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Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011
Αθήνα, σήμερα στις 28 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (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’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τις περικοπές
στα επιδόματα των πολύτεκνων μητέρων.
2) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Χατζησταύρου Θεοδώρα αιτείται να πληροφορηθεί εάν υπάρχει τρόπος να διακόψει την
υποχρεωτική λειτουργία της επιχείρησής της λόγω σοβαρών
προσωπικών προβλημάτων υγείας.
3) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Καραμήτσου Αναστασία αιτείται να δοθεί νομίμως η δυνατότητα σε περιπτώσεις δασκάλων
που έχουν οργανική θέση στην Ελλάδα και η οικογένειά τους κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό να αποσπώνται για κάποιο χρονικό
διάστημα σε κενές θέσεις των σχολείων εξωτερικού.
4) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αλμωπίας Νομού Πέλλης αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων της
άρσης βαρών, του μπάσκετ, του στίβου και του ποδοσφαίρου
του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας.
5) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Κορινθίων ζητά τον αποχαρακτηρισμό του λιμανιού από εθνικής σημασίας ως τουριστικό,
καθώς και την παραχώρηση του στο Δήμο Κορινθίων για να λειτουργήσει ως δημοτικό λιμενικό ταμείο.
6) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Δημάδη Μαρία αιτείται να πληροφορηθεί για την πορεία της μετάταξής της από τη Θεσσα-

λονίκη στο Νομό Πέλλης.
7) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών Νομού Πιερίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Κέντρων Ξένων Γλωσσών ζητούν τον διορισμό στο Συμβούλιο
Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εκπροσώπου του Κέντρου
Ξένων Γλωσσών και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
8) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας ζητά λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών του νομού την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων
αστυνομικών υπαλλήλων.
9) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο περικοπής μισθών και απολαβών του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.3899/ 2010.
10) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά με την
οποία η Διοίκηση του Σωματείου Καθαριστών-Καθαριστριών
Νομού Λάρισας καταγγέλλει ότι, εξαιτίας της εφαρμογής του
σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όσοι εργάζονται στην καθαριότητα των
σχολείων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου θα βρεθούν ξανά
σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας, ενώ όσοι εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου οδηγούνται στην ανεργία.
11) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου Νομού Πιερίας αιτείται τη δημιουργία στάσης
προαστικής αμαξοστοιχίας στην παραλία Νέου ΠαντελεήμοναΣκοτίνας.
12) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Νομού
Πιερίας της καταργούμενης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
αιτούνται την άμεση ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων όλων
των υπαλλήλων των Τμημάτων ΤΥΔΚ όλων των καταργούμενων
κρατικών Περιφερειών για μεταβατικό διάστημα δύο ετών, έως
31/12/2012.
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13) Η Βουλευτής Ρεθύμνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο εκφράζεται διαμαρτυρία σχετικά με την κατανομή των χρημάτων του 4ου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης των αγροτών, όπου το μεγαλύτερο μέρος
αυτών δίνεται στη Λάρισα στους καπνοπαραγωγούς.
14) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η εταιρεία ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας ΑΕ εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τις μεγάλες
καθυστερήσεις αποπληρωμής σχολικών μετακινήσεων στο Νομό
Αρκαδίας.
15) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Οιχαλίας Νομού
Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας Μελιγαλά του Δήμου του.
16) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Νικόλαος Α.Τσερπές, Καθηγητής Πανεπιστημίου ε.α. και μέλος του Συλλόγου Φίλων του
Σιδηροδρόμου της Μεσσήνης αιτείται τη διάσωση του αστικού
τρένου της Μεσσήνης- Καλαμάτας.
17) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας διαμαρτύρεται για το κλείσιμο δημόσιων και
τραπεζικών υπηρεσιών με πρόσχημα την εφαρμογή του σχεδίου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
18) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αιτείται σε ολόκληρη την περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και έως τα όρια της Π.Π.4 να επεκταθεί η
περιαστική ζώνη Π.Π.3..
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος του Δήμου Πέλλης,
Βουλευτές και τοπικοί φορείς του Νομού Πέλλης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζουν την έντονη αντίθεσή
τους στην ίδρυση εμπορικού κέντρου -πολυκαταστήματος είκοσι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στο νέο Δήμο Πέλλης (πρώ-
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ην Δήμο Κύρρου).
20) Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος του Δήμου Αμφιλοχίας αιτείται τη θέσπιση χρονικής περιόδου επιτρεπόμενης
αλιείας.
21) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σερίφου
διαμαρτύρεται και ζητά την ανάκληση του σχεδίου νόμου για την
διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλων διατάξεων έως ότου οι
νεοσύστατοι καλλικρατικοί δήμοι καταθέσουν σχετικές προτάσεις.
22) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Νομού Μεσσηνίας εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την απαγόρευση της εκτός σχεδίου Δόμησης στην Καλαμάτα.
23) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Παύλου Σταθμού Λαρίσης διαμαρτύρεται και ζητά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κέντρο της Αθήνας από τη δημιουργία «γκέτο» αλλοδαπών.
24) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με.Α» καταθέτει προτάσες
επί της διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη
παιδεία.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στις με αριθμό 3940/29-09-2010, 3697/28-09-2010 και
4555/06-10-2010 ερωτήσεις των Βουλευτή κυρίων Αποστολάτου
Βαΐτση (Βάη), Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου και Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ90022/34385/4061/12-01-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της
Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο

της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)
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2. Στην με αριθμό 6654/24-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση Βάη) δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.90022/34332/
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5292/12-01-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην με αριθμό 7321/06-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούρα Αθανασίου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-2735/12-01-2011

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)
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4. Στην με αριθμό 7681/13-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 158669π.ε/ΙΗ/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην με αριθμό 7851/15-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καλαφάτη Σταύρου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-2822/12-01-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)
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6. Στην με αριθμό 8079/21-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιουματζίδη Βασιλείου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β/7/33799/5059/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12-01-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην με αριθμό 8145/22-12-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βλάχου Γεωργίου, Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου και Χαρακόπουλου Μάξιμου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ5001668 ΕΞ

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011/12-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η
ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην με αριθμό 8176/22-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Σπηλιωτόπουλου Αριστόβουλου ( Άρη) δόθηκε με το υπ’ αριθμ.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φ900α/8270/11476/12-01-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

9. Στην με αριθμό 8318/24-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΔΕΚΟ 1004577

4559

ΕΞ/12-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η
ακόλουθη απάντηση:
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¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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10. Στην με αριθμό 8366/28-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2/91821/0022/
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12-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω προς το Σώμα το δελτίο
επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 466/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις μεταμοσχεύσεις
κ.λπ..
2. Η με αριθμό 455/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάριου Σαλμά προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την ολοκλήρωση
του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους Δήμους της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 κ.λπ..
3. Η με αριθμό 461/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα προς
την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο έκτακτο προσωπικό των ΤΕΙ και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστημίων
κ.λπ..
4. Η με αριθμό 464/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Βαϊτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Πολιτισμού
και Τουρισμού, σχετικά με την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση του λιμανιού της Ζέας κ.λπ..
5. Η με αριθμό 467/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δημητρίου Παπαδημούλη προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, σχετικά με την
αποζημίωση του δημοσίου από το σκάνδαλο «SIEMENS» κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 441/24-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Παπουτσή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού περί
στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (ΡΟΜΑ) κ.λπ..
2. Η με αριθμό 456/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με τις εργασίες
αποκατάστασης στο Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης κ.λπ..
3. Η με αριθμό 462/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων
στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου
Φυλής Αττικής κ.λπ..
4. Η με αριθμό 465/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Σπυρίδωνος-Άδωνι Γεωργιάδη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης κ.λπ..
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι
μετά την αλλαγή που κάναμε στον Κανονισμό το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αμεσότητα η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δίνοντας τη
δυνατότητα στους ερωτώντες Βουλευτές, όπως και στους Αρχηγούς των κομμάτων να καταθέτουν ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό και οι ίδιοι να παρουσιάζουν επί δίλεπτο την ερώτησή
τους, αντί να διαβάζεται το κείμενο από τους Προεδρεύοντες
εδώ, διαπιστώνεται ότι με τη μη τήρηση των χρόνων παρατείνεται κατά πολύ, υπερβολικά και αδικαιολόγητα η όλη διαδικασία
του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Γι’ αυτό και για να είμαι πολύ σαφής, λέω και στους ερωτώντες Βουλευτές, αλλά και στους Υπουργούς ότι ο χρόνος θα τηρείται απαρέγκλιτα. Και έχω ζητήσει από τους Αντιπροέδρους,
όταν προεδρεύουν, εφόσον δεν τηρείται ο χρόνος, πλέον να μην
αναγράφονται στα Πρακτικά όσα θα λέγονται πέραν του χρόνου
που διατίθεται. Διότι φθάνουμε μέχρι και δυόμισι-τρεις ώρες καμμιά φορά, καθ’ υπερβολήν αδικαιολόγητη, τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα μετά σε ό,τι αφορά την άνεση στη συζήτηση των νομοσχεδίων που ακολουθούν, ιδιαίτερα όταν έχουμε και νομοθετική
εργασία.
Θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε σαφείς ως Προεδρείο: Απόλυτη
και αυστηρή τήρηση του χρόνου. Κάνουμε την αρχή τώρα αυτής
της αυστηρότατης εφαρμογής, όπως είπα, του χρόνου με τη συζήτηση της πρώτης με αριθμό 458/25-1-2011 επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος
κ. Αικατερίνης Μπατζελή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τη διαδικασία
αδειοδότησης για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
κ.λπ..
Κυρία Μπατζελή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας, όχι να την αναπτύξετε. Έχετε μετά τη
δευτερολογία για την ανάπτυξη, αλλά τώρα μόνο για την παρουσίαση. Δύο λεπτά είναι τουλάχιστον διακόσιες λέξεις. Είναι
υπεραρκετός χρόνος για να γίνει η παρουσίαση μιας επίκαιρης
ερώτησης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σχετικά με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλήφθηκε στις υποχρεώσεις της η πολλαπλή συμμόρφωση, ένα
νέο περιβαλλοντικό πρότυπο σχετικά με τα ύδατα και τον τρόπο
διαχείρισης, τόσο από πλευράς του κράτους όσο και από πλευράς των ίδιων των αγροτών.
Σύμφωνα με το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης, οι
γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης νερού προς άρδευση, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται ποινές περικοπής της
επιδότησης, δηλαδή, της ενιαίας ενίσχυσης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων απαιτείται η
έκδοση αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού που
προϋφίστανται της 20/12/2005, της ημερομηνίας έκδοσης της
ΚΥΑ του 2005 και το έτος αυτό, κύριε Υπουργέ, θέλω να το τονίσω, διότι είναι αφετηρία της εφαρμογής της οδηγίας περί υδάτων στην Ελλάδα, η οποία, όμως, μέχρι τώρα στην ουσία δεν έχει
εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Το κόστος συγκέντρωσης των δικαιολογητικών -αυτό το οποίο
ακούγεται- θα είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν θα μπορεί να το
σηκώσει ο ίδιος ο αγρότης. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, είναι
αναιτιολόγητο, εφόσον το κράτος θα έπρεπε να είχε τελειώσει
τις περιφερειακές άδεις για τη χωροταξική κατανομή των υδάτων.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω πότε σκοπεύετε να εκδοθεί
η ΚΥΑ μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ για την απλούστευση και επι-
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τάχυνση των διαδικασιών, εάν προτίθεται το ΥΠΕΚΑ να ομαλοποιήσει ή να μην επιβαρύνει τους αγρότες με την περιβαλλοντική
μελέτη…
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
…και τρίτον, εάν προτίθεται στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού και της σωστής εφαρμογής της οδηγίας περί υδάτων,
να μπορέσει να ξεπεράσει τα συστήματα και τα προβλήματα, τα
οποία έχει σήμερα τόσο η ελληνική ύπαιθρος όσο και οι ίδιοι οι
αγρότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπατζελή, κατά
δέκα δευτερόλεπτα υπερέβητε το χρόνο της παρουσίασης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ήταν η πρώτη προσπάθεια, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επειδή είναι η πρώτη
εφαρμογή, σας συγχωρώ, αλλά θα σας διακόπτω όλους από εδώ
και πέρα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νίκος Σηφουνάκης έχει το λόγο.
Σας παρακαλώ, έχετε τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αν ανατρέξετε
στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, θα δείτε ότι είμαι πάντοτε στην
ώρα μου.
Η κυρία συνάδελφος αναγνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το καθεστώς έλλειψης αδειών για έναν μεγάλο
αριθμό γεωτρήσεων, ιδίως των προ του 2005, καθώς και την πολυπλοκότητα και το αυξημένο κόστος των προβλεπόμενων με
την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών αδειοδότησης.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το ΥΠΕΚΑ έχει
επεξεργαστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχέδιο ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
16 του ν. 3192/2003, η οποία έχει ενσωματωθεί στην οδηγία-πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης των υφισταμένων χρήσεων
νερού. Η επεξεργασία αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
έχει ολοκληρωθεί και η ΚΥΑ θα εκδοθεί άμεσα, πιθανόν και εντός
του Φεβρουαρίου.
Στόχος της ΚΥΑ είναι η καταγραφή και η αδειοδότηση των δικαιωμάτων χρήσης νερού που προϋφίστανται της 20-12-2005 και
είτε δεν έχουν καθόλου άδεια, είτε η άδειά τους έχει λήξει. Επισημαίνεται ότι η τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας και η καταγραφή της αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών και
ιδιαίτερα των αρδευτικών γεωτρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας εν όψει τόσο των εκπονούμενων σχεδίων διαχείρισης των
υδάτινων διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα, όσο και των υποχρεώσεων για την πολλαπλή συμμόρφωση των γεωργών, οι οποίες
προκύπτουν μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται
εφ’ όσον προβλέπεται από τη νομοθεσία, η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη λειτουργία της δραστηριότητας ή του έργου αξιοποίησης του υφιστάμενου δικαιώματος, εφ’ όσον δεν έχει εξασφαλιστεί αυτή. Η διαδικασία αυτή
κινείται παράλληλα με τη διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση
νερού.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έτσι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, είναι γεγονός ότι η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι σαφώς πολύπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή. Άρα, όλα αυτά θα εξεταστούν μέσα από τη
νέα ΚΥΑ που ίσως και μέσα στις αρχές Φεβρουαρίου, το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, θα έχει ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άψογη η πρωτολογία –
χρονικά, εννοώ, από πλευράς τήρησης του χρόνου- του κ. Σηφουνάκη και από πλευράς περιεχομένου, αν μου επιτρέπεται να
εκφράσω κρίση.
Η κ. Αικατερίνη Μπατζελή έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ και για την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
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Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι μόνο στο Νομό Φθιώτιδας είχαν κατατεθεί εννέα χιλιάδες αιτήσεις για διάνοιξη γεωτρήσεων, ενώ με στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας, περίπου για
το ένα τρίτο έχει λήξει η άδειά τους ή δεν είναι νόμιμες. Το πρόβλημα συνολικά στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο και δεν πρέπει
να μένουμε αμέτοχοι στη ριζική τους επίλυση.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της έκδοσης ΚΥΑ, την οποία πολύ σωστά
αναφέρατε, θέλω να σας καταθέσω ορισμένες σκέψεις, οι οποίες
θα απλοποιήσουν την κατάσταση, πέρα και έξω από την περιβαλλοντική μελέτη. Πέραν του γεγονότος ότι το κόστος δεν πρέπει να επιβαρύνει τους αγρότες –κάτι που εσείς υποστηρίζετεθα ήθελα να σας προτείνω κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων για δραστηριότητες σε κατηγορίες, να οριστεί, πρώτον, ότι για υδρογεωτρήσεις οι οποίες προορίζονται αυστηρά για άρδευση, δεν θα
ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
αλλά θα συντάσσεται τεχνική έκθεση.
Δεύτερον, η έκδοση άδειας να γίνεται με απόφαση του δήμου,
ο οποίος έχει κάνει την πραγματική καταγραφή των εν λειτουργία αρδευτικών γεωτρήσεων, αλλά έχει και γνώση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και της χωροταξικής τους κατανομής, δηλαδή ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες «NATURA»,
ξερικές εκμεταλλεύσεις.
Τρίτον, στην περίπτωση λήψης νερού από δημόσια υδροληψία
με δικαίωμα χρήσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η άδεια πρέπει να χορηγείται στο δήμο, χωρίς αναφορά στους χρήστες, γιατί
αυτοί αλλάζουν συνεχώς εκμεταλλεύσεις, αλλά και δικαιώματα
και εκτάσεις.
Τέταρτον, σε περίπτωση ιδιόκτητης υδροληψίας με πολλούς
χρήστες, η άδεια να χορηγείται με βάση τον ιδιοκτήτη του χωραφιού και όχι αυτόν που αναφέρεται στην άδεια. Και αυτό γιατί
υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων, αγοραπωλησιών
ή αλλαγής καλλιεργειών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πέμπτον –και θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό και
εδώ μπορεί να συμβάλει η στενή συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ- ενώ
σήμερα προβλέπεται η άδεια νερού να εκδίδεται για ορισμένες
εκτάσεις, είναι σκόπιμο αυτό να τροποποιηθεί και αντ’ αυτού, η
άδεια χρήσης νερού να συνδέεται με τη δήλωση ΟΣΔΕ ή το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, διότι σ’ αυτές τις
δηλώσεις γίνεται πλήρης καταγραφή των χαρακτηριστικών της
γεωργικής γης. Έτσι, λοιπόν, θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων του δικαιούχου των ενεργών γεωτρήσεων, της καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά και των επιδοτήσεων.
Έκτον, η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού
να αντιστοιχεί στη δυναμικότητα του υφιστάμενου έργου υδροληψίας και όχι σ’ αυτήν που προϋπήρχε της 20-12-2005, διότι ο
υδροφόρος ορίζοντας έχει αλλάξει και αυτά θα πρέπει η ποιοτική μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος να τα αναδείξει.
Να διευκρινιστεί δε ότι η άδεια παραχώρησης είναι ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγροτών με τον έχοντα την άδεια γεωτρήσεων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε κυρία
Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τέλος, θέλω να πω ότι η διάρκεια
μίσθωσης που αναφέρεται στα δέκα έτη δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα κι αυτό θα πρέπει να αναιρεθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Σηφουνάκης έχει
το λόγο για τη δευτερολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κυρία συνάδελφε στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου, που σας είπα πριν, που θα
κατατεθεί εντός του Φεβρουαρίου και το οποίο θα στοχεύει σε
μία καθοριστική απλοποίηση των διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γιατί η κατάργησή τους δεν είναι δυνατή,
εν γένει προβλέπεται η αποκατάσταση ορισμένων κατηγοριών
έργων, μεταξύ των οποίων είναι και η πλειοψηφία των αρδευ-
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τικών γεωτρήσεων και η ένταξη τους σε κατηγορία για την οποία
δεν θα απαιτείται πλέον η εκπόνηση μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, αλλά απλή συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες
κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες θα εκδοθούν με εξουσιοδοτικές
από το νόμο πράξεις.
Τώρα, μεταβατικά και μέχρι την ευρύτερη επανακατάταξη και
την έκδοση αυτών των κανονιστικών διατάξεων με την ΚΥΑ
πρώτον, εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι αρδευτικές γεωτρήσεις, εκτός των πολύ μεγάλων με παροχές μεγαλύτερες των
πενήντα χιλιάδων μέτρων κυβικού νερού κατ’ έτος, σε κατηγορία
για την οποία δεν απαιτείται η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Δεύτερον, προσδιορίζονται με τη μορφή παραρτήματος που
επισυνάπτεται στην ΚΥΑ, οι πληροφορίες που πρέπει να
υποβληθούν και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης που πρέπει να
τηρούνται, δηλαδή στην ουσία όλες εκείνες οι μεταβατικές
κανονιστικές διατάξεις.
Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι με την ΚΥΑ οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης αφ’ ενός απλοποιούνται κατά
πολύ και επιτυγχάνονται, βασιζόμενες σε απλή εξέταση των
τελείως αναγκαίων και απαραίτητων στοιχείων για κάθε
υδροληψία και αφ’ ετέρου, συνεπάγεται αμελητέα σε σύγκριση
με τα ισχύοντα οικονομική επιβάρυνση για τους γεωργούς.
Ως προς τις προτάσεις που κάνατε τώρα, δηλαδή για την
υδροληψία από παροχές του δήμου ή ως προς τους ιδιώτες, στη
διαδικασία σύνταξης μετέχουν, από το Υπουργείο στο οποίο
διατελέσατε Υπουργός, οι παλιοί σας συνεργάτες και νομίζω ότι
κινούνται μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούμε τον
κύριο Σηφουνάκη.
Η δεύτερη με αριθμό 453/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σχετικά με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών
περί μείωσης του αριθμού των μισθοδοτούμενων στο δημόσιο
τομέα κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύματος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση της τρίτης με αριθμό 460/251-2011 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές σχολές
στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ..
Κύριε Πρωτούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να
παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω ότι δεν θα χρειαστώ όλο το χρόνο που δίνετε. Ελπίζω
να μπορεί να λειτουργεί προσθετικά σε επόμενη επίκαιρη
ερώτηση αυτός που θα εξασφαλίσουμε απ’ αυτήν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εγώ είμαι σίγουρος ότι
εσείς είστε από τους πρώτους που θα είστε μέσα στα όρια του
χρόνου ως νέος Βουλευτής. Είναι περιεκτικότατες και συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις σας πάντα. Δίνετε και σ’ εμάς το
παράδειγμα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.
Οι μαθητές των νυχτερινών ΕΠΑΛ δεν δίνουν εισαγωγικές
εξετάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, για τα ΤΕΙ πιο συγκεκριμένα, με τους ίδιους όρους που δίνουν τα ημερήσια ΕΠΑΛ.
Πρακτικά δεν δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, στους μαθητές
των νυχτερινών σχολείων που σπουδάζουν κάτω από ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες –που δουλεύουν το πρωί και ιδιαίτερα με τις
σημερινές εργασιακές σχέσεις και πηγαίνουν στο σχολείο το
απόγευμα- να αλλάξουν και ειδικότητα, κατεύθυνση, στην ουσία
να αλλάξουν από τη θεωρητική στην τεχνολογική και αντίστροφα
για να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις.
Είναι ένα ζήτημα που το έχουν θεσμοθετημένο οι μαθητές των
ημερήσιων επαγγελματικών λυκείων, επειδή υπάρχουν ιδιαίτερες
συνθήκες και ιδιαίτερα ζητήματα σε σχέση με την επαγγελματική
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εκπαίδευση. Αυτή την κοινωνική αδικία θέλουμε να άρετε. Αυτή
είναι η απλή ερώτηση που σας κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούμε τον
κύριο Πρωτούλη.
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ιωάννης Πανάρετος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του κυρίου Πρωτούλη μου έδωσε την ευκαιρία να
διατρέξω όλο το πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν τις εξετάσεις και την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ των μαθητών των ΕΠΑΛ και των ΤΕΕ, τα οποία όπως ξέρετε, έχουν καταργηθεί.
Πρέπει να σας πω ότι όταν κανείς κοιτάξει όλες τις διατάξεις,
βλέπει και αντιλαμβάνεται μία σειρά από προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί, λόγω μιας διαρκούς προσθήκης νέων διατάξεων
και αλλαγών των προεδρικών διαταγμάτων, που έχουν κάνει το
σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων άκρως γραφειοκρατικό και
πολύπλοκο και –φοβάμαι- σε μερικές περιπτώσεις άδικο.
Όπως γνωρίζετε, τα ΤΕΕ ιδρύθηκαν το 2000 και καταργήθηκαν το 2006. Με τα ΕΠΑΛ που δημιουργήθηκαν είχαμε δύο κατηγορίες εξετάσεων: την κατηγορία των εξετάσεων των πρωινών
και των εσπερινών σχολείων. Υπήρξε μία σειρά διαδοχικών αλλαγών στο αρχικό προεδρικό διάταγμα, που αφορούσε τον
τρόπο εισαγωγής. Αυτές οι διαδοχικές αλλαγές έγιναν το 2004,
το 2005, το 2006, το 2007 και το 2008.
Υπήρχε, λοιπόν, μια διαφορετική μεταχείριση. Έχετε δίκιο ως
προς το ότι υπήρχε μια διαφορετική μεταχείριση. Όμως, τελευταία –το 2009- τι έγινε; Ενώ υποτίθεται ότι οι μαθητές των τεχνικών λυκείων, ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών που
έχουν –είτε αυτά ήταν τα ΤΕΕ είτε τα ΕΠΑΛ- πήγαιναν σε αντίστοιχη ομάδα των ΤΕΙ, με την τροποποίηση που έγινε, δόθηκε η
δυνατότητα να επιλέξουν, εκτός από τα δύο μαθήματα της γενικής παιδείας, ένα μάθημα από το οποίο μπορούσαν να πάνε σε
οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ήθελαν. Αν αυτό είναι σωστό ή όχι,
δεν θα το πω αυτή τη στιγμή.
Αυτή, λοιπόν, η δυνατότητα δεν δόθηκε στους αποφοίτους των
ΤΕΕ, που εν τω μεταξύ έχουν κλείσει. Δεν υπάρχουν πια. Έχω
την εντύπωση ότι το θέμα που αναφέρετε αφορά ένα υποψήφιο
ή μία υποψήφια. Όμως, και γι’ αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση
το εξετάζουμε, για να δούμε αν πράγματι υπάρχει κάποια αδικία.
Μην αμφιβάλλετε ότι αν υπάρχει αδικία, θα τη διορθώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούμε τον
κύριο Πανάρετο.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Πρωτούλης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πανάρετε, ότι δεν
αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το θέμα που περιγράφουμε. Να
σας πω την αλήθεια, αρκετά παιδιά απευθύνθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από τα οποία άλλα ήδη έχουν εγκαταλείψει το νυχτερινό σχολείο και άλλα σκέφτονται να το
εγκαταλείψουν εντελώς, γιατί δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα.
