και αποτελέσµατα.
Τελευταία παρατήρηση. Προϋπολογισµός του 2010. Κύριε
Υπουργέ, αποτύχατε σε όλους τους στόχους. Τα καθαρά έσοδα
λέγατε ότι θα είναι 13,7 και είναι 5,5. Οι δαπάνες του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων 12 λέγατε και είναι 4. Η ύφεση στο
τρίτο τρίµηνο είναι στο 4,6. Ο πληθωρισµός το ∆εκέµβριο στο
5,2 και λέγατε 1,9. Η ανεργία τον Οκτώβριο ήταν στο 13,5 και λέγατε 11,8. Τα αποτελέσµατα αυτών των αστοχιών στις προβλέψεις και των αποκλίσεων στους στόχους ήταν από τις συνεχείς
αναθεωρήσεις –δύο αναθεωρήσεις- των µεγεθών του µνηµονίου,
τα πρόσθετα µέτρα εκτός του προγράµµατος της οικονοµικής
πολιτικής, εκτός του µνηµονίου, όπως είναι η περαίωση και η δηµιουργία ενός µεγάλου εσωτερικού χρέους προς τις επιχειρήσεις, αφού ουσιαστικά έχετε κηρύξει στάση πληρωµών προς το
εσωτερικό, µε αποτέλεσµα να φαίνεται ότι επιτυγχάνετε τους συνολικούς δηµοσιονοµικούς στόχους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά περίµενα από τον κύριο
Υπουργό να δώσει κάποιες απαντήσεις, αφού διαπίστωσε ο ίδιος
ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η επερώτηση, διότι θίγει ένα πάρα
πολύ βασικό θέµα, ένα πολύ βασικό εργαλείο που θα βοηθούσε
τη χώρα. Και τώρα ακόµη, εάν επιταχυνθούν οι ρυθµοί, µπορεί να
βοηθήσει σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Μάλιστα τη διάβασε –
και τη διάβασα και εγώ ξανά για να δω ότι δεν αφήνουµε αιχµές
και να πω ότι εσείς κυβερνάτε δεκαέξι µήνες, κύριε Υπουργέ, και
όχι δεκατέσσερις, να κάνετε καλά το λογαριασµό, είστε στην
ολοκλήρωση του 16ου µήνα, όχι ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία,
αλλά να το θυµόµαστε- και είδα ότι δεν ρωτάµε µόνο, αλλά κάνουµε και προτάσεις, σκέψεις τις οποίες µάλιστα τις βρήκε και
πολύ σωστές. Αυτήν τη στιγµή µε αυτές τις προτάσεις και µε
βάση την πρόθεση τη δική µας προσπαθούµε να βοηθήσουµε και
να στηρίξουµε, αφού και εµείς κάναµε την αυτοκριτική µας και
κάθε µέρα την κάνουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μάλιστα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Κεφαλογιάννης είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες από
όλες τις κυβερνήσεις για τη µη σωστή εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, µε την καλή έννοια του όρου.
Θα περίµενα, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά να πάρετε αυτήν την
ευκαιρία να είστε θετικός και να σηµειώσετε ορισµένα πράγµατα,
οι συνεργάτες σας να είχαν προετοιµάσει κάποιες λύσεις, ενώ
εσείς ασχοληθήκατε µε κάτι νούµερα λες και είστε ακόµη Αντιπολίτευση, όπως το τι έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία ή αν τότε τα
έσοδα ήταν τόσο και την άλλη χρονιά λιγότερο. Αυτά τα πράγµατα δεν νοµίζω ότι βοηθούν ούτε εσάς ούτε τη χώρα ακόµη περισσότερο.
Εγώ όµως θα επιµείνω τώρα στη δευτερολογία µου λέγοντας
ότι περιµένω µία απάντηση όσον αφορά αυτή τη διαπίστωση την
οποία έκανε ο κ. Στουρνάρας και θα επαναλάβω την απορία γιατί
δεν απαντήσατε σε ένα θεσµικό όργανο. Το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών µπορεί να χρηµατοδοτείται από
ιδιωτικό φορέα, πλην όµως έχει γίνει γνωστό στην κοινωνία και
στην οικονοµία ότι είναι ένας καλός σύµβουλος για τα οικονοµικά της χώρας. Σε εµάς είπε πάρα πολύ χρήσιµα πράγµατα όπως θα δείτε σε ερώτηση δική µου- όπως τα µέτρα τα οποία
αναστείλατε πέρυσι όταν ήρθατε στη διακυβέρνηση, παραδείγµατος χάριν, ηµιυπαίθριοι και το «πόθεν έσχες» για την πρώτη
κατοικία, τα οποία επαναφέρατε µετά από ένα χρόνο. Μάλιστα το
ΙΟΒΕ τώρα υπολογίζει και το κόστος από αυτή την αναστολή και
την επανεφαρµογή.
Εγώ θα περιµένω να σας ακούσω και έχω απορία ειλικρινά
γιατί δεν δώσατε µία απάντηση στον κ. Στουρνάρα, ο οποίος λέει
µόνος του ότι σας έστειλε επιστολή και δεν του απαντήσατε. Βέβαια ο άνθρωπος δεν µιλά για ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας,
µην τυχόν παρεξηγηθεί. Είπε µάλιστα: «∆εν προτείνω να πουλήσουµε. Οι αγορές προεξοφλούν. Η Κυβέρνηση να πει «έχω αυτά
τα ακίνητα προς αξιοποίηση». Αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν
είτε για πράσινη ενέργεια είτε για να φτιάξουµε κατοικίες, όπως
είπε ο κ. Κεφαλογιάννης.
