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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’
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3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 12 Απριλίου 2011, σελ. 8846
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου
Μεσολογγίου κ.λπ., σελ. 8847
ii. σχετικά µε την περικοπή των κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας, τις συνέπειες στους
ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ., σελ. 8848
β) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:
i. σχετικά µε την αναξιοκρατία στην Ελληνική Αστυνοµία
κ.λπ., σελ. 8850
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής στο Βοτανικό εξ’ αιτίας παράνοµων δραστηριοτήτων των Αθιγγάνων κ.λπ., σελ. 8852
γ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µόλυνση ποταµιών µας από
το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ.,
σελ. 8854
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
i. σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις
στις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ., σελ. 8856
ii. σχετικά µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
κ.λπ., σελ. 8860
ε) Προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας κ.λπ., σελ. 8858
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την
ιχθυοκαλλιέργεια, σελ. 8863-8876
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’
Δευτέρα 11 Απριλίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 11 Απριλίου 2011, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γεώργιο Μαυρίκο,
Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου καταθέτει τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από τις αλλαγές του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι».
2) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλµωπίας Νoµού Πέλλας αιτείται την επίσπευση των διαδικασιών διορισµού δύο γενικών γιατρών και ορισµού αγροτικών ιατρών στις τοπικές κοινότητες του
δήµου του.
3) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διοικητής 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας ζητά την επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος
των εργαζοµένων στον Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου.
4) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Πανταζή Ελισάβετ αιτείται να πληροφορηθεί γιατί της ζητείται να υπαχθεί στον ΟΑΕΕ και δεν µπορεί
να είναι πλέον ασφαλισµένη στον ΟΓΑ.
5) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δ’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος διαµαρτύρεται για την παράλειψη
εκπροσώπησης Κυνηγετικών Οργανώσεων από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε τη
λήψη αποφάσεων για την κυνηγετική δραστηριότητα.
6) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Μάζνας αιτείται να πληροφορηθεί πότε θα του καταβληθούν τα 4 λεπτά ανά κιλό για την

παραγωγή συµπύρηνου ροδάκινου το 2009.
7) Οι Βουλευτές Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΒΙΟΠΤΕΜΠΟ Νοµού Ευβοίας αιτείται την τροποποίηση της νοµοθεσίας περί αδειών εργαζοµένων γονέων για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Μπόλας Δηµήτριος αιτείται την επίλυση συνταξιοδοτικού του ζητήµατος.
9) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του δικαιώµατος πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στα µουσεία και
τους αρχαιολογικούς χώρους.
10) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών διαµαρτύρεται για την ολιγωρία επίλυσης των αιτηµάτων
τους παρά τις δεσµεύσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
11) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Εργαζοµένων των ΕΑΣ
Νοµού Έβρου αιτείται παράταση της εικοσιπενταετίας για συνταξιοδότηση µετά από απόλυση χωρίς υπαιτιότητα των εργαζοµένων κ.λπ..
12) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
ζητούν την επίλυση των αιτηµάτων τους που αφορούν στην τακτική και επαρκή χρηµατοδότηση και την οριστική επίλυση του
θεσµικού προβλήµατος των δοµών του οργανισµού.
13) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο
του Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Νοµού Ευβοίας αιτείται την τροποποίηση της νοµοθεσίας περί αδειών εργαζοµένων γονέων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των
παιδιών τους.
14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Τσίτα Γεσθηµανή αιτείται την
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µετεγγραφή του γιού της κ. Ιακωβίδη Βασίλειου από την ΕΠΑΣ
Θράκης στην πλησιέστερη σχολή της Περαίας Θεσσαλονίκης για
σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

τέθεσε αναφορά µε την οποία οι πάσχοντες από µεσογειακή
αναιµία της µονάδας του ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ διαµαρτύρονται για αναβολές στις µεταγγίσεις αίµατος.

15) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών διαµαρτύρεται
για τον αποκλεισµό από τη διδακτική ύλη των τάξεων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των γνωστικών αντικειµένων που αφορούν τη Γεωεπιστήµη και το Γεωπεριβάλλον.

26) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι σύλλογοι πολυτέκνων δυτικής Μακεδονίας
ζητούν να παραµείνει το καθεστώς για τα επιδόµατα και τις µεταγραφές για τους πολύτεκνους ως έχει.

16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου Νοµού Μαγνησίας αιτείται έκτακτη επιχορήγηση του δήµου του για αποκατάσταση
ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες.
17) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Αθηνών αιτείται την επανένταξη του µαθήµατος, σχετικού µε τις
Γεωεπιστήµες στο λύκειο.
18) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος απορρίπτει στο σύνολό του το σχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση της διδασκαλίας των µαθηµάτων πληροφορικής στο «Νέο Λύκειο».
19) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Κύµης Δήµου Κύµης -Αλιβερίου ζητά τον
αποχαρακτηρισµό τµήµατος γης προκειµένου να τοποθετηθεί
ιερός ναός για απόδοση τιµών σε πεσόντες εν υπηρεσία αξιωµατικούς.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το σωµατείο εργαζοµένων
στα κέντρα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ζητεί
την τακτική και επαρκή χρηµατοδότηση των υφιστάµενων κέντρων πρόληψης, καθώς και την οριστική επίλυση του θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας τους, µε στόχο τη διαρκή τους αναβάθµιση
προς όφελος των πολιτών.
21) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρύστου
ζητά την χρηµατοδότηση του έργου της κατασκευής ενός νέου
σύγχρονου κτηριακού συγκροτήµατος δηµοτικού σχολείου.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η υπεύθυνη του Γραφείου
Υποστήριξης του Πολίτη του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών ζητεί
τη διευθέτηση του προβλήµατος της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης κατόχων βιβλιαρίων οικονοµικής αδυναµίας κατά την παραµονή τους σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συνταξιούχων Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας ζητεί την επίλυση θεµάτων που αφορούν οικονοµικές απολαβές και µερίσµατα του ΜΤΣ καθώς και την εξεύρεση λύσης για τη χορήγηση
φαρµάκων χωρίς την καταβολή της αξίας αυτών από τους συνταξιούχους.
24) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σοφάδων, ο Μορφωτικός
Σύλλογος Φιλίας και οι Πρόεδροι των Δ. Διαµερισµάτων Φιλίας,
Μελισσοχωρίου, Μαυραχάδων και Αγροτικού Συνεταιρισµού Φιλίας αιτούνται τη συγχώνευση - συστέγαση Δηµοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων Φιλίας - Μελισσοχωρίου - Μαυραχάδων.
25) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κα-

27) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Κυθήρων Νοµού Αττικής αιτείται την αλλαγή καθεστώτος λειτουργίας του Κρατικού Αερολιµένα Κυθήρων από Afis σε Tower.
28) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τοπική Ένωση Δήµων & Κοινοτήτων Νοµού Σερρών αιτείται τη δυνατότητα ίδρυσης και
λειτουργίας παραρτηµάτων των ΠΕΔ ανεξάρτητα από τις σχετικές αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των ΠΕΔ, όπως προβλέπεται από το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος.
29) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητά τον επαναπροσδιορισµό των εισοδηµατικών κριτηρίων και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που
αφορούν στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στο πρόγραµµα
επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Πετράκης καταθέτει την ανησυχία του για τον έλεγχο των προϊόντων που εισάγονται από την Ιαπωνία.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δ’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την πρόθεση
της Κυβέρνησης να περιορίσει τη θηρευτική δραστηριότητα.
32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Πασχόντων της Μονάδας Μεταγγίσεων «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ» του ΝΕΣ διαµαρτύρονται για την αναστολή µεταγγίσεων αίµατος σε πάσχοντες µε
µεσογειακή αναιµία στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκοµείο.
33) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στην ειδική αγωγή καταθέτει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν λόγω καθυστέρησης πληρωµής των εργαζοµένων του κλάδου τους και ζητούν την επίλυσή τους.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καθηγητών του Αθλητικού Σχολείου Ηρακλείου αιτείται να γίνει η διεξαγωγή του
πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου καθώς και των άλλων αθληµάτων
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
35) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας καταθέτει
τις θέσεις και τις προτάσεις του για µια σειρά υπηρεσιακών,
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητηµάτων.
36) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία αιτείται τον επανακαθορισµό των εισοδηµατικών κριτηρίων ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στο πρόγραµµα χορήγησης επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ.
37) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νοµού Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την
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έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, µηχανηµάτων και
αναλώσιµων υλικών στη µονάδα τεχνητού νεφρού του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου.
38) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Κρήτης αιτείται
να εγκριθεί εγκαίρως η κατασκηνωτική περίοδος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε
Αναπηρία.
39) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία ο Δήµαρχος Ελασσόνας αιτείται την επανεξέταση
των ορίων, τοπικά και ανά καλλιέργεια, της ασφαλιστικής κάλυψης ζηµιών στη φυτική παραγωγή.
40) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηρακλείου
Κρήτης αιτείται να ληφθεί υπ’ όψιν η δεινή θέση χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων και να τροποποιηθεί ο τρόπος δηµοσίευσης των Οικονοµικών Καταστάσεων των ανωνύµων εταιρειών.
41) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σκύρου αιτείται να
αποδοθούν στους δήµους οι υποσχόµενες τακτικές επιχορηγήσεις αλλά και η αποπληρωµή παλαιών χρεών προκειµένου να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
42) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο
του Δήµου Σαρωνικού ζητά να αποσυρθούν οι αστυνοµικές δυνάµεις από την Κερατέα για να αποκλιµακωθεί η έκρυθµη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.
43) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα αύξησης των δροµολογίων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση
Ζακύνθου-Κυλλήνης.
44) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Ξενοδόχων Ζακύνθου
ζητούν να επανεξεταστεί το πρόγραµµα δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας στη γραµµή Αθήνα - Ζάκυνθος.
45) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σκύρου συναινεί
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «ΣΚΥΡΟΣ -ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να επιδιώξει αύξηση στο ναυλολόγιο της γραµµής Κύµης-Σκύρου.
46) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανάφης αιτείται την αντικατάσταση του ασθενοφόρου που διαθέτει το Περιφερειακό Πολυδύναµο Αγροτικό Ιατρείο Ανάφης.
47) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της συνέχισης της λειτουργίας του Σκοπευτηρίου
Αχαρνών.
48) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εκκλησία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Δήµου Ελασσόνας κα., διαµαρτύρονται για την
κατάργηση του τριθέσιου Δηµοτικού Σχολείου Συκέας.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Αθλητικό Σωµατείο ΑµεΑ «ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΧΑΪΑΣ» αιτείται την οικονοµική ενίσχυση για τη συνέχιση
της συµµετοχής του στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Μπάσκετ µε
αµαξίδιο.
50) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέ-
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θεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Ξενάκης ζητά διευκρινήσεις σχετικά µε την συνταξιοδότησή του.
51) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Λαγούδης ζητά διευκρινήσεις σχετικά µε την συνταξιοδότησή του.
52) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ζωή Ζήση-Θεοδωρίδου ζητά διευκρινήσεις σχετικά µε τη συνταξιοδότησή της.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καταθέτει τις θέσεις του Επιµελητηρίου Χανίων για τα προβλήµατα που αφορούν σε όλη την
Κρήτη αλλά και σε εξειδικευµένα ζητήµατα ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
54) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δούµου Αναστασία αιτείται να
πληροφορηθεί πότε θα βγει η απόφαση συνταξιοδότησής της.
55) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μουράτογλου Δέσποινα αιτείται
να πληροφορηθεί πότε θα βγει η απόφαση συνταξιοδότησής της.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Προϊσταµένη της Υπηρεσίας Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου Χανίων καταθέτει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει λόγω έλλειψης προσωπικού και
ανάθεσης νέων καθηκόντων στους υπαλλήλους της ΥΠΑΔ.
57) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Αµανατιάδης αιτείται
να πληροφορηθεί πότε θα βγει η απόφαση συνταξιοδότησής
του.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών αιτείται τη διευθέτηση
οικονοµικών ζητηµάτων προκειµένου να µη διακοπεί η µεταφορά
των µαθητών στα σχολεία.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας ζητά
διετή αναστολή των δόσεων των δανείων των σεισµόπληκτων
επιχειρήσεων του δήµου.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι τοπικοί φορείς της Κοινότητας
Κάλφα του Δήµου Ερυµάνθου αιτούνται την προώθηση του
έργου για την κατασκευή αρδευτικού φράγµατος στην περιοχή.
61) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι πτηνοτρόφοι µε τις αλλαγές που
προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντικατάσταση των
κλωβοστοιχιών.
62) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανεπιστηµιακοί Ιατροί
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ζητούν να µην υλοποιηθεί η νοµοθετική ρύθµιση «περί
εικαζόµενης συναίνεσης» για την αφαίρεση οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο.
63) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του Δήµου Ελασσόνας
αιτείται την επανεξέταση των ορίων, τοπικά και κατά καλλιέργεια,
για την ασφαλιστική κάλυψη των ζηµιών στη φυτική παραγωγή.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 7288/06-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ1/Β/5713/1403-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 7771/14/12/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μακρυπίδη Ανδρέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 552/14-03-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 8381/29-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπαδηµούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ15/Γ/οικ.
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5692/14-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 9358/18-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καντερέ Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ16/Φ1.5/5672/297/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

14-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 10214/01-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/20526/14-03-

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 11487/17-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουράκη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 136/14-03-2011
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έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

8840

7. Στην µε αριθµό 11546/17-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ταλιαδούρου Σπυρίδωνα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5307/429/14-03-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 11695/21-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/19219/01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3-11/14-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 12000/24-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ταλιαδούρου Σπυρίδωνα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 157/14-03-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 12028/24-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κωνσταντινίδη Ευστάθιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-759/14-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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11. Στην µε αριθµό 12164/28-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βλάχου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-116/14-03-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δώδεκα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Σχολείο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το
δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 12 Απριλίου 2011.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 12200/28-2-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σχετικά
µε τη χρήση του όρου «Μεσογειακή Διατροφή» που υπονοµεύει
την ανάδειξη της κρητικής διατροφής ως διατροφικού προτύπου.
2.- Η µε αριθµό 11445/16-2-2011 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κων/νου Μουσουρούλη προς την Υπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου.
3.- Η µε αριθµό 12847/10-3-2011 ερώτηση της Βουλευτού του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα
προβλήµατα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς.
4.- Η µε αριθµό 12611/4-3-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
παύση πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές
κλινικές.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε 7845/15-12-2010 ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίας Μερεντίτη προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενία Καλαµπάκας.
2.- Η µε αριθµό 5330/21-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αρτιότητα των οικοπέδων σε οικισµούς µε πληθυσµό µέχρι
2.000 κατοίκους.
3.- Η µε αριθµό 11081/11-2-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την υπολειτουργία των Σχολών
Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων.
Οι Αναφορές και Ερωτήσεις που θα απαντηθούν από τον ίδιο
Υπουργό ή Υφυπουργό θα συζητηθούν η µία µετά την άλλη, ανεξαρτήτως Κύκλου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 788/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ανδρέα Μακρυπίδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε Ιατρικό,
Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Ανδρέας Μακρυπίδης,
προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του,
για δύο λεπτά µε τη σχετική ανοχή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Νοσοκοµείο Μεσολογγίου αποτελεί βασικό
πυλώνα της δηµόσιας υγείας µιας ευρύτατης περιοχής του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, µιας περιοχής που περιλαµβάνει περίπου εκατό χιλιάδες κατοίκους και έχει στο χώρο ευθύνης του
και πέντε κέντρα υγείας.
Βρίσκοµαι σήµερα στη δυσάρεστη θέση να καταθέσω συγκεκριµένη ερώτηση, προκειµένου να σας υπενθυµίσω –γιατί είµαι
βέβαιος ότι το γνωρίζετε- την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από άποψη στελέχωσης τόσο ιατρικού και νοσηλευτικού,
όσο και διοικητικού προσωπικού.
Νοµίζω ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για Εθνικό Σύστηµα
Υγείας το 2011 µε είκοσι περίπου κενά σε ιατρικό προσωπικό και
δέκα και πλέον κενά σε επίπεδο νοσηλευτικού προσωπικού, σε
ένα νοσοκοµείο που θα πρέπει στοιχειωδώς να ανταπεξέρχεται
στις ανάγκες των κατοίκων µιας τόσο µεγάλης περιοχής.
Υπάρχουν κενά σε θέσεις γιατρών στο νοσοκοµείο αυτό καθ’
αυτό, δύο παθολόγων, τριών καρδιολόγων, αναισθησιολόγων,
ακτινολόγων, παιδιάτρων και µια σειρά από άλλα κενά που υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις και στα Κέντρα Υγείας του Αστακού, του
Μύτικα, της Ναυπάκτου, της Άνω Χώρας. Είναι περιοχές που στη
θερινή περίοδο αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ο αριθµός των επισκεπτών και κατ’ επέκταση αυτών που έχουν την ανάγκη να τους
προσφερθούν υπηρεσίες φροντίδας, περίθαλψης και υγείας.