Μάλιστα, θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό που σας λέω. Στο
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνθηκε και ψυχολόγος,
που έχει στα χέρια της δύο τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που
είχαν επιλέξει το νυχτερινό σχολείο, τη νυχτερινή επαγγελματική
εκπαίδευση. Αυτά τα παιδιά βρέθηκαν να δώσουν πανελλαδικές
εξετάσεις στην τελευταία τάξη, έχοντας την ελπίδα να περάσουν
σε ένα ΤΕΙ και να παλέψουν με τον τρόπο που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να παλέψει, για να κατακτήσει τη γνώση κ.λπ., και
βρέθηκαν μπροστά στο αδιέξοδο.
Το αδιέξοδο δημιουργήθηκε από το εξής ζήτημα: Ενώ στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 55 και ημερομηνία 25.1.2010 δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ημερήσιων και νυχτερινών σχολείων, μια διευκρινιστική και ερμηνευτική επιστολή
της διεύθυνσης οργανισμού και διεξαγωγής εξετάσεων στερεί
τη δυνατότητα αλλαγής ειδικότητας και τομέα στους αποφοίτους εσπερινών.
Αυτά τα δέκα-δεκαπέντε παιδιά στην ουσία πετάχτηκαν έξω
από τη δυνατότητα να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις ή να δώσουν στο Τμήμα όπου επιθυμούσαν να περάσουν, για να έχει το
πτυχίο και ένα αντίκρισμα. Να μην πάνε δηλαδή σε κάποιο ΤΕΙ,
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που, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα, δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα. Ήθελαν να πάνε σε ένα ΤΕΙ, απ’ όπου να αποκτήσουν
ένα «χαρτί» και να μπορούν παλέψουν στη ζωή τους.
Καταλαβαίνετε, επομένως, ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί
να λυθεί και μπορούν να επιστρέψουν και αρκετά παιδιά από
αυτά που ήδη εγκατέλειψαν. Ίσως το ξανασκεφτούν και επιστρέψουν στην εκπαίδευση και συνεχίσουν να δώσουν τη μάχη
για τη ζωή τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούμε τον κ.
Πρωτούλη. Εξαιρετικότατος ο κ. Πρωτούλης. Σε ενάμισι λεπτό
ανέπτυξε όλα τα επιχειρήματα που πρέπει να υποστηρίξουν την
ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων): Έχω και το δικό του χρόνο για
την απάντηση μου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το δικό του χρόνο
έχετε κι εσείς. Κύριε Πανάρετε, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος
θα πρέπει κι εσείς τώρα να αποτελέσετε το παράδειγμα συντόμου και περιεκτικής απαντήσεως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων): Εμείς, συνήθως, αργούμε να
μπούμε στην αίθουσα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κ. Πρωτούλη.
Δεν είναι απλώς η εγκύκλιος, κύριε Πρωτούλη, που δημιούργησε αυτή τη δυσαρμονία. Γι’ αυτό αναφέρθηκα στην αρχή στις
πολύπλοκες διατάξεις. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος αυτή ερμήνευσε
διατάξεις όπως υφίστανται, δηλαδή η οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι μία αλλαγή εγκυκλίου.
Μου δίνεται η ευκαιρία με την συζήτηση αυτή της επίκαιρης
ερώτησης να σας πω ότι έχουμε φτιάξει ένα λαβύρινθο στο σύστημα των εξετάσεων. Είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το σύστημα,
που ακόμα κι αν κάποιος εντρυφήσει και προσπαθήσει να αντιληφθεί όλες του τις διαστάσεις, δεν είναι εύκολο να το κάνει.
Εγώ είχα μία προηγούμενη εμπειρία ως Γενικός Γραμματέας και
πρέπει να σας πω ότι από το ’96 μέχρι σήμερα έχουν μπει τόσες
διατάξεις, που πραγματικά δημιουργούν και ανισότητες.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ )
Θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία μου έχουν προκαλέσει εντύπωση. Έχουμε, για παράδειγμα, συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων, τους αλλοδαπούς, οι οποίοι δίνουν δύο φορές
εξετάσεις. Έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα να μπουν παίρνοντας
μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών λυκείων και μπορούν να μπουν και με χωριστή αξιολόγηση. Εάν, λοιπόν, όπως
συνήθως συμβαίνει, μπουν σε ένα καλύτερο τμήμα, όχι μόνο
υπάρχει μία αδικία, αλλά μένουν και κενές θέσεις, διότι αυτές οι
θέσεις δεν μπορούν να πληρωθούν στη συνέχεια.
Να σας πω, επίσης, για τις εξετάσεις των ομογενών που
έχουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κανονίζουν
την απόσπασή τους, έτσι ώστε το παιδί τους να δώσει εξετάσεις
με τις ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Έχουμε φτάσει σε μία
κατάσταση που το σύστημα των εξετάσεων λειτουργεί πάνω από
τρεις μήνες το χρόνο. Ένα ολόκληρο πολύπλοκο σύστημα.
Να σας αναφέρω μία γενική κατηγορία ακραίων περιπτώσεων,
τους αθλητές. Έχουμε αθλητές οι οποίοι, επειδή έχουν ειδικό
τρόπο που μπαίνουν στα Πανεπιστήμια, καταστρατηγούν τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης. Στις ομάδες μπάσκετ π.χ. που συμμετέχουν, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν ήδη εξασφαλίσει
την είσοδο στα Πανεπιστήμια, διότι αυτοί έχουν ήδη τα τυπικά
προσόντα και μπαίνει και κάποιος από τους αναπληρωματικούς
για πέντε λεπτά στον αγώνα, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει
την είσοδο στα Πανεπιστήμια.
Να σας πω για γιατρούς, τρίτεκνους, οι οποίοι έχουν βίλες και
οι οποίοι επιλέγουν το τμήμα εκείνο στην επαρχία που έχει τις λιγότερες μονάδες, έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τη διάταξη να
μπουν στο Πανεπιστήμιο στη συνέχεια; Να σας πω για περιπτώσεις όπου έχουμε αθλήματα που μπαίνουν παιδιά στο Πανεπιστήμιο, έχουμε το τραμπολίνο, το μπριτζ το μπιλιάρδο, το Ζίου
Ζίτσου, αθλήματα που δεν τα ήξερα, το Γου Σου Κουνγκ Φου -δεν
ξέρω αν το ξέρετε εσείς αυτό- το τσιδαόμπα;
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(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτά τα πράγματα τα έχουμε δημιουργήσει με αυτές τις διαρκείς αλλαγές στις νομοθεσίες. Γι’ αυτό χρειάζεται και περιμένω
να μας βοηθήσετε και εσείς, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο
για να εξαλείψουμε αυτές τις αδικίες.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Πανάρετο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
προς το Σώμα ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών και
Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Σύσταση
αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης».
Οι Υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέθεσαν
σχέδιο νόμου: «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
Παραπέμπονται στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές.
Θα συζητηθεί η τέταρτη με αριθμό 463/25-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ.
Αθανασίου Πλεύρη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Επικρατείας σχετικά με τη
διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το γήπεδο ΠΑΟ κλπ.
Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι σ’ αυτό το θέμα και από προηγούμενή μου επίκαιρη ερώτηση και από γραπτές ερωτήσεις για
τους εξής λόγους: Πήραμε μία διαβεβαίωση από την Κυβέρνησή
σας και πράγματι κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η διαβούλευση έχει
ολοκληρωθεί εδώ και δύο μήνες αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή για συζήτηση. Δεδομένου μάλιστα ότι έχει αλλάξει η διοίκηση στο Δήμο Αθηναίων, ανησυχούμε
μήπως υπάρχουν δυσλειτουργίες ή αρνήσεις.
Κύριε Υπουργέ, πραγματικά αυτό το έργο αποτελεί την κακοδαιμονία της ελληνικής γραφειοκρατίας. Έχετε κάνει κάποιες
προσπάθειες εσχάτως με κάποια νομοσχέδια -τον αναπτυξιακό
νόμο και το fast truck- για να προσελκύσετε επενδύσεις και εδώ
πέρα έχουμε μία άμεση επένδυση που και τα αναπτυξιακά κριτήρια πληροί και τα περιβαλλοντικά κριτήρια, αφού πλέον τουλάχιστον το νομοσχέδιο –όσο το παρακολούθησα- έχει
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
και αντίστοιχα δίνει θέσεις εργασίας σε επτακόσια τριάντα έξι
ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι με έχουν πλησιάσει και μου έστειλαν και επιστολή και καταλαβαίνετε ότι σε στιγμές κρίσης και
ανέχειας, από τη στιγμή που είναι έτοιμες όλες οι διαδικασίες
για να προχωρήσουν και λείπει η νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει
ταχέως να οδηγηθούμε στην ψήφιση, αφού πλέον δεν θεωρώ ότι
θα υπάρχουν αντιδράσεις.
Αναφορικά με το κομμάτι του γηπέδου του Παναθηναϊκού,
πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα τμήμα όλου αυτού του
μεγάλου έργου, συνεπώς άσχετα με τις προθέσεις πλέον της
ΠΑΕ θα πρέπει να προχωρήσει το έργο διότι με τον ερασιτέχνη
δεν υπάρχει πρόβλημα και θα γίνουν οι εγκαταστάσεις, αλλά και
ο κόσμος του Παναθηναϊκού το περιμένει αυτό. Το περιμένει,
κύριε Υπουργέ, γιατί μέχρι σήμερα οι καθυστερήσεις ήταν από
την πλευρά της πολιτείας. Εάν το ψηφίσουμε, οι καθυστερήσεις
θα ανήκουν σε άλλους κι όχι σε μας. Ας μην εμπαίζουμε άλλο τον
κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο
Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος ανέλαβε και πραγματοποίησε μέχρι σήμερα
σειρά ενεργειών που αφορούν τη διευθέτηση και τη ρύθμιση των
θεμάτων για την υλοποίηση του προγράμματος της διπλής ανάπλασης στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού ύστερα από την έκδοση 3059 της απόφασης της
ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σ’ αυτό το διάστημα εξελίχθηκε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων φορέων με αντικείμενο την αναθεώρηση του προγράμματος και της μελέτης και τον ανασχεδιασμό ενός καινούργιου έργου στο πλαίσιο που έθετε η νομολογία του ΣτΕ.
Με βάση τα σύνθετα προβλήματα, τις πολεοδομικές παρεμβάσεις και τα πολύπλοκα δεδομένα τα οποία είχαν διαμορφωθεί,
στις 22 Νοεμβρίου αναρτήσαμε -όπως είχαμε δεσμευτεί- για δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την τροπολογία του προγράμματος της διπλής ανάπλασης η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Δεν έχει κατατεθεί η τροπολογία διότι, όπως γνωρίζετε, η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στην Κυβέρνηση, όμως το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος που στη συνέχεια πρέπει να
βγει ανήκει στο Δήμο της Αθήνας να το δώσει.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκονται η απομάκρυνση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού ομίλου του Παναθηναϊκού από την περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας και η μετατροπή της έκτασης σ’ έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου και
αναψυχής, η μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων στην
υποβαθμισμένη και προβληματική σήμερα περιοχή του Ελαιώνα,
καθώς και η ριζική ανάπλαση και η αλλαγή της φυσιογνωμίας και
των δύο αυτών περιοχών.
Με την τροπολογία που έχουμε συντάξει ουσιαστικά ανασυντίθεται το πρόγραμμα ανάπλασης επιτυγχάνοντας τη μείωση
της συνολικής δόμησης του προγράμματος στην περιοχή του
Βοτανικού κατά εξήντα έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή
μειώνεται η προβλεφθείσα στο ΤΕΕ δόμηση κατά ποσοστό περίπου 60%. Η νέα δόμηση στην περιοχή του Βοτανικού θα είναι
πολλαπλώς μικρότερη από την αρχική, όπως σας ανέφερα, και
θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν από την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων στο ΕΤΜΑ.
Αυξάνονται στην περιοχή οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου, κατά τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περίπου, πέραν
αυτών που προβλέπονταν από το ν. 3481. Με την αύξηση αυτή,
οι κοινόχρηστοι χώροι του πρασίνου στις δύο περιοχές θα ανέρχονται συνολικά στα εκατό χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλά κάνατε και αναφέρατε αυτές τις διατάξεις, οι οποίες άλλωστε είναι γνωστές, για
να τις ακούσει και ο ελληνικός λαός από το Βήμα της Βουλής,
αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωράμε.
Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ; Σέβομαι ότι έγινε μια
μεγάλη προσπάθεια, έστω και αν υπήρξε χρονοτριβή, για την
οποία δεν ευθύνεται αναγκαστικά η παρούσα Κυβέρνηση -αναφέρομαι στην αρνητική απόφαση που υπήρχε του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Κάνατε πολλές διαβουλεύσεις -με τον κ. Μωραΐτη είχαμε μιλήσει πολλές φορές εδώ- και φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα.
Αυτό το συμπέρασμα, λοιπόν, δεν φαίνεται να έχει νομικά προβλήματα, δεν φαίνεται να έχει άρνηση από τους φορείς και το
Προεδρικό Διάταγμα είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε σε
επόμενο στάδιο. Αυτό που μένει, λοιπόν, είναι να προχωρήσουμε
στην ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης.
Και κατά την άποψή μου, κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει να γίνει
άμεσα. Και πρέπει να γίνει άμεσα, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να
δώσουμε ένα μήνυμα επιτέλους στις επενδύσεις ότι για κάποιον
που θα έρθει να ρίξει λεφτά εδώ πέρα, θα προχωρούν οι διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή πληρώνονται ή δεν πληρώνονται άνθρωποι, περιμένουν να εργαστούν και περιμένουν αυτή τη ρύθμιση.
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού περιμένει. Ακόμη και αν υπάρχουν
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οι όποιες δυσλειτουργίες στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι σημαντικό η πολιτεία να έχει έτοιμη τη ρύθμιση και μετά, μόλις βρει τη
διοικητική διέξοδο ο Παναθηναϊκός, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει πάλι, ενώ έχει καταγγείλει τη σύμβαση, στην ανέγερση του
γηπέδου. Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το περιμένει. Ο κόσμος
της Αθήνας το περιμένει, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, με αυτό
το έργο υπάρχει πραγματική ανάπτυξη.
Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, σεβόμενος όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνατε, θα ήθελα –το είχε κάνει ο κ. Μωραΐτης
την προηγούμενη φορά και πράγματι ήταν συνεπής, μου είχε πει
ότι μέσα Νοεμβρίου θα ερχόταν για διαβούλευση η προτεινόμενη
διάταξη- να μου πείτε εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν θέλω να μου πείτε την τάδε ημερομηνία γι’ αυτή
τη διάταξη που λύνει το μεγάλο πρόβλημα της διπλής ανάπλασης, το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως το γήπεδο του Παναθηναϊκού δίνει
θέσεις εργασίας σε τόσους ανθρώπους και το περιμένουμε, για
να δούμε επιτέλους ότι κινείται στην Αθήνα μια αναπτυξιακή προοπτική, να αλλάξει η εικόνα της πόλης.
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να ξέρουν όλοι
και να κάνουν τους υπολογισμούς τους, πότε θα φτάσει η υπόθεση στη Βουλή; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο θα
ήθελα να μου απαντήσετε, να μου πείτε πότε υπολογίζετε ότι θα
είναι έτοιμη η Κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση το νομοσχέδιο,
γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ.
Πλεύρη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Όπως σας
είπα και στην πρωτολογία μου, το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε δεσμευτεί να τηρήσουμε, το τηρήσαμε. Από το Σεπτέμβρη
που ανέλαβα την αρμοδιότητα διαχείρισης του θέματος, η σύνταξη της τροπολογίας, κατ’ ερμηνεία της απόφασης του ΣτΕ,
δεν είναι ένα εύκολο πράγμα από άποψη νομική, ως προς τους
όρους δόμησης, ως προς τη χωροθέτηση, ως προς τις χρήσεις
και πολλά άλλα πράγματα.
Ταυτόχρονα, όμως, αυτό το οποίο πετύχαμε με την τροπολογία την οποία έχουμε ετοιμάσει, ποιο είναι; Ότι τα δύο έργα θα
προχωρούν παράλληλα. Να μην έχουμε, δηλαδή, το φαινόμενο
να γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις στον Ελαιώνα και να μην υπάρχει κενό αλλά να συμπορεύονται δύο αναπλάσεις, γιατί είναι δύο
έργα που θα αλλάξουν ουσιαστικά τη μορφή της Αθήνας, της περιοχής τουλάχιστον του κέντρου.
Την τροπολογία, λοιπόν, την αναρτήσαμε, ολοκληρώθηκε η
διαβούλευση, έγινε η νομική επεξεργασία. Βεβαίως τον τελικό
λόγο θα τον έχει το ΣτΕ, διότι η απόφαση του είναι συγκεκριμένη.
Υπήρξαν λάθη στο χειρισμό μέχρι το 2009 –το είπατε κι εσείς άλλωστε. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα έργο, που πέραν της αναβάθμισης της περιοχής του κέντρου ουσιαστικά θα δώσει και
νέες θέσεις εργασίας, θα κινήσει την αγορά, αυτό που είναι το
ζητούμενο στην κρίση την οποία ζούμε.
Με τον προηγούμενο Δήμαρχο κ. Κακλαμάνη, είχαμε συνεργασθεί κατ’ επανάληψη. Στην διαβούλευση συμμετείχε ένας πολύ
μεγάλος αριθμός φορέων και πολιτών. Νομίζω ότι στο διαδίκτυο,
το είδατε κι εσείς. Υπήρξαν προτάσεις. Στην πλειοψηφία τους,
θα έλεγα, ότι ήταν προτάσεις οι οποίες βλέπουν θετικά το έργο.
Υπάρχει, όμως- πρέπει να σας το πω- και μία κακή ενημέρωση
σε κάποιους πολίτες, που κακώς ενημερώνονται ή δεν ενημερώνονται καλά, υπάρχει μια παραπληροφόρηση, όμως, οι προτάσεις ελήφθησαν υπ’ όψιν στην τελική διαμόρφωση της τροπολογία.
Η νέα λοιπόν δημοτική αρχή είναι εκείνη, η οποία θα προσδιορίσει το περιεχόμενο. Την τροπολογία την ψηφίζουμε αύριο το
πρωί. Εμείς μπορούμε να την καταθέσουμε αύριο το πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Ο δήμος όμως, πρέπει να προσδιορίσει το περιεχόμενο στο βαθμό που συμφωνεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει
διαφορά μεταξύ της τροπολογίας και του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος που κατόπιν θα συνταχθεί και θα αποσταλεί στο
ΣτΕ. Η δημοτική αρχή είναι νέα. Νομίζω ότι σύντομα αυτό θα
λυθεί.
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Από την πλευρά τη δική μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις που είπαμε. Εργάζομαι όλον αυτόν τον καιρό με τους συνεργάτες με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου η τελική διευθέτηση. Εμείς είμαστε έτοιμοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο
Υπουργό.
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, εξήντα τέσσερις μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 6ο Λύκειο Αμαρουσίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόμεθα στο δεύτερο κύκλο των επίκαιρων ερωτήσεων.
Συζητείται η με αριθμό 457/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Αικατερίνης Φαρμάκη-Γκέκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
φράγματος του Ασωπού κ.λπ..
Στην κ. Φαρμάκη-Γκέκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Κυρία Γκέκη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κατασκευή του φράγματος του Ασωπού για
την Κορινθία αποτελούσε και αποτελεί το διακαή πόθο των τελευταίων χρόνων. Μετά από πολλές προσπάθειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μετά από πολύχρονες μελέτες, από
δικαστικές εμπλοκές στην πρώτη δημοπράτηση του έργου καταφέραμε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ στις 14 Ιουλίου 2010 να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αναδόχου εταιρείας. Για εμάς το φράγμα του Ασωπού παίρνει σάρκα
και οστά. Και δεν το λέω αυτό γιατί θα είναι μόνο ένας ταμιευτήρας είκοσι εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που θα δώσει
ανάσα στο παραγωγικό κόστος των αγροτών της Κορινθίας,
αλλά θα είναι και ένα έργο υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας
που θα βοηθήσει πάρα πολύ την Κορινθία στην αναστροφή του
κλίματος της υφαλμύρωσης που υπάρχει σε όλη την πεδινή Κορινθία.
Εντούτοις όμως, παρ’ ότι εδώ και έξι μήνες έχει υπογραφεί η
σύμβαση παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι
είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που έχει περάσει και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κατασκευή του έργου. Για το λόγο αυτό θα
ήθελα να μου πείτε σήμερα ποιες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες υπολείπονται ακόμη, προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή του έργου. Σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς
αλλά και η αιρετή σήμερα περιφέρεια προκειμένου το έργο αυτό
να ξεκινήσει να κατασκευάζεται; Και επίσης –παρ’ ότι δεν το
γράφω στην ερώτησή μου- εάν έχετε κάποια πορεία υλοποίησης
του Προγράμματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την ερωτώσα Βουλευτή την κ. Αικατερίνη Φαρμάκη-Γκέκη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, όπως και τους υπόλοιπους συναδέλφους του Νομού
Κορινθίας που έχουν θέσει επανειλημμένα το θέμα το φράγματος του Ασωπού, διότι όπως είπατε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Είναι σημαντικό έργο για την
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περιοχή, γιατί η Κορινθία είναι ένας νομός με προϊόντα αιχμής
στο χώρο της γεωργίας, παρά το γεγονός ότι ο Νομός Κορινθίας
εκτός από την αγροτική παραγωγή διαθέτει και δευτερογενή και
τριτογενή τομέα.
Όμως, και για εμάς, για την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, είναι σημαντικό αυτό το έργο, γιατί γνωρίζετε ασφαλώς ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σημαντική υπόθεση για τη χώρα μας με δεδομένες και τις κλιματικές αλλαγές,
με δεδομένο ότι το 80% των υδάτινων πόρων χρησιμοποιείται
στη γεωργία και φυσικά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν
έχουμε την πολυτέλεια τα νερά μας να χύνονται στη θάλασσα,
μετά να κάνουμε γεωτρήσεις και να δημιουργούμε περιβαντολογικά προβλήματα, να οδηγούμε σε υφαλμύρωση τα εδάφη μας
και να τα καταστρέφουμε. Άρα, πρέπει να σκεφτόμαστε μακριά
και με προοπτική.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ιεράρχησε αυτό το έργο και όπως και εσείς επισημάνατε,
το δημοπράτησε και υπέγραψε τη σύμβαση στις 14-7-2010.
Θέλω να γνωρίζετε και εσείς και οι συνάδελφοι Βουλευτές του
Νομού Κορινθίας, αλλά και ο ελληνικός λαός ότι για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ιεράρχηση των έργων είναι μια δύσκολη υπόθεση, διότι παραλάβαμε ένα Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013, το λεγόμενο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», με έργα ενταγμένα που ήταν υπερδιπλάσια έως τριπλάσια των διαθέσιμων πόρων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το ιεραρχήσαμε, λοιπόν, και το προχωράμε. Θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και εμπόδια που πρέπει να
ξεπεραστούν έως ότου ξεκινήσει το έργο.
Τι έχουμε κάνει εμείς; Θέλω να είναι συγκεκριμένος και να
απαντήσω στα ερωτήματά σας, για να γνωρίζουν και οι πολίτες
του Νομού Κορινθίας. Αμέσως μετά, βγήκε η δική μας απόφαση
για την κήρυξη των απαλλοτριωτέων εκτάσεων. Αυτό έγινε στις
13-8-2010. Αυτή η απόφαση έχει πάει στην Κτηματική Υπηρεσία
της Κορινθίας, η οποία με τη σειρά της, αφού εκτίμησε το ύψος
της απαιτούμενης δαπάνης, την έστειλε στο δικαστικό γραφείο
για να οριστεί η δικάσιμος.
Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι μεσολαβούν πολλοί παράγοντες στη διαδικασία της δικασίμου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μην εγκλωβιστεί σ’ αυτήν τη διαδικασία της
δικασίμου που μπορεί να καθυστερήσει, προχώρησε στην επίταξη των εκτάσεων, ώστε να τρέξουμε πιο γρήγορα. Αφού χαρτογράφησε τις εκτάσεις, έχει στείλει στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου τους χάρτες, για να οριστούν οι αποζημιώσεις
και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία της επίταξης, ώστε να
μην καθυστερήσουμε.
Παράλληλα…
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Σε μισό λεπτό θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν έχετε άλλο χρόνο.
Υπάρχει σήμερα εντολή του Προέδρου να τηρηθούν ο Κανονισμός και ο χρόνος. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Παράλληλα, κυρία συνάδελφε, έχουμε προχωρήσει και στην υπουργική απόφαση για την παραχώρηση των
δασικών εκτάσεων, για να ολοκληρωθεί το έργο.
Τα υπόλοιπα, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, θα τα αναπτύξω
στη δευτερολογία μου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και συγγνώμη για την κατάχρηση
των τριάντα δευτερολέπτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούμε, κύριε
Υπουργέ.
Κύρια Φαρμάκη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά, προκειμένου να
υποστηρίξετε την ερώτησή σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ, γιατί είστε εδώ και αναπτύξατε όλο το στάδιο που έχει
μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφτηκε η σύμβαση. Καταλαβαίνω τις δυσλειτουργίες της δημόσιας Διοίκησης, τις
οποίες έχουμε θέσει επανειλημμένως, αλλά θα ήθελα να πω ότι
πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μας μια μεγάλη προσπάθεια, ώστε
να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.
Καταλαβαίνω ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε προετοιμάσει, τουλάχιστον στο στάδιο της δημοπρασίας, τόσο καλά
το έργο, ώστε να έχουν προχωρήσει ή να προχωρήσουν γρήγορα οι αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις και τις παρεμβάσεις
όχι μόνο στα αγροτικά κτήματα, αλλά και στα δασικά.
Όμως, θέλω να ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν πεντακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αγροτικών εκτάσεων και οι πολίτες
αυτοί, οι αγρότες, οι παραγωγοί της Κορινθίας μας ρωτούν καθημερινά τι μέλλει γενέσθαι, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουν πότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες της επίταξης.