Αναφέρθηκε στο θέµα του Ελληνικού, που εσείς τότε ήσασταν
απέναντι µε πανό. ∆εν χρειάζεται να κάνουµε εκποίηση περιουσίας, απλά προεξόφληση των αγορών.
Κύριε Υπουργέ, αυτές είναι οι παρατηρήσεις µου. Ίσως στη
δευτερολογία σας να πείτε πέντε πράγµατα παραπάνω για την
τοποθέτηση του κ. Στουρνάρα, ο οποίος επίσηµα και µε τον πιο
κρυστάλλινο τρόπο ενηµέρωσε την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία και τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την παρουσία του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η επερώτηση έθεσε µία σειρά από ερωτήµατα και ζητήµατα.
Στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα στο συνολικό πλαίσιο της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου όπως το βρήκαµε, στα προβλήµατα. Ανέδειξα το γιατί σήµερα -παρά το
γεγονός ότι είναι πολύ χρήσιµη αυτή η συζήτηση- πρέπει κανένας
να αναρωτηθεί γιατί είµαστε εδώ σε σχέση µε τα ζητήµατα της
ακίνητης περιουσίας. Και τώρα, στη δευτερολογία µου, θα απαντήσω στα συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέτει η επερώτηση,
γιατί δεν συνηθίζω να µην απαντώ σε ερωτήµατα.
Ένα πρώτο ερώτηµα είναι, εάν έχει ήδη ή πρόκειται να ξεκινήσει µια πλήρης και ακριβής καταγραφή των ακινήτων του δηµοσίου στο Κτηµατολόγιο ή έστω σε ένα σύγχρονο µητρώο
ακινήτων. Η ΚΕ∆ τον τελευταίο καιρό καταβάλλει µια πολύ σηµαντική προσπάθεια για τη συνολική ψηφιοποίηση και αναβάθµιση του µητρώου ακινήτων –και δυστυχώς µετά από ορισµένα
χρόνια απαξίωσής του- σε συνεργασία µε άλλους φορείς του δηµοσίου, όπως το Κτηµατολόγιο ΑΕ και οι κτηµατικές υπηρεσίες.
Είναι µια συνεργασία που µέχρι τώρα δεν γίνονταν σωστά και
τώρα έχει µπει σε διαφορετική βάση.
Όµως, το πρόβληµα που έχουµε αυτήν τη στιγµή είναι ότι το
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ελληνικό δηµόσιο έχει µια σειρά από διαφορετικές βάσεις δεδοµένων, που µεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Αυτό το οποίο θα επιχειρήσουµε το επόµενο εξάµηνο –το εξάµηνο στο οποίο έχουµε
µπει- είναι ότι µε βάση την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων της 15ης ∆εκεµβρίου, θα δώσουµε προτεραιότητα σ’ αυτό το θέµα της
καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου προσλαµβάνοντας άµεσα µια εξειδικευµένη οµάδα συµβούλων µε στόχο
την καταγραφή, την ποιοτική ανάλυση και την επενδυτική διερεύνηση των ακινήτων του δηµοσίου. Αυτό αφορά όλα τα ακίνητα, τα οποία µπορούν να έχουν µια εµπορική αξία και άρα, να
χρησιµοποιηθούν σ’ αυτήν τη λογική.
∆εύτερο ερώτηµα που θέτει η επερώτηση είναι αν έχει ανατεθεί σε αξιόπιστο φορέα εκτιµητών η εκτίµηση της αντικειµενικής και εµπορικής αξίας των ακινήτων. Είναι συνέχεια της
πρώτης ερώτησης. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής ξεκινάει και η εκτίµηση της αξίας του συνόλου της περιουσίας του
δηµοσίου. Να σας πω, όµως, ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται
σήµερα επιλεκτικά για ακίνητα µεγάλης οικονοµικής αξίας.
Υπάρχουν ήδη σύµβουλοι, οι οποίοι εκτιµούν –γιατί όπως ξέρετε,
αυτές οι εκτιµήσεις δεν µπορούν να γίνουν από τις δηµόσιες υπηρεσίες αυτές καθ’ αυτές- τα ακίνητα αυτά. Αυτή η εκτίµηση απαιτεί εξειδικευµένες αναλύσεις και δεν µπορεί εύκολα να
γενικευτεί. Γι’ αυτό µε κάθε σεβασµό σε οποιοδήποτε φορέα εµφανίζει συνολικά νούµερα για το ύψος της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου, όσο χρήσιµα κι αν είναι αυτά, τα νούµερα αυτά
φοβούµαι ότι στερούνται πραγµατικής επιστηµονικής βάσης και
δεν µπορεί να είναι βάση για διαµόρφωση πολιτικής.
Τρίτο ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι αν έχει ήδη ή πρόκειται
να ξεκινήσει ακριβής καταγραφή εσόδων, που αποφέρουν στο
κράτος τα εν λόγω ακίνητα. Στην ΚΕ∆ τα έσοδα από την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται,
είναι καταγεγραµµένα αναλυτικά στους ισολογισµούς της, είναι
στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Η ενιαία αποτύπωση αυτών των
εσόδων θα είναι εφικτή µε την ενιαιοποίηση και του µηχανισµού
παρακολούθησης των φορέων διαχείρισης.
Να ξαναπώ ότι για το 2010 τα πρώτα στοιχεία δείχνουν µια θεαµατική αύξηση των εσόδων της ΚΕ∆ από την αξιοποίηση των
ακινήτων τουλάχιστον στο σκέλος που έχει κάνει.