Άρα βλέπουµε ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβληµα όσον
αφορά τη στελέχωση που, κατά τη γνώµη µου, είναι σε ένα
οριακό σηµείο. Απαιτείται από τη µεριά της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Υγείας –του οποίου ως Υπουργός δίνετε µάχη
σε αυτήν την κατεύθυνση- άµεση στελέχωση.
Θα ήθελα συγχρόνως να σας µεταφέρω τις δικαιολογηµένες
αγωνίες και ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, των φορέων της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε όσα ακούγονται σε σχέση µε το νέο
νοσοκοµειακό χάρτη που επίκειται στη χώρα µας. Θα ήθελα να
µας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα κάλυψης των αναγκαίων
κενών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά
και ποια είναι η σκέψη, ο σχεδιασµός του Υπουργείου όσον
αφορά τα όσα ακούγονται για κατάργηση, συγχώνευση ή υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ανδρέα Μακρυπίδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πριν από λίγες ηµέρες µας παρουσίασε η
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας τον υγειονοµικό χάρτη της χώρας
ο οποίος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει παραγγελθεί από το 2000.
Όταν ανέλαβα στις αρχές του Σεπτεµβρίου του 2010 το
Υπουργείο Υγείας, δέχθηκα ως πολύ σοβαρό το επιχείρηµα ότι
για κάθε ενέργεια συνένωσης των δυνάµεων των εργαζοµένων
στα νοσοκοµεία –γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού
προσωπικού- καθώς και για κάθε προσπάθεια να συντονιστούν
καλύτερα οι µονάδες υγείας σε όλη τη χώρα, προϋποτίθεται
ένας πλήρης χάρτης της χώρας από πλευράς υποδοµών υγείας.
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Αυτό το έργο που καθυστερούσε επί δέκα χρόνια, προσπαθήσαµε µε όσες δυνάµεις διαθέταµε και όχι πάντα µε τον πιο ευγενικό τρόπο, κύριε συνάδελφε, να το αποκτήσουµε, επιτέλους, και
περίπου στις 22-23 Μαρτίου ή κάπου τότε –προσφάτως, δηλαδήµας παρουσιάστηκε ο χάρτης αυτός από τον καθηγητή τον κ.
Γιάννη Κυριόπουλο.
Μάλιστα, επειδή ενηµερώνεται στις λεπτοµέρειές του και τώρα
που µιλάµε, αµέσως µετά τη Μεγάλη Εβδοµάδα, την Εβδοµάδα
της Διακαινησίµου ή αµέσως µετά από αυτή, θα ζητήσω από τον
Πρόεδρο της Βουλής να µου επιτρέψει να τον παρουσιάσω όχι
µόνο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά σε οποιονδήποτε συνάδελφο θέλει να δει πόσες υποδοµές σε όλη τη χώρα
πληρώνει ο ελληνικός λαός, είτε αυτές υπάγονται στο Υπουργείο
Παιδείας είτε στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης είτε στο
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης κ.λπ..
Αγαπητέ συνάδελφε, µόλις δείτε το χάρτη και του νοµού σας,
θα εντυπωσιαστείτε πραγµατικά από το πόσο πληρώνει ο ελληνικός λαός, για πόσες υποδοµές και για πόσους ανθρώπους.
Ξέρω και τη µαχητικότητά σας και γνωρίζω και τις ιδιαιτερότητες του νοµού, ειδικά µε τις ορεινές του περιοχές, όπου για να
πας από χωριό σε χωριό θέλεις πάρα πολλή ώρα, αλλά γνωρίζω
τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αντιµετωπίζουν και οι πολίτες του
νοµού σας. Ωστόσο σας λέω ότι κατ’ αρχάς, δεν θεωρώ δικαιολογηµένη την ανησυχία των πολιτών του νοµού σας για τη δήθεν
απαξίωση του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου ή άλλων υποδοµών που υπάγονται σε αυτό –κέντρα υγείας- ή άλλων υποδοµών του δηµοσίου συστήµατος υγείας.
Θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, επειδή αυτό που µου λέτε
µου το απευθύνουν ως αιτίαση ή αν θέλετε, ως ανησυχία και όλοι
οι συνάδελφοι σχεδόν από όλες τις περιοχές της χώρας, ότι έχω
επανειληµµένα πει –και θα το επαναλάβω σε αυτήν την Αίθουσα
σήµερα, µε αφορµή το ερώτηµά σας- ότι όσοι προκαλούν αγωνίες και ανησυχίες το κάνουν επίτηδες, διότι έχω διευκρινίσει ότι
καµµία υποδοµή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας δεν πρόκειται
να καταργηθεί, γιατί όλες είναι απαραίτητες.
Χρειάζεται συνένωση δυνάµεων. Χρειάζεται έµφαση σε συντονισµό, εσωτερικό πολλές φορές, δυνάµεων µέσα στα νοσοκοµεία. Ξέρετε ότι έχουµε νοσοκοµεία µε πολλές κλινικές για ένα
αντικείµενο και όλες έχουν οργανικές θέσεις και όλες εµφανίζουν
κενά. Ναι σε αυτό, ναι στη συνένωση των δυνάµεων έχω πει. Όχι
σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει µε κατάργηση µονάδων.
Έχω διευκρινίσει ότι όποιος κι αν λέει οτιδήποτε, δεν λέει αλήθεια επ’ αυτού, αφού η πρώτη απόφαση, αγαπητέ συνάδελφε,
θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου και θα την ανακοινώσω εγώ προσωπικώς –να είµαστε καλά, βέβαια- ή ο κ. Τιµοσίδης ή ο κ. Αηδόνης και ουδείς έτερος. Όποιος άλλος λέει τέτοια, παράγει
φαινόµενα όπως αυτά που παρήχθησαν παραµονές δηµοτικών
εκλογών, µε αυτονόητο σκοπό τότε την αναστάτωση εν όψει των
υποψηφιοτήτων που είχαν οι διάφοροι δήµοι.
Λυπάµαι εάν σε αυτήν τη φηµολογία πολλές φορές γλιστρούν
και άνθρωποι από το δικό µας πολιτικό χώρο –προφανώς δεν
αναφέροµαι σε εσάς- αλλά και από όλους τους άλλους, οι οποίοι
δήθεν διερµηνεύουν την τοπική αγωνία.
Διευκρινίζω προς όλους τους πολίτες του νοµού σας ότι καµµία µονάδα δεν θα απαξιωθεί και ειδικά το γενικό νοσοκοµείο.
Επιτρέψτε µου τα ειδικά περί του προσωπικού να σας τα πω στη
δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ωραία! Ευχαριστούµε
τον Υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Μακρυπίδης να λάβει το λόγο για
τη δευτερολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήταν σοβαρή
παράλειψη εκ µέρους µου να µην αναγνωρίσω τις σοβαρές προσπάθειες που κάνετε, για µεγάλο χρονικό διάστηµα τώρα, να βάλετε µια τάξη στην αταξία που υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια
στο χώρο της υγείας µε την ευρύτερη έννοιά του. Και φυσικά,
ούτε µπορώ να παραβλέψω ότι δίνετε αγώνες και εσείς και οι συνεργάτες σας προκειµένου ακριβώς σήµερα, σε µια κρίσιµη
καµπή για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να ξαναπάρει αυτό τη χα-
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µένη του αίγλη και µάλιστα, αυτή που έχει ανάγκη σήµερα ο ελληνικός λαός, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε.
Απαιτείται σήµερα, πολύ περισσότερο από χθες, η πολιτεία,
το κράτος, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να παρέχει αυτό το πρώτιστο αγαθό, που είναι η υγεία στους πολίτες.
Όµως, εδώ ήθελα, µε την ερώτησή µου, να επικεντρωθώ στο
συγκεκριµένο νοσοκοµείο για τους λόγους που προηγουµένως
περιέγραψα και που και τώρα θα σας πω πάλι, που έχουν να κάνουν µε το νοσοκοµείο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.
Είναι ένα νοσοκοµείο που έχει λίγα χρόνια που ανεγέρθηκε ως
κτήριο και έχει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές
και τεχνολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Είναι όντως δυσάρεστο να µην έχει το απαιτούµενο ανθρώπινο στελεχιακό δυναµικό, κυρίως ιατρικό, αλλά και νοσηλευτικό και διοικητικό.