Μπορούν ή δεν μπορούν να καλλιεργήσουν; Θα πρέπει να κοινοποιηθούν και σε εμάς αυτές οι αποφάσεις και πότε ακριβώς
ξεκινούν αυτές οι επιτάξεις, όπως και το αν υπάρχουν τα κονδύλια, ώστε να υπάρξει από μέρους μας μία συζήτηση με τους παραγωγούς, προκειμένου να τους προετοιμάσουμε και να
καλλιεργήσουμε το έδαφος, ώστε αυτό να γίνει γρήγορα.
Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει στους παραγωγούς να δοθούν τα
χρήματα αυτά, διότι είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή από
απόψεως οικονομικής.
Οι παραγωγοί της Κορινθίας τα τελευταία χρόνια, έχουν πάθει
πολλές ζημιές στην παραγωγή τους και πρέπει να μην τους κρατούμε όμηρους. Πρέπει να τους πούμε πραγματικά εάν και πότε
το έργο θα ξεκινήσει και εάν μπορούν να ξέρουν άμεσα ότι θα
μπορούν να έχουν και μείωση του κόστους από τον ταμιευτήρα
του φράγματος του Ασωπού.
Θεωρώ ότι οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πιο γρήγορες. Ξέρω
ότι υπήρχαν δυσλειτουργίες και για τη σύνταξη των χαρτών των
απαλλοτριώσεων. Θέλω να επιστήσω την προσοχή και τη δική
σας προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, αφού και εσείς είστε Πελοποννήσιος. Μπορεί να μην είμαστε ενιαία Περιφέρεια, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τα προβλήματα και ξέρετε ότι ο Νομός
Κορινθίας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Δώστε μας την ευκαιρία να ξεκινήσει το έργο του Ασωπού όσο
το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί αυτά τα πλεονεκτήματα πρέπει να
τα αναδείξουμε και πρέπει να μη καθυστερήσουμε άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την ερωτώσα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, την κ. Αικατερίνη Φαρμάκη-Γκέκη και για την τήρηση του χρόνου.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Κουτσούκος,
έχει το λόγο προκειμένου να απαντήσει στην ερωτώσα Βουλευτή, για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να εξάρω τη συμβολή των συναδέλφων Βουλευτών και της ερωτώσας συναδέλφου για την υποκίνηση των
εμπλεκομένων παραγόντων στο ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα έργο στην υλοποίησή του.
Πρέπει αν σας πω ότι και εμείς την έχουμε ανάγκη.
Κυρία συνάδελφε, από τα στοιχεία που σας παρέθεσα φαίνεται ότι η παρούσα και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεπέρασε γρήγορα τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη μη ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την προετοιμασία του έργου και υπέγραψε
τη σύμβαση. Από εκεί και πέρα, με το χρονοδιάγραμμα που σας
παρουσίασα φαίνεται ότι σ’ ένα μήνα μετά από τη σύμβαση, προχωρήσαμε στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και αμέσως μετά,
για να μη εμπλακούμε και εγκλωβιστούμε στη διαδικασία της
απαλλοτρίωσης, η οποία όπως γνωρίζετε συντελείται όταν κατατεθεί το ποσό στο Παρακαταθηκών, προχωρήσαμε στη διαδικασία της επίταξης και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες που
βρίσκεται ακριβώς αυτή η διαδικασία.
Καταλαβαίνω την ανησυχία των αγροτών, διότι και εγώ είμαι
από αγροτική περιοχή. Η ανησυχία των αγροτών έχει να κάνει με
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δύο πράγματα. Πότε θα έχουν το έργο στη χρήση τους για να
γλυτώσουν κόστος, για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την
ανταγωνιστικότητα των καλλιεργειών τους και βεβαίως να ξέρουν τον προγραμματισμό της τρέχουσας περιόδου.
Μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν
ομαλά και σε ό,τι αφορά εμάς και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία,
γιατί όπως σας είπα νωρίτερα έχουμε στείλει στα συναρμόδια
Υπουργεία την ΚΥΑ που αφορά τις δασικές περιοχές, γιατί το
έργο περνάει και από δασικές περιοχές, η οποία, όμως, δεν έχει
ολοκληρωθεί. Θα την τρέξουμε, κατά την κοινή έννοια των όρων,
για να προχωρήσει άμεσα το έργο, διότι χωρίς αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την ώρα που υπάρχουν πιστώσεις, από την ώρα που υπάρχει η πολιτική βούληση, από την
ώρα που έχουμε επιλέξει ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει και να
αποδοθεί στους χρήστες, τους αγρότες και να έχει συμβολή στη
γενικότερη ανάπτυξη του νομού, να είστε βέβαιοι ότι το έργο
αυτό θα γίνει.
Κατανοούμε τις ανησυχίες σας, τις ευαισθησίες σας και σας
ευχαριστούμε εν τέλει για το γεγονός ότι είστε επισπεύδουσα
των διαδικασιών. Μας χρειάζεται και η δική σας βοήθεια. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Θέλω να διαβεβαιώσω τους αγρότες ότι
θα προχωρήσουν όλα καλά και το έργο θα αποδοθεί σύντομα
στη χρήση των αγροτών της Κορινθίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
Η δεύτερη με αριθμό 454/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς τον
Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων μετεγκατάστασης κατοίκων χωριών του Νομού Γρεβενών κλπ. δεν συζητείται λόγω μη αρμοδιότητας του Υπουργείου και διαγράφεται.
Η Τρίτη με αριθμό 459/25-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά με την λήψη μέτρων διατήρησης της υπηρεσίας «ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ-ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΩΝ» του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), τη διασφάλιση
της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων κ.λπ. δεν
συζητείται λόγω κωλύματος του Υπουργού και διαγράφεται.
Συζητείται τώρα η τέταρτη με αριθμό 468/25-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς
τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ..
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αθανάσιο Λεβέντη θα απαντήσει
ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Τηλέμαχος Χυτήρης.
Κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας για δύο λεπτά ακριβώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ο Θεόφιλος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες
λαϊκούς ζωγράφους, ένας λαϊκός αγιογράφος του περασμένου
αιώνα, ο οποίος άφησε έργα που στολίζουν τον πολιτισμό μας
και τα οποία είχαν, θα λέγαμε, όχι και την ιδανικότερη τύχη. Είχε
γεννηθεί στη Μυτιλήνη και εκεί έζησε τα περισσότερα χρόνια του
και εκεί ζωγράφιζε. Είχε εκατόν είκοσι τρία έργα ιστορημένα
πάνω σε πανί, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για δύο μουσεία στη
Βαρειά της Λέσβου. Το ένα ήταν το Μουσείο Τεριάντ με τριανταεπτά έργα και το άλλο το Μουσείο Θεόφιλου με ογδόντα έξι.
Το Μουσείο Θεόφιλου ανεγέρθηκε το 1964 στην Βαρειά της
Μυτιλήνης και το 1965 ο Τεριάντ δώρισε στο Δήμο Μυτιλήνης τη
συλλογή του μαζί με τους ογδόντα έξι πίνακες του Θεόφιλου από
την ιδιωτική του συλλογή και από τότε αυτό λειτουργεί ως δημοτικό μουσείο. Δυστυχώς, δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση
αυτό το έργο. Στο μουσείο, όπου στεγάζεται, τα κουφώματα
έχουν σαπίσει, τα κεραμίδια «τρέχουν», ο ήλιος χτυπάει απευθείας το έργα και για όλη αυτή την υπόθεση υπάρχει μία υπάλ-
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ληλος της οποίας και αυτής έχει λήξει η σύμβαση, έχει δε, να
πληρωθεί από τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου.
Ύστερα από αυτό ο Δήμος Μυτιλήνης, ο οποίος κατ’ αρχάς
είναι υπεύθυνος, έχει οικονομικές δυσκολίες για να συντηρήσει
το κτήριο και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι που είναι κοινός τόπος σε όλη
τη Μυτιλήνη. Λέει ένας δημοσιογράφος που επισκέφτηκε της περιοχή, γιατί ο αθηναϊκός τύπος έγραψε εκτενώς, όπως και ο τοπικός τύπος, ότι: «και ο ταξιτζής που με μετέφερε και ο καφετζής
που ήπια τον καφέ μου, ήξεραν και μου είπαν αναλυτικά τι συμβαίνει». Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
Κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ. Είναι μια κληρονομιά, την
οποία έχουμε όλοι υποχρέωση να σεβαστούμε και να την προστατεύσουμε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Λεβέντη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Τηλέμαχος Χυτήρης έχει το λόγο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Κύριε Λεβέντη, η ερώτησή σας είναι απολύτως σωστή και το ιστορικό, το οποίο λέτε. Για το ενδιαφέρον
του Υπουργείου Πολιτισμού θα σας απαντήσω.
Θέλω να πω, όμως, ότι τα μουσεία αυτά τα οποία έκτισε και
δώρισε ο Ελευθεριάδης-Τεριάντ, ο οποίος ήταν τεχνοκριτικός και
ένας μεγάλος Έλληνας θα έλεγα, που ανέδειξε τους ζωγράφους
του Μεσοπολέμου, ανέδειξε τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής στην Ευρώπη και επομένως στο τέλος της ζωής
του δώρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα δύο αυτά μουσεία,
όπως αναφέρετε κι εσείς, τα δώρισε και ήταν υπό την εποπτεία
και τη διαχείριση του Δήμου Μυτιλήνης.
Το ένα από τα μουσεία αυτά, όπως είπατε, είναι το Μουσείο
Τεριάντ. Στο Μουσείο Τεριάντ υπάρχουν κι εκεί πίνακες του Θεόφιλου, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν τα περιοδικά που ο ίδιος ο Τεριάντ τότε στο Παρίσι, στο Μεσοπόλεμο, εξέδιδε και τα οποία
προέβαλαν τους μεγάλους ζωγράφους.
Συνέβη το εξής με το μουσείο αυτό. Η περιφέρεια ζήτησε από
το Υπουργείο Πολιτισμού κατά πόσο μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει το Μουσείο Τεριάντ, πράγμα το οποίο και
έγινε. Το Υπουργείο Πολιτισμού αμέσως ενδιαφέρθηκε για το
μουσείο αυτό και έκανε έναν προϋπολογισμό, μετά από μελέτες
2 εκατομμύριων ευρώ, τα οποία και θα ξοδευτούν προκειμένου
να διατηρηθεί και να επισκευαστεί το Μουσείο Τεριάντ.
Δεν έγινε, όμως, το ίδιο, αγαπητέ κύριε Λεβέντη, με το Μουσείο Θεόφιλου, το οποίο περιέχει και το μεγαλύτερο αριθμό των
πινάκων του Θεόφιλου, ογδόντα έξι τον αριθμό και το οποίο,
όπως πολύ σωστά λέτε, έχει και κτηριακά προβλήματα και προβλήματα στα έργα.
Στην προκειμένη περίπτωση, συμφωνήθηκε με την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και τα έργα του Θεόφιλου τα παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να τα επισκευάσει. Έρχονται δηλαδή στην Αθήνα, όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι τρόποι και το
κατάλληλο εργαστήριο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση
των έργων αυτών.
Αυτό που μένει είναι η κτηριακή υποδομή, η οποία ανήκει στο
Δήμο Μυτιλήνης ο οποίος δεν συμφώνησε όλο το μουσείο να περιέλθει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και να το
επισκευάσει. Ο Δήμος Μυτιλήνης, όμως, αποφάσισε –και την
απόφασή του μας την έχει στείλει εδώ στη Βουλή και μπορώ να
σας τη διαβάσω- ότι ο ίδιος θα ενδιαφερθεί για την κτηριακή αποκατάσταση του κτηρίου αυτού.
Επομένως, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και με την
αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού, της αντίστοιχης Τεχνικής
Υπηρεσίας Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να αποκατασταθεί και
κτηριακά το μουσείο, αφού για τους πίνακες, όπως σας είπα, ενδιαφέρεται άμεσα το Υπουργείο Πολιτισμού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε
Υπουργέ.
Ο Θεόφιλος ενώνει τελικά. Και η Μαγνησία έχει το Μουσείο
Θεόφιλου και εκεί δραστηριοποιήθηκε ο ζωγράφος.
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Κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Θεόφιλος γεννήθηκε και έζησε στη Μυτιλήνη
και φυσικό και επόμενο είναι οι Μυτιληνιοί να καμαρώνουν και να
θέλουν να έχουν και το μουσείο στην πόλη τους και επίσης να το
προβάλλουν. Εδώ, ενδεχομένως, υπάρχουν προβλήματα όσον
αφορά τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και τις ειδικότερες
γνώσεις που απαιτούνται για τη συντήρηση αυτών των έργων.
Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα για το ποιος έχει
την ευθύνη και ποιος δεν την έχει. Αυτό για το οποίο έχουμε όλοι
την ευθύνη ανεξαιρέτως, και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι Μυτιληνιοί, αλλά και όλοι οι Έλληνες, είναι αυτά τα έργα να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι πολύτιμα στοιχεία της
πολιτισμικής κληρονομιάς και της ιστορίας μας.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, κάνω έκκληση ώστε να βρεθεί
ένας τρόπος, ώστε, όπως πολύ σωστά είπατε, να έρθουν και να
συντηρηθούν τα έργα και να προστατευθούν στη συνέχεια. Και
προφανώς θα πρέπει να γυρίσουν πάλι πίσω στη βάση τους. Να
μη μεταφερθούν και συγκεντρωθούν όλα τα έργα απ’ όλη την
Ελλάδα εδώ στην πρωτεύουσα παραδείγματος χάριν. Να μείνουν
στον τόπο τους.
Όσον αφορά το χώρο που θα στεγαστούν δεν είμαι εγώ σε
θέση να δώσω απάντηση αυτήν τη στιγμή. Οπωσδήποτε, όμως,
νομίζω ότι η Μυτιλήνη έχει τις δυνατότητες και ωραιότατα κτήρια
νεοκλασικά και άλλα. Και οπωσδήποτε θα χρειαστεί και η συνδρομή και η βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
Απ’ αυτήν την άποψη, θέλω να είμαι σίγουρος ότι εσείς που
έχετε εξαιρετική ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και το Υπουργείο Πολιτισμού θα εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια, ώστε τα έργα
αυτά να μη μείνουν απροστάτευτα, βορά στα καιρικά φαινόμενα
και στα στοιχεία της φύσης. Πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Άλλωστε, το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο,
ούτως ή άλλως. Ελπίζω, λοιπόν, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού –
και αυτό περιμένω από εσάς να ακούσω- θα αναλάβει τη δέσμευση να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αυτοτελώς ή σε
συνεργασία –που είναι και το καλύτερο- με το Δήμο Μυτιλήνης,
ώστε τα έργα να προστατευθούν και να αναδειχθούν.
Γιατί, αν θέλετε, είναι και ένα στοιχείο που κάνει ανθρώπους
τουλάχιστον από όλον τον ελληνισμό να θέλουν να το επισκεφθούν. Δεν λέω, και από όλον τον κόσμο, από ανθρώπους που
ενδιαφέρονται για την τέχνη και είναι ουκ ολίγοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Λεβέντη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Η ευαισθησία είναι κοινή, κύριε Λεβέντη,
σε όλους μας για τα έργα του Θεόφιλου και όχι μόνο, για κάθε
τι το πολιτιστικό το οποίο υπάρχει και πρέπει να διατηρείται, να
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προφυλάσσεται, να προβάλλεται. Και κακώς τα πράγματα έφτασαν μέχρι εδώ που έφτασαν όσον αφορά και το κτήριο και τα
έργα στην προκειμένη περίπτωση. Και θα έλεγα κάτι παραπάνω:
ότι είναι προσβολή και προς τον δωρητή, τον Τεριάντ, ο οποίος
ιδίοις χρήμασι έφτιαξε και τα μουσεία, δώρισε και τα έργα στην
ιδιαίτερη πατρίδα του.
Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε εντολή
στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου προκειμένου να κάνει μια αυτοψία στο μουσείο
αυτό. Η αυτοψία αυτή έγινε και έχω εδώ την έκθεση της αυτοψίας και λέει ακριβώς τι συμβαίνει στο κτήριο και τι συνέβαινε
και στα έργα: πόσο επηρεάστηκαν, δηλαδή, από τις καιρικές συνθήκες και από την εγκατάλειψη, επιτρέψτε μου να πω. Επομένως, το Υπουργείο Πολιτισμού έλυσε το θέμα, όπως σας είπα,
των έργων με τη μεταφορά τους στην Αθήνα και την εδώ επισκευή, αν μπορώ να το πω έτσι.
Όσον αφορά όμως το κτήριο, εκεί η σημερινή απόφαση του
δήμου για το θέμα αυτό λέει ότι η αποκατάσταση των προβλημάτων της στέγης και της υγρασίας του κτηρίου, καθώς και η
αποκατάσταση του τεχνητού φωτισμού θα γίνουν από το Δήμο
Λέσβου. Σε ένα άλλο σημείο λέει να ζητηθεί η συνδρομή του
Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση των αλλοιώσεων
και τη συντήρηση των πινάκων, πράγμα το οποίο, όπως σας είπα,
γίνεται. Πέραν αυτού, το Υπουργείο Πολιτισμού και η αρμόδια
υπηρεσία βορείου Αιγαίου θα φροντίσει να συνδράμει το δήμο,
ώστε να υπάρξει και αποκατάσταση του κτηρίου εκεί, το οποίο
ανήκει στο Δήμο Λέσβου.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα
κενό, το οποίο νομίζω ότι τώρα πρόκειται να αποκατασταθεί.
Αυτό είναι για τα διάφορα μουσεία που υπάρχουν στη χώρα και
τα οποία δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά ανήκουν είτε σε ιδιώτες
είτε σε δήμους. Δεν υπάγονται, λοιπόν, στη εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Υπάρχουν τέτοια μουσεία, αλλά υπάρχει ένας νόμος από το 2002, ο
οποίος λέει ότι μπορεί να αποτυπωθεί σ’ ένα κείμενο θεσμικό ότι
και το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να δίνει οδηγίες και μπορεί
να συμπαρίσταται στα ιδιωτικά αυτά μουσεία και να τα αναγνωρίζει και επομένως, να συμβάλει στην ύπαρξή τους. Αυτό έχει
γίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Πρόκειται επισήμως το επόμενο
διάστημα να γενικευτεί. Επομένως, πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει τα μουσεία εκείνα που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο που μας ενδιαφέρει
του Θεόφιλου στη Βαρειά της Μυτιλήνης.
Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Χυτήρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθμόν 17/8-12-2010 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κυρίων Κωνσταντίνου
Μουσουρούλη, Τσαμπίκας (Μπίκας) Ιατρίδη, Ιωάννη Πλακιωτάκη,
Όλγας Κεφαλογιάννη, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη, Σπυρίδωνος
Γαληνού, Ιωάννη Ιωαννίδη, Αναστασίου Νεράντζη, Προκόπη Παυλόπουλου, Αθανασίου Δαβάκη, Σπυρίδωνος Ταλιαδούρου και Γεωργίου Κασαπίδη, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Μαυρουδής Βορίδης για τη συζήτηση
της επίκαιρης επερώτησης της Νέας Δημοκρατίας, ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού τον
Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
υποβάλω μία παράκληση: Η πρωτολογία και η δευτερολογία να
συμπτυχθούν και οι Βουλευτές να χρησιμοποιήσουμε όλο το
χρόνο που έχουμε, και της πρωτολογίας και της δευτερολογίας.
Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα, για να έχουμε τη δυνατότητα να
αναφέρουμε από την αρχή όλο το υλικό που έχουμε στα χέρια
μας, όπως και τα επιχειρήματά μας. Και στη συνέχεια να απαντήσει ο Υπουργός εφ’ όλης της ύλης. Αυτό συνηθίζεται άλλωστε
σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι πολύ μικρός ο χρόνος που
έχουμε.
Άρα, και ο πρώτος ομιλών από εμάς και οι υπόλοιποι δεν θα
χρησιμοποιήσουμε δευτερολογία. Θα τη χρησιμοποιήσουμε από
την αρχή για να έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά
μας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εφόσον εσείς συμφωνείτε σε αυτό…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω εάν έχει αντίρρηση
ο κύριος Υπουργός ή άλλοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Συμφωνώ, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ωραία. Θα βάλουμε το
χρόνο της πρωτολογίας, ο οποίος θα συμψηφιστεί με το χρόνο
της δευτερολογίας.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκαλέσαμε αυτήν τη συζήτηση με αίσθημα πραγματικής αγωνίας για την τύχη των αυτοδιοικητικών υποθέσεων μετά την τυπική έναρξη της εφαρμογής
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και όχι για να επαναλάβουμε την προχειρότητα και τα λάθη του σχεδιασμού του, που απ’ ό,τι φαίνεται οδηγούν και σε οικονομικό αδιέξοδο, αλλά και οργανωτικο-διοικητικό
«κομφούζιο».
Με τη συζήτηση αυτή θέλαμε να αναδείξουμε τα εμφανή
πλέον, προβλήματα και να σας καλέσουμε να τα αντιμετωπίσετε.
Διότι, κύριε Υπουργέ, στις σημερινές οδυνηρές συνθήκες, οτιδήποτε επιδεινώνει την καθημερινότητα των πολιτών δεν δικαιολογείται ούτε με το επιχείρημα της ανασυγκρότησης του
κράτους που επικαλείσθε.
Προϋπόθεση για μία επιτυχή ανασυγκρότηση ενός συστήματος δεν είναι η ολοκλήρωση ορισμένων τυπικών διαδικασιών.
Είναι η ομαλή μετάβαση και η σύγχυσης και κατάρρευσης. Και
αυτό, δεν επιτυγχάνεται με τις εγκυκλίους που διαρκώς στέλνετε
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σ’ όλη την Ελλάδα και κανείς δεν καταλαβαίνει. Τα προβλήματα
συνεχών διευκρινίσεων μεταξύ των υπηρεσιών είναι δεκάδες και,
όλα καταλήγουν στου «Κασίδη του κεφάλι». Αν θέλετε –προκαλώ- πάμε μαζί έξω από μία οποιαδήποτε αυτοδιοικητική υπηρεσία, να ρωτήσουμε τους πολίτες που κάθονται στις ουρές, αν
γνωρίζουν ποιος είναι πράγματι αρμόδιος και για ποιο θέμα.
Θα επισημάνω, λοιπόν, επιγραμματικά τα προβλήματα για λογαριασμό αυτών των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την ελλιπή πραγματικότητα των μεγάλων ιδεών της Κυβέρνησής σας:
Πρώτον, υποστελέχωση όλων σχεδόν των υπηρεσιών, αφού
το υπάρχον προσωπικό της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας και της περιφερειακής
ενότητας της έδρας της περιφέρειας. Δεν θα μιλήσω εδώ για επιμόρφωση υπαλλήλων.
Δεύτερον: Αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ διευθύνσεων της Περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας ή μεταξύ της Περιφέρειας και του δήμου, λόγω της γενικόλογης περιγραφής των
αρμοδιοτήτων ή της καθόλου περιγραφής αρμοδιοτήτων, όπως
παράδειγμα το γραφείο κίνησης οχημάτων.
Τρίτον, δυσλειτουργίες λόγω των συνενώσεων ή και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και των φορέων.
Τέταρτον, αδυναμία εκχώρησης αρμοδιοτήτων, παραδείγματος χάριν, στους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και δικαιωμάτων υπογραφής.
Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση και να πω ότι στο βόρειο Αιγαίο
μόλις προχθές ορίστηκαν θεματικοί αντιπεριφερειάρχες άνευ
χαρτοφυλακίου, γιατί τις περισσότερες φορές λειτουργούμε
αντίστροφα: πρώτα διορίζουμε τα πρόσωπα και μετά αποφασίζουμε ποιες αρμοδιότητες θα ασκήσουν.
Πέμπτο και τελευταίο, δεν είναι ακόμα γνωστή η κατανομή των
έστω και λίγων πόρων σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων.
Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα, που προφανώς
έχουν επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος.
Με όλο αυτό το πήγαινε, έλα, κύριε Υπουργέ, υπηρεσιών, εγγράφων, πολιτών, υπαλλήλων, αρμοδιοτήτων είναι άγνωστο το
εάν αλλά και το πότε θα μπορέσει να γίνει παραγωγικό αυτό το
σύστημα.
Όσον αφορά τώρα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις -ένα
ακόμα επίπεδο που προστέθηκε- αυτές προέκυψαν είτε από την
αλλαγή της ονομασίας των κρατικών Περιφερειών Αττικής και
Κρήτης είτε από συρραφή τριών κρατικών Περιφερειών, όπως η
Πελοπόννησος η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια, είτε από συρραφή
αναπτυξιακά άσχετων κρατικών Περιφερειών ανά δύο, περίπτωση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου.
Οι έδρες των γενικών διευθύνσεων των αποκεντρωμένων
αυτών διοικήσεων ορίστηκαν προφανώς για να εξυπηρετούν τοπικές ισορροπίες. Οι δε διευθύνσεις, που υπάγονται σ’ αυτές τις
γενικές διευθύνσεις όχι μόνο βρίσκονται σε άλλες πόλεις, αλλά
ταυτόχρονα έχουν και τοπική, γεωγραφική, υπηρεσιακή ιεραρχία.
Θα δώσω ένα παράδειγμα υπόθεσης πολίτη που θέλει να διορθώσει ένα λάθος που έγινε στο επώνυμό του. Μέχρι πρότινος την
αρμοδιότητα αυτή την είχαν οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Τώρα ο πολίτης υποχρεούται να απευθυνθεί στη Διεύθυνση
Αστικής Κατάστασης, σε άλλη πόλη, χωρίς βεβαίως να μπορεί
να εξυπηρετηθεί, αφού η υπηρεσία αυτή ακόμη δεν γνωρίζει αν
έχει ή δεν έχει την αρμοδιότητα αυτή. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τους νησιώτες. Χωρίς λειτουργική εξακτίνωση των υπηρεσιών στα νησιά οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν πολύωρες και δαπανηρές μετακινήσεις.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Εκτός από την ταλαιπωρία του πολίτη, λοιπόν, που αντιμετωπίζει ένα πιο συγκεντρωτικό κράτος και άρα λιγότερη άμεση εξυπηρέτηση, δημιουργείται κι ένα επιπλέον θέμα στο προσωπικό
της περιφέρειας, δεδομένου ότι οι καλοί, για να μπορέσουν να
κάνουν καριέρα, φεύγουν από την πόλη τους κι έτσι η κεντρική
υπηρεσία αποδυναμώνεται.