∆εν θέλω να αφήσω πράγµατα αναπάντητα. Αναφέρθηκε το
ζήτηµα του περίφηµου κτηρίου «Κεράνης», το οποίο πράγµατι
είχε ξεκινήσει η Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό που παρέλειψε να ειπωθεί είναι ότι τέσσερις διαδοχικοί Υπουργοί Πολιτισµού της Νέας
∆ηµοκρατίας δεν υπέγραφαν για το συγκεκριµένο κτήριο ώστε
να πάνε εκεί ή δεν έβρισκαν άλλον που να πάει εκεί.
Εµείς σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Οικονοµικών, βρήκαµε λύση
και θα υπάρξει µετεγκατάσταση. Θα πάει εκεί το Υπουργείο Εργασίας, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε ένα ακίνητο, στο
οποίο έχουν επενδυθεί πολλά χρήµατα.
Η πέµπτη ερώτηση είναι αν υπάρχει καταγραφή πόσες υπηρεσίες του δηµοσίου στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια και πόσες
σε ενοικιοστάσιο. Είµαστε σε µια διαδικασία υλοποίησης του αυτονόητου, που είναι η καταγραφή του συνόλου των ακινήτων,
στα οποία στεγάζεται το δηµόσιο είτε ως µισθωτής είτε ως ιδιοκτήτης.
Βέβαια, εδώ να τονίσω ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η
δράση για την επαναδιαπραγµάτευση των ενοικίων. Να θυµίσω
ότι υπάρχει µια εγκύκλιος που ζήτησε από τις δηµόσιες υπηρεσίες που νοικιάζουν ακίνητα ιδιωτών, να διαπραγµατευτούν προς
τα κάτω, στη βάση ενός -20%, τα ακίνητα και να ξαναδούν οι υπηρεσίες του δηµοσίου που ενοικιάζουν ακίνητα σε ιδιώτες, κατά
πόσο τα αντίτιµα τα οποία καταβάλλουν, αντιπροσωπεύουν την
πραγµατική εµπορική αξία σε κάθε διαφορετική συνθήκη.
Εδώ να πούµε ότι το δηµόσιο ενοικιάζει τα δικά του ακίνητα
φθηνά και νοικιάζει ακίνητα από την αγορά πολύ συχνά ακριβά.
Το εύρος στο οποίο νοικιάζει, µε βάση την καταγραφή που
έχουµε, είναι από 25 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι 75 ευρώ
το τετραγωνικό µέτρο. Βεβαίως, µια διαφοροποίηση µε βάση την
περιοχή και την αξία σε κάθε περιοχή, είναι λογική. Όµως, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις -και είµαστε στη διαδικασία της
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αναδιαπραγµάτευσης σ’ αυτές τις περιπτώσεις- όπου πληρώνουµε δυστυχώς παραπάνω απ’ ό,τι θα έπρεπε να πληρώνουµε
ως δηµόσιο.
Η έκτη ερώτηση είναι αν υπάρχει σχέδιο µετεγκατάστασης
υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ακίνητα. Αυτό ακολουθεί τη σύνταξη του
συνολικού σχεδίου χαρτογράφησης των στεγαστικών αναγκών
του δηµοσίου. Υπάρχει από την ΚΕ∆ αναλυτική πρόταση για την
αξιοποίηση από φορείς του δηµοσίου, ακινήτων που διαχειρίζεται η ίδια στο κέντρο των Αθηνών. Να πω όµως, ότι δεν είναι
πάντα η καλύτερη λύση η µετεγκατάσταση σε ιδιόκτητα ακίνητα.
Αυτό έχει να κάνει µε το εάν κάποιο από αυτά τα ιδιόκτητα ακίνητα µπορούν καλύτερα να ενοικιαστούν και να υπάρξει η µετεγκατάσταση σε ακίνητο το οποίο νοικιάζει το ελληνικό δηµόσιο
από κάποιον ιδιώτη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την επαρχία, όπου
προσφορές υπάρχουν, κτήρια υπάρχουν, στα οποία θα µπορούσε να υπάρχει διαφορετική εκµετάλλευση.
Όσον αφορά την επαναδιαπραγµάτευση µισθωµάτων σε ακίνητα, ήδη αναφέρθηκα σ’ αυτήν. Η σχετική εγκύκλιος έχει αποδώσει µε την έννοια ότι το 2010 η επαναδιαπραγµάτευση
οδήγησε σε µείωση της δαπάνης για µισθώµατα στο στενό δηµόσιο τοµέα κατά περίπου 13 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι συγκεκριµένα στοιχεία, συγκεκριµένες µειώσεις από συγκεκριµένη εγκύκλιο. ∆εν λέµε λόγια στον αέρα. ∆εν σχεδιάζουµε, αλλά υλοποιούµε πράγµατα τα οποία έχουµε αποφασίσει.
Κι αυτό είναι που µας διαφοροποιεί και από προηγούµενες πρακτικές.
Η τελευταία σας ερώτηση αφορά την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, αν θα υπάρξει κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ώστε να
είναι κατανοητή στους επενδυτές. Ξέρετε ότι το fast track, το
οποίο και εσείς στηρίξατε, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση παρόµοιας κωδικοποίησης και απλοποίησης µε σκοπό
την ενίσχυση της διαφάνειας και την άρση των αδιεξόδων που
αντιµετωπίζουν οι δυνητικοί επενδυτές.