Επειδή αναφερθήκατε ότι γνωρίζετε –και ξέρω ότι γνωρίζετετα προβλήµατα και τα συνολικότερα του νοµού µας και έχετε
κατ’ επανάληψη περιοδεύσει, εγώ θα ήταν περιττό να τονίσω ότι
η αρµοδιότητα του Νοσοκοµείου του Μεσολογγίου ξεκινάει από
τον Κάλαµο –απέναντι από τη Λευκάδα, από το Μύτικα- και καταλήγει στην Άνω Χώρα, ή στο σηµείο όπου ενώνονται οι Νοµοί
Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, που
είναι η Παλούκοβα και η Γραµµένη Οξυά. Πρόκειται για αποστάσεις που χρειάζεται να τις διανύσεις περίπου τρεις ώρες ένεκα
του κάκιστου οδικού δικτύου κ.λπ.
Άρα βλέπετε ότι δεν πρέπει µέσα σε µία γενικότερη αντίληψη
που έχουµε για την αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
ή για τη διατήρηση κάποιων υποδοµών, να µην λάβουµε υπ’ όψιν
τις αυξηµένες σπουδαιότατες διαφορές που µπορούν να έχουν
νοσοκοµεία από νοσοκοµεία.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία, εκµεταλλευόµενος την παρουσία
σας από την ερώτησή µου, να σας πω ότι θα πρέπει στην όποια
προσπάθεια θα κάνετε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει και ο νοµός µας και συγκεκριµένα το νοσοκοµείο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και
-επαναλαµβάνω- µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να προτείνω αυτό που λέει η Κυβέρνηση ότι η συγκυρία προσφέρεται να είναι ευκαιρία για έξοδο
από την κρίση. Είναι, ενδεχόµενα, όντως µία ευκαιρία να βγούµε
από την κρίση και να πάµε στην ανάπτυξη. Θα έλεγα, όµως, ότι
στο χώρο της υγείας το θέµα που έχει να κάνει µε τα Νοσοκοµεία
της Αιτωλοακαρνανίας είναι και για εσάς και για την Κυβέρνηση
η «χρυσή ευκαιρία» και περιµένω από την απάντησή σας να το
επιβεβαιώσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ανδρέα Μακρυπίδη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, να ολοκληρώσει την απάντησή
του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε συνάδελφε, για τα καλά σας λόγια και για την άποψη που εκφράσατε
σχετικά µε τον αγώνα που δίνουµε. Θα πάω όµως, πολύ συγκεκριµένα στο ερώτηµά σας.
Όσον αφορά τις ελλείψεις του ιατρικού προσωπικού, σ’ αυτές
τις ελλείψεις ανταποκρίθηκε το Υπουργείο, πριν πάω εγώ, από
το 2010 και προκήρυξε δεκαέξι θέσεις γιατρών: αναισθησιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, βιοπαθολογίας, µία θέση ορθοπεδικής, δύο θέσεις παιδιατρικής και άλλες.
Από αυτές, κύριε συνάδελφε, έχουν προκηρυχθεί, και έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες πλήρωσής τους, οι έξι.
Οι τέσσερις, κύριε Πρόεδρε, κηρύχθηκαν άγονες. Δεν υπήρξε
ουδείς υποψήφιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το γνωστό πρόβληµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι. Ουδείς υποψήφιος!
Κύριε συνάδελφε, σε ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας µε είκοσι
δύο χιλιάδες γιατρούς –υπερβολικός ο αριθµός- εµφανίζεται
τόσο πολύ µεγάλη η ανισοκατανοµή τους, ούτως ώστε έχουµε
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κενά και πραγµατικές ελλείψεις, όπως οι περιπτώσεις του νοµού
σας, λόγω των αποστάσεων που απαιτείται να διανύσει ο πολίτης
για να πάει από το ένα µέρος στο άλλο. Αυτό το επιβεβαιώνω.
Κάθε λογικός άνθρωπος, που ξέρει το νοµό, αυτό θα πει.
Αλλά, ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί γιατροί στο σύστηµα
υγείας, τους οποίους πληρώνει κάθε µέρα ο Έλληνας πολίτης,
εµφανίζονται κενά εκεί όπου, από τη µια µεριά δεν υπήρξαν πελατειακές σχέσεις για να φτιάξουν δύο και τρεις και τέσσερις και
πέντε κλινικές του ιδίου αντικειµένου στο ίδιο νοσοκοµείο και από
την άλλη, κύριε συνάδελφε, εµφανίζεται το φαινόµενο της απροθυµίας των γιατρών να πάνε να δουλέψουν σε περιφερειακά νοσοκοµεία, που είναι κρίσιµα για την υγεία των πολιτών.
Άγονες θέσεις κηρύσσονται, κύριε συνάδελφε, σε πολλές περιοχές της χώρας! Και απορείς τι είδους ανεργία είναι αυτή η
τόσο επιλεκτική που κάνει τους επιστήµονες αυτού του επιπέδου
µετά από τόσα χρόνια δουλειάς, να είναι απρόθυµοι να πάνε να
δουλέψουν στην Περιφέρεια!
Τέσσερις θέσεις άγονες, κύριε συνάδελφε! Πριν από λίγες
ηµέρες, έχοντας συνείδηση του τι ακριβώς λέω, ανακοίνωσα στο
Σώµα ότι, δυστυχώς, προσλάβαµε ακόµα εξακόσιους ογδόντα
γιατρούς το 2011, το σωτήριον αυτό έτος! Το κάναµε, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που έχει η χώρα! Και είπα «δυστυχώς» γιατί δεν
ήµουν καθόλου βέβαιος, κύριε συνάδελφε, αν είχαν κατανεµηθεί
στις θέσεις που έχουν πραγµατική ανάγκη! Έχουµε συσσωρεύσεις γιατρών στα δηµόσια νοσοκοµεία των κέντρων, κύριε συνάδελφε, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ίσως και του
Ηρακλείου και της Αχαΐας! Στις υπόλοιπες περιοχές έχουµε ελλείψεις και αδυναµίες!
Πραγµατικά, για να µην πω ότι είµαι δυσαρεστηµένος, θα σας
πω πως, όταν ανέλαβα, κοίταξα έκπληκτος τον τρόπο που διαρθρώνονται οι γιατροί της χώρας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
είµαι υποχρεωµένος –το νιώθω ως προσωπική υποχρέωση- τώρα
που ξεκίνησε η διαδικασία της συνένωσης των δυνάµεων των νοσοκοµείων, πραγµατικά να κάνουµε µία δουλειά που θα καταλήξει την 1η Ιουλίου σε αποφάσεις που θα βοηθήσουν τους
ανθρώπους να έχουν τους γιατρούς τους όσο γίνεται πιο κοντά
τους.
Το σύστηµα υγείας δεν το πληρώνει τόσο ακριβά ο ελληνικός
λαός για τους γιατρούς του, τους νοσοκόµους του –που εκεί
υπολειπόµεθα, καθώς έχουµε υποτριπλάσιο νοσηλευτικό προσωπικό απ’ ό,τι όλες οι άλλες χώρες του ΟΟΣΑ- αλλά για το ιατρικό προσωπικό, προκειµένου επιτέλους να το έχει ο πολίτης
που το πληρώνει τόσο ακριβά εκεί που το χρειάζεται και όχι να
γίνει εκεί που χρειάζεται κάθε γιατρός.
Άρα, κατά πρώτο λόγο, ελπίζω στην ολοκλήρωση της πλήρωσης της θέσης για τις έξι περιπτώσεις. Αυτή η ολοκλήρωση έχει
ήδη ξεκινήσει και δεν εξαρτάται από το Υπουργείο, αλλά από τις
ίδιες τις κλινικές, οι οποίες καθυστερούσαν, κύριε συνάδελφε.
Εγώ έφερα διάταξη στη Βουλή, σύµφωνα µε την οποία όταν οι
εισηγητικές επιτροπές καθυστερούν για διάφορους λόγους, την
κρίση να την αναλαµβάνει ο διευθυντής της εκάστοτε αρµόδιας
κλινικής, για να την τελειώνει και γρήγορα. Αυτές οι θέσεις θα
πληρωθούν.