Κύριε Υπουργέ, και μάγος να είσαι, αυτό το σύστημα ούτε να
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το διοικήσεις μπορείς, αλλά ούτε και να περιμένεις να σου αποδώσει. Άσε που, πλην του κεντρικού κράτους, έχουμε και πάλι
τρία επίπεδα. Αντί για δήμους, νομαρχίες και περιφέρειες, τώρα
έχουμε μεγαλύτερους φήμους, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Και επειδή ξέρουμε πια όλοι, πόση «ευαισθησία» έχει η Κυβέρνησή σας στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για να μην πω τη γνώμη ορισμένων για τους δημοσίους
υπαλλήλους- θα περάσω τώρα στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μπείτε, κύριοι συνάδελφοι, στο διαδίκτυο και ψάξτε
να βρείτε τις ιστοσελίδες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
Ψάξτε να βρείτε οργανογράμματα και συνδέσμους. Το απόλυτο
χάος! Ούτε το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει παραπομπές!
Μπήκα στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για να ανακαλύψω ότι πρόκειται για την ιστοσελίδα της
προηγούμενης κρατικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου
ακόμα μας καλωσορίζει η απελθούσα γενική γραμματέας! Η νέα
περιφέρεια ποιά ιστοσελίδα θα έχει, αφού την προηγούμενη την
κληρονόμησε η αποκεντρωμένη διοίκηση;
Στο, δε, νότιο Αιγαίο πληκτρολογείς «αποκεντρωμένη διοίκηση» και βρίσκεις «Βόρειο Αιγαίο»! Δείτε τα όλα αυτά, γιατί ο
κόσμος ψάχνεται κι είναι ντροπή.
Τουλάχιστον ο κ. Μαχαιρίδης, ο νέος αιρετός Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου, που είναι και του ΠΑΣΟΚ, δείχνει να παραδέχεται την ανετοιμότητα. Μόλις πριν από μία εβδομάδα δήλωσε σε
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα αρχίσει να λειτουργεί το Μάρτιο.
Και κάτι ακόμη. Ποιο είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμά σας,
για το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ»; Θυμίζω ότι το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» το είχατε αναγγείλει με τυμπανοκρουσίες, προκειμένου
να αποτελέσει, ας πούμε, το διάδοχο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και να στηρίξει τη μετάβαση στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ορίστε,
λοιπόν, τώρα μεταβήκαμε. Πότε και πώς θα υποστηριχθούν οι
υπηρεσίες μέσα σ’ αυτό το πρόγραμμα; Πού είναι οι πόροι και
ποια είναι η περιφερειακή κατανομή τους; Κι εδώ θα ήθελα μία
απάντηση.
Επίσης, θα ήθελα και δύο απαντήσεις για τα εξής. Το ένα έχει
να κάνει με την άγνωστη πλέον τύχη των ενταγμένων έργων του
«ΘΗΣΕΑΣ».
Και δεύτερον, γιατί άραγε οι γενικοί γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων δεν διορίστηκαν με την πολυδιαφημισμένη διαδικασία του open.gov; Μάλλον επειδή η Κυβέρνηση
τώρα τρέχει και δεν φθάνει. Και πολύ γρήγορα βέβαια «κάνει
γαργάρα» τα ωραία λόγια, τα μεγάλα.
Τώρα θέλω να αναφερθώ στην αναπτυξιακή διάσταση του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Αν μας είχατε πείσει, κύριε Υπουργέ, ότι οι συγκεκριμένες επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις σχεδιάστηκαν σε
αναπτυξιακή βάση, θα μπορούσα να το συζητήσω. Τώρα όμως
μπορώ να σας κατηγορήσω ότι δεν δώσατε καμμία σημασία στην
εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση των πέντε ΠΕΠ, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τα οποία συνένωναν με στρατηγικό τρόπο αναπτυξιακά όμοιες περιφέρειες.
Ακούστε, λοιπόν, τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε πέντε από τις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έχουμε,
λοιπόν, τρία ΠΕΠ να αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές αποκεντρωμένες διοικήσεις ή ανάποδα, τέσσερις αποκεντρωμένες
διοικήσεις να είναι αρμόδιες για μέρη μόνο τριών ΠΕΠ ή ακόμα,
μία αποκεντρωμένη διοίκηση να είναι αρμόδια για μέρη από δύο
διαφορετικά ΠΕΠ. Να μην τα επαναλάβω τα ΠΕΠ, είναι γνωστά.
Έχουμε, επίσης και το πρωτοφανές, για έξι μήνες, έως το
τέλος Ιουνίου, δηλαδή, οι αρμόδιες για τα ΠΕΠ να είναι οι διαχειριστικές αρχές, οι οποίες θα υπάγονται τώρα στο γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης και από τον Ιούλιο και μετά στον
αιρετό. Σκυταλοδρομία υπογραφών, δηλαδή.
Γιατί άραγε να μη μεταφερόταν η αρμοδιότητα αυτή απευθείας στον αιρετό; Προφανώς λόγω του δικαιώματος υπογραφής ένταξης. Και ερωτώ τώρα τι γνωρίζουν οι αποκεντρωμένοι
για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ που οφείλουν
να εφαρμόσουν, να μάθουν και στη συνέχεια, να παραδώσουν
στον αιρετό; Δηλαδή, πάει ένα εξάμηνο στο βρόντο και δεύτε-
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ρον, πώς θα προεδρεύουν στις επιτροπές παρακολούθησης.
Θα ήθελα, επίσης, να ρωτήσω τι θα γίνει με την περίφημη και
εδώ και δύο χρόνια προαναγγελθείσα διαδικασία αξιολόγησης
των προγραμμάτων στη συνέχεια αναθεώρησης και των ΠΕΠ και
του ΕΣΠΑ. Να πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά μόνο ως κοροϊδία αντιλαμβάνομαι την προχθεσινή συνάντηση του κ. Χρυσοχοΐδη με τους περιφερειάρχες, στους οποίους, μάλιστα,
ανήγγειλε νέα περιφερειακή στρατηγική, η οποία θα βασίζεται
στα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τους ζήτησε δε -άκουσον, άκουσον! να καταθέσουν προτάσεις, ιδέες και επικαιροποιημένα σχέδια.
Αλίμονο! Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι η
περιφερειακή του διάσταση και όλα αυτά είναι ήδη ειλημμένα.
Ας κοιτάξει ο Υπουργός πώς θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αναντιστοιχία των αποφάσεων που θα ληφθούν από τον Ιούλιο και
μετά, με αυτήν τη στρατηγική.
Θα τα αποδείξω τώρα όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, καταθέτοντας μία εγκύκλιο η οποία εστάλη σε όλες τις
διαχειριστικές αρχές ανά την Ελλάδα -η οποία είναι ακόμη σε
σχέδιο και η οποία εστάλη τώρα- για τον τρόπο με τον οποίο θα
αντιμετωπίζουν οι διαχειριστικές αρχές τις επιπτώσεις που έχει ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στα προγράμματα, αυτό το πέρα-δώθε που σας
ανέφερα πριν.
Σας ξαναλέω ότι πρόκειται για σχέδιο εγκυκλίου κατόπιν εορτής και μάλιστα, εγώ τον Ιούνιο του 2010, σε ερώτηση που είχα
κάνει σχετικά είχα πει πού είναι το Υπουργείο Οικονομίας, η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης να αξιολογήσει τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να προβλέψει και
να στείλει εγκαίρως οδηγίες για το πώς θα τροποποιηθούν τα
προγράμματα.
Αξίζει τον κόπο, κύριοι συνάδελφοι, να διαβάσετε αυτήν την
εικοσασέλιδη εγκύκλιο για να δείτε την αναστάτωση που προκαλείται στο όλο σύστημα. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά εσάς. Αφορά
τη διάλυση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του πλέον κομβικού σημείου στην Κυβέρνηση για την προώθηση της ανάπτυξης. Και αν τολμάει το αρμόδιο Υπουργείο, να
στείλει στα χίλια πεντακόσια περίπου άτομα που στελεχώνουν
τις διαχειριστικές αρχές ένα ερωτηματολόγιο για να δει τι απαντήσεις θα πάρει.
Όμως, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», δεν επηρεάζει μόνο τη διαχείριση
των ΠΕΠ. Επηρεάζει και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Υπουργείων, των τομεακών, δηλαδή, στα οποία
τα ΠΕΠ έχουν εκχωρήσει πόρους. Εκεί να δείτε τι χαμός γίνεται.
Επηρεάζει ακόμη και την υλοποίηση των έργων με δικαιούχους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή, πρώην νομαρχίες
και δήμους. Επειδή δε άλλαξαν οι φορείς, οι δικαιούχοι πρέπει να
τροποποιήσουν όλες τις αποφάσεις ένταξης και τα τεχνικά δελτία των έργων. Ακόμα, για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, ψάχνονται να δουν ποια υπηρεσία είναι η προϊστάμενη αρχή. Τέλος,
προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από δήμους,
πρέπει τώρα να αναδιατυπωθούν για να κληροδοτηθούν σε
νέους φορείς.
Να μην πω για τις πληρωμές, τα περιφερειακά ταμεία, τα χρηματικά εντάλματα των δήμων και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και
αυτά συμβαίνουν, ενώ υπάρχει στόχος δαπανών για το ΕΣΠΑ και
απορρόφησης. Να μη μιλήσω για τον προληπτικό έλεγχο των
συμβάσεων που από 1 εκατομμύριο πήγε στα 100.000 ευρώ. Εδώ
σας είπε ήδη το ελεγκτικό συνέδριο τη γνώμη του. Και όλα αυτά
σε μια εποχή που το ΕΣΠΑ έπρεπε να πετάει με το γνωστό θέμα
της επανεκκίνησης της οικονομίας του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος
δηλώνει ότι θα το επιταχύνει, όπως δηλώνει και εξαγγέλλει συνεχώς αόρατα ποσά για τον αναπτυξιακό νόμο, για το ΕΤΕΑΚ
κ.ο.κ..
Θα πω τώρα ορισμένες πτυχές των επιλογών της Κυβέρνησης
για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του Αιγαίου, η οποία θυμίζω ότι
έχει έδρα τον Πειραιά. Επιγραμματικά, θα πω δύο ζητήματα. Το
πρώτο προφανώς αφορά στο ΕΣΠΑ, όπου η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει την ευθύνη των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών,
των ΠΕΠ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για έξι μήνες. Όμως, στο
ίδιο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ανήκει και η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Κρήτης, η οποία ανήκει τώρα στην Αποκε-
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ντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Δηλαδή, ένα ΠΕΠ, δύο αποκεντρωμένες διοικήσεις, τρεις περιφέρειες. Καληνύχτα σας, θα έλεγα
σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ.
Το δεύτερο αφορά στον αναπτυξιακό νόμο. Αφού τρομάξαμε
να ψηφιστεί επιτέλους ένας αναπτυξιακός νόμος –ο όποιος,
τέλος πάντων- για να υπάρχει στη χώρα, οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, οι ΔΙΣΑ, που είναι αρμόδιες στην περιφέρεια, ζουν ακριβώς την ίδια «καλλικράτεια» περιπέτεια. Στο
βόρειο Αιγαίο, η υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου για το
πρώτο εξάμηνο του 2011 ανατέθηκε στο γενικό γραμματέα της
αποκεντρωμένης διοίκησης με έδρα τον Πειραιά.
Σημειώστε τώρα ότι δεν έχουν συγκροτηθεί όργανα ελέγχου,
για να πιστοποιήσουν τις ήδη ενταγμένες επενδύσεις και δεν έχει
συσταθεί ακόμα η κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή, για να αξιολογήσει όχι τις καινούργιες, αλλά τουλάχιστον αυτές που είναι
στη σειρά!
Θα πάρω καμμία απάντηση για όλα αυτά; Αυτή είναι μία δουλειά που ο διορισμένος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, ο κ. Χατζημιχάλης, πρέπει να διεκπεραιώσει μέσα σε πέντε μήνες, γιατί
από 1ης Ιουλίου θα τη μεταφέρει σε δύο, δηλαδή στον κ. Μαχαιρίδη στο νότιο Αιγαίο και στον κ. Γιακαλή στο βόρειο Αιγαίο.
Κατά τα άλλα, ακούσαμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να λέει ότι από
τον αναπτυξιακό νόμο προκηρύσσονται 4 δισεκατομμύρια ευρώ
τον Μάρτιο!
Πείτε μου τώρα πώς καταφέρνει η Κυβέρνηση να ψελλίζει
ακόμα ότι προάγει καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, ενώ παράγει
τέτοια απίθανα διοικητικά εκτρώματα και βρίσκει πραγματικά
ασύλληπτους τρόπους να μπλέξει αυτό που δεν ήταν καν μπλεγμένο στη χώρα!
Κάθε φορά που λέω ότι δεν μπορεί να γίνονται αυτά, αμέσως
βλέπω και ένα προεδρικό διάταγμα και μάλιστα, με τίτλο «Καταπληκτικές ρυθμίσεις», «Βελτιωτικές απλουστεύσεις», κ.ο.κ..
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχω εξαντλήσει το χρόνο μου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας. Προσέξτε, γιατί πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Είχαμε πει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είχαμε πει ότι εξαντλήσατε και τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μπορώ να έχω ακόμα
δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κανονίστε, παρακαλώ,
το κλείσιμο της ομιλίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα το ρυθμίσω.
Θέλω να σταθώ λίγο στην ιδιαιτερότητα του νοτίου και του βορείου Αιγαίου. Δεν πρόκειται απλά για δύο νησιωτικές περιφέρειες. Πρόκειται για ακριτικές περιφέρειες, ιδιαίτερα αποκεντρωμένες σε μία περιοχή με τις γνωστές γεωπολιτικές συνθήκες
και, ταυτόχρονα, για δύο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πολύ ευαίσθητη περιοχή, όπως είναι η
Ανατολική Μεσόγειος. Όμως, τις αντιμετωπίζετε με τον ίδιο
τρόπο που αντιμετωπίζετε και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες
της χώρας.
Θα περίμενε, κανείς όλο αυτό το αναπτυξιακό σας σχέδιο να
απάλυνε δύο προβλήματα, το πρόβλημα των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων και το πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Αττική. Δεν κάνει, όμως, ούτε το
ένα ούτε το άλλο! Δεν επιλέξατε κανένα από τα σωστά και δοκιμασμένα στην πράξη μοντέλα περιφερειοποίησης μιας χώρας.
Για τις επιπτώσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στα κοινοτικά κονδύλια
έχουμε κάνει ειδική επίκαιρη ερώτηση πριν από ένα χρόνο. Ήσασταν εκεί, κύριε Υπουργέ, και δεν μας απαντήσατε. Γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά ότι διατηρώντας τις δεκατρείς αιρετές περιφέρειες σε επίπεδο υποδιαίρεσης της χώρας για την κατανομή των
κονδυλίων, στην ουσία χάνετε και πόρους και επιλεξιμότητα. Και
αυτό με αποκλειστικά δική σας ευθύνη!
(Στο σημείο αυτό κτυπάει επανειλημμένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κλείνω, με μια αναφορά στην υποστήριξη της αναπτυξιακής
διαδικασίας στην περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει δύο
πολύ σημαντικές ενέργειες. Η πρώτη ήταν η εκπόνηση μελέτης
σκοπιμότητας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και δυσλειτουργιών, μέσα από τη δημιουργία των αναπτυξιακών οργανισμών περιφέρειας, που η δική σας Κυβέρνηση κατήργησε. Η
δεύτερη ήταν μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για την απόκτηση
διαχειριστικής επάρκειας από όλους τους φορείς, που επίσης
καταργήσατε με οδυνηρά αποτελέσματα, όπως θα διαπιστώσετε
στη συνέχεια της πορείας εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Σας ευχαριστώ.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Μουσουρούλη.
Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι,
ότι κατ’ εξαίρεσιν και κατ’ οικονομίαν συμψηφίζεται ή συμποσούται ο χρόνος της πρωτολογίας με τη δευτερολογία, σύμφωνα
με τον Κανονισμό, που δεν τον έφτιαξα εγώ. Πρέπει να είναι διακεκριμένος ο χρόνος της πρωτολογίας από το χρόνο της δευτερολογίας. Κατ’ οικονομίαν και κατ’ εξαίρεσιν, λοιπόν, το δεχόμαστε και υπάρχει παράκληση να μην υπερβαίνουμε το χρόνο.
Αυτό ήθελα να σας υπενθυμίσω.
Παρακαλείται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας της Α’ Αθηνών να λάβει το λόγο για την πρωτολογία του των πέντε λεπτών.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ οικονομίαν και κατ’ εξαίρεση, όπως είπατε, θα χρησιμοποιήσω κι εγώ και τη δευτερολογία μου, ώστε να έχει ο κύριος
Υπουργός τη δυνατότητα να απαντήσει συνολικά.
Διευκρινίζω κάτι από την αρχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η επίκαιρη επερώτηση που καταθέσαμε αφορά την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου. Όμως, το θέμα έχει καταστεί ανεπίκαιρο, διότι η
επίκαιρη επερώτηση κατατέθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, εν όψει των
προετοιμασιών που έπρεπε να έχουν γίνει από 1ης Ιανουαρίου
και τώρα είμαστε στο τέλος του μηνός.
Άρα, μοιραία –και νομίζω πως είναι επίκαιρο πια το θέμα- η συζήτηση επεκτείνεται στο πώς λειτουργεί αυτήν τη στιγμή ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ήδη στον πρώτο μήνα, μετά τον τρόπο με τον οποίο
ψηφίστηκε και ανέλαβαν οι νέες αιρετές αρχές τις αρμοδιότητές
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ψηφιζόταν ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είχαμε πει μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι και η σπουδή με
την οποία ψηφίστηκε και η προχειρότητα με την οποία οργανώθηκε, θα οδηγούσε σ’ αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε,
δηλαδή στην αδυναμία λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, δηλαδή
και των δήμων και των περιφερειών. Το αποτέλεσμα, δυστυχώς,
είναι ήδη ορατό. Εκεί θα επικεντρώσω ορισμένες παρατηρήσεις
που έχω να κάνω.
Παίρνω το παράδειγμα του ΕΣΠΑ. Όλοι ξέρουμε ότι το ΕΣΠΑ
ίσως είναι η τελευταία, με τα σημερινά δεδομένα, μεγάλη ευκαιρία –εύχομαι και ευχόμαστε όλοι να υπάρξουν και άλλες στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- για την ανάπτυξη του τόπου
στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέρετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση πέτυχε το ανώτατο δυνατό επίπεδο σε ό,τι αφορά τους πόρους που μπορούσαμε να
έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν πανθομολογούμενο την εποχή εκείνη. Το ζήτημα ήταν πώς θα το αξιοποιήσουμε. Η οργάνωση που είχε προηγηθεί διασφάλιζε την καλή
πορεία του ΕΣΠΑ.
Όπως επίσης εμείς, ως κυβέρνηση, ήμασταν εκείνοι που απορροφήσαμε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με διαφάνεια και
χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Όλοι ξέρουμε πώς πραγματικά κατέληξαν το Α’ και το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο –ιδίως το Β’- με τις
απευθείας αναθέσεις και την αδιαφάνεια.
Είχαμε δρομολογήσει, λοιπόν, τις προϋποθέσεις, ώστε και το
ΕΣΠΑ να λειτουργήσει συνολικά και ταυτοχρόνως να μη χαθεί
ούτε 1 ευρώ. Να το αποτέλεσμα με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»!
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Σας λέω τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή. Υποτίθεται ότι οι περιφέρειες θα αναλάβουν το κομμάτι του ΕΣΠΑ που τους αναλογεί
από πλευράς διαχείρισης την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.
Με ποια υποδομή και ποιες δυνατότητες από 1ης Ιουλίου θα γίνει
αυτό –ας το αφήσουμε καλύτερα τώρα- θα το δούμε τότε.
Τι πρέπει, όμως, να γίνει μέχρι τότε; Μέχρι τότε οι περιφέρειες,
παραδείγματος χάριν, θα πρέπει μέσα στον Μάρτιο, δηλαδή στις
31.3.2011, να έχουν κάνει προϋπολογισμό. Ξέρετε ότι δεν έχουν
σήμερα προϋπολογισμό οι περιφέρειες. Λειτουργούν με δωδεκατημόρια των νομαρχιών. Ταυτοχρόνως, μέχρι τις 31.3.2011
πρέπει να κάνουν αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, αυτού του ΕΣΠΑ που
θα πάρουν από το διορισμένο γενικό γραμματέα της περιφέρειας. Τούτη δε τη στιγμή που μιλάμε γίνονται εντάξεις από τους
γενικούς γραμματείς της περιφέρειας.
Και σας ρωτώ: Οι εντάξεις που γίνονται -και μάλιστα με
σπουδή και πολλές φορές υπερβαίνουν ακόμη και τα χρηματοδοτικά δεδομένα του ΕΣΠΑ- θα πρέπει να μπουν στο πλαίσιο της
αναθεώρησης που έχουν να κάνουν οι περιφέρειες μέχρι
31.3.2011;
Ελάτε, λοιπόν, να μου πείτε αν μπορούν να λειτουργήσουν και
θα σας πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Να κάνουν προϋπολογισμό με χρήματα που δεν ξέρουν; Να κάνουν προϋπολογισμό
και αναθεώρηση μαζί; Με τι εργαλεία; Πάλι δεν το κουβεντιάζω,
γιατί δεν υπάρχουν. Κυρίως με ποιο προϋπολογισμό; Για παράδειγμα, τονίζω ότι τομεακό υγείας, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει.
Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο Υγείας κάνει εντάξεις, χωρίς καμμία προετοιμασία για την περιφέρεια. Θέμα, επίσης, τίθεται με
το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες στον τομέα της οδοποιίας, παραδείγματος χάριν, ήδη έχει ξεπεραστεί το όριο των
χρηματοδοτήσεων. Τι θα βρουν να κάνουν αυτές οι περιφέρειες;
Δεν μιλάω, επίσης, και για δυο άλλα γεγονότα με λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω το χρόνο. Έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις
και ζητούν οι άνθρωποι τα λεφτά, για να πληρωθούν από τις
επενδύσεις που έγιναν. Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν μέσα
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που θα δώσουν, όποιοι δώσουν, στο πλαίσιο της περιφέρειας. Τι θα γίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις; Πώς θα λειτουργήσουν οι περιφέρειες;
Ένα τελευταίο πάλι για τις περιφέρειες. Ξέρετε ότι μέχρι τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» το μισθό των υπαλλήλων των νομαρχιών τον πλήρωνε το δημόσιο.
Μετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τους μισθούς των υπαλλήλων της περιφέρειας τους πληρώνει η περιφέρεια. Το ερώτημα είναι το
εξής, λοιπόν, αυτήν τη στιγμή:
Θα μας πείτε, κύριε Υπουργέ, εάν το ποσό το οποίο δίνει ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στην περιφέρεια είναι μόνο για τη δουλειά την
οποία πρέπει να κάνει σε επίπεδο αναπτυξιακό κ.λπ. ή σ’ αυτό
θα πρέπει να προστεθεί το ότι αυτοί οι άνθρωποι -της περιφέρειας δηλαδή- θα πληρώσουν μ’ αυτά τα χρήματα και τους μισθούς των υπαλλήλων;
Δεσμεύεστε εδώ ότι οι μισθοί των υπαλλήλων θα είναι πρόσθετο κονδύλι, το οποίο πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν; Γιατί αν μας πείτε ότι μ’ αυτά που
θα τους δώσετε με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», από το Μάρτη και πέρα,
θα πληρώνουν και τους μισθούς των υπαλλήλων, σας λέω ότι
δεν φτάνει που τα λεφτά είναι λιγότερα απ’ ό,τι ήταν προηγουμένως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι όπως τα δίνετε με τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα έχουν να πληρώνουν και μισθούς. Πώς θα λειτουργήσουν;
Τονίζω, λοιπόν, ότι είναι παντελώς ανέτοιμες οι περιφέρειες.
Τους φορτώνετε την αρμοδιότητα από 1ης Ιουλίου και τους αναγκάζετε να κάνουν προϋπολογισμό μέσα στο Μάρτη και αναθεώρηση του ΕΣΠΑ μέσα στο Μάρτη. Έχοντας τους φορτώσει με
όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία στην κυριολεξία τα ξεφορτώνεστε εσείς για να τα πετάξετε στην περιφέρεια, θα πείτε ενδεχομένως μεθαύριο ότι η αποτυχία του ΕΣΠΑ, η οποία
δυστυχώς είναι δρομολογημένη από την πολιτική σας, δεν οφείλεται στον κεντρικό κράτος, ούτε στο διορισμένο γενικό γραμματέα περιφέρειας, αλλά οφείλεται στις περιφέρειες. Δηλαδή,
άλλη μία φορά, λόγω πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και αντίθετα απ’ αυτό
που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ θα έρθει να πει ότι
για όλα φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία είναι ανίκανη να
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λειτουργήσει.
Το είχατε κάνει και πριν. Μέχρι το 2004 ήταν στην κυριολεξία
αδύναμη να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήρθε στα
πόδια της. Φτιάξατε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» με τόση προχειρότητα,
τόση ανοργανωσιά και την οδηγείτε πάλι στο μαρασμό.
Τελειώνω με δύο άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τη
λειτουργία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τι συμβαίνει στις πολεοδομίες, αυτήν τη στιγμή στους δήμους. Κανένας δεν ξέρει πού να πάει και τι να κάνει. Μεταφέρθηκαν τα
πολεοδομικά γραφεία -γενικότερα κι εκεί που δεν υπήρχαν στους
δήμους- στους δήμους. Σας έχει πει κανείς στο Υπουργείο τι
συμβαίνει, αν ξέρει ο πολίτης πού να πάει και ποιος μπορεί να
βάλει υπογραφή;
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, είναι ότι μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των σχολείων όπως ξέρετε, στην
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Τα ενοίκια των σχολείων τα οποία
πλήρωνε η νομαρχία και είναι πάρα πολλά σε ορισμένες περιφέρειες, ποιος θα τα πληρώσει; Ο δήμος; Με τι πόρους; Ποιος
έδωσε αυτούς τους πόρους στο δήμο;
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι μόνος σας στόχος ήταν να κάνετε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να δείξετε ότι κάνετε μία μεταρρύθμιση κι
από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι δικό τους.