Θέλω να ολοκληρώσω υπενθυµίζοντας σε όλους τον προγραµµατισµό της Κυβέρνησης για την ακίνητη περιουσία, µάλιστα εκφράζοντας λίγο και την απορία µου. Η επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει ηµεροµηνία 22
∆εκεµβρίου 2010. Προφανώς οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας φαίνεται να αγνοούν τις αποφάσεις που πήρε η διυπουργική επιτροπή, η οποία συγκλήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου,
πριν δηλαδή την επερώτηση.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µια σειρά από πολύ συγκεκριµένες αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Η πρώτη απόφαση –αναφέρθηκα
ήδη σ’ αυτήν- είναι η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου µε όριο τον Ιούνιο του 2011.
Εδώ υπάρχει ήδη εντολή προς την Ειδική Γραµµατεία Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων του Υπουργείου Οικονοµικών για την άµεση πρόσληψη οµάδας εξειδικευµένων συµβούλων. Έχουµε προχωρήσει και είµαστε σε µια διαδικασία που θα
ανακοινώσουµε την επόµενη εβδοµάδα τις επόµενες κινήσεις
στο µέτωπο αυτό.
∆εύτερη απόφαση είναι η αξιοποίηση του τέως αεροδροµίου
του Ελληνικού. Μετά από µια περίοδο απόλυτης στασιµότητας
και παρά τα όσα λέχθηκαν πριν, έχουν κληθεί στην Αθήνα και παγκοσµίου φήµης ειδικοί στο ζήτηµα αυτό, που έχουν βοηθήσει
στην αναµόρφωση άλλων αντίστοιχων εκτάσεων σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα είµαστε στη διαδικασία συγκρότησης
φορέα ειδικού σκοπού για το ζήτηµα αυτό, «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ»,
στο οποίο και περιέρχεται η διαχείριση και στην πρόσληψη των
χρηµατοοικονοµικών και τεχνικών συµβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης. Προχωράµε γρήγορα και -θέλω να τονίσω- µε
απόλυτη διαφάνεια και µε την κατανόηση ότι µια παρόµοια
έκταση πρέπει να έχει συνδυαστικές χρήσεις, βεβαίως κρατώντας και το ότι το κοµµάτι της αξιοποίησης προς όφελος του πολίτη πρέπει να είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τρίτο ζήτηµα και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε χρόνο, κύριε
Υπουργέ, µπορείτε να αναφερθείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
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Τρίτον είναι η απόφαση για την επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριµένων και σηµαντικών ακινήτων. Συγκροτήσαµε
οµάδες διοίκησης έργου -σε αυτές θα συµµετέχουν και εξειδικευµένοι σύµβουλοι- για την άρση των διοικητικών εµποδίων και
την προώθηση της αξιοποίησης σηµαντικών ακινήτων, που ανήκουν είτε στην ΚΕ∆ είτε στην ΕΤΑ είτε και στους δυο.
Ανακοινώσαµε -και το γνωρίζετε- δώδεκα ακίνητα που βρίσκονται στα ∆ωδεκάνησα, στην Πέλλα, στην Αιτωλοακαρνανία, στην
Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Αργολίδα, στην Χαλκιδική, στην Μαγνησία, στην Πιερία και βέβαια στην Αττική. Ακίνητα τα οποία είναι ώριµα και για τα οποία µπορούν να
προχωρήσουν µε διαδικασίες.
Τέλος, η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αφορούσε θεσµικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσµατικής πολιτικής διαχείρισης κάτι που ξέρουµε ότι
χρειάζεται. Γι’ αυτό προχωράµε στην συγκρότηση της Γενικής
Γραµµατείας Αξιοποίησης ∆ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, που θα εποπτεύει τις κτηµατικές υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήµατα και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και στη
δηµιουργία ενός φορέα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των
ώριµων προς αξιοποίηση ακινήτων του δηµοσίου µε τη µορφή
ΑΕ. Να θυµίσω ότι είχε συσταθεί παρόµοιος φορέας από τη Νέα
∆ηµοκρατία, αλλά µετά τον κατάργησε, άγνωστο το γιατί. Εµείς,
λοιπόν, συστήνουµε έναν παρόµοιο φορέα, ο οποίος πιστεύουµε
ότι θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όλες αυτές οι αποφάσεις αποτυπώθηκαν σε µια δηµόσια ανακοίνωση, την οποία καταθέτω, επίσης, και στα Πρακτικά της Βουλής για να την συµβουλευτούν οι Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι η συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας είναι µια χρήσιµη απόλυτα συζήτηση, η οποία πρέπει να
γίνεται πάνω σε πραγµατικά δεδοµένα και στο πλαίσιο µιας πολιτικής βούλησης, αλλά και ταυτόχρονα ενός επιχειρησιακού
σχεδίου. Αυτό που επιχειρούµε να κάνουµε πληροί όλες αυτές
τις προϋποθέσεις, σε αντίθεση δυστυχώς µε αυτό που επιχειρήθηκε στο παρελθόν.