Όσον αφορά τις άγονες, θα σας έλεγα ότι δεν µπορούµε να
αναγκάσουµε κανέναν να βάλει υποψηφιότητα. Άλλο είναι τι µπορούµε να κάνουµε σε σχέση µε την κατανοµή του ιατρικού προσωπικού εκεί που το έχουµε πραγµατική ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η επόµενη ερώτηση που θα συζητηθεί είναι η τρίτη µε αριθµό
793/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή των κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείαςπρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς,
φαρµακοποιούς, κλπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Γεώργιος Μαυρίκος,
προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση µε αφορµή την κρίση και το
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χρέος, ουσιαστικά έχει κηρύξει στάση πληρωµών στα ζητήµατα
των παροχών από την πλευρά του κράτους στις υπηρεσίες
υγείας, µε αποτέλεσµα «τη νύφη» να την πληρώνουν οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισµένοι πρώτα απ’ όλα και στη
συνέχεια, όπως γίνεται στην περίπτωση του ΟΠΑΔ, οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί, φαρµακοποιοί, κ.λπ..
Για µας, αυτό που συµβαίνει στον ΟΠΑΔ είναι ένα προµήνυµα,
µε σηµαντικές συνέπειες και γενίκευση για όλους τους εργαζοµένους. Γι’ αυτό το λόγο φέρνουµε το θέµα για συζήτηση και
ελέγχουµε την Κυβέρνηση για τα συγκεκριµένα ζητήµατα, αφού
µε βάση αυτήν τη στάση πληρωµών ή την πληρωµή ανά περιόδους –που στην ουσία δεν αναιρεί τον κεντρικό χαρακτηρισµό
που δώσαµε λίγο πριν- οι ασφαλισµένοι πληρώνουν εκατοντάδες
εξετάσεις, φάρµακα που δεν καλύπτονται από το ταµείο. Είναι
γνωστό ότι το τελευταίο διάστηµα διακόσιες εβδοµήντα εξετάσεις εξαιρέθηκαν από την κάλυψη από το ταµείο! Είναι γνωστό,
επίσης, ότι ο ΟΠΑΔ χρωστά σε φαρµακοποιούς ή σε συµβεβληµένους γιατρούς, οι οποίοι έχουν να εισπράξουν οφειλές εδώ και
πολύ καιρό.
Κι αυτό που µας απασχολεί κυρίως και για το οποίο κυρίως φέραµε το θέµα για συζήτηση εδώ, είναι εξειδικευµένες κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγµα οι µητέρες, όπως είναι τα παιδιά,
όπως είναι οι εξειδικευµένες εξετάσεις γυναικών, οι οποίες από
εξαίρεση σε εξαίρεση ουσιαστικά υποχρεώνονται να τρέχουν
στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους κερδοσκόπους και µετά να
προσδοκούν πότε θα φωτίσει ο θεός τις υπηρεσίες να δώσουν
τα έξοδα αυτά που έχουν ήδη καλύψει.
Για αυτά τα ζητήµατα θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρίκο.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, θα είµαι πάρα πολύ σαφής και
συγκεκριµένος.
Υπήρχε επί οχτώ χρόνια µεγάλο πρόβληµα στις πληρωµές του
ΟΠΑΔ, γιατί έλεγχο σε κάθε τιµολόγιο έκανε και ο ΟΠΑΔ και οι
υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου. Ο µέσος όρος πληρωµής
ενός φαρµακοποιού έφθασε να είναι οχτώ µήνες, ο δε µέσος
όρος πληρωµής ενός γιατρού ή ενός διαγνωστικού κέντρου
πέρναγε το χρόνο. Η καίρια λύση στο πρόβληµα προέκυπτε µόνο
εάν κάναµε τον ΟΠΑΔ ταµείο.
Σε µία µεγάλη απεργία των φαρµακοποιών το 2008, οι
φαρµακοποιοί υπαναχώρησαν, επειδή ο τότε Υπουργός, κ.
Αβραµόπουλος, τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει τον ΟΠΑΔ ταµείο,
όµως δεν το έκανε. Κάναµε τον ΟΠΑΔ ταµείο µε την ψήφο της
Εθνικής Αντιπροσωπείας το Φεβρουάριο του 2011. Από τότε
απελευθερώθηκαν οι δυνατότητες του ελληνικού κράτους και
των οργανισµών του, να πληρώνουν σε σύντοµο χρόνο.
Έτσι για τις δαπάνες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2011
παρακαλώ, κατεβλήθησαν 100 εκατοµµύρια ευρώ και άρχισαν
να πληρώνονται οι φαρµακοποιοί. Άρχισαν να πληρώνονται οι
φαρµακοποιοί της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, σε λίγες
περιπτώσεις των Αθηνών. Και προέκυψε πρόβληµα, κύριε
Πρόεδρε µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πάρεδροι του οποίου
στους διαφόρους νοµούς της χώρας εντόπιζαν προβλήµατα στη
νέα αυτή µέθοδο και ήθελαν διευκρινήσεις από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διευκρινήσεις που δόθηκαν σήµερα το πρωί µε σχετική
εγκύκλιο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και σήµερα,
αµέσως µετά τη διευκρινιστική αυτή εγκύκλιο, προχωρεί ο ΟΠΑΔ
στις πληρωµές των φαρµακοποιών.
Για το 2010, που υπάρχουν οι καθυστερήσεις και αφορούν και
τους γιατρούς, ορισµένοι µάλιστα -έχετε δίκιο- έχουν να
πληρωθούν από το τέλος του ’09, κατεβλήθησαν 250
εκατοµµύρια στον ΟΠΑΔ, ούτως ώστε µέχρι τέλος του Απριλίου
δηλαδή µέχρι και µετά το Πάσχα να εξοφλήσει έως και το
Νοέµβριο του 2010 και στη συνέχεια να µένουν ο Νοέµβριος και
ο Δεκέµβριος που θα εξοφληθούν το καλοκαίρι.
Αν όλα αυτά µέχρι το τέλος Απριλίου, κύριε συνάδελφε, γίνουν
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όπως σας λέω, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να προκύψει ξανά
ζήτηµα καθυστερήσεων και θα έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να
απαιτήσει από τους φαρµακοποιούς την κατά νόµο επιστροφή
µέρους του κέρδους, όπως ο νόµος έχει ορίσει. Γιατί ενώ το
δηµόσιο θα είναι καλοπληρωτής δεν θα δικαιούται και ο
φαρµακοποιός να λέει «δεν επιστρέφω, δεν θέλω το κέρδος µου
να µειωθεί από το 35%», αφού ο ΟΠΑΔ που πληρώνει τόσα
χρήµατα στους φαρµακοποιούς και στους λοιπούς και
διαγνωστικά κέντρα δεν καθυστερεί πια και δεν βάζει όλον αυτόν
τον κόσµο σε περιπέτειες.
Κύριε συνάδελφε, όλες οι δεσµεύσεις που είχαµε για την
πληρωµή Μαρτίου και Απριλίου, παρ’όλη τη δυσκολία που
προστέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περπατούν κανονικά.
Στο τέλος Απριλίου θα έχετε πλήρη εικόνα τού τι ακριβώς έχει
συµβεί και αν η άθλια κατάσταση που περιγράφετε, που χρόνια
τώρα κυριαρχεί, συνεχίζει να υπάρχει παρά τις προσπάθειές µας
και άρα οφείλουµε να κάνουµε και κάτι ακόµα.
Μετά από όλα αυτά που κάθε µέρα τραβάµε, έχω πια τη
βεβαιότητα ότι µέχρι το τέλος του Απριλίου θα έχουν
ξεκαθαριστεί οι εκκρεµότητες έως και το Νοέµβριο του 2010 και
θα έχουµε πληρώσει κανονικότητα, όπως γίνεται αυτές τις µέρες,
τους φαρµακοποιούς, προσέξτε για δαπάνες ΙανουαρίουΦεβρουαρίου του 2011, ανατρέποντας ένα κακό παρελθόν.
Για τα υπόλοιπα δύο µεγάλα θέµατα που θέτετε πρώτον, για
τις παροχές υγείας προς τους ασφαλισµένους, µητέρες και
λοιπούς και δεύτερον για τη στάση πληρωµών όπως την είπατε,
θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Γεώργιος Μαυρίκος, για
να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, διαφωνούµε µε την
επιχειρηµατολογία που αναπτύξατε, δηλαδή ότι για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον ΟΠΑΔ και τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΟΠΑΔ προς τους ασφαλισµένους και τους
συνταξιούχους, αλλά και ότι οι σχέσεις του ΟΠΑΔ µε τους φαρµακοποιούς και τους γιατρούς βρίσκονται σ’ αυτές τις καλένδες
εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών ή εξαιτίας της οποιασδήποτε στάσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Πιστεύουµε ότι είναι ζήτηµα πολιτικής και θέµα στρατηγικής
από την πλευρά της Κυβέρνησης, όπως όλων των µέχρι τώρα κυβερνήσεων, να περικόπτουν κοινωνικές δαπάνες και να σπρώχνουν τους εργαζοµένους, τους ασφαλισµένους και τους
συνταξιούχους στους ιδιώτες κερδοσκόπους.