Θα το επαναλάβω και είναι η καταληκτική μου φράση: Το
ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την τακτική του κούκου. Ο κούκος ξέρετε,
είναι το πουλί εκείνο το οποίο έχει την τακτική –είναι το μόνο άλλωστε- να κάνει τα αβγά του και να τα πηγαίνει σε ξένες φωλιές
για να τα επωάσουν. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούσατε
πάντα μπροστά στις μεγάλες ευθύνες. Αυτό κάνετε και με τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Δυστυχώς το κάνετε και με το ΕΣΠΑ, την τελευταία μεγάλη
αναπτυξιακή ευκαιρία της χώρας. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε
και στη συνέχεια και θα υποστείτε πάντοτε τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο για να δείτε ότι όσα σας λέγαμε για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» κι ότι δεν έπρεπε να γίνει μέσα σ’ αυτήν τη συγκυρία, ήταν ορθά.
Δυστυχώς εμείς είχαμε δίκιο κι εσείς δουλεύατε με όρους επικοινωνιακούς και μετάθεσης των ευθυνών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Παυλόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» που οργανώνει το Ίδρυμα
της Βουλής, δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Ρεθύμνης.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, με πολλές υποσχέσεις, φιλόδοξα λόγια και βαρυσήμαντες δηλώσεις εξαγγείλατε ένα χρόνο πριν το νέο διοικητικό σύστημα της χώρας με τους καλλικρατικούς δήμους, τις
αιρετές περιφερειακές διοικήσεις και τις επτά γενικές διοικήσεις
ένα χρόνο πριν και το βασικό ερώτημα είναι:
Τι κάνατε μέσα στο χρόνο που μεσολάβησε μέχρι τη λειτουργία του νέου συστήματος, ώστε ο μηχανισμός να είναι έτοιμος
να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της χώρας; Είχατε οργανωθεί
σε κάποιο επίπεδο; Δημιουργήσατε κατάλληλο πεδίο εφαρμογής
του νέου διοικητικού συστήματος της χώρας; Η απάντηση είναι
ένα μεγάλο και απογοητευτικό «όχι». Όχι, δεν φροντίσατε να
είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο διοικητικό σύστημα, όχι, δεν
ήσασταν έτοιμοι σε κανένα επίπεδο, όχι, δεν είχατε οργανωθεί
καθόλου.
Θέλετε να μάθετε ποια είναι η εντύπωση των πολιτών για την
κατάσταση που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο μήνα; Ότι δεν
υπάρχει τίποτα και ότι με αυτό που φτιάξατε, που αλλάξατε τα
ονόματα και τα γεωγραφικά όρια και τίποτα περισσότερο, ενισχύσατε την γραφειοκρατία και τη διογκώσατε επικίνδυνα, ότι
είπατε πολλά, υποσχεθήκατε περισσότερα και τελικά, κάνατε
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πολύ λίγα και κυρίως, δεν ήσασταν έτοιμοι ούτε ικανοί να στηρίξετε το ίδιο το οικοδόμημα που χτίσατε.
Η εικόνα είναι η ίδια τόσο στους δήμους, όσο και στις περιφέρειες και στις γενικές διοικήσεις. Θα μείνουμε, όμως, στο θέμα
της σημερινής συζήτησης για την κατάσταση στις γενικές διοικήσεις.
Πρώτον, οι εγκύκλιοι και οι υπουργικές αποφάσεις δεν αναρτώνται ποτέ έγκαιρα. Δεύτερον, η σύγχυση για τις αρμοδιότητες
έχει προκαλέσει χάος, που πολύ αναλυτικά σας ανέφερε και ο κ.
Μουσουρούλης. Τρίτον, οι υπηρεσίες που μεταφέρονται από την
πρώην κρατική περιφέρεια στους δήμους ή στην αιρετή περιφέρεια, παραμένουν ανενεργές, καθώς ενώ οι υπάλληλοί τους γνωρίζουν πού θα τοποθετηθούν οργανικά, δεν γνωρίζουν πότε
τελικά θα πάνε, πού θα είναι τα γραφεία τους, ποιο θα είναι το
αντικείμενό τους, ποιοι θα είναι οι προϊστάμενοί τους.
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η πρώην Τεχνική Υπηρεσία
Δήμων και Κοινοτήτων στο Ρέθυμνο, ενώ έγινε η διαπιστωτική
πράξη από το γενικό γραμματέα για τη μετάταξη των υπαλλήλων της στο νέο Δήμο Ρεθύμνης, τελικά παραμένουν στα γραφεία της πρώην κρατικής περιφέρειας, δεν ξέρουν πότε θα πάνε
στο νέο Δήμο Ρεθύμνης και εδώ και ένα μήνα βρίσκονται ανενεργοί στα γραφεία τους.
Σ’ αυτήν την κατάσταση βρίσκονται εδώ και ένα μήνα οι περισσότερες υπηρεσίες του κράτους. Και βέβαια, δεν ευθύνονται
οι υπάλληλοι, τους οποίους εσείς ως Κυβέρνηση καταδιώκετε
ανελέητα σε όλα τα επίπεδα. Ευθύνεστε εσείς και η ανικανότητά
σας να ανταποκριθείτε στην πραγματικότητα και στις ουσιαστικές ανάγκες της χώρας. Διότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα
σήμερα, ουσιαστικά δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες και κυρίως,
δεν προχωρούν σοβαρά αναπτυξιακά ζητήματα, όπως τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και γενικότερα τα ζητήματα αναπτυξιακών
έργων, υποδομών και υπηρεσιών.
Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα όσον αφορά στο ΕΣΠΑ και
όλα αυτά που μας λέγατε ότι ήσασταν έτοιμοι, ότι το ΕΣΠΑ δεν
κινδυνεύει. Εδώ βλέπουμε ότι για έργα, τα οποία θα μπορούσαν
να έχουν προχωρήσει και θα μπορούσε να υπάρχει απορρόφηση,
ήρθατε και πήρατε αδικαιολόγητες και αψυχολόγητες αποφάσεις, όπως αυτή που ελήφθη στις 17 Ιουνίου του 2010 από τον ειδικό γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού, ο οποίος ανακάλεσε την
ισχύ ένταξης και απέρριψε έργα των ΟΤΑ, Α’ και Β’ βαθμού, που
αφορούσαν την ψηφιακή σύγκλιση, με αιτιολογία την αλλαγή του
διοικητικού χάρτη της χώρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του
νόμου για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Αρκετά από τα έργα αυτά αφορούσαν και δήμους που ουδόλως θα επηρεάζονταν από το νέο νόμο, ενώ σημαντικό μέρος
αυτών αφορά κρίσιμης σημασίας υποδομές, οι οποίες θα συνεχίσουν να υφίστανται και σήμερα που εφαρμόζεται το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Ακόμα δεν έχουμε πάρει καμμία
απάντηση, εκτός από τις γενικές και αόριστες γνωστές απαντήσεις των Υπουργών της Κυβέρνησής σας.
Το μπάχαλο που επικρατεί και ο κίνδυνος από την καθυστέρηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ, αποδεικνύεται στην πράξη και
από τις δηλώσεις που κάνουν τα στελέχη τα δικά σας στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης.
Θέλω να σας αναφέρω ότι ο κ. Αρναουτάκης, νέος αιρετός Περιφερειάρχης Κρήτης, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο της καθυστέρησης του ΕΣΠΑ, ανέφερε ότι έστω και άτυπα ο ίδιος θα
ξεκινήσει από τώρα να διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, αντί να περιμένει
τους έξι μήνες που έχετε εσείς κρίνει ότι θα περάσει το ΕΣΠΑ
πλέον στην καινούργια αιρετή περιφέρεια. Δεν θα περιμένει και
ιδίως μέχρι τον Ιούλιο.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι και τα ίδια τα δικά σας τα στελέχη αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο από την καθυστέρηση του Προγράμματος του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα της
χώρας, όπως εσείς τη διαμορφώσατε, όπως την προχωράτε,
χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς κανένα ρεαλιστικό στόχο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε την κ.
Κεφαλογιάννη.
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Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας στο Νομό Λασιθίου, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω ότι στην πράξη, πλέον, αποδεικνύεται ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ήταν ένα κακώς σχεδιασμένο νομοθέτημα, χωρίς κανένα επιχειρησιακό σχέδιο για μετάβαση στις νέες δομές.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι τόσο ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσο και ο
νόμος των κινήτρων ήταν δύο νομικά ουσιαστικά κείμενα χωρίς
καμμία διέξοδο που να οδηγεί στην ανάπτυξη. Η Κυβέρνηση έχει
μετατρέψει τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε μέρος του μνημονίου, αφού
υπάρχει σημαντική περικοπή στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και βεβαίως δεν γνωρίζουμε και δεν έχει αποσαφηνιστεί
μέχρι σήμερα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των
πόρων.
Ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο έχουν δημιουργηθεί τεράστια
προβλήματα με τη διοικητική αποκέντρωση –κάθε νησί και
δήμος- χωρίς να υπάρχει καμμία συνέχεια στη διοικητική αποκέντρωση. Βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά το
συγκεκριμένο σύστημα.
Επίσης με την κατάργηση των επαρχείων έχει δημιουργηθεί
τεράστιο πρόβλημα, όπως βεβαίως μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τις συγκοινωνίες στα νησιά.
Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Εδώ και δεκαπέντε μήνες ζούμε ένα πραγματικό αλαλούμ με τη
μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Στα
τέλη Φεβρουαρίου λήγουν οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές, οι παρατάσεις των συμβάσεων που έχουν δοθεί και ακόμα
δεν έχουν προκηρυχθεί οι νέοι διαγωνισμοί. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο σαφώς θα πρέπει να δει το αρμόδιο
Υπουργείο και να πάρει σαφή θέση διότι η εξυπηρέτηση των νησιωτών μας, πέρα, βεβαίως, από ζήτημα κοινωνικής συνοχής για
προάσπιση της εθνικής και της εδαφικής μας ακεραιότητας, είναι
και ζήτημα οικονομικής προόδου για τους νησιώτες μας.
Επίσης μιλάμε για «νησιωτικότητα», αλλά ποιες είναι οι ειδικές
πολιτικές για τα νησιά και ποια, βεβαίως, είναι τα χρηματοδοτικά
μέσα; Εδώ υπάρχει σαφώς ένα ζήτημα με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων. Οι αιρετές περιφέρειες -και ιδίως οι νησιωτικές- δεν
έχουν ούτε μία αρμοδιότητα για τον τουρισμό.
Πρόσφατα –μόλις προχθές- ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε από
τους περιφερειάρχες να εκπονήσουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
επιχειρησιακά σχέδια για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ. Μα, πώς
θα τα εκπονήσουν μέσα σ’ ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;
Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είχατε κάνει καμμία προετοιμασία
με τις νομαρχίες για τη μετάβαση στο νέο θεσμό και μάλιστα την
ώρα που το ΕΣΠΑ ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια σ’ αυτήν την πραγματικά δύσκολη συγκυρία.
Επίσης υπάρχει με τις πολεοδομικές εφαρμογές κρίσιμο ζήτημα για τις νησιωτικές περιοχές. Πρόσφατα τροπολογία του
Υπουργού Εσωτερικών αφαίρεσε από τις αιρετές περιφέρειες
την αρμοδιότητα κύρωσης πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών
μελετών.
Επίσης ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το γεγονός ότι με τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν ελύθησαν οι ιδιαιτερότητες της «νησιωτικότητας» είναι το θέμα της καθαριότητας. Νησιά και μεγαλύτερες
γεωγραφικές ενότητες που δεν είχαν υποδομές είχαν αναθέσει
σε ιδιώτες την καθαριότητα. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πλέον αυτά
απαγορεύονται. Τι θα γίνει; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη; Δεν το είχατε υπολογίσει όταν καταρτίζατε το σχετικό νομοσχέδιο;
Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό που έχει να κάνει με τις τεχνικές
υπηρεσίες: Συστήνεται πλέον μία τεχνική υπηρεσία σε κάθε περιφέρεια. Ερωτώ λοιπόν: Με περιφέρειες που περιλαμβάνουν
ένα ευρύ νησιωτικό σύμπλεγμα με πολλά και διάσπαρτα νησιά
με γεωγραφική συνέχεια όπως το νότιο Αιγαίο, τι θα προλάβει
να κάνει η τεχνική υπηρεσία; Πού θα πρωτοπάει;
Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναδεικνύουν ότι τελικά ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ήταν ένα νομοθέτημα
κακώς σχεδιασμένο. Στην πράξη πλέον αναδεικνύονται τα προβλήματα και ιδιαίτερα, βέβαια, στις νησιωτικές περιοχές όπου η
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Κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να λάβει υπ’όψιν της το μεταφορικό ισοδύναμο. Υπάρχουν επιδοτήσεις από τα νησιά προς την
ηπειρωτική χώρα αλλά δεν υπάρχουν μεταξύ των νησιωτικών περιοχών. Υπάρχουν, βέβαια, και οι άγονες γραμμές όπου σαφώς
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα διότι έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος. Μιλάμε για στήριξη του τουρισμού σε μία
πραγματικά δύσκολη συγκυρία και δυστυχώς αποφάσεις μέχρι
σήμερα δεν έχουμε δει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Πλακιωτάκη.
Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Εκπαιδευτική Αναγέννηση»
Αφιδνών.
Η Βουλή τους καλωσορίζει
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται τώρα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος να λάβει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Έχω μείνει έκπληκτος πραγματικά από αυτά που άκουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όντως! Ισχύει αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Έκπληκτος, γιατί
δεν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία να ενημερωθούν οι συνάδελφοι πριν έρθουν στην Αίθουσα της Βουλής για το τι, πραγματικά, συμβαίνει με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», για το τι, πραγματικά,
συμβαίνει στη χώρα.
Υπάρχει μία κριτική, η οποία με οδηγεί στο εξής συμπέρασμα:
Μάλλον η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να επανέλθουμε στην κατάσταση νιρβάνα που επί έξι χρόνια ήταν η χώρα ολόκληρη και ιδιαίτερα η Δημόσια Διοίκηση σε όλα της επίπεδα. Τι άλλο να πω;
Να πω ότι υπάρχει μία μικροψυχία, ότι αντί να δουν την κολοσσιαία προετοιμασία στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου και όχι μόνο του δικού μας Υπουργείου, συμμετείχε
το ΣτΕ, συμμετείχε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όχι μόνο
για να φτιάξουμε ένα στέρεο νομοθέτημα, αλλά για να προετοιμάσουμε μια σειρά προεδρικών διαταγμάτων, δεκάδες υπουργικών αποφάσεων, σειρά εγκυκλίων με τις οποίες διευκρινίζουμε
και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, έρχονται εδώ για να αμφισβητήσουν όχι το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά τη δουλειά όλων
αυτών των εκατοντάδων ανθρώπων, που δούλεψαν, πράγματι,
με συνέπεια, που είναι εγνωσμένης επιστημονικής και υπηρεσιακής επάρκειας, τους οποίους τους αγνοούν και οι οποίοι, πραγματικά, έχουν καταθέσει όχι ένα μέρος του χρόνου τους, αλλά
την ψυχή τους σε αυτήν την προσπάθεια για να καταφέρουμε να
μην υπάρχουν προβλήματα.
Αναφέρθηκαν διάφορα πράγματα. Λιγότερες πιστώσεις στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από πού προκύπτει αυτό; Το είπε μάλιστα
και ο τέως Υπουργός Εσωτερικών. Από ποιους αριθμούς προκύπτει αυτό; Αναφέρθηκαν μέχρι και αστειότητες. Ετέθη το ζήτημα
τι θα γίνει με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της περιφέρειας ή
των μεταταγέντων υπαλλήλων από τις κρατικές περιφέρειες στην
περιφέρεια ή από τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους
δήμους.
Μα, είναι ένα θέμα που το είχε λύσει ο ίδιος ο νόμος και λέμε
ότι τους τέσσερις πρώτους μήνες θα συνεχίσουν να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στη συνέχεια η μισθοδοσία
τους θα γίνεται μέσω των ΚΑΠ και η πρόβλεψη αυτή έχει υπάρξει και από τον προϋπολογισμό, έχει καταγραφεί ρητά και μάλιστα με απόλυτο νούμερο.
Έγιναν κάποιες αναφορές, οι οποίες δείχνουν την προχειρό-
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τητα με την οποία ήρθαν σήμερα οι συνάδελφοι στη Βουλή. Τι
γίνεται με τις πολεοδομίες των δήμων; Δεν υπάρχει κανένα θέμα,
δεν υπάρχει κανένα ερώτημα. Είναι λυμένα τα πάντα. Οι πολεοδομίες μετατάγησαν εξ ολοκλήρου από τις παλιές Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις στους δήμους. Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων δεν έχουν αλλάξει κτήριο. Άλλαξαν προϊστάμενο,
άλλαξαν ταμπέλα, τίποτα άλλο. Υπάρχουν σφραγίδες, υπάρχουν
χωριστά πρωτόκολλα. Έχουν απαντηθεί όλα τα ζητήματα. Παρακολουθούμε το πρωτόκολλό τους. Υπάρχουν εισερχόμεναεξερχόμενα. Όπου υπήρξαν κάποια επουσιώδη προβλήματα, τα
αντιμετωπίσαμε εν ριπή οφθαλμού, θα έλεγα. Γιατί προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα αυτήν την ώρα κατά του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα κατά νου να σας ευχαριστήσω για την επερώτηση, για να κάνουμε μια συζήτηση εδώ
πέρα καλής πίστης, για να δούμε πώς πάει το πράγμα, για να
δούμε ποια προβλήματα υπάρχουν, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί, για να επισημανθούν κάποια ζητήματα και από εσάς,
τα οποία ίσως εμείς δεν έχουμε επισημάνει.
Αυτή η καταστροφολογία, όμως, δεν οδηγεί πουθενά. Κατ’
αρχάς θα διαψευσθείτε για μια ακόμη φορά, όπως εδώ και ενάμιση χρόνο διαψεύδεσθε για μία σειρά πραγμάτων. Αυτό είναι το
ένα ζήτημα.
Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
ακολουθήσετε λίγο τη λογική μας, όχι τη δουλειά μας μόνο, τη
λογική με την οποία προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα και όσον
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και εν γένει τη Δημόσια
Διοίκηση, στην οποία επέρχονται επίσης αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, έτσι ώστε να μπορέσετε να υποβάλλετε
προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι όχι απλώς τις επιθυμούμε, αλλά ευλαβικά θα τις ακούσουμε. Για να μπορέσετε,
όμως, να διατυπώσετε τέτοιου είδους προτάσεις θα πρέπει να
παρακολουθήσετε –επαναλαμβάνω- τη λογική μας, όχι να συμφωνήσετε μ’ αυτήν, να παρακολουθήσετε, όμως, το τί πραγματικά κάνουμε. Φοβάμαι ότι σήμερα οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις
έδειξαν ότι δεν παρακολουθείτε το τι γίνεται στη χώρα, το τι γίνεται ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το τι γίνεται και στην
Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά,
στην οποία αναφερθήκατε.
Θα ήθελα να κάνω –επιτρέψτε μου την έκφραση- ένα flash
back. Όταν ξεκινήσαμε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πάρα πολλοί αμφισβητούσαν, άλλοι καλοπροαίρετα και άλλοι κακοπροαίρετα, το
αν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το εγχείρημα μέσα στον
περιορισμένο χρόνο που εκ των πραγμάτων ετέθη λόγω των
επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Επαναλαμβάνω, άλλοι
καλοπροαίρετα αμφισβήτησαν, έθεσαν ενδοιασμούς και άλλοι
αμφισβήτησαν σκοπίμως. Η Κυβέρνηση στις εκατό πρώτες ημέρες σύστησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία παρασκεύασε,
προετοίμασε το σχέδιο νόμου. Τέτοια εποχή περίπου αυτό το
σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και δόθηκε στη διαβούλευση. Τότε επαναλήφθηκαν οι αμφισβητήσεις
ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουμε μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου της προηγούμενης χρονιάς να έχουμε νόμο. Επαναλήφθηκαν οι ενδοιασμοί. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι μέχρι τον
Ιούνιο θα τον έχουμε ψηφίσει το νόμο. Να θυμηθούμε ότι το Μάιο
του 2010 ο νόμος ψηφίστηκε και τον Ιούνιο δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ. Επαναλήφθηκαν πάλι οι αμφισβητήσεις και οι αντιδράσεις
ότι δεν θα τα καταφέρουμε να προετοιμαστούμε και θα πάμε σε
εκλογές, στις οποίες θα παρουσιαστούν προβλήματα για πρώτη
φορά στη μεταπολιτευτική δημοκρατία, τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ. Διαψευστήκατε και πάλι. Οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έγιναν στις 7 και 14 του μήνα χωρίς να
υπάρξουν προβλήματα, παρά τις μεγάλες αλλαγές και βεβαίως
αφού προηγουμένως εκδόθηκαν όλες οι κανονιστικές πράξεις
που χρειάζονταν να εκδοθούν για να πάμε στις εκλογές. Υπήρξε
ξανά αμφισβήτηση για το αν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος της
χρονιάς να εκδώσουμε τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα,
τις υπουργικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε από 1ης Ιανουαρίου.
Να σας τα θυμίσω; Είκοσι ένα προεδρικά διατάγματα που αφορούν τους οργανισμούς των αιρετών περιφερειών των επτά απο-
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κεντρωμένων κρατικών διοικήσεων και το προεδρικό διάταγμα
που αφορά την υπηρεσία του Ελεγκτή Νομιμότητας, την Υπηρεσία Εποπτείας. Όλα αυτά εκδόθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος, το οποίο προβλέπαμε, αφού προηγουμένως έγινε μία
εκτεταμένη διαβούλευση, μια διαβούλευση που συνεχίστηκε
ακόμη και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με τις παρατηρήσεις, οι οποίες γίνονταν
από την πλευρά του, για να φτάσουμε στις 30-31 του μηνός να
εκδώσουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τριάντα περίπου
υπουργικές αποφάσεις -δεν θυμάμαι και τον αριθμό των εγκυκλίων, οι οποίες εκδόθηκαν- έτσι ώστε να μην υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα.
Δεν φροντίσαμε, όμως, μόνο αυτό. Φροντίσαμε με ένα σχέδιο
εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», το σχέδιο της μετάβασης, το
οποίο περιελάμβανε δεκαεπτά έργα και δράσεις, ένα από τα
οποία ήταν η εκπαίδευση των νέων αιρετών αρχών, τους οποίους καλέσαμε σε σεμινάρια, στα οποία παραβρεθήκαμε όλοι, σεμινάρια στα οποία διεξήχθη ένας γόνιμος και πολύτιμος διάλογος
και απαντήσαμε στα δεκάδες ερωτήματα που ετέθησαν. Σημειώσαμε ερωτήματα, στα οποία δεν είχαμε απάντηση ή δεν είχαμε
αποφασίσει την απάντηση την οποία θα δώσουμε. Μέσα από τα
σεμινάρια αυτά αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός για το ποιες
κατευθύνσεις θα έπρεπε να έχουμε εκεί όπου εντοπίστηκαν ιδιαίτερα ζητήματα. Τα σεμινάρια εκτός από τους αιρετούς αφορούν –και βρίσκονται σε εξέλιξη- και τους υπηρεσιακούς
παράγοντες. Και όλα αυτά σ’ αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Πραγματικά, αυτό το οποίο αμφισβητείτε με την σημερινή σας
παρουσία είναι τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων, των επιστημόνων, των υπηρεσιακών παραγόντων και των πολιτικών προσώπων, τα οποία εξελέγησαν στον Α’ και Β’ βαθμό, τα οποία
κατέβαλλαν και καταβάλλουν μια τιτάνια προσπάθεια για να περάσουν ομαλά αυτήν τη διαδικασία της μετάβασης, έτσι ώστε να
μην υπάρξει πρόβλημα.
Ή, για να το πω διαφορετικά, οι πολίτες να βιώσουν αυτό το
στάδιο της μετάβασης μ’ ένα θετικό τρόπο, γιατί πραγματικά
αυτό ήταν το μεγάλο μας άγχος.
Κύριοι συνάδελφοι, εκτιμώ και επαναλαμβάνω ότι είχαμε δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξουν κατά το στάδιο της μετάβασης μη
αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Και δεν υπήρξαν. Ετέθη κάποιο ζήτημα ότι απορρίφθηκαν κάποια προγράμματα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Διαβάστε την εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ετέθη ένα ζήτημα
γιατί τότε απορρίφθηκαν κάποια προγράμματα για πληροφοριακά συστήματα και λοιπά. Η σκέψη μου οδηγήθηκε στο ότι
μέσα στο σχέδιο της μετάβασης είχαμε προβλέψει την ενοποίηση των λειτουργικών συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
διακόσιων και πλέον λειτουργικών συστημάτων, τα οποία ενοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και λειτούργησαν.
Οι πολίτες βίωσαν την εξής δυνατότητα: Οι πολίτες ενός «καποδιστριακού» δήμου που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της παλιάς νομαρχίας, της περιφερειακής ενότητας και, παραδείγματος
χάριν, θέλουν να πάνε σε μία υπηρεσία, δεν χρειάζεται να ξαναπάνε στο χωριό τους για να πάρουν κάποια πιστοποιητικά, αλλά
πηγαίνουν στην έδρα του δήμου στον οποίο ανήκουν, για να πάρουν τα πιστοποιητικά και στη συνέχεια πηγαίνουν στην κρατική
υπηρεσία. Ήδη, λοιπόν, παρουσιάζονται τα πρώτα θετικά και ουσιαστικά δείγματα για το ότι μέσω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προσφέρουμε καλύτερες εξυπηρετήσεις στον πολίτη, μειώνουμε τις
μετακινήσεις του κ.λπ..