Όµως, δεν πρέπει να νοµίζουµε ότι θα βρούµε στη διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου την µαγική λύση, που ως
διά µαγείας, θα σβήσει το δηµόσιο χρέος και θα λύσει όλα τα
προβλήµατα του ελληνικού κράτους. ∆εν είναι έτσι και αυτό γιατί
οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, γιατί υπάρχουν µια σειρά από
δηµόσια ακίνητα, για τα οποία βεβαίως δεν υπάρχει ζήτηµα αξιοποίησης, γιατί ακόµα και σε ακίνητα που πρέπει και θα αξιοποιηθούν, πρέπει να επιλεγεί πολύ σωστά ο τρόπος και ο χρόνος
αξιοποίησης. Άρα, µπορεί τα έσοδα να µην είναι άµεσα να είναι
σε ένα βάθος χρόνου: αν, δηλαδή, αποφασίσει κανείς να µην
πουλήσει, αλλά να κάνει µακροχρόνια µίσθωση για σηµαντικά
ακίνητα. Και τέλος, γιατί πάνω από όλα, όλα πρέπει να γίνουν µε
απόλυτη διαφάνεια. Η διαφάνεια και η κοινωνική λογοδοσία είναι
ένα ζήτηµα που ειδικά στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου είναι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω δυο ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διαβίβασε
στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», δικογραφία
κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών
κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως 2009.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και το ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», δι-
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κογραφία κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του υπουργικού συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα κατάλαβα γιατί το Προεδρείο ήταν λίγο αγχωµένο το τελευταίο δεκάλεπτο. Προσπαθούσε να βρει κάτι για να συµψηφίσει την προσφυγή του γνωστού δικαστή από την Τσεχία εναντίον
του πρώην Πρωθυπουργού για τα γνωστά swaps, που για να καταλάβει ο κόσµος είναι αυτά τα γνωστά swaps για τον κ. Σηµίτη.
Είναι το κρύψιµο κάτω από το τραπέζι 3.000.000.000 ευρώ χρέους, δηλαδή του 2,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, το
οποίο παρέπεµψε να πληρωθεί στο µέλλον, δηλαδή το 2019.
Αυτό που λέγαµε, δηλαδή, ότι η Ελλάδα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα παρακαλούσα να µην
παραβιάζετε τώρα τον Κανονισµό. Έκανα µια ανακοίνωση. Τώρα
βλέπω ότι ζητάει το λόγο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ.
Σας παρακαλώ πολύ.
Ήρθαν και οι δυο δικογραφίες, ανακοινώθηκαν και οι δυο δικογραφίες και µην αγορεύετε επί των δικογραφιών. ∆εν τις έχετε
δει ακόµη. Θα έρθει η ώρα να τις δούµε.
Σας παρακαλώ συνεχίστε επί του θέµατος, επί της επερωτήσεως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατανοώ, λοιπόν, ότι για
λόγους συµψηφισµού έπρεπε να βρεθεί κάτι ακόµη από την
πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας. Καλό θα ήταν να ανοίξουµε και
αυτό το θέµα του Υπουργείου Μεταφορών διαχρονικά. Ας το πιάσουµε από το 1990, από το 1994. Ας πιάσουµε, κύριε Υπουργέ,
τις σκανδαλώδεις προγραµµατικές συµφωνίες των κυβερνήσεων
Σηµίτη το 1997 για να δούµε και αυτή την εκδοχή της διαφάνειας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε περάσει τα εσκαµµένα πολλάκις. Σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καθόλου, κύριε Πρόεδρε,
αλλά επειδή σας είδα αγχωµένους στο Προεδρείο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην έχετε άγχος για
καµµία δικογραφία. Χωρίς φόβο και πάθος θα διερευνηθούν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …οφείλω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να δώσω µια απάντηση, να καταγραφεί
στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, ηρεµήστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας έρθουµε τώρα στα υπόλοιπα θέµατα.
Κύριε Υπουργέ, βεβαίως δεν περιµένει κανείς να λύσει το οικονοµικό πρόβληµά της η Ελλάδα από την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας, αλλά θα σας παρακαλέσω αυτό να το
συστήσετε στον Πρωθυπουργό ή να του κάνετε µια ενηµέρωση,
διότι ο Πρωθυπουργός στα πιο επίσηµα fora µετά από συναντήσεις µε ηγέτες, όπως ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών ή
στελέχη τα οποία διαχειρίζονται τεράστια ποσά στις Ηνωµένες
Πολιτείες, έκανε αυτήν τη δήλωση: Ότι η Ελλάδα έχει ένα µεγάλο πλούτο –µάλιστα τον προσδιόρισε- ο οποίος φτάνει τα
270.000.000 ευρώ και από εκεί θα βρει ένα κοµµάτι της λύσης
του οικονοµικού προβλήµατος. Συνεννοηθείτε στην Κυβέρνηση.
Έχετε την αρµοδιότητα και ενηµερώστε καλύτερα τον Πρωθυπουργό να µην βγαίνει να κάνει τέτοιες δηλώσεις.
Τώρα, ζούµε όντως εποχές συναινέσεων και µάλιστα σας
άκουσα για τέσσερα-πέντε λεπτά να αναφέρεστε στις αποφάσεις της διυπουργικής επιτροπής και µας τα καταθέσατε στα
Πρακτικά, εγκαλώντας µάλιστα και τους επερωτώντες Βουλευτές
ότι το αντέγραψαν µιας και όπως είπατε η επερώτηση φέρει την
υπογραφή 22 ∆εκεµβρίου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στις 22 ∆εκεµβρίου είναι η υπογραφή του κ. Πετσάλνικου, του Προέδρου
της Βουλής για την επερώτηση. Αν πάτε µια σειρά πιο πάνω στην
επερώτηση θα δείτε ότι η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατετέθη 9 ∆εκεµβρίου, δηλαδή πριν από την διυπουργική επιτροπή. Αλλά χαιρόµαστε διότι ζούµε και εποχές συγκλίσεων.
Σε µερικά πράγµατα πρέπει να συνεννοηθούµε και ασφαλώς
στην αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας θα συνεννοηθούµε.