Το ζήτηµα είναι ότι διακόσιες εβδοµήντα εξετάσεις εξαιρέθηκαν από τον ΟΠΑΔ και σήµερα τις επιβαρύνονται οι εργαζόµενοι,
οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι. Τι θα γίνει µ’ αυτό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ; Και εδώ υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις
που είναι κραυγαλέα προκλητικές, είναι προκλητικά απαράδεκτες. Για παράδειγµα, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υποχρεώνονται οι καρκινοπαθείς ή οι άνθρωποι µε µεσογειακή αναιµία,
δηλαδή άνθρωποι µε χρόνιες παθήσεις, να ψάχνουν ιδιώτες γιατρούς, να τους πληρώνουν από την τσέπη τους και να προσδοκούν το πότε και αν θα τους επιστραφεί το οτιδήποτε. Μιλάµε
για µια κατάσταση που είναι βάρβαρη και απαράδεκτη για ασφαλισµένους που έχουν καταβάλει το ασφάλιστρό τους. Πάνω σ’
αυτό το θέµα, λοιπόν, θέλουµε συγκεκριµένη απάντηση.
Το άλλο ζήτηµα για το οποίο θέλουµε πολύ συγκεκριµένη απάντηση αφορά τις µητέρες και τα παιδιά. Τι θα γίνει, κύριε
Υπουργέ, µε τις γυναίκες που λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων –τις
οποίες γνωρίζουµε όλοι- πρέπει να καλυφθούν και όχι να στέλνονται και αυτές οι κατηγορίες των ασφαλισµένων βορά στους
ιδιώτες; Είµαι σίγουρος ότι γνωρίζετε το πρόβληµα.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνει άµεση κάλυψη από
το κράτος όλων των δαπανών για τις υπηρεσίες και όλα τα υλικά
υγείας για τους χρονίως πάσχοντες.
Επίσης, πιστεύουµε ότι πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό
προϋπολογισµό όλες οι απαραίτητες πιστώσεις για να αποπληρωθούν οι οφειλές που υπάρχουν προς τους ασφαλισµένους.
Πρέπει, δηλαδή, να καλυφθούν όλα όσα έχουν καταβάλει οι
ασθενείς και ό,τι οφείλει ο ΟΠΑΔ προς τους γιατρούς και τους
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φαρµακοποιούς.
Εν τέλει, δηλαδή, ζητάµε από την Κυβέρνηση µια σαφή απάντηση πάνω σ’ αυτά τα τρία συγκεκριµένα ζητήµατα τα οποία πιστεύουµε ότι είναι και δίκαια και ρεαλιστικά για να λυθούν, γιατί
πιστεύουµε ότι οι εργαζόµενοι έχουν πληρώσει, έχουν καταβάλει
τις οφειλές τους. Εποµένως, το κράτος είναι υποχρεωµένο όχι
να περικόπτει, αλλά να ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Μαυρίκο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, τα επιχειρήµατα σχετικά µε τη στάση πληρωµών έχουν
ακουστεί ξανά από διάφορες πολιτικές πλευρές. Προσπαθώ να
σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και ότι κάτι
τέτοιο δεν γίνεται για δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγος -που ίσως σας πείσει και περισσότερο, γιατί
ίσως εµάς να µη µας θεωρείτε αξιόπιστους- είναι ότι µέχρι 31
Μαρτίου έχουµε δεσµευθεί απέναντι και στους δανειστές µας να
έχουµε εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που
υπήρχαν µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2010.
Και αυτές στις οποίες αναφέρεστε προς τον ΟΠΑΔ και από τον
ΟΠΑΔ προς τους δικαιούχους συνιστούν ληξιπρόθεσµες οφειλές, τις οποίες έχουµε αναγνωρίσει και τις οποίες εµείς ως Κυβέρνηση θέλουµε να τις αποπληρώσουµε µία ώρα αρχύτερα. Γι’
αυτό, άλλωστε, υπήρξαν και τα 100 εκατοµµύρια τα οποία µας
έδωσαν για να πληρώσουµε. Αυτά τα θεωρήσαµε ως δαπάνες
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011. Τα 250 εκατοµµύρια, που σας
είπα πριν, τα θεωρήσαµε ως δαπάνες που πρέπει να καλύψουµε
για το 2010.
Πρέπει να το πιστέψετε, κύριε συνάδελφε. Κάνουµε ως Κυβέρνηση ό,τι µπορούµε, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα, τις αγκυλώσεις ή και τις τρικλοποδιές που βάζει η διοικητική
γραφειοκρατία και πολλές φορές τις εύλογες απαιτήσεις τις
οποίες έχουν οι δικαστικοί, που εµπλέκονται, µέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις πληρωµές του ελληνικού δηµοσίου.
Όποια καθυστέρηση υπάρχει αυτήν τη στιγµή µετά την ψήφιση το Φεβρουάριο του νόµου για τον ΟΠΑΔ, οφείλεται σε
αγκυλώσεις αυτού του είδους και σε κανένα άλλο λόγο. Πάντως,
κύριε συνάδελφε, αφού δεν πιστεύετε εµάς, δεχθείτε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της
µέχρι 31 Μαρτίου –τουλάχιστον να τις έχει αναγνωρίσει- γιατί
αυτή είναι µια υποχρέωση από τη συναλλαγή που έχουµε µε τους
δανειστές µας.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις παροχές του ΟΠΑΔ, που είναι
πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιµο, ο καινούργιος Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα ενοποιήσει τις παροχές.
Ήδη µε ενηµέρωσαν -για να σας απαντήσω- ότι έχουν ετοιµάσει
τον κανονισµό, βάσει του οποίου εξορθολογίζονται και ενοποιούνται οι παροχές. Δεν είναι προς τα κάτω η ενοποίηση, όπως
µας τα είπατε, όταν ψηφίζαµε το νόµο για την πρωτοβάθµια
υγεία το Φεβρουάριο. Είναι εξορθολογισµός και κατά βάση είναι
προσπάθεια ενοποίησης προς τα πάνω. Αυτός ο κανονισµός θα
είναι έτοιµος την 1η Ιουνίου, όταν θα λειτουργήσει περίπου µε
καθολικό τρόπο ο ΕΟΠΥΥ.
Το τρίτο που µε ρωτάτε, ειλικρινά σας λέω, δεν το καταλαβαίνω. Θα σας παρακαλούσα –και µε την ανοχή του Προέδρουνα µου το εξηγήσετε. Εννοείτε την κάλυψη των εξετάσεων για
εκείνους τους δηµοσίους υπαλλήλους που πραγµατικά ταλαιπωρήθηκαν, επειδή το καλοκαίρι ο νόµος πρόβλεψε ότι θα πρέπει
να επανακοστολογηθούν και τιµολογηθούν οι παρακλινικές εξετάσεις και τη νέα τιµολόγηση το Συµβούλιο της Επικρατείας τη
θεώρησε µη σύννοµη. Έτσι, γυρίσαµε πίσω και, για εκείνο το
χρονικό διάστηµα, οι ασφαλισµένοι του ΟΠΑΔ δηµόσιοι υπάλληλοι -είτε συνταξιούχοι είτε εργαζόµενοι- πλήρωναν από την
τσέπη τους και έπρεπε να τα πάρουν µετά. Αυτούς εννοείτε;
Αν εννοείτε αυτούς, έχετε δίκιο. Όµως, δεν υπάρχει ούτε µία
στο εκατοµµύριο αυτοί οι άνθρωποι να µην πληρωθούν. Αν εννοείτε κάποια άλλη περίπτωση, κύριε συνάδελφε, ειλικρινά σας
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λέω ότι δεν την ξέρω και θα σας παρακαλούσα να µε ενηµερώσετε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα, κύριε Μαυρίκο, αν θέλετε, µπορείτε να δώσετε κάποια διευκρίνιση στο ερώτηµα που θέτει ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εννοούµε τις περιπτώσεις αυτές -δεν είναι λίγες, είναι αρκετές- που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το είπε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: ...µε ευθύνη του κράτους υποχρεώθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν και πλήρωσαν από την τσέπη τους αυτοί
οι εργαζόµενοι.