Ασκήθηκε κριτική για τη μεταβατική περίοδο και για το εάν τελικά μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες στις περιφέρειες κ.λπ.. Ένα
πράγμα το οποίο είχαμε τονίσει κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και της συζήτησης εδώ στη Βουλή για την ψήφιση του
νόμου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι ότι αυτό που δεν θα έπρεπε να
διακινδυνεύσουμε είναι την ελάττωση της ταχύτητας απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ ή την εκτέλεση του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό, λοιπόν, προβλέψαμε μία μεταβατική περίοδο έξι μηνών, κατά τη
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διάρκεια της οποίας οι υπηρεσίες των τέως κρατικών περιφερειών, που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, να παραμείνουν στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, έτσι ώστε
απρόσκοπτα να συνεχιστεί η εκτέλεση του ΕΣΠΑ για το πρώτο
εξάμηνο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση του ΕΣΠΑ μετατάσσονται εξ ολοκλήρου μέχρι τις 30 Ιουνίου στις αιρετές περιφέρειες.
Τι γίνεται αυτήν την περίοδο; Προΐσταται αυτών των υπηρεσιών ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Θα διαπιστώσετε
ότι όλοι οι γενικοί γραμματείς των αποκεντρωμένων κρατικών περιφερειών είναι έμπειροι και έχουν ασχοληθεί με το ΕΣΠΑ.
Βεβαίως, εκείνο το οποίο προβλέψαμε συγχρόνως –και το είχαμε πει- είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες νοιώθουν ήδη ως φυσικό
τους προϊστάμενο τον αιρετό περιφερειάρχη. Είναι θέμα στοιχειώδους επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των αιρετών περιφερειαρχών και των περιφερειακών συμβουλίων και των
γενικών γραμματέων των αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων
να υπάρχει μία συνεννόηση.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες
και από τη δική μας πλευρά σε συναντήσεις που κάναμε και με
τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων κρατικών περιφερειών και τους περιφερειάρχες, αλλά και σε συνάντηση που
έκανε συγχρόνως με τους αιρετούς περιφερειάρχες και τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων κρατικών περιφερειών
το αρμόδιο Υπουργείο που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να
διευκρινιστούν τα όποια ζητήματα υπάρχουν προς διευκρίνιση.
Εκείνο στο οποίο δεν στέκεστε, είναι η κολοσσιαία πολιτική αλλαγή –και χρησιμοποιώ τον υπερθετικό βαθμό- που αφορά το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε
επιτέλους να εμπιστευθεί τους φυσικούς θεσμούς της ελληνικής
περιφέρειας για τη διαχείριση στα του οίκου τους, για τη διαχείριση του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων. Γιατί, όπως είναι
γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια, όταν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις στην πατρίδα μας, μιλάμε κυρίως για ΕΣΠΑ και βεβαίως
για τις κλασικές δημόσιες επενδύσεις. Αυτό είναι μία μεγάλη πολιτική αλλαγή, γιατί το ελληνικό κράτος απεμπολεί ένα εθιμικό
δικαίωμα το οποίο είχε και το οποίο είχε εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων, δηλαδή να κατευθύνει τα πολιτικά πράγματα στο σύνολο της επικράτειας μέσω της διαχείρισης των πόρων, τους
οποίους ζηλότυπα κρατούσε και διαχειριζόταν κατά τη βούληση
ή κατά τις απόψεις ενός εκάστου Υπουργού.
Γι’ αυτό το μεγάλο ζήτημα δεν θέλετε να μιλήσετε. Επικαλείστε
προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν στα θέματα της διαχείρισης.
Μπορώ να αναφερθώ και σε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συνέβη με το ΕΣΠΑ.
Επειδή αναφέρεστε σε νησιωτικές περιοχές, θέλω να σας
δώσω κάποια στοιχεία που αφορούν τις απορροφήσεις και τις
εντάξεις έργων του ΕΣΠΑ στο βόρειο Αιγαίο, ως ενδεικτικό παράδειγμα. Στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στις 31-12-2010 η απορρόφηση βρισκόταν στο 13,2%, όταν το Δεκέμβριο του 2009 η
απορρόφηση βρισκόταν στο 2,3%. Το ποσοστό των ενταγμένων
έργων το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 9,7%. Ένα χρόνο μετά, το
Δεκέμβριο του 2010, οι εντάξεις έφθασαν στο 58%.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ωρίμασαν σ’ ένα χρόνο
τα έργα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Φυσιολογικό είναι
αυτό που λέτε. Να θυμηθούμε τι λέγατε σε αυτήν την Αίθουσα,
όταν ήσασταν αρμόδιος γενικός γραμματέας, για την εκτόξευση
ή άλλες λέξεις υπερθετικού χαρακτήρα, τις οποίες χρησιμοποιούσατε εκείνη την εποχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν μιλούσα τότε.
Ήμουν Γενικός Γραμματέας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το ποσοστό των
έργων που έχουν συμβάσεις, δηλαδή τα έργα που υλοποιούνταν
το Δεκέμβριο του 2009, ήταν 7,5%. Οι συμβάσεις το Δεκέμβριο
του 2010 έφθασαν στο 27%.
Επίσης, έχει γίνει μία σοβαρή προετοιμασία, σε συνεργασία
με τους δικαιούχους, ώστε να υπάρξει σημαντικός αριθμός ώρι-
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μων έργων, τα οποία θα ενταχθούν εντός του 2011 και των
οποίων, βεβαίως, η ταχύτητα δεν θα περιοριστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Ήταν, θα έλεγα –επιτρέψτε μου τη
λέξη- σοφή η πρόβλεψη της Κυβέρνησης να επιβάλει αυτό το μεταβατικό διάστημα, έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα
στα θέματα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Ετέθησαν τώρα μία σειρά ζητημάτων γι’ αυτό καθ’ αυτό το
ΕΣΠΑ. Έχω τη γνώμη ότι είναι ένα θέμα για το οποίο δεν θα πρέπει να μιλάτε. Το ΕΣΠΑ ήταν ένα σχέδιο το οποίο έγινε νόμος του
κράτους. Ένα σχέδιο το οποίο εμείς δεν ψηφίσαμε. Ένα πολύπλοκο σχέδιο, το οποίο προέβλεπε μία σειρά ανώνυμων εταιρειών που εντάσσονταν οργανικά στη διαχείρισή του, πολλές
από τις οποίες καταργήθηκαν. Ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε
σειρά ενδιάμεσων αρχών. Ένα σχέδιο, το οποίο εξαφάνισε κυριολεκτικά το ρόλο αυτών των περιφερειακών συμβουλίων που
υπήρχαν μέχρι τότε. Πουθενά δεν έχουμε αποφάσεις περιφερειακών συμβουλίων. Ένα σχέδιο το οποίο επιχειρήσαμε να αναθεωρήσουμε, στο βαθμό βέβαια που μας επέτρεπαν οι υπογραφές
που είχε βάλει η χώρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφέρθηκαν, κύριοι συνάδελφοι, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο Αιγαίο και στα θέματα
της ακτοπλοΐας. Θα έλεγα ότι διαλύσατε την ακτοπλοΐα στο Αιγαίο, κυριολεκτικά. Θα μπορούσα να θυμίσω πολλές συζητήσεις
εδώ στη Βουλή, επικαλούμενος ένα και μόνο όνομα, Παυλίδης.
Μιλήσατε για τις άγονες γραμμές. Να μιλήσουμε για το πόσο
ήταν το κόστος των άγονων γραμμών όταν εσείς γίνατε κυβέρνηση, πόσο παραδώσατε αυτό το κόστος και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα της ακτοπλοΐας;
Μιλήσατε για τη χωροταξία και τις αρμοδιότητες. Επειδή σας
μίλησα προηγουμένως για ένα στέρεο τρόπο με τον οποίο νομοθετήσαμε, θέλω να σας πω το εξής. Υπήρχαν αρμοδιότητες
αυτού του χαρακτήρα, χωροταξικές και πολεοδομικές, τις οποίες
ασκούσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες για τις
οποίες υπήρξαν διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δημιούργησαν μία νομολογία. Με βάση αυτήν
τη νομολογία που δημιούργησαν, εμείς, αυτού του χαρακτήρα
τις αποφάσεις, τις μεταφέραμε στις αποκεντρωμένες κρατικές
διοικήσεις, γιατί στην ουσία χαρακτηρίστηκαν ως κρατικές. Αυτό
το οποίο σκεφτήκαμε είναι ο ρόλος των περιφερειακών συμβουλίων. Έχουμε διατάξεις στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» με τις οποίες προβλέπουμε υποχρεωτική γνωμοδότηση γι’ αυτές τις αρμοδιότητες
που μεταφέρθηκαν στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις,
υποχρεωτική γνωμοδότηση εκ μέρους των περιφερειακών συμβουλίων, έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε το ρόλο των θεσμών της
ελληνικής περιφέρειας σε πολύ μεγάλα ζητήματα.
Δεν αφαιρέσαμε αυτού του χαρακτήρα τις αρμοδιότητες από
τους δήμους, αρμοδιότητες τις οποίες είχαν. Προσθέσαμε και
άλλες αρμοδιότητες με τα άρθρα 94και 95. Μεταφέραμε ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες στις αιρετές περιφέρειες αφού συζητήσαμε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αφορούν
τροποποιήσεις μητρώων ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ.. Νομοθετήσαμε με ένα τρόπο πολύ συγκεκριμένο, με βάση συγκεκριμένη
λογική. Ψηφίσαμε ένα στέρεο νομοθέτημα. Αυτό το νομοθέτημα
το εξοπλίσαμε με είκοσι ένα προεδρικά διατάγματα, με τριάντα
υπουργικές αποφάσεις και δεκάδες εγκυκλίων στις οποίες αναλύουμε τον τρόπο εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην αμέσως
επόμενη περίοδο.
Αυτή η προσπάθεια τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και είμαστε σε καθημερινή επαφή με τις περιφέρειες της χώρας και
με τους καλλικρατικούς δήμους. Δίνονται απαντήσεις σε πρώτο
χρόνο σε όλα τα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Είναι αναρτημένες όλες οι αποφάσεις μας -γιατί και αυτή η κριτική έγινε- στο
διαδίκτυο, είτε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είτε στην ειδική ιστοσελίδα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που πραγματικά είναι ένα κόσμημα, θα έλεγα, το οποίο βοηθάει σε πολύ
μεγάλο βαθμό και τους υπαλλήλους των δήμων και των περιφερειών, αλλά και τους αιρετούς.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου ομιλίας
του κυρίου Υφυπουργού)
Έχω τη γνώμη, κύριε συνάδελφε, ότι το μόνο το οποίο κάνατε
με την επερώτησή σας…

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με τους μισθούς των περιφερειακών υπαλλήλων τι θα γίνει; Θα τους πληρώνει η περιφέρεια;
Έθεσα ένα συγκεκριμένο ερώτημα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Απάντησα. Δεν
ήσασταν εδώ, αλλά να το ξαναπώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Παυλόπουλε,
σας παρακαλώ μη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, τα υπόλοιπα θα τα πείτε στη δευτερολογία
σας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα δώσουν πρόσθετα ή θα
τους πληρώνουν οι περιφέρειες; Υπάρχει στον προϋπολογισμό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Απάντησα. Δεν
ήσασταν εδώ. Υπάρχει πρόβλεψη.
Στους πόρους που μεταφέρονται μαζί με τις μεταφερόμενες
αρμοδιότητες προβλέπεται και η μισθοδοσία των υπαλλήλων οι
οποίοι θα πληρώνονται από τους ΚΑΠ. Το σύνολο της μισθοδοσίας…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, από τους ΚΑΠ που ήδη
πληρώνονται; Δεν είναι προσθέτως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τι λέτε, κύριε
Παυλόπουλε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
Θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν μπορεί, γιατί
αυτά είναι αστειότητες.
Οι ΚΑΠ των νέων θεσμών περιλαμβάνουν και τη μισθοδοσία
των υπαλλήλων, οι οποίοι πληρώνονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή μετετάγησαν είτε από την κρατική περιφέρεια στην
αιρετή περιφέρεια…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, δεν είναι επιπροσθέτως αυτά που λέτε ότι θα τους δώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν τα είδατε
στον προϋπολογισμό αυτά; Είναι γραμμένα, υπάρχουν.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Υπάρχουν και ως
απόλυτος αριθμός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ κλείνετε την ομιλία σας.
Κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας και συνεννόησης
πλέον, γιατί καλούμε να απαντήσω σε χιλιοαπαντημένα θέματα
για τα οποία δεν υπάρχει καμμία αμφισβήτηση από κανέναν αιρετό και από κανέναν υπάλληλο της χώρας.
Δυστυχώς αμφισβητούνται από τον τέως Υπουργό Εσωτερικών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον
Υπουργό κ. Γεώργιο Ντόλιο.
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 έξι μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, το
οποίο φιλοξενείται στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόμαστε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
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Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου
να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η σημερινή επίκαιρη επερώτηση των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν
μπορώ να μην σχολιάσω κάτι που είναι πολύ επίκαιρο, τα χθεσινά γεγονότα στη Νομική και την κατάληψή της από τους λαθρομετανάστες.
Παρακολουθώ από το πρωί τα δελτία των ειδήσεων και των
ραδιοφώνων και είδα όλους τους Υπουργούς να αλληλοσυγχαίρονται για τη μεγάλη δήθεν επιτυχία της μεταφοράς των λαθρομεταναστών από τη Νομική σε μια άλλη υποβαθμισμένη περιοχή
των Αθηνών. Νομίζω ότι η σημερινή Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση
χαμηλής αυτοεκτίμησης και χαμηλών προσδοκιών.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται η Ελλάδα
όπως παρουσιάζεται σήμερα, ως μία χώρα που αδυνατεί να υπηρετήσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Για να πάρουμε την ιστορία απ’ την αρχή, αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε ένα πλοίο
βεβαίως ειρηνικά, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα το Λιμενικό Σώμα
που υπάγεται μετά το μπάχαλο της Κυβέρνησης στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, να ελέγξει ακόμη και σε ένα από τα
καλά φυλασσόμενα λιμάνια της Ελλάδας τη λαθραία μετακίνηση
των μεταναστών. Και η Αστυνομία παρά τις πληροφορίες που
είχε δεν είχε την πρόνοια να μην αφήσει να καταλάβουν το άσυλο
με τους γνωστούς συμβολισμούς και τα γνωστά προβλήματα
που δημιουργούνται κατά καιρούς.
Και πού τους μετέφερε; Τους μετέφερε σε μία υποβαθμισμένη
περιοχή απέναντι από το Μουσείο. Γνωρίζετε ότι εάν σωθεί η ελληνική οικονομία, κυρίως θα σωθεί από τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Τους μετέφερε, λοιπόν, απέναντι από το Μουσείο και
ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο. Μπράβο σας! Θερμά συγχαρητήρια! Αυτή είναι η επιτυχία σας! Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχεδόν παρακαλούσε τις οργανώσεις των
νομίμων μεταναστών στην Ελλάδα, να μεσολαβήσουν για να καλύψουν τις ανεπάρκειες του ελληνικού δημοσίου, του κράτους,
των Σωμάτων Ασφαλείας και του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Θερμά συγχαρητήρια! Είστε ικανοποιημένοι και αλληλοσυγχαίρεστε γι’ αυτό; Να φαίνεται γι’ άλλη μία φορά το κράτος
γυμνό, αδύναμο, να μπορέσει να τηρήσει στοιχειώδεις κανόνες
ασφάλειας των πολιτών, της ζωής και της περιουσίας των πολύ
βεβαρημένων σε αυτά τα θέματα κατοίκων του κέντρου της Αθήνας και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά;
Μπράβο σας!
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της επερώτησης.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ποιο
είναι αυτό; Η Κυβέρνηση η οποία, λόγω λαθών της κυβερνώσας
παράταξης τη δεκαετία του ’80 και της σημερινής Κυβέρνησης
με την ολιγωρία τόσων μηνών να πάρει μέτρα για την οικονομία,
προσπαθεί να περιφρουρήσει το στενό κράτος, να ακολουθήσει
όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Νταβός τη συνταγή κατά
γράμμα. Μπράβο σας, κύριε Παπανδρέου! Δεν ξέραμε τι υπογράψαμε, δεν ξέραμε τι ψηφίσαμε μέσα στη Βουλή, είμαστε Κυβέρνηση, όπως και εσείς είπατε κύριε Παπανδρέου, μειωμένης
εθνικής κυριαρχίας και ακολουθήσατε και τη συνταγή όπως είναι.
Και ποιος πληρώνει το λογαριασμό; Η ελληνική οικογένεια, η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση και τώρα ένα κομμάτι του δημοσίου, δηλαδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τι κάνετε; Μεταφέρετε τη χρεοκοπία του κράτους στα επιμέρους θέματα, δηλαδή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, κύριε Υπουργέ. Σας συμπαθούμε πάρα
πολύ. Είστε και επιτυχημένος δήμαρχος και σοβαρός πολιτικός.
Μη νομίζετε όμως ότι δεν παρακολουθούμε την πορεία της Κυβέρνησής σας. Την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Και δεν
αμφισβητούμε τη δουλειά που γίνεται όπως είπατε. Εκφράζουμε
την αγωνία μας ότι μεταφέρετε τη χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πώς μεταφράζεται αυτό σε αριθμούς; Παρίσταται εδώ ο κ.
Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος, αν μη τι άλλο, θεω-

4579

ρείται φίλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά γενική ομολογία
πολιτικών του αντιπάλων εκείνη την εποχή, είχε μεριμνήσει με το
«ΘΗΣΕΑ» να δίνονται μέσα στην πενταετία –αυτά δόθηκαν- τριάμισι δισεκατομμύρια ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού
και τρία δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σύνολο έξι, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Εσείς τι κάνατε; Το μειώσατε αυτό στα τέσσερα. Και το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» το ονομάσατε «ΕΛΛΑΔΑ». Δεν μου αρέσει
παρ’ ότι είμαι και εγώ, όπως και όλοι σε αυτή την Αίθουσα, μεγάλος πατριώτης. Το όνομα «ΕΛΛΑΔΑ» ξέρετε πού παραπέμπει;
Με παραπέμπει στην μεγαλύτερη απάτη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με το «ΕΛΛΑΔΑ 2004».
Κύριε Ντόλιο, είστε Βουλευτής επαρχίας. Θα πάμε μαζί μία
ημέρα. Θα ξυρίσετε το μουστάκι εσείς, θα το αφήσει ο κ. Πρωτόπαπας και εγώ για να μη μας καταλάβουν και θα περιδιαβούμε
την ελληνική επαρχία.
Ακόμα είναι τα σκιάχτρα από την κορόιδα και την ψευτιά των
τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα έδινε η ελληνική
πολιτεία ακριβώς για να αναπτύξει την ελληνική περιφέρεια με
έργα υποδομής αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την περιφέρεια.
Εσείς γυρίζετε, κύριε Πρωτόπαπα. Σας καλούν ακόμα οι τοπίτες, δεν ξέρω αν έχει πια τοπίτες το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και εκεί που
σας καλούν -αν σας καλούν πια, γιατί είναι δύσκολο να κυκλοφορήσετε οι κυβερνητικοί Βουλευτές- και λίγο έξω από το κέντρο να βγείτε, θα δείτε τα σκιάχτρα.
Εμείς τι πιστεύουμε; Ορθώς ο κ. Παυλόπουλος και οι άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές, ο κ. Πλακιωτάκης, η κ. Κεφαλογιάννη και ο
κ. Μουσουρούλης που μίλησαν, σας ρωτούν: Τα χρήματα τα
οποία θα δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέρα από τις αυξημένες αρμοδιότητες –δηλαδή, αυξημένο κόστος, παρ’ ότι το μειώνετε κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ- περιλαμβάνουν και τους
μισθούς των υπαλλήλων; Διότι, αν τους περιλαμβάνουν, τότε θα
έρθουν να σας παραδώσουν τα κλειδιά. Ξέρετε πότε; Τον Ιούνιο.
Γιατί τον Ιούνιο; Διότι κάνετε ένα θεσμό, όπως κάνετε όλους τους
θεσμούς: άδεια πουκάμισα, χωρίς περιεχόμενο, όπως η κατά καιρούς γνώμη σας για τη διαφάνεια, αλλά θα βρούμε άλλη ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό σε αυτή την Αίθουσα. Τι θα κάνετε;
Αυτό το εξάμηνο οι διορισμένοι από την Κυβέρνησή σας περιφερειάρχες -πώς λέγονται;- οι αποκεντρωμένοι διοικητές θα δεσμεύσουν όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ και στο τέλος θα δώσουν τα
δεσμευμένα χρήματα να τα υλοποιήσει μια διοίκηση που δεν
ξέρει τις αρμοδιότητές της. Αν έναν φίλο σας τον στείλετε στην
πολεοδομία, ή σε μια άλλη αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν θα μπορέσει να του πει ο καλύτερος υπάλληλος αυτών των υπηρεσιών
αν μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Το απόλυτο μπάχαλο. Και αυτό
μας ανησυχεί.
Βεβαίως ήμασταν υπέρ του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ίσως κάναμε και
λάθος και για λόγους ευαισθησίας και υπερβολικής δημοκρατικής διάθεσης και του παριστάμενου πρώην Υπουργού του κ.
Παυλόπουλου, δεν το προχωρήσαμε εμείς. Αλλά άλλο είναι το
ένα και άλλο είναι το άλλο. Μάλιστα λόγω της ευαισθησίας της
δικής μας κυβέρνησης δεν προχωρήσαμε να δεσμεύσουμε πόρους από τον προϋπολογισμό επιπλέον τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, για να μπορεί πραγματικά να πετύχει αυτός ο
θεσμός. Τι να κάνουμε τους θεσμούς, όταν τους θεσμοθετούμε,
αλλά δεν τους επιτυγχάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη; Ουσιαστικά βάζουμε ακόμα ένα ερωτηματικό στα πολλά
ερωτηματικά που έχει ο Έλληνας πολίτης για τα πολιτικά κόμματα, για το πολιτικό μας σύστημα και δυστυχώς ακόμα και για
τη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, εμείς ανησυχούμε. Εάν κάναμε αυτήν την επερώτηση με αφορμή το Αιγαίο, δεν την κάναμε τυχαία, διότι θέλατε να ικανοποιήσετε όλους και τελικά δεν ικανοποιήσατε
κανέναν. Μάλιστα άκουσα τον κ. Μουσουρούλη να χρησιμοποιεί
μία πολύ ωραία έκφραση: «Λειτουργική εξακτίνωση υπηρεσιών».
Μα, έχει δίκιο. Η έδρα στον Πειραιά, οι μισές υπηρεσίες στη
Σύρο και οι άλλες οι υπηρεσίες, οι πολύ ελάχιστες στο βόρειο
Αιγαίο. Μα, αυτό δεν ήταν το πρόβλημα και με τα Εφετεία; Είναι
ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό που αφορά και εμάς στην Κρήτη,
μια και βλέπω εδώ τουλάχιστον δύο Βουλευτές της ανατολικής
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Κρήτης. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα; Να φεύγει ο άνθρωπος από
τη Μυτιλήνη να πηγαίνει να δικάζεται στη Σύρο με δύο συγκοινωνίες!
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα προγράμματα και
αυτό το οποίο σας είπε ο κ. Μουσουρούλης -που ήταν και ο πρώτος επερωτών σήμερα- είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάντως, είναι
θέμα χρημάτων. «Δει δη χρημάτων», όπως έλεγαν και οι αρχαίοι
πρόγονοί μας. Οι θεσμοί καταρρέουν και δυστυχώς, αν καταρρεύσει και ο θεσμός του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα προσθέσουμε ακόμα
μια πινελιά σε ένα κάδρο που δεν τιμά ούτε τα πολιτικά κόμματα,
ούτε το πολιτικό μας σύστημα, ούτε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, που την οραματιστήκαμε και είχατε την τύχη εσείς ως
Υπουργείο να την υλοποιήσετε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Παρακαλείται τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας να λάβει λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κεφαλογιάννη για τις προσκλήσεις του για εκδρομικές αναζητήσεις, αλλά έχουμε πολλή δουλειά στο Λεκανοπέδιο
προς τους πολίτες της περιοχής μας και δεν θα ικανοποιήσω γι’
αυτό την πρόσκλησή σας. Αν, όμως, θέλετε να δείτε αν θα τα
προλάβουμε όλα ή όχι, σας καλώ με ευχαρίστηση να πάμε μαζί.
Έχει και αρκετούς Κρήτες και συμπατριώτες μας στο Λεκανοπέδιο και μπορούμε να το καλύψουμε.
Κατ’ αρχάς, θέλω κι εγώ -εξαιτίας της επικαιρότητας- όπως ο
κύριος Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάσω για
λίγο τη χθεσινή θετική εξέλιξη που υπήρξε με τη λήξη της κατάληψης της Νομικής Σχολής.
Θα έλεγα ότι αυτή η διαδικασία και ο επιτυχημένος τρόπος με
τον οποίο το χειρίστηκε η Κυβέρνηση μπορεί να μας βοηθήσει
να βγάλουμε τρία συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι
ότι αποκρούστηκαν όλες αυτές οι ακραίες αντιλήψεις, οι οποίες
είτε δεν θέλουν την ύπαρξη του πανεπιστημιακού ασύλου είτε
νομίζω ότι έχουν πολύ λανθασμένη άποψη για την έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου.
Ούτως ή άλλως, σ’ όλη την Ευρώπη υπάρχει σεβασμός στην
αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Κι εδώ στην Ελλάδα πρέπει να
υπάρχει αυτός ο σεβασμός και πρέπει να υπάρχει και η πραγματική έννοια του ασύλου, υπό την έννοια της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των απόψεων και του σεβασμού ενός χώρου
στο οποίο διαπλάθονται κατά τον καλύτερο τρόπο –έτσι πρέπειοι πολίτες του αύριο.
Άσυλο, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει. Όμως, άσυλο δεν σημαίνει
ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί ο καθένας κατά το δοκούν, ούτε να
απαγορεύει να εκφράζονται οι μη έχοντες τις ίδιες απόψεις μ’
αυτόν, ούτε να το καταλαμβάνουν μετατρέποντάς το σε ξενώνα.