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Ποιος αντιγράφει τώρα ποιον, ας µην το πούµε. ∆εν έχει πια
σηµασία. ∆υστυχώς το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει τις φιλελεύθερες και
πολλές φορές νεοφιλελεύθερες ιδέες ακόµα και ακραίων νεοφιλελεύθερων της Λατινικής Αµερικής. ∆ηλαδή, εµείς έχουµε γίνει
οι απλοί φιλελεύθεροι της Ελλάδος. Εσείς, οι νεοφιλελεύθεροι
του ακραίου κρατικοδίαιτου φιλελευθερισµού της Λατινικής Αµερικής, αυτό το αντιγράφετε. Αυτό είναι και το θέµα για το οποίο
πρέπει να δούµε τις αντιγραφές ή τις υπογραφές.
Τώρα θα σας πω δυο παραδείγµατα, για να καταλάβετε πόσο
υπόλογοι είµαστε όλοι και πόσο υπόλογα είναι όλα τα στελέχη
του πολιτικού προσωπικού για πολλές δεκαετίες. Το ένα παράδειγµα είναι αυτό που είπατε για το εργοστάσιο του Τσαούσογλου και όχι για το εργοστάσιο του Κεράνη, που δυστυχώς από
το 1998 ξεκίνησε να κατασκευάζεται για να µετεγκαταστήσει εκεί
το ΥΠΕΧΩ∆Ε και µετά το Υπουργείο Πολιτισµού.
∆είχνει και νοοτροπίες και συνδικαλιστών. Επειδή κάποιες διακοµµατικές «συµµορίες» σε κάποια Υπουργεία κάνουν τις δουλειές τους έξω από τα Υπουργεία, αρνήθηκαν να εγκατασταθεί
το Υπουργείο από το 1998. Χαίροµαι πάρα πολύ που διαβεβαιώνετε σήµερα εσείς τη Βουλή ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πάει
να µετεγκατασταθεί εκεί.
Το γνωρίζω το θέµα, διότι ως Υπουργός Ναυτιλίας, ψάχνοντας
να µετεγκαταστήσω το Υπουργείο Ναυτιλίας, είχα πάει και το
είχα επισκεφτεί. Ήταν σχεδόν έτοιµο. Τελικά κάναµε ένα καλύτερο Υπουργείο, εκεί που πρέπει να είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας -το οποίο δυστυχώς εσείς καταργήσατε- µέσα στο λιµάνι
του Πειραιά. Χαίροµαι πάρα πολύ που έστω και µετά από δεκαπέντε χρόνια –και αυτό δείχνει πώς λειτουργεί το άρρωστο ελληνικό δηµόσιο- τουλάχιστον ένα Υπουργείο θα πάει να
εγκατασταθεί εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο θέµα που θέλω να αναφέρω είναι…
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
…για την αµερικάνικη βάση στην Κρήτη. Αυτή τη βάση τη βιντεοσκόπησα το 1992, όταν την παρέδωσαν οι Αµερικάνοι φοβισµένοι και τρέχοντας από το παλιό σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ «Οι
βάσεις φεύγουν, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται», µε µια χρονική
υστέρηση δεκαετίας.
∆ούλευαν τα πάντα. Μάλιστα εκεί υπήρχε ο πρώτος βιολογικός καθαρισµός της Κρήτης. Όλα λειτουργούσαν. Αν πάτε σήµερα εκεί, θα δείτε ότι έχει στηθεί γιουσουρούµ απ’ έξω και
πούλησαν τα πάντα, από τα κουφώµατα, τα αιρκοντίσιον, διάφορα µηχανήµατα που υπήρχαν µέσα, τις µπασκέτες στα κλειστά
γυµναστήρια που ήταν τα πρώτα που υπήρχαν στην ευρύτερη
περιοχή. Όλα αυτά πουλήθηκαν στο γιουσουρούµ. Το κράτος
δηλαδή δεν ήταν ικανό από το 1992-1993, που παραδόθηκε η
αµερικανική βάση, µέχρι σήµερα, είκοσι χρόνια µετά, να αξιοποιήσει αυτή την περιουσία.
Βεβαίως, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ µιλούσαν για θεµατικό
πάρκο, για παραχωρήσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήµερα
βλέπουµε ότι την αµερικάνικη βάση την έχετε βάλει µέσα στο
πρόγραµµα το οποίο ετοιµάζεστε να παραχωρήσετε είτε µε διακρατικές συµφωνίες είτε µε διαγωνισµό σε ιδιώτες.
Πρώτον, θέλουµε να µας ξεκαθαρίσετε ποια είναι η θέση της
Κυβέρνησης, αν δηλαδή αλλάζει από αυτό που έλεγε διαχρονικά
το ΠΑΣΟΚ ότι θα το παραχωρήσει στους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα τώρα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τη νέα περιφέρεια. Αν το
παραχωρεί σε ιδιώτες, µε ποια διαδικασία γίνεται;
Γιατί πολύ φοβόµαστε ότι µέσα στη σπουδή να γίνουν επενδύσεις –που εσείς πάντα αρνείστε- τώρα θα τα παραχωρήσετε –
και επιµένω, κύριε Πρωτόπαπα, µια και αντιδράσατε- µε την
ακραία νεοφιλελεύθερη κρατικοδίαιτη νοοτροπία της Λατινικής
Αµερικής απευθείας σε ανθρώπους, όπως αυτούς µε τους οποίους συνδιαλέγεται η Κυβέρνηση και υπογράφει µνηµόνια µε τις
αραβικές χώρες, όχι όµως µε τις διαδικασίες που η Νέα ∆ηµοκρατία είχε ξεκινήσει, δηλαδή µε διαγωνισµούς ή διακρατικές
συµφωνίες, αλλά µε απευθείας αναθέσεις.