Εννοούµε περιπτώσεις –και επέµενα σε αυτό- όπου µέσα από
τις εξαιρέσεις των διακοσίων εβδοµήντα κατηγοριών που ανέφερα εξαιρούνται ορισµένες εργαστηριακές εξετάσεις για εξειδικευµένες περιπτώσεις γυναικών, που έχουν χρόνιες νόσους, ή
παιδιών που, επίσης, βρίσκονται στην ίδια κατηγορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εννοείτε δηλαδή περιπτώσεις χρονίως πασχόντων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Βεβαίως.
Για τα ζητήµατα αυτά θεωρούµε ότι οι εξαιρέσεις για την κάλυψη µέσω ΟΠΑΔ αυτών των εργαστηριακών εξετάσεων ή άλλων
εξειδικευµένων εξετάσεων είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στο πρώτο απήντησα ήδη.
Στο δεύτερο, κύριε συνάδελφε, δεν µπορώ να σας απαντήσω.
Δεν νοµίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και αν ισχύει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ωστόσο, επιφυλάσσοµαι, κύριε Πρόεδρε, είτε
επανερχόµενος εσείς µε επίκαιρη είτε απαντώντας εγώ σε εσάς
γραπτώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 792/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε την αναξιοκρατία στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ..
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Αθανάσιος Νάκος, Βουλευτής Μαγνησίας έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, στα τελευταία τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο των δύο αστυνοµικών της οµάδας «ΔΙΑΣ», στα
µεγάλα οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει
η Ελληνική Αστυνοµία, που εξουθενώνουν το ηθικό των στελεχών
της, ήρθε να προστεθεί και το πογκρόµ των κοµµατικών διώξεων
και αποστρατειών στις πρόσφατες κρίσεις, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί αναστάτωση και εικόνα αποσύνθεσης στις τάξεις
της Αστυνοµίας.
Γιατί αποσύνθεση; Με την αποστρατεία δώδεκα υποστρατήγων, σαράντα ταξιάρχων και πενήντα οκτώ αστυνοµικών διευθυντών –έµπειρων και ικανών στελεχών- χάνεται η διάδοχη εµπειρία
και αποδυναµώνεται ακόµη περισσότερο η επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνοµίας, σε µια περίοδο που η εγκληµατικότητα
καλπάζει. Η λαθροµετανάστευση βρίσκεται σε έξαρση. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας έχει σβήσει, έχει καταληφθεί από οµάδες κακοποιών στοιχείων, ντόπιων και ξένων.
Αναστάτωση επικρατεί, γιατί µε τον κοµµατισµό που έχει πρυτανεύσει και µε την κατάργηση της αξιοκρατίας, όλοι αισθάνονται ανασφάλεια, ακόµη και φίλοι προσκείµενοι προς το
κυβερνών κόµµα.
Και πρόκληση είναι ακόµη αυτή η συµπεριφορά, γιατί την ίδια
στιγµή που η Κυβέρνηση που υποτίθεται ότι καταβάλλει προσπάθειες να µειώσει τις δαπάνες του δηµόσιου τοµέα και συζητά και
την επιµήκυνση του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων µέχρι τα
εξήντα επτά έτη, προσθέτει νέα βάρη στον Έλληνα φορολογούµενο, δηµιουργώντας εκατόν δεκατρείς συνταξιούχους µέσης
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ηλικίας σαράντα οκτώ ετών.
Έτσι, διώχθηκαν για πολιτικούς λόγους δεκάδες αξιωµατικοί,
οι οποίο αν και ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους και µπορούσαν
να συνεχίσουν να υπηρετούν επιτυχώς το σώµα, κρίθηκαν µη
προακτέοι για καθαρά πολιτικούς λόγους.
Με το ίδιο µοναδικό κριτήριο –την κοµµατική προσήλωση δηλαδή- έγιναν µετά τις κρίσεις και οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, δυσανάλογα βαρύ τίµηµα προκειµένου να προαχθούν οι
εκλεκτοί του κόµµατος µε κορυφαία παραδείγµατα τους υπασπιστές του Υπουργού και του παριστάµενου Υφυπουργού, κατά
παρέκκλιση µάλιστα κάθε έννοιας ιεραρχίας ή επετηρίδας και
αγνοώντας τις επιπτώσεις από βίαιες αλλαγές σε νευραλγικές
θέσεις.
Η παραπάνω τακτική απέδειξε για άλλη µια φορά σε ολόκληρη
την κοινωνία ότι, πράγµατι, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ µε το χειρότερο,
το πιο σκληρό κοµµατικό του πρόσωπο, µε πρακτικές ενός αµαρτωλού παρελθόντος που όλοι ελπίζαµε να µην ξαναδούµε, χωρίς
συναίσθηση των όσων επιβάλλει η σηµερινή δύσκολη πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Γουµένισσας Κιλκίς.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Εµµανουήλ Όθωνας, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, πράγµατι, άξιο απορίας γιατί πενήντα περίπου µέρες
από τις τακτικές αιτήσεις κρίσης της Ελληνικής Αστυνοµίας ο συνάδελφος επιλέγει να ερωτήσει την Κυβέρνηση µέσω επικαίρων
ερωτήσεων, για µια διαδικασία, η οποία καµµία αναστάτωση δεν
προξένησε, καµµία αντίδραση δεν προκάλεσε, ούτε ακόµη και
από τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνοµικών και των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Υπενθυµίζω ότι έχουµε υπερβεί τις σαράντα ηµέρες από τις
τακτικές κρίσεις του 2011. Η µόνη αντίδραση που υπήρξε –και
είναι κατανοητή- στην καλώς εννοούµενη πολιτική αντιπαράθεση
και στο πλαίσιο του πολιτικού παιγνίου, ήταν µια λιτή ανακοίνωση
του αντίστοιχου τοµέα της Νέας Δηµοκρατίας µετά το πέρας των
κρίσεων.
Πέραν αυτής της λιτής και εθιµοτυπικού χαρακτήρα ανακοίνωσης, δεν υπήρξε τίποτα άλλο και σήµερα επελέγη από τον αρµόδιο τοµεάρχη της Νέας Δηµοκρατίας, το συνάδελφο κ. Νάκο,
να υπάρξει προφανώς για λόγους πολιτικού σχεδιασµού, µια
αντιπολιτευτική ντουφεκιά στον αέρα για ένα θέµα, το οποίο
πραγµατικά στερείται οποιασδήποτε πραγµατικής βάσης.
Δεν µπορούσε να συµβεί αλλιώς γιατί κατ’ εφαρµογή του ν.
2686/2008, εάν κανείς δει τη σύνθεση των αρµοδίων οργάνων
που προέβησαν τόσο στις κρίσεις όσο και στις τοποθετήσεις και
µεταθέσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και γνωρίζει τα πρόσωπα και γνωρίζει την υπηρεσιακή τους διαδροµή,
κάθε άλλο παρά για ευπείθεια σε δήθεν κοµµατικές προσταγές
του βαθέως ΠΑΣΟΚ -όπως αναφέρει στο κείµενο της επίκαιρης
ερώτησής του ο κ. Νάκος- µπορεί να τους κατηγορήσει, ή τουλάχιστον δεν µπορεί να το κάνει διατηρώντας στοιχειωδώς τη
σοβαρότητα που αρµόζει απευθυνόµενος στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι µε πρωτοβουλία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο και απώτερο
παρελθόν η Ελληνική Αστυνοµία έχει κάνει σηµαντικά βήµατα εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονισµού ούτως ώστε να υπάρχουν
στοιχειώδεις κανόνες και διαδικασίες που προστατεύουν το προσωπικό. Υπάρχουν διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι παραδο-
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σιακές µορφές προστασίας που ενδεχοµένως κάποιοι πολιτικοί
χώροι είχαν συνηθίσει να παρέχουν στα Σώµατα Ασφαλείας της
χώρας, είναι πλέον αχρείαστες.