Μ’ αυτήν την έννοια, είναι ορθή η απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, αλλά δυστυχώς καθυστερημένη. Έπρεπε να είχε
παρθεί πολύ πιο πριν. Είναι ορθή, όμως, η απόφαση για την άρση
του ασύλου, πράγμα το οποίο οδήγησε σε τελική ανάλυση στις
τελικές συζητήσεις και την έξοδο των μεταναστών από τη Νομική.
Αυτό τι σημαίνει; Ότι ο νόμος μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό τι
αποδεικνύει; Ότι οι απόψεις μας για το σεβασμό του ασύλου,
αλλά μέσα στο πλαίσιο του νόμου, ώστε να αποκαθίσταται το
πραγματικό περιεχόμενό του, ήταν σωστές. Αυτό τι σημαίνει; Ότι
οι ακραίες αντιλήψεις που ακούστηκαν, είτε για την κατάργηση
του νόμου είτε για τη διάλυση της πραγματικής έννοιας του ασύλου, δεν έχουν καμμία τύχη.
Το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει οι Πρυτανικές Αρχές να
κάνουν τη δουλειά τους, να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους και να ανταποκρίνονται σωστά.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η εμπορία του μεγάλου προβλήματος των μεταναστών και δη των λαθρομεταναστών δεν
μπορεί να συνεχίζεται. Η πολιτεία δεν εκβιάζεται. Πρόσφατα ψηφίσαμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό νόμο εδώ, το νόμο
για το άσυλο, εννοώ το άσυλο για τους ξένους.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο νόμος αυτός θα εφαρμοστεί, όπως ακριβώς ψηφίστηκε. Δεν
πρόκειται να γίνει μαζική νομιμοποίηση, ούτε εκβιάζεται η Κυβέρνηση και η πολιτεία για να κάνει μια τέτοια μαζική νομιμοποίηση. Αν ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να μεταχειρίζονται
τέτοια μέσα εμπορίας αυτών των δυστυχισμένων υπάρξεων, προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, κάνουν ένα τεράστιο
λάθος.
Χαίρομαι διότι ο επίσημος Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν
ότι δεν τους αφορούν αυτές οι κινήσεις και μέσα στην Αίθουσα
της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Θέλω, όμως, να τονίσω ότι στελέχη
που προέρχονται από αυτόν το χώρο ήταν μερικοί από αυτούς
που πρωτοστάτησαν σ’ αυτή την απαράδεκτη ιστορία, που ξαναλέω ότι παίρνει το χαρακτήρα πολιτικής εμπορίας αυτών των
ανθρώπων και του μεγάλου προβλήματός τους.
Τρίτον -και κλείνω την εισαγωγή- για το μεταναστευτικό. Στο
μεταναστευτικό έχουμε μία σαφή και καθαρή πολιτική, η οποία
έχει περιγραφεί χρόνια τώρα. Βεβαίως, έχουν συμβάλλει και
άλλες δυνάμεις. Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμοι
μετανάστες στην πατρίδα μας και ο παριστάμενος Υφυπουργός
μετά του Υπουργού, του κ. Ραγκούση, έφεραν στη Βουλή έναν
πολύ σημαντικό νόμο, το νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα στους
νόμιμους μετανάστες, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται και μάλιστα
εφαρμόζεται νομίζω πολύ προσεκτικά, με υπευθυνότητα και επιτυχία.
Ψηφίσαμε διά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το
νόμο για το πολιτικό άσυλο. Έχουμε μία πλήρη πολιτική. Από εκεί
και πέρα η Ελλάδα δεν είναι μία ανοιχτή χώρα. Δεν είναι μία χώρα
που απευθύνεται σε όλους και λέει «ελάτε», γιατί έχουμε τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Αυτό το θέμα δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μ’ αυτόν
τον τρόπο. Γι’ αυτό συζητήσαμε το φράχτη στον Έβρο, όπως και
άλλα συγκεκριμένα μέτρα.
Ναι, λοιπόν, στην ανθρωπιά και την περίθαλψη βεβαίως, ναι
στα ζητήματα της τήρησης των διατάξεων των νόμων για τους
νόμιμους μετανάστες, ναι στις διατάξεις για το πολιτικό άσυλο,
όπως τις ψηφίσαμε και τις εφαρμόζουμε, αλλά όχι στη λογική
που θέλει την Ελλάδα να ανοίγει και να καλεί όλους να έρθουν.
Δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Η οικονομία και η κοινωνία μας
δεν μπορούν να το αντέξουν.
Όσον αφορά την επερώτηση –και με αυτό κλείνω- εμένα μου
έκανε εντύπωση το εξής. Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσω απόλυτα
με την παρέμβαση του κυρίου Υφυπουργού. Μου έκανε εντύπωση, λοιπόν, το ότι εκ των υποστηρικτών της επερώτησης, των
συναδέλφων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μόνο ένας ήταν
από το Αιγαίο και μάλιστα από το βόρειο Αιγαίο. Δεν είδα κανέναν από τις Κυκλάδες και εκ των υποστηρικτών της επερώτησης
εδώ δεν είδα και κανέναν από τα Δωδεκάνησα. Γιατί; Μήπως
γιατί, κύριε Μουσουρούλη, -και διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι κι
εγώ θέλω να με διαψεύσετε- σε τελική ανάλυση, υπάρχει ένα
θέμα αντιπαλοτήτων για το πού θα πάνε οι γενικές διευθύνσεις;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Παντού θα πάνε οι γενικές διευθύνσεις. Και στον Πειραιά είναι.
Κι αν είχατε διαβάσει προσεκτικά τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, θα βλέπατε ότι θα υπάρχουν διευθύνσεις και στη Μυτιλήνη και στη Ρόδο και όχι μόνο στη Σύρο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σ’ ένα λεπτό.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι γίνεται ένα λάθος. Η παράταξή
σας, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν στήριξε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην
εφαρμογή του, στην προσπάθεια που κάναμε. Είναι μία μεγάλη
θεσμική παρέμβαση της Κυβέρνησής μας, την οποία απεδέχθη,
αγκάλιασε, θα έλεγα, εν τοις πράγμασι ο ελληνικός λαός, κι η
οποία βεβαίως στα πρώτα της βήματα, που γίνονται αυτή τη
στιγμή, συναντά τις απόλυτα φυσιολογικές δυσκολίες που έχει
καθετί το καινούργιο. Καθετί καινούργιο, κάθε πράγμα που αλλάζει νοοτροπίες, που αλλάζει αντιλήψεις, που δημιουργεί νέα
δεδομένα ξεκινάει μ’ έναν ανηφορικό δρόμο. Δεν είναι δρόμος
στρωμένος με ροδοπέταλα για να τον προχωρήσει κάποιος. Τα
αλλάζουμε τα πράγματα, δημιουργούμε κάτι καινούργιο. Περνάμε εξουσίες στην αυτοδιοίκηση, αποκεντρώνουμε το κράτος.
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Δημιουργούμε έναν θεσμό εκλεγμένο από τους ίδιους τους πολίτες, ο οποίος θα αποκτήσει και το ΕΣΠΑ σε λίγους μήνες. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί υπάρχουν τα φυσιολογικά
προβλήματα της πρώτης στιγμής.
Εγώ τι θα περίμενα; Θα περίμενα να είστε κοντά, θα περίμενα
να το στηρίξετε. Θα περίμενα να ενώσετε όλες σας τις δυνάμεις
με τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή όλων αυτών των ανθρώπων. Και
δεν είναι μόνο της Κυβέρνησης. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που
δουλεύουν -κι άνθρωποι δικοί σας, μέσα από τους δήμους κι
άλλοι από τις περιφέρειες- για να το εφαρμόσουν. Αντ’ αυτού,
ακούμε μια άγονη κριτική.
Ο κόσμος κρίνει κι ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος λέει τελικά
ποιος έχει δίκιο. Εγώ ένα θα σας πω. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα
εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί σωστά και θα αποδειχθεί εν τοις
πράγμασι απ’ όλους –όχι μόνο από μας- πόσο μεγάλη και θετική
τομή είναι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κι εγώ να κάνω δύο-τρία σχόλια σχετικά με το
άσυλο, γιατί αυτές τις ημέρες καλλιεργήθηκε ένα κλίμα υστερίας. Βέβαια εδώ κι αρκετά χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ με διάφορους τρόπους υποδαύλιζαν το ρατσισμό.
Τα τελευταία χρόνια ήρθαν πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες. Ήρθαν βέβαια κι εξακολουθούν να έρχονται και πολιτικοί
πρόσφυγες. Και ο λόγος που φέρανε τους μετανάστες είναι για
να ρίξουν τα μεροκάματα, για να ρίξουν την τιμή της εργατικής
δύναμης, για να οδηγήσουν στην εξαθλίωση τη ζωή της εργατικής, λαϊκής οικογένειας.
Σήμερα, με την όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης, αναπτύσσεται η οργή πλατιών λαϊκών στρωμάτων ενάντια στην εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική κι ενάντια στις πολιτικές που χθες
εφαρμόζονταν από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ενάντια σ’ αυτήν
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κόμματα που στήριξαν και στηρίζουν αυτήν την πολιτική, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα
Δημοκρατία, ο ΛΑΟΣ, η Δημοκρατική Συμμαχία σήμερα, και διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θέλουν να αξιοποιήσουν
αυτήν την οργή και να τη στρέψουν ενάντια στους μετανάστες.
Βεβαίως το πανεπιστημιακό άσυλο πολλοί δεν το θέλουν. Και
δεν το θέλουν γιατί είναι μία κατάκτηση του εργατικού, λαϊκού
κινήματος. Οι κυρίαρχες δυνάμεις βεβαίως ποτέ δεν το χρειάστηκαν το άσυλο. Πάντα είχαν το πάνω χέρι και για να περιορίζουν ή να απαγορεύουν να εκφραστούν οι ιδέες, αλλά και
γενικότερα είχαν το πάνω χέρι για να τρομοκρατούν το λαό. Οι
παλιότεροι πολλά θυμόμαστε και πολλά γνωρίζουμε. Και βεβαίως
η κατάργηση αυτής της κατάκτησης μην θεωρείτε ότι εύκολα
μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ήρθε
και πολύ γρήγορα.
Διότι γίνεται σήμερα πραγματικά αγώνας δρόμου ανάμεσα στη
Νέα Δημοκρατία και στο ΛΑΟΣ για το ποιος θα πάρει τα εύσημα
σ’ αυτή την πρωτοβουλία για την κατάργηση του ασύλου. Και θέλουμε για άλλη μια φορά να υπογραμμίσουμε με την ευκαιρία ότι
σήμερα, που αναπτύσσεται η επιστήμη και η τεχνική, που δίνει τη
δυνατότητα να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι στην πλανήτη και να ζήσουν χορτάτοι, σήμερα που η παραγωγή μπορεί να καλύψει όλες
τις ανθρώπινες ανάγκες όχι μόνο διατροφής, αλλά και πνευματικής λειτουργίας και καλλιέργειας, την ίδια στιγμή, δημιουργούνται στρατιές εκατομμυρίων πεινασμένων, εξαθλιωμένων. Και
βέβαια, είναι εκατομμύρια οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι άστεγοι.
Αυτός, βέβαια, είναι ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο καπιταλισμός τον οποίο εσείς και υποστηρίζετε και
στηρίζετε. Και είναι ο καπιταλισμός, είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των εξαθλιωμένων,
είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα κύματα των μεταναστών δεν πρόκειται να σταματήσουν. Όλες οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική λένε
ότι θα έχουμε νέα εκατομμύρια μεταναστών.
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Τώρα ως προς την επερώτηση, η επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει πολλά διαδικαστικά ζητήματα. Και βεβαίως, έπρεπε
να λυθούν, εφόσον δρομολογήθηκε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αυτά παραμένουν άλυτα και δυσκολεύουν τη ζωή των εργαζομένων.
Είναι μια διαδικασία, κύριε Υπουργέ, η οποία πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Και τα τεχνοκρατικά, τα τεχνικά ζητήματα, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να λυθούν πολύ-πολύ γρήγορα.
Και πρέπει να λυθούν, για να μην ταλαιπωρούνται οι εργαζόμενοι.
Πάντως, με αφορμή αυτήν τη συζήτηση, θέλουμε να ξαναπούμε ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αυτή η διοικητική αναδιάρθρωση η
οποία προηγήθηκε σε αρκετές αναπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες, δεν έκανε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το
να ενισχύσει την κρατική διοίκηση. Μέσα από αυτές τις αναδιαρθρώσεις ενισχύθηκε παραπέρα η πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης κοινωνικών αγαθών, όπως είναι
της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης. Βέβαια, ανοίγει και ένα ευρύτερο περιθώριο τώρα για την
εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές υποδομές, που είναι υποχρέωση
του κράτους, υπονομεύονται, δεν χρηματοδοτούνται, για να περάσουν έτσι πιο εύκολα στα χέρια των ιδιωτών. Αυτή είναι η θλιβερή εξέλιξη που λειτουργεί σε βάρος των εργαζομένων, των
πλατιών λαϊκών στρωμάτων.
Εκτός από τα διαδικαστικά, στα οποία αναφέρεται η επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι
ομιλητές, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Αιγαίο. Το Αιγαίο
και τα νησιά του βασανίζονται για πάρα-πάρα πολλά χρόνια.
Αυτά τα βασικά και επείγοντα προβλήματα, που θα μπορούσα να
αναφέρω, είναι τα ακόλουθα: Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που
ταλαιπωρούν τους νησιώτες με υπέργηρα πλοία. Υπέρογκα τα
ναύλα και οι ναύλοι και άγνωστο το πότε θα φτάσει ο επιβάτης
στον προορισμό του.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν και κίνδυνοι απ’ αυτά τα πλοία, κίνδυνοι για τους
επιβάτες και για τους εργαζόμενους.
Το δεύτερο είναι ότι τα νοσοκομεία των νησιών έχουν τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει
νησί -και δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες- το οποίο δεν έχει
έναν μαιευτήρα και υποχρεώνονται οι γυναίκες εκεί να ξεγεννούν, όπως ξεγεννούσαν πριν από τριάντα και σαράντα χρόνια.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι, ασθενείς οι οποίοι
κινδυνεύουν απ’ αυτήν την κατάσταση. Χρειάζεται να παρθούν
συγκεκριμένα μέτρα.
Τρίτον, σήμερα με την καπιταλιστική κρίση χτυπιούνται οι εργαζόμενοι βάναυσα στον τουρισμό. Φτάνουν κάποιοι εργοδότες
και στο όνομα της κρίσης υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να
υπογράφουν ημερήσιες συμβάσεις εργασίας.
Τέλος, σχετικά με όλη αυτή τη θριαμβολογία για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα σας έλεγα ότι στις 16 Σεπτεμβρίου η Υπουργός Περιβάλλοντος πήγε στα Ψαχνά Ευβοίας και έδωσε μία υπόσχεση
σε μία φιέστα εκεί ότι άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα που υπήρχε
στην περιοχή της Μεσσαπίας της Εύβοιας για την απορρύπανση
της περιοχής.
Στις 5-1-2011, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, η κ. Γερακούδη, πήρε μία
απόφαση και ανέστειλε επ’ αόριστον τη δημοπρασία για το έργο
συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων από την
ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μεσσαπίων και Διρφύων της Εύβοιας. Δεν υπάρχει άλλο από την εφαρμογή της αντεργατικής
και αντιλαϊκής πολιτικής και στη νέα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπηρετείτε και εφαρμόζετε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και
προσφάτως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αυτή είναι η
πραγματικότητα.
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Πάντως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να λύσετε αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα, για να μη βασανίζονται οι άνθρωποι. Και μπορούν να λυθούν! Και λύνονται και χωρίς κόστος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης, να λάβει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το άσυλο, έχουμε πει ξανά ότι θεσπίστηκε για
την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και τη θεραπεία των επιστημών. Ο λόγος για τον οποίο έχει θεσπιστεί, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες –και όχι μόνον αυτές- έχει πάψει να υπάρχει,
διότι διακίνηση των ιδεών μπορεί να γίνεται σε κάθε γωνιά αυτής
της χώρας, εκτός από τον τόπο όπου έχει θεσπιστεί το άσυλο.
Και προκαλώ οποιονδήποτε κυβερνητικό Βουλευτή να πάει
αύριο στη Νομική Σχολή και να δώσει μία διάλεξη, για να διακινήσει τις ιδέες του. Μπορεί άραγε;
Δεύτερον, ακούσαμε τον αξιότιμο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να κάνει ουσιαστικά το πολιτικό μνημόσυνο
του ασύλου, έτσι όπως εξελίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα
πράγματα. Ήταν μία απολογία που μου θύμισε το Βατερλώ του
Ναπολέοντα!
Επί της επερώτησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούμε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να συζητούν για την
οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωμένης διοίκησης στο Αιγαίο. Το όλο ζήτημα δεν είναι ζήτημα τοπικιστικής διελκυστίνδας,
ούτε ζήτημα κομματικής αντιδικίας με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες –ελπίζω- ή ακόμα και τις κομματικά συμφέρουσες λύσεις.
Δεν θα ήθελα να αδικήσω κανέναν και θα μπορούσα να δείξω
σεβασμό –και δείχνω σεβασμό- προς τα επιχειρήματα της μίας
και της άλλης πλευράς. Όμως, υπάρχει μία άλλη λύση, έστω και
τώρα. Υπάρχει μία άλλη πρόταση, διότι ποτέ δεν είναι αργά.
Υπάρχει μία πρόταση που εξυπηρετεί μόνο το εθνικό συμφέρον.
Και αυτό επιτάσσει, πρώτον, να πάψετε και οι δυο σας –η Νέα
Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- να βάζετε στην κομματική ζυγαριά
όλα τα θέματα και, δεύτερον, να προσπαθήσετε να δείτε και
πέρα από μία τουφεκιά τόπο.
Από τη μία πλευρά, ακούμε για τον Πειραιά και από την άλλη,
για τη Ρόδο, την Ερμούπολη, τα άλλα νησιά. Υπάρχει, όμως, πάντοτε μία τρίτη λύση, την οποία φοβούμαι ότι οι κομματικές αγκυλώσεις –και λυπούμαι να το πω- δεν σας επιτρέπουν να δείτε! Και
ακούει στο όνομα «Καστελόριζο»!
Έχετε την ευχέρεια, έστω και τώρα, να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας. Εγκαταστήσετε εκεί την έδρα της διοίκησης του Αιγαίου! Στο Καστελόριζο!
Ανατάξτε λίγο τη σκέψη σας. Ξεφύγετε από τα μίζερα –όπως
τα διαπίστωσα και σήμερα- αυτoδιοικητικά στερεότυπα και
δώστε μία άλλη διάσταση στις αποφάσεις σας, μία διάσταση που
κραυγάζει ότι η Ελλάδα είναι εδώ, υπερασπίζεται τα δίκαιά της,
είναι αφέντρα στον τόπο της και δεν φοβάται κανέναν.
Σας το είπε από αυτό το Βήμα ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής
Αμύνης Ευάγγελος Βενιζέλος προχθές κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο Αρχηγών κομμάτων για τα εθνικά μας θέματα. Η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, δεν φοβάται κανέναν. Το
ζήτημα είναι, γιατί δεν το κάνετε.
Ένας λόγος βέβαια είναι ότι ούτε καν το είχατε σκεφτεί. Τα γεγονότα όμως έχουν αλλάξει. Οι περιστάσεις επίσης είναι διαφορετικές. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχετε βυθιστεί τόσο στο
έρεβος της γραφειοκρατίας που δεν σας επιτρέπει να αποκτήσετε γρήγορη και σωστή σκέψη.
Αντιλαμβάνεται με χρονοκαθυστέρηση η Κυβέρνηση τα κρίσιμα ζητήματα του τόπου και το έχει αποδείξει. Άργησε και αργεί
να πάρει αποφάσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη της
χώρας. Άργησε να συνειδητοποιήσει το μέγα πρόβλημα των λαθρομεταναστών, αν και επί χρόνια της δείχναμε το δρόμο, μέχρι
που η ανεξήγητη μονομανία της μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα.
Ελλείψει επιχειρημάτων ακούγεται από διάφορες πλευρές ότι
παίρνουμε ακραίες θέσεις. Είναι ακραία και η σημερινή θέση της
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Κυβέρνησης που αντελήφθη το πρόβλημα και λέει ότι δεν αντέχουμε άλλο;
Στο Καστελόριζο λοιπόν. Και μη ξεχνάτε ότι το νησί συνοδεύεται από μία μεγάλη ναυτική παράδοση με έντονα τα σημάδια
της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε.
Στο γραφικό λιμάνι του Καστελόριζου έλαβε συμβολικά χώρα
η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επί ελληνικής Προεδρίας την άνοιξη του 2003. Και πιο πρόσφατα,
στις 22 Απριλίου του 2010 ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Καστελόριζο διάλεξε για να απευθύνει το διάγγελμά του για την
ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τολμήστε, λοιπόν, και βρεθείτε ένα βήμα μπροστά από τις κινήσεις της γείτονος χώρας η οποία συνηθίσατε να σας βάζει την
ατζέντα και μετά να τρέχετε να την προλάβετε.
Έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία, όταν σας λέει ότι αδικείτε κατάφωρα τα Δωδεκάνησα, αφού ορίζετε ως έδρα της αποκεντρωμένης
διοίκησης Αιγαίου τον «συνοριακό» και επίσης «απο- κεντρωμένο» Πειραιά. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζει τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ως τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Δεν είναι όμως αποκέντρωση όταν προτιμάτε τον Πειραιά.
Σύμβολο και όχι μόνο της αποκέντρωσης, είναι αυτό που σας
προτείνουμε, το Καστελόριζο και είναι διότι θα πρέπει όλοι να
καταλάβουν ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και το ξεχνάτε.
Σας το βροντοφώναζε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το έχετε λησμονήσει. Η Ελλάδα είναι εκείνη που αντιστέκεται στις προκλήσεις των καιρών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώνετε, κύριε
Κολοκοτρώνη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Η Ελλάδα είναι εκείνη που ανασταίνεται όταν οι ηγέτες της τολμούν. Μπορείτε να το κάνετε και
βέβαια ισχύει το γνωστό ότι η ελευθερία θέλει τόλμη και αρετή.
Τολμήστε το, λοιπόν!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Κολοκοτρώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο μαθητές και μαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύκλος των αγορεύσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων κλείνει με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Θεόδωρο Δρίτσα ο οποίος
καλείται να λάβει το λόγο.
Ορίστε κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απορώ και εξίσταμαι κυριολεκτικά, κύριε Πρόεδρε, όταν δύο
πολιτικοί οργανισμοί που, εναλλασσόμενοι, κυβερνούν την Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα μπροστά στις σύγχρονες εξελίξεις και
στην οξύτητα των προβλημάτων, ενώ επιδεικνύουν τόση ανοχή
στην ασυλία της διαπλοκής των άνομων συμφερόντων, των περίεργων γκρίζων ζωνών της οικονομίας και καταφέρνουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε αυτά, ενώ δείχνουν ασυλία σε τόσο
σημαντικές παρανομίες, δεν έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία για
το άσυλο, το πανεπιστημιακό άσυλο, το άσυλο των κοινωνικών
αγώνων, το άσυλο των ελεύθερων ιδεών, το άσυλο των πανανθρώπινων ευαισθησιών, το άσυλο, που είναι κατάκτηση και όχι
απλώς ένας νόμος, όπως είπα και προχθές.
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Απορώ πώς κατάφεραν τη διαμαρτυρία -με τραγικούς όρουςαπεργίας πείνας δύο εκατοντάδων μεταναστών να τη μετατρέψουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Σε άλλες εποχές –και είναι βέβαιο
αυτό- σε άλλη περίοδο, εάν δεν συνέπιπτε με τις σκοπιμότητες
των ημερών, ούτε μονόστηλο στις εφημερίδες δεν θα είχε αυτή
η είδηση, όπως δεν έχει στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου,
όπως δεν έχει στην αντίστοιχη απεργία που γίνεται στο χώρο του
Πολυτεχνείου.
Και ρωτάω: Τι ακριβώς έκανε χθες το βράδυ, με μία πραγματική πολιτική υστερία, η Κυβέρνηση και όλο το πολιτικό τόξο, δηλαδή ΛΑΟΣ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κυβέρνηση; Πίεσε
αφόρητα την πανεπιστημιακή κοινότητα να ενδώσει –και αυτό
είναι σημαντικό λάθος- σε τι; Στην κατάργηση του ασύλου. Αυτές
είναι ιστορικές στιγμές.
Πώς σώθηκε χθες το βράδυ και δεν εφαρμόστηκε στην πράξη
η κατάργηση του ασύλου και έμεινε στα χαρτιά; Από την ωριμότητα των μεταναστών, που στη διαδικασία της διαπραγμάτευσής
τους με τον εισαγγελέα, με τους πανεπιστημιακούς, με την αστυνομική διεύθυνση –και μπορώ να σας τα βεβαιώσω αυτά- είπαν
το εξής απλό: Δεν είμαστε εδώ, για να μπερδευτούμε στα κεντρικά πολιτικά επίδικα της ελληνικής πολιτικής και της ελληνικής
κοινωνίας. Είμαστε εδώ, για να θέσουμε το δικό μας πρόβλημα
και, άρα, αν υπάρχει ένας χώρος, που μπορούμε να συνεχίσουμε
τη διεκδίκησή μας με την απεργία πείνας, βεβαίως και δεν
έχουμε καμμία αντίρρηση να φύγουμε από εδώ, αφού ενοχλεί
τόσο το «πανελλήνιο».
Έτσι σώθηκε σε αυτήν την ιστορική στιγμή η διατήρηση του
ασύλου και έτσι κομπάζει ο κ. Πρωτόπαπας ότι η Κυβέρνηση επέδειξε ιδιαίτερη δημοκρατική ευαισθησία.
Θέλετε τους μετανάστες αόρατους; Ο κ. Κεφαλογιάννης μπορεί πράγματι στην Κρήτη και μεταξύ Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου να βλέπει τις ορδές των μεταναστών στην εθνική οδό να
διανύουν χιλιόμετρα το πρωί και χιλιόμετρα το δειλινό πίσω, για
να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια για μια μπουκιά ψωμί και να
καρπίζει η γη της Κρήτης.