Για άλλη µια φορά θέλω να θυµίσω στη Βουλή ένα παράδειγµα
που είχε πει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μπούρας, ο οποίος ήταν
και ο αρµόδιος Υπουργός τότε που εισηγήθηκε µια δωρεά στην
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Ελλάδα, για το πόσο το ΠΑΣΟΚ µισούσε τις επενδύσεις. Η δωρεά
του Ιδρύµατος Νιάρχου είναι 500 εκατοµµύρια ευρώ για να γίνει
η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Λυρική Σκηνή. Αυτό το νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ, δεν το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση.
Ήταν ένα έργο που θα γινόταν µέσα στο χώρο του παλιού ιπποδρόµου και µάλιστα µε οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβούλιου του ∆ήµου Καλλιθέας µ’ ένα επιφανές στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ.
Εσείς, ως κόµµα, µισούσατε τις επενδύσεις. Τη δεκαετία της
εφηβείας του ΠΑΣΟΚ, τη δεκαετία που το ΠΑΣΟΚ αρεσκόταν να
µιλάει µ’ ένα τρόπο υπερβολικό, αυτή τη δεκαετία της εφηβείας
που πέρασε, είχε ποινικοποιήσει όχι µόνο το κέρδος αλλά και τις
δωρεές. Γι’ αυτό λέµε ότι σήµερα το δηµόσιο δεν µπορεί να προχωρήσει µε τις διαδικασίες. ∆εν έχει το στελεχιακό δυναµικό.
Έχει γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει να εφεύρετε πιο ριζοσπαστικές προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Περιµένω, λοιπόν, µια απάντηση και για τα δυο θέµατα που
σας είπα, κυρίως –επειδή µιλούµε µε παραδείγµατα- για το τι θα
γίνει µε το Ελληνικό και την αµερικανική βάση των Γουρνών στην
Κρήτη και µε ποια διαδικασία θα προχωρήσετε αυτές τις αξιοποιήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
επειδή επιχειρήσατε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις εις βάρος
του Προεδρείου, δηλαδή εναντίον εµού ως Προεδρεύοντος και
γενικότερα για τον τρόπο που η Βουλή ανακοίνωσε τις δυο δικογραφίες, θέλω να ενηµερώσω και εσάς και όλους τους συναδέλφους, αλλά και τον ελληνικό λαό, ότι και οι δυο δικογραφίες
διαβιβάστηκαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης µε ηµεροµηνία 10 Ιανουαρίου τρέχοντος
έτους. Από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης διαβιβάστηκαν προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο στις 13.1.2011 και
ελήφθησαν πριν από λίγη ώρα. Ανακοινώθηκαν ταυτοχρόνως,
όπως οφείλαµε. Τα συµπεράσµατα σε όσους σας ήκουσαν.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ζητάτε το λόγο, κύριε
Πρωτόπαπα, επί του προκύψαντος θέµατος;
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, διότι είναι λογικό.
Κατ’ αρχάς θέλω να τονίσω ότι συµφωνώ απολύτως µε την τοποθέτησή σας και είναι πραγµατικά απαράδεκτη η επίθεση που
έγινε στο Προεδρείο έστω και εµµέσως, διότι το Προεδρείο µε
απόλυτο και πολύ σωστό τρόπο επιτέλεσε το ρόλο του. Επίσης,
ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης διαβίβασε -ως οφείλει εξάλλου- τις δικογραφίες που του διαβίβασε ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Θα έχουµε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουµε αυτά όταν κατά
τον Κανονισµό ξεκινήσουν οι σχετικές πρωτοβουλίες.
Κατά τα άλλα, δεν µπορώ να παρακολουθήσω τις ιδεολογικές,
φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες -ή όποιες άλλες πιστεύει- αναζητήσεις του κ. Κεφαλογιάννη. Θέλω απλώς και µόνο, επειδή ειπώθηκαν κάποια πράγµατα, να επαναλάβω τοποθετήσεις που
έχουν γίνει πολλές φορές και σε κυβερνητικό επίπεδο και σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα από εµάς, ότι εκείνος που είναι απολογούµενος και για τον οποίο υπάρχει πραγµατικά πρόβληµα είναι
η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την παραποίηση των
στατιστικών στοιχείων της περιόδου 2007-2009, παραποίηση η
οποία δυστυχώς συνέβαλε σηµαντικά στην εικόνα αναξιοπιστίας
της χώρας και στα όσα επακολούθησαν.
Εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα όταν, πιστοί στην πολιτική
µας «όλα στο φως», κουβεντιαστούν όλα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, να πούµε την άποψή µας εφ’ όλης της ύλης. Θέλω
απλώς να σας θυµίσω ότι το swap του 2000-2001 ήταν µια απολύτως νόµιµη ενέργεια σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορεί, όµως, ο Υπουργός να θέλει να σας απαντήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχω την τριτολογία µου,
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κύριε Πρόεδρε, και έπειτα θα κλείσει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω
καµµία πρόθεση να αντιδικήσω µε το Προεδρείο. Άκουσα τις παρατηρήσεις σας. Εγώ ήθελα να κάνω τα σχόλιά µου για να καταγραφούν στα Πρακτικά.