Εποµένως θα ήθελα να σας καλέσω και να σας παρακαλέσω
να εµπλουτίσετε την ερώτησή σας µε συγκεκριµένα στοιχεία γι’
αυτό το «πογκρόµ», όπως είπατε, που συνέβη στις τακτικές κρίσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, πέραν βέβαια του επιχειρήµατος
ότι µέσα σ’ αυτό προήχθησαν άτοµα που η σειρά τους, µε βάση
την εξέλιξη των κρίσεων, έφτασε. Αναφέροµαι στο συγκεκριµένο
και το µόνο γεγονός που επικαλεσθήκατε, στον υπασπιστή του
Υπουργού και τον δικό µου όπου πράγµατι η σειρά τους -83 και
93- ήλθε, αξιολογήθηκαν µε βάση την υπηρεσιακή τους επάρκεια
και προφανώς προήχθησαν.
Γιατί, κύριε συνάδελφε, σταµατήσατε την ανάγνωση του σχετικού καταλόγου στα συγκεκριµένα ονόµατα και στη συγκεκριµένη σειρά και δεν φτάσατε µέχρι τον αριθµό 96 που έφτασε η
κρίση των αστυνοµικών διευθυντών και όπου προήχθη σε ταξίαρχο ο κ. Κοντέλας, Διευθυντής Ασφαλείας του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή; Ενώ συµφωνούµε ότι δεν
πρέπει να αποτελεί προνόµιο η πολιτική, η προσωπική, η κοµµατική σχέση µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, γιατί δεν συµφωνούµε ότι δεν µπορεί
να αποτελεί και εµπόδιο αναγνώρισης µιας άξιας υπηρεσίας και
διαδροµής µέσα στο Σώµα και ότι όταν έλθει η σειρά και των συγκεκριµένων υπηρεσιακών παραγόντων, πρέπει να προαχθούν;
Θα βρίσκατε κανένα λόγο να αποστρατευθούν αφού οι κρίσεις
έφτασαν µέχρι τη σειρά τους στην επετηρίδα της Ελληνικής
Αστυνοµίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Αθανάσιος Νάκος, για
να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Το πρόβληµα δεν είναι οι ανακρίβειες
που ακούστηκαν από το στόµα του κυρίου Υπουργού, αλλά η
άνεση µε την οποία καταθέτει τις ανακρίβειες.
Ο κ. Κώστας Κοντέλας δεν ήταν στη λίστα των κρινοµένων,
κύριε Υπουργέ. Ήταν 96 α’ και προήχθη για να γίνει ο κ. Παζαρντής, εκλεκτός δικός σας που είναι γνωστός σ’ όλο το Σώµα.
Προήχθη για να προαχθεί ο 97.
Επειδή ζητάτε συγκεκριµένα στοιχεία, εγώ θα σας πω τα συγκεκριµένα στοιχεία. Αξιωµατικοί που τα προηγούµενα χρόνια
βρισκόντουσαν οικειοθελώς σε «χειµερία νάρκη» κάνοντας σχεδόν «λευκή» απεργία, επανέκαµψαν αναβαπτισµένοι, δριµύτεροι
και αποφασισµένοι για τη νοµή της εξουσίας.
Όσοι µας ακούνε αµέσως αντιστοιχίζουν αυτά που λέω, κύριε
Υπουργέ, µε ονόµατα. Έχετε εφεύρει και έχετε θεσπίσει άτυπα
την παράλληλη επετηρίδα τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι διατηρείτε σε καθεστώς οµηρίας άριστους αξιωµατικούς αλλά µη αρεστούς τους οποίους δεν µπορείτε να αποστρατεύσετε και γι’
αυτό τους βάζετε «στο ψυγείο». Τοποθετήσατε σε θέση ευθύνης
διευθυντές νοµών και γενικούς διευθυντές κοµµατικά αρεστούς
µόνο ως ταξιάρχους σε θέσεις υποστρατήγων και τοποθετήσατε
υποστράτηγους σε θέσεις ταξιάρχων στην Αθήνα.
Γέµισε το Αρχηγείο, κύριε Πρόεδρε, υποστράτηγους άξιους
και ικανούς για µάχη που τους παροπλίσατε για να προωθήσετε
τους κοµµατικά πειθήνιους.
Πέντε µέρες πριν από τις κρίσεις δώσατε το δικαίωµα σε κοµµατικούς αξιωµατικούς να γνωρίζουν τα αποτελέσµατα των κρίσεων, να πανηγυρίζουν και να κουνούν απειλητικά το δάχτυλό
τους προς γνώση και συµµόρφωση στους υπόλοιπους συναδέλφους.
Αποστρατεύτηκε διευθύντρια µε πολύχρονη και εξειδικευµένη
εµπειρία σε θέµατα εµπορίας ανθρώπων και εκµετάλλευσης γυναικών, άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και διεθνή συνέδρια ως εθνικός
εµπειρογνώµων σε θέµατα trafficking, επειδή δεν ήταν προσκείµενη στο ΠΑΣΟΚ.
Αποστρατεύσατε –άκουσον, άκουσον- αστυνοµικό διευθυντή,
εκπαιδευτή διαπραγµατευτών, άριστο διαπραγµατευτή µε πολύχρονη εµπειρία, που έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις στο
Ανθρωποκτονιών και στην Αντιτροµοκρατική και έχει φέρει σε
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πέρας µε επιτυχία µεγάλες υποθέσεις απαγωγών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Τον είχαν επιλέξει πριν από τέσσερις µήνες
ως πληρούντα τις προϋποθέσεις, γιατί είχαν µπει κριτήρια.
Εστάλη από την αστυνοµία στη Σχολή Εθνικής Άµυνας. Τον αποστράτευσαν στη µέση της χρονιάς και διεκόπη και η φοίτησή του
στη σχολή.
Διατηρείτε τον υπασπιστή σας, κύριε Υφυπουργέ, παρ’ ότι
είναι προϊστάµενος που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου πέρα από κάθε υπηρεσιακή δεοντολογία. Ο
υπασπιστής µάλιστα του κ. Υπουργού που προήχθη σε Ταξίαρχο,
φτάνοντας η σειρά µέχρι εκεί κάτω τοποθετήθηκε ως αναπληρωτής διευθυντής της νεοσύστατης υπηρεσίας οικονοµικής
αστυνοµίας και δίωξης οικονοµικού εγκλήµατος -ων παράλληλα
και υπασπιστής- και έτσι σ’ αυτή τη νευραλγική θέση δεν υπάρχει
κανένας άλλος.
Στην ίδια υπηρεσία τοποθετήθηκε αναπληρωτής του υπασπιστού του κ. Υφυπουργού, αστυνοµικός διευθυντής µη αρεστός,
ο οποίος µπήκε στην παράλληλη επετηρίδα και ο οποίος ήταν
εκατόν τριάντα έξι θέσεις παραπάνω από τον νεοπροαχθέντα ταξίαρχο. Οι διευθυντές της Αµέσου Δράσεως παρ’ ότι υποτίθεται
ότι γίνεται έρευνα για τον τραγικό θάνατο των παιδιών της οµάδας «ΔΙΑΣ» προήχθησαν και παραµένουν στις θέσεις τους. Αλήθεια, υπάρχει έρευνα; Υπάρχει απόδοση ευθυνών; Σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η έρευνα αυτή;
Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω σωρεία τέτοιων
απαράδεκτων φαινοµένων. Μας ακούνε και οι αστυνοµικοί και
αυτοί που ασχολούνται µε την αστυνοµία και ξέρουν και καταλαβαίνουν ποιος από τους δυο µας λέει την ακρίβεια των πραγµάτων, λέει αυτά που πραγµατικά έχουν ισχύσει, τα οποία δεν
ίσχυσαν ποτέ στο παρελθόν. Επανήλθαµε την εποχή του 19801981, σε µια περίοδο κρίσιµη για τη χώρα όπου ζητάει το ΠΑΣΟΚ
συναίνεση για να ξεπεράσουµε την κρίση και βγάζει εκατόν τριάντα τρεις συνταξιούχους αστυνοµικούς µέσης ηλικίας σαράντα
επτά ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε το συνάδελφο, κ. Αθανάσιο Νάκο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Εµµανουήλ Όθωνας να λάβει το λόγο προκείµενου να ολοκληρώσει
την απάντησή του προς τον ερωτώντα συνάδελφο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακό ότι µε «κατηγόρησε» ο ερωτών συνάδελφος
για ανακρίβειες και µάλιστα για την άνεση µε την οποία τις διατυπώνω. Επέµεινε ιδιαίτερα σε µια ανακρίβεια, η οποία είναι τόσο
προφανής και γνωστή που δεν µπορώ να του αποδώσω το ελαφρυντικό της κακής πληροφόρησης.
Ο Ταξίαρχος κ. Βρέντζος, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγµή που
προήχθη σε Ταξίαρχο, όχι την άλλη µέρα, αλλά