Εκεί, όμως, μπορεί να κοιτάξει από την άλλη μεριά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του και να μην τους δει. Μπορούμε στη
Μανωλάδα να μην τους δούμε. Μπορούμε σε πάρα πολλές άλλες
περιπτώσεις, όπως στις οικοδομές, να μην τους δούμε. Μπορούμε να κοιτάμε αλλού.
Όταν έρχονται στο κέντρο της Αθήνας και λένε «Υπάρχουμε.
Τι θα κάνετε για μας;», εμείς λέμε «Είστε παράνομοι. Είστε λαθραίοι. Η Ελλάδα δεν αντέχει!». Μα, η Ελλάδα που δεν αντέχει
τους εκμεταλλεύεται και έχει ρυθμούς ανάπτυξης χάρη σε αυτούς. Τι πάει να πει «δεν αντέχει»;
Φυσικά κανείς δεν είναι παράλογος. Το πρόβλημα μπορούμε
ορθολογικά να το παραδεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να
μην το ξορκίσουμε και να το αναθέσουμε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης; Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό θέτει η Αριστερά, αυτό
θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και ήταν και χθες αλληλέγγυος και υπερασπιστής των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και των εργαζομένων Ελλήνων.
Γιατί σας έπιασε πανικός και με τους απεργούς των συγκοινωνιών και είπατε «δεν εκβιαζόμαστε» και επιστρατεύσατε τους
ναυτικούς; Μόνο με τους μετανάστες δεν εκβιαζόσαστε; Αυτήν
τη γραμμή του «σιδερένιου» κράτους που θέλετε να επιβάλλετε
μπροστά στην αδυναμία να κάνετε κοινωνική πολιτική την εφαρμόζετε σ’ όλους τους Έλληνες εργαζόμενους. Μην καμώνεστε
λοιπόν ούτε για το άσυλο ούτε για τους μετανάστες.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κύριε Πρόεδρε, στα δύο λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα
προχωρήσω και θα μιλήσω για την επίκαιρη επερώτηση. Είναι μία
επίκαιρη επερώτηση που δεν είναι πια επίκαιρη. Κατετέθη σε μία
περίοδο που εκκρεμούσαν διάφορες ρυθμίσεις σε σχέση με το
Αιγαίο και το αν κάποιες βασικές λειτουργικές μονάδες θα είχαν
έδρα τη Σύρο ή τη Ρόδο ή δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Ξαφνικά
επελέγη -για μια ισορροπία των πραγμάτων τελικώς- ο Πειραιάς
για να είναι το λειτουργικό κέντρο αυτής της αποκεντρωμένης
διοίκησης του Αιγαίου ο Πειραιάς. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο
μακριά είναι και ο συνολικός σχεδιασμός του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
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αλλά και το «καπέλο» της κρατικής διοίκησης. Δεν φτάνει η υπερσυγκέντρωση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν φτάνει η απουσία συναίνεσης για τις διοικητικές διαιρέσεις, δεν φτάνει το ότι δεν
ελήφθησαν υπ’ όψιν βασικές παράμετροι συνάφειας και συγγένειας των διαφόρων περιοχών και λειτουργικής συνοχής παρά
μόνο έμεινε η παλιά διάκριση των κρατικών περιφερειών για να
διευκολυνθεί η μετάβαση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δρίτσα, έχετε ήδη
επτάμισι λεπτά. Θα σας παρακαλούσα να ολοκληρώσετε την
αγόρευσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται και η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση να επιβληθεί
πάνω σ’ αυτό. Έχουμε καταθέσει από τη μεριά μας σειρά ερωτήσεων κι έχει επιβεβαιωθεί πόσο μακριά είναι όλες αυτές οι ρυθμίσεις από τις ανάγκες του κόσμου, από τη νησιωτική πολιτική
από τη διατήρηση της «νησιωτικότητας», από τη διατήρηση του
τοπικού χαρακτήρα κάθε περιοχής και από τη δυνατότητα των
πολιτών πραγματικά να εξυπηρετούνται. Τα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα χρειάζονται συγκεντροποιημένη εξουσία. Η κοινωνία χρειάζεται προσέγγιση στην εξουσία με πραγματική αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων.
Εισερχόμαστε στις δευτερολογίες των επερωτώντων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε…
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Έχω τρία λεπτά με βάση τον Κανονισμό. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Απευθύνεστε στον
Υπουργό για το πόσα λεπτά έχετε; Σε μένα θα απευθυνθείτε.
Έχετε κάποια διαφωνία με την κυρία Κεφαλογιάννη, κύριε
Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα σας παρακαλέσω να
επιτρέψετε στον Προεδρεύοντα να διευθύνει τις εργασίες. Σας
παρακαλώ. Υπάρχει εμπιστοσύνη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση
να ξαναπάρω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, όμως στην αρχή είχαμε
συνεννοηθεί με την Αντιπρόεδρο που ξεκίνησε τη συζήτηση ότι
κατ’ εξαίρεση θα ενοποιούσαμε πρωτολογία και δευτερολογία,
πράγμα το οποίο έγινε κι επομένως έχουμε εξαντλήσει το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Όλοι εξαντλήσατε το χρόνο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εκτός από την κ. Κεφαλογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Κεφαλογιάννη, έχει
άνετο χρόνο τριών λεπτών, λόγω Ανωγείων και Ρεθύμνου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να επικροτήσουμε
την έντιμη στάση του κ. Μουσουρούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως, επικροτώ την
έντιμη στάση του κ. Μουσουρούλη, διότι δεν ήμουν ενήμερος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με δύο λεπτά να δευτερολογήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Υπουργέ, ο λόγος που κάναμε
την ερώτηση σήμερα και που ζητήσαμε να έρθετε στη Βουλή να
μας απαντήσετε, είναι γιατί έχουν προκύψει στην πράξη πολλά
προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον εμείς τα βλέπουμε. Εσείς
φαίνεται ή δεν τα βλέπετε ή δεν τα έχετε διαπιστώσει ακόμα.
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Εμείς σήμερα εδώ δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο. Νομίζω
πως φεύγουμε με την αίσθηση ότι μας είπατε ότι είναι όλα λυμένα.
Πάντως και οι καινούργιοι Περιφερειάρχες, οι οποίοι μάλιστα
έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μαχαιρίδης στο νότιο Αιγαίο έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι έτοιμος μέχρι το Μάρτιο. Σας
είπα ήδη ότι ο κ. Αρναουτάκης στην Κρήτη, ακριβώς επειδή ανησυχεί για την πορεία εκτέλεσης του ΕΣΠΑ, δήλωσε δημόσια ότι
προτίθεται, έστω και άτυπα, να το τρέξει, ακόμα και αν δεν είναι
στη δική του αρμοδιότητα.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην πράξη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν λυθεί. Σύμφωνοι.
Μας μιλήσατε για τη νομοτεχνική καταλληλότητα, αρτιότητα
του σχεδίου σας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το σύστημα στην
πράξη λειτουργεί. Τη δουλειά τη δική σας δεν την αμφισβητούμε
μόνο εμείς, την αμφισβητεί και ο κόσμος. Επειδή, όπως φαίνεται, πουθενά δεν είδατε προβλήματα, εγώ θέλω να σας ζητήσω
να δείτε το σχέδιο εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ, για να δείτε τι ακριβώς
λύσατε.
Το σχέδιο αυτό δεν έχει πάρει οριστική μορφή, δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και όμως, αναφέρεται σε αλλαγές που αφορούν γενικά ζητήματα για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, έργα που
εκτελούνται από φορέα που συγχωνεύεται ή καταργείται, έργα
σε εξέλιξη από φορέα που καταργείται και η αρμοδιότητα δεν
περιέρχεται στον διάδοχο, έργα σε εξέλιξη που υλοποιούνται
μέσω προγραμματικών συμβάσεων από φαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για έργα ΟΤΑ, Α’ και Β’ βαθμού, έργα σε εξέλιξη με διευθύνουσα υπηρεσία την ΤΥΔΚ, έργα ύδρευσης,
αποχέτευσης, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έργα σχολικής στέγης, αλλαγές στη διαδικασία πληρωμής έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα σε εξέλιξη που υλοποιούσαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, έργα που υλοποιούνται μέσω των ΔΙΣΑ,
πληρωμές έργων που υλοποιούσαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι περιφέρειες και ο προϋπολογισμός περιφέρειας.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει αυτό
το σχέδιο που σας είπα, το οποίο δεν έχει καν πάρει οριστική
μορφή, άρα θα πρέπει μετά να αρχίσει να εφαρμόζεται και από
το οποίο προκύπτει ότι προφανώς υπάρχουν ακόμα παρά πολλά
πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί.
Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί μιλήσατε για την απορρόφηση.
Θέλω να σας πω ότι το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το κλείσαμε στο 100%, αφού χρειάστηκε να κάνουμε τέσσερις αναθεωρήσεις του αρχικού σας σχεδιασμού και κάτω από συνθήκες
πλήρους ασυμβατότητας με το Κοινοτικό Δίκαιο, που εσείς είχατε εγκαταστήσει, όπως ο περίφημος μαθηματικός τύπος. Βρήκατε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση και τα μεταφέρατε στο ΕΣΠΑ. Καλά κάνατε, μη μου λέτε, όμως, ότι απογειώσατε την απορρόφηση, ούτε ότι ωριμάσατε τα έργα μέσα σε δεκαπέντε μήνες και υπό συνθήκες όπως αυτές που σας περιγράψαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Λασιθίου
της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης δεν θα δευτερολογήσει.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος και Βουλευτής Έβρου έχει
το λόγο για τη δευτερολογία του, για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Να κάνω μια αναφορά στο θέμα το οποίο προέκυψε τελευταία και έχει σχέση με
την κατάληψη της Νομικής Σχολής από τους μετανάστες.
Να πω ότι από την Κυβέρνηση, σε πρώτο χρόνο, δια του
Υπουργού Εσωτερικών ξεκαθάρισε το εξής: Ότι και γι’ αυτούς
τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα εφαρμοστεί η νομοθεσία.
Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, επειδή προέκυψε αυτού του είδους η κινητοποίηση, να αντιμετωπιστούν με ένα διαφορετικό
τρόπο. Το μήνυμα ήταν σε πρώτο χρόνο, ήταν σαφές και θα
έλεγα έτυχε και γενικότερης διάστασης.
Κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα, δεν είναι υποχρεωμένη
η χώρα, δεν πρέπει στην Ελλάδα να κάνουμε εκπτώσεις στη νο-
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μοθεσία την οποία έχουμε διαμορφώσει και έχουμε ψηφίσει.
Κάθε φορά που προκύπτει θέμα, δεν θα πρέπει να αρχίζουμε να
δημιουργούμε προσδοκίες ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία, την οποία σχετικά πρόσφατα μάλιστα έχουμε ψηφίσει.
Πολύ σημαντικής πολιτικής αξίας είναι το γεγονός ότι ξεκαθαρίστηκε η στάση της ελληνικής πολιτείας, σε πρώτο χρόνο
επαναλαμβάνω, από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών.
Μια δεύτερη αναφορά επί του θέματος αυτού την οποία θέλω
να κάνω, είναι ότι ήταν πετυχημένος ο χειρισμός χθες το βράδυ
χωρίς αμφιβολία. Ανακούφισε, επιτρέψτε μου το ρήμα, την κατάσταση.
Όσο γι’ αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης ότι ήταν λάθος η επιλογή
της περιοχής στην οποία μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, θα
πω μόνο ότι δεν θα είναι για πάντα σε αυτήν την περιοχή και δεν
πρόκειται να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε στο μουσείο
που υπάρχει εκεί, ούτε πουθενά αλλού.
Θα έλεγα, επίσης, ότι είναι χρήσιμο, είναι πολύτιμο να αναγνωρίζουμε το θετικό χειρισμό τέτοιων θεμάτων, τα οποία δημιουργούν μία κατάσταση κρίσης και να παρακολουθήσουμε, να
ευχηθούμε και να βοηθήσουμε στη συνέχεια αυτού του θετικού
χαρακτήρα του χειρισμού, γιατί το πρόβλημα δεν έχει λήξει, δεν
έχει τελειώσει.
Σε κάποιες αναφορές που έγιναν πάλι από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, είναι από τα ζητήματα στα οποία θέλω να απαντήσω, γιατί κατά καιρούς επανέρχεται το θέμα. Είναι το θέμα
του «ΘΗΣΕΑ». Ο «ΘΗΣΕΑΣ» πράγματι ήταν ένα Πρόγραμμα 3,5
δισεκατομμυρίων. Είχε ένα σχεδιαστικό έλλειμμα στο τέλος του
2009 με την εξής έννοια: Πρόγραμμα 3,5 δισεκατομμυρίων. Εντάχθηκαν μια σειρά έργων με τον τρόπο που εντάχθηκαν –δεν
μπαίνω σ’ αυτό το θέμα- αλλά στο τέλος του 2009 το ταμείο του
«ΘΗΣΕΑ» είχε πόρους 1.997.000.000. Υπήρχε ένα σχεδιαστικό
έλλειμμα της τάξεως του 1,5 δισεκατομμυρίου.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν καθόλου έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τα έχουμε ξαναπεί εδώ στη Βουλή. Αυτό το σχεδιαστικό έλλειμμα...
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σχεδιαστικό έλλειμμα δεν
υπήρχε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): ...μέσα στη χρονιά
του 2010 θα έπρεπε υπ’ αυτές τις συνθήκες της δημοσιονομικής
κρίσης, να καλυφθεί.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σχεδιαστικό έλλειμμα δεν
υπήρχε, γι’ αυτό δόθηκε η παράταση, για να απορροφηθούν τα
χρήματα αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ.
Υπήρχε, λοιπόν, ένας εικονικός προγραμματισμός, στον οποίο
για να μπορέσει να ανταποκριθεί η σημερινή Κυβέρνηση, θα
έπρεπε να βρει πόρους 1,5 δισεκατομμυρίου ακόμη.
Τι κάναμε εμείς; Δεν σταματήσαμε στα 2 δισεκατομμύρια. Είπαμε ότι όσα από τα έργα είναι νομίμως ενταγμένα και συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 25-6-2010, αναγνωρίζονται από την
πλευρά της Κυβέρνησης. Πληρώσαμε αρκετά χρέη, τα οποία
βρήκαμε στο «ΘΗΣΕΑ». Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας χρέος της
τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βεβαίως θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε σε όσο το δυνατόν μικρότερο
χρονικό διάστημα.
Υπάρχουν αναφορές που έγιναν από κάποιους συναδέλφους,
νομίζω από την κ. Κεφαλογιάννη, στις δηλώσεις του κ. Μαχαιρίδη και του κ. Αρναουτάκη για το πότε θα είναι έτοιμες οι Περιφέρειες της χώρας. Υπάρχει αυτό το σχέδιο εφαρμογής του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», υπάρχει οδηγός, στον οποίο προβλέπονται τα
πάντα. Πράγματι, ένα σημαντικό μέρος της θεσμικής ολοκλήρωσης και της λειτουργίας και των δύο θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα γίνει μέχρι το Μάρτιο. Αυτό το προβλέπουμε με
σαφήνεια στο νόμο, το καταγράψαμε στον οδηγό και δεν είναι
έξω από τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει.
Αναφερθήκατε σε μία σειρά θεμάτων, τα οποία είναι απαντη-
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μένα, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τους μηχανικούς των
ΤΥΔΚ. Οι μηχανικοί των ΤΥΔΚ μετατάσσονται στην πρωτοβάθμια
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τι θα γίνει με τα έργα τα οποία επιβλέπουν;
Ήδη υπάρχει εγκύκλιός μας, στην οποία η κατεύθυνση είναι –και
λογικό είναι να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση- να συνεχίσουν να
επιβλέπουν τα έργα, τα οποία έχουν αναλάβει. Εάν ο δήμαρχος
κρίνει για κάποιους ιδιαίτερους λόγους ότι κάποιος απ’ αυτούς
τους μηχανικούς δεν πρέπει να συνεχίσει να επιβλέπει ένα συγκεκριμένο έργο, θα μεταφερθεί ο φάκελος μέσα από διαδικασίες κάπως σύνθετες, σε έναν άλλο μηχανικό του δήμου κατ’
εντολή της προϊσταμένης αρχής, που είναι ο δήμαρχος.
Μέσα στην εγκύκλιο αυτή καθορίζουμε και το θέμα των αποφαινόμενων οργάνων κ.λπ..
Όσον αφορά τα έργα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
αυτά τα θέματα έχουν απαντηθεί δια των εγκυκλίων μας και θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να σκύψετε σε αυτά τα ζητήματα,
αλλά να σας πω ότι στις εγκυκλίους δεν γράφουμε σοφίες. Ερμηνεύουμε το νόμο με ένα πολύ απλό και λογικό τρόπο.
Παραδείγματος χάριν, τα έργα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία συνεχίζονται ήταν έργα τα οποία επέβλεπε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω προεδρικών διαταγμάτων διατηρούνται σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ο καθολικός διάδοχος είναι
η περιφέρεια. Η Διεύθυνση ως προϊσταμένη αρχή εξακολουθεί
να υπάρχει ακριβώς η ίδια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά
τα έχουμε διευκρινίσει και έχουμε δώσει απαντήσεις μέσω των
εγκυκλίων.
Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή -μετά από τον πρώτο
χρόνο που τα ερωτήματα έπεφταν βροχή και ήταν δεκάδες- τα
ερωτήματα, τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο σε πολύ μεγάλο
ποσοστό, στο 90% και πλέον των περιπτώσεων έχουν ήδη απαντηθεί. Και με κάποιες διευκρινίσεις οι οποίες δίνονται, λύνονται
τα ζητήματα.
Όσον αφορά ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, στον οποίο αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού ο κ. Κολοκοτρώνης θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ
θετικοί οι συμβολισμοί, κύριε συνάδελφε. Πράγματι, αναφερθήκατε στο Καστελόριζο σε δύο θετικά παραδείγματα. Και αναφερθήκατε σε αυτά με θετικό τρόπο, στη σύνοδο των Υπουργών
Εξωτερικών που έγινε το 2003 –και καλώς έγινε- στο διάγγελμα
του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο στην τελευταία του επίσκεψη εκεί κατά την οποία μάλιστα, ήμουν παρών. Θα ήθελα να
σας πω όμως ότι οι συμβολισμοί είναι θετικοί και έχουν σημαντική αξία, αλλά καμμιά φορά υπάρχει και η πεζή πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπίζονται και πρακτικά προβλήματα.
Γιατί επελέγη ο Πειραιάς ως έδρα της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης; Γιατί πραγματικά με τον Πειραιά είναι πιο εύκολη η επικοινωνία του συνόλου των νησιών. Να σας πω ότι
σχετικά εύκολα βρήκαμε –ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης- γενικούς διευθυντές για να τοποθετηθούν
στον Πειραιά. Δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο να γίνουν αυτές οι επιλογές αν είχαμε κάνει μια άλλη επιλογή για την έδρα. Εύκολα
σχετικά στελεχώνεται ήδη η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση
του Πειραιά παρ’ όλο που δεν έχει λήξει ο χρόνος της προκήρυξης για τις μετατάξεις, ο οποίος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Θα
ήθελα να σας πω επίσης, ότι εάν δεν είχαμε έδρα τον Πειραιά,
δεν θα μπορούσε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ο γενικός
γραμματέας να επισκεφθεί τη Ρόδο, να επισκεφθεί την Ερμούπολη, να επισκεφθεί τη Λέσβο. Δεν είμαι πληροφορημένος για
το αν έχει καταφέρει να επισκεφθεί και ορισμένα άλλα νησιά. Για
καθαρά πρακτικούς λοιπόν λόγους, η έδρα της αποκεντρωμένης
κρατικής διοίκησης επελέγη να είναι ο Πειραιάς. Νομίζω ότι εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους των νησιών
μας.
Θα ήθελα να κλείσω τη δευτερολογία μου επαναλαμβάνοντας
αυτά που σας είπα στην αρχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό
να συζητήσουμε γι’ αυτήν τη μεγάλη αλλαγή. Εμείς έχουμε πει
ότι κάναμε ένα πολύ καλό νομοθέτημα, μια πολύ καλή προετοιμασία και πριν και μετά το νόμο, ένα στέρεο –όπως τον έχουμε
ονομάσει- νόμο. Δεν είπαμε ποτέ ότι κάναμε τον τέλειο νόμο. Θα
χρειαστούν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Να αντιμετωπίσουμε
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όμως, με ένα θετικό τρόπο αυτή τη μεγάλη πράγματι αλλαγή που
επιχειρούμε στην πατρίδα μας για να βελτιώσουμε τη μεταβατική περίοδο, να προλάβουμε πιθανά προβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν και να προετοιμάσουμε την
ελληνική κοινή γνώμη για τις αναγκαίες πράγματι αλλαγές, οι
οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν στο κράτος με την αναδιοργάνωση του με στόχο την καθιέρωση ενός επιτελικού κράτους,
το οποίο θα ασχολείται μόνο με επιτελικές αρμοδιότητες και θα
έχει αποκεντρώσει όλες τις εκτελεστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να μου
δώσετε ένα λεπτό για μία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παυλόπουλε,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί σε ό,τι αφορά το «ΘΗΣΕΑ» ούτε
συγκρίσεις να γίνονται ούτε να μιλάμε για σχεδιαστικά ελλείμματα. Ο «ΘΗΣΕΑΣ» δεν είχε κανένα σχεδιαστικό έλλειμμα. Απόδειξη ότι όταν έληγε, στο τέλος του 2009, πολύ νωρίτερα είχαμε
δώσει την παράταση του ενός έτους. Να θυμάστε ότι απορροφήθηκε όλο το ποσό που εσείς λέτε ότι απορροφήσατε στο 2010,
γιατί είχε δοθεί η παράταση και μιλάμε για κάλυψη χρηματική
δύο δισεκατομμυρίων. Και έμεινε 1.500.000.000 στην πορεία
μόνο για έργα τα οποία εν τω μεταξύ ή εκτελούνταν και τελείωναν μέσα στο 2010 ή είχαν συμβασιοποιηθεί την τελευταία
στιγμή. Διότι αυτό συμβαίνει σε ένα πρόγραμμα. Πού είναι το
σχεδιαστικό έλλειμμα; Σημασία έχει ότι αυτό το πρόγραμμα, με
την παράταση που του είχαμε δώσει στο χρόνο που είχε προγραμματιστεί, απέδωσε τα μέγιστα. Αυτό είναι το πρώτο.
Ήταν, δηλαδή, ένα πρόγραμμα, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι
ήταν μέχρι τελευταίου ευρώ στο site του «ΘΗΣΕΑ», κάτι που δεν
είχατε διανοηθεί να κάνετε με το «ΕΠΤΑ», το Ειδικό Πρόγραμμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ήταν η προσωποποίηση της αδιαφάνειας. Για 300.000.000 ευρώ δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε
παραστατικά. Φυσικά, δεν κάναμε κανένα θέμα, ούτε είπαμε ότι
πήγαν σε κάποιες τσέπες. Απλώς, δεν το φροντίσατε εσείς, που
τώρα ανακαλύψατε τη διαφάνεια. Πείτε, όμως, επιτέλους, μία
κουβέντα, ότι ήταν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά
και το ύψος των χρημάτων και τη διαφάνειά του. Αυτό να λέγεται, γιατί πρέπει να χτίζουμε πάνω σε εκείνα που γίνονται και είναι
θετικά και όχι να τα αμφισβητούμε όλα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
είμαι υποχρεωμένος να πάρω το λόγο και να δώσω μία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
να απαντήσετε τώρα; Να μην προηγηθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν
θα πάρω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το Δεκέμβριο του
2009 οι πιστώσεις τις οποίες είχε εξασφαλίσει ο «ΘΗΣΕΑΣ» ήταν
1.997.000.000 ευρώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν χρειαζόταν να πληρωθούν,
κύριε Υπουργέ...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δευτερολογήσατε. Αφήστε με να μιλήσω.
Λέει ο κ. Παυλόπουλος ότι θα μπορούσαμε απρόσκοπτα με την
παράταση που δόθηκε στο «ΘΗΣΕΑ» να συνεχίσουμε όλα τα
έργα του «ΘΗΣΕΑ», τα οποία θα έπρεπε να πληρωθούν κατά τη
διάρκεια του 2010 και του 2011. Εάν αυτό είναι λογική προσέγγιση, τότε εγώ δεν έχω καμμία απορία και δεν έχω να πω τίποτα
άλλο.
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Διαφάνεια. Οι οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ» ήταν το όνειδός του.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν στο site μέχρι τελευταίου ευρώ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν ένα πρόγραμμα καλό κατά βάση. Εμείς τα θετικά του Προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ» τα κρατάμε και θα επιχειρήσουμε να τα ενσωματώσουμε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν στο διαδίκτυο μέχρι
τελευταίου ευρώ οι οριζόντιες δράσεις; Ναι ή όχι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω, λοιπόν, να
πω σε σχέση με τα θέματα της διαφάνειας του «ΘΗΣΕΑ» ότι ο
μέσος όρος του προϋπολογισμού των έργων των οριζοντίων
δράσεων, των ρουσφετιών δηλαδή, αυτά τα οποία με απόφαση
του Υπουργού δίνονταν …
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στο «ΕΠΤΑ» πόσες ήταν οι οριζόντιες δράσεις;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν τριακόσιες
εξήντα χιλιάδες. Ο μέσος όρος των έργων που κανονικά εντάχθηκαν στο «ΘΗΣΕΑ» ήταν εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες.
Όσο για τη διαφάνεια, εγώ έπρεπε να γίνω Υπουργός, για να
μάθω το εξής, ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους πέντε νομούς,
δόθηκε το 40% των πιστώσεων από τις πιστώσεις που δόθηκαν
στο Νομό Μαγνησίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν στο site όλα αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν ήταν καθόΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λου στο site και δεν μπορούσαν από εκεί να βγουν και συμπεράσματα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε παραστατικά δεν βρήκαμε για 300.000.000 ευρώ του «ΕΠΤΑ», κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παυλόπουλε, δεν
ακούγεστε.
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 τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (Α’ τμήμα).
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθμόν
13/7/8-12-2010 επίκαιρης επερωτήσεως Βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με την Οργανωτική Συγκρότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 13.28’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
18.00’, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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