∆εν άκουσα όµως τον αγαπητό συνάδελφο, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να απαντά στο αν το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε,
όπως έχουµε ζητήσει, να πάµε και πιο µπροστά και πιο µετά για
τις προγραµµατικές συµφωνίες όσον αφορά την οικονοµία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όλα στο φως. ∆εν έχουµε τίποτα
να κρύψουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, τα στατιστικά στοιχεία, καλό θα είναι να ανατρέξει ο ίδιος γιατί και τότε ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος- σ’ αυτό που
έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από το 1994 µέχρι το 2003 για
δώδεκα περιπτώσεις εγκαλεί την κυβέρνηση εκείνης της εποχής
για πλαστά στατιστικά στοιχεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστό ότι όποιος προσπαθεί να αποσείσει από πάνω
του τις ευθύνες γίνεται ιδιαίτερα επιθετικός και επιχειρεί να περάσει αλλού τα προβλήµατα. Αυτό βεβαίως όλοι ξέρουµε ότι
ισχύει για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία. Η Νέα ∆ηµοκρατία
είναι βαρύτατα υπόλογη για το γεγονός ότι το 2009 είχε εγγράψει στον προϋπολογισµό ένα έλλειµµα της τάξεως του 2% και το
έλλειµµα κατέληξε να είναι 15,4%. Παρόµοια διαφορά ανάµεσα
στην τελική πραγµατικότητα και στα προϋπολογισθέντα δεν µπορεί να είναι και δεν είναι απλώς ζήτηµα αστοχίας. Είναι κάτι πολύ
παραπάνω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 1994 τι κάνατε; Εντάξατε στο δηµόσιο έλλειµµα πράγµατα τα οποία δεν υπήρχαν,
όπως και σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για την περίφηµη ιστορία των swaps,
τα οποία όταν έγιναν την περίοδο πριν από το 2004 έγιναν µε
απόλυτο σεβασµό στους κανόνες της EUROSTAT. Όπως η ίδια
η EUROSTAT έχει πει, το πρόβληµα µε τα swaps ήταν ότι το
2008, όταν άλλαξαν οι κανόνες σ’ όλες τις χώρες και ερωτήθηκαν
οι χώρες για το τι ακριβώς έκαναν και ζητήθηκε να καταγραφούν
στο δηµόσιο χρέος, η µόνη χώρα, η οποία δεν το έκανε, ήταν η
Ελλάδα. Και απ’ ό,τι θυµάµαι τουλάχιστον, το 2008 τη διακυβέρνηση της χώρας την είχε η Νέα ∆ηµοκρατία. Άρα, λοιπόν, οι ευθύνες για τα swaps, όπως και οι ευθύνες γι’ αυτά που τράβηξε
και τραβάει η χώρα µας από την παραποίηση των στατιστικών
στοιχείων, όλοι ξέρουµε κι ο τελευταίος Έλληνας πολίτης ξέρει
πού βρίσκονται.
∆εν θέλω να κλείσω τη σηµερινή συζήτηση σ’ έναν τόνο αντιπαράθεσης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για την αµερικάνικη βάση
να µας πείτε, στην Κρήτη. Να πούµε κάτι και για την Κρήτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Είπατε εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πείτε µας κι εσείς, για να
ξέρουµε τι θα γίνει.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Θέλω να πω ότι εγώ χαίροµαι που η Νέα ∆ηµοκρατία είχε καταθέσει την επερώτηση πράγµατι στις 9 του µηνός και όχι στις 22,
όπως υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως αυτό
δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Κυβέρνηση είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, µε βάση την οποία
πορευόµαστε.
Επαναλαµβάνω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να
υπάρχει µία συναίνεση γύρω από την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του δηµοσίου. Μετά όµως ακούω καµµιά φορά τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και πραγµατικά αναρωτιέµαι. Γιατί
από τη µία το θέµα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου είναι η «σηµαία» της Νέας ∆ηµοκρατίας και από την
άλλη το µόνο που ακούµε είναι προειδοποιήσεις για το µην τυχόν
και κάνουµε εκείνο, µην τυχόν και κάνουµε το άλλο, µην τυχόν
και υπογράψουµε την τάδε συµφωνία, µην υπογράψουµε τη
δείνα συµφωνία, ή για το γιατί αθετούµε κάτι που είχαµε πει στο
παρελθόν. Αποφασίστε τελικά. Θέλετε αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του δηµοσίου ή απλώς είναι άλλη µία «σηµαία» ευκαιρίας την οποία σηκώνετε;
Εµείς τη θέλουµε. Τη θέλουµε µε απόλυτη διαφάνεια και να
είστε σίγουρος ότι ό,τι γίνει θα γίνει µε βάση το ισχύον ελληνικό
δίκαιο και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και ότι στο βαθµό που αφορά ακίνητα και συµβάσεις στις οποίες πρέπει να εµπλακεί και η Βουλή,
βεβαίως και θα εµπλακεί κι η Βουλή και θα έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε µία πλήρη συζήτηση για τους όρους και για το
συνολικό τρόπο αξιοποίησης. Απλώς εµείς προχωράµε και κάνουµε πράγµατα. Και αυτό είναι η βασική διαφορά. Γιατί έχουµε
εδώ µία µεγάλη ευκαιρία ταυτόχρονα να δώσουµε αναπτυξιακή
δυναµική σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µέσα από την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, αλλά και βεβαίως να χρησιµοποιηθούν τα έσοδά της για τη µείωση του ελλείµµατος και κυρίως του δηµοσίου χρέους, ανάλογα µε τον
τρόπο µε τον οποίο αξιοποιείται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πείτε µας για το Ελληνικό
και για την αµερικάνικη βάση στο Ηράκλειο, να µας δώσετε και
καµµιά είδηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
14/8/9-12-2010 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 2 ∆εκεµβρίου 2010 και
της Παρασκευής 3 ∆εκεµβρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα εάν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Πέµπτης 2 ∆εκεµβρίου 2010 και της Παρασκευής 3 ∆εκεµβρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.26’ λύεται η συνεδρίαση για τη ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν∆’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3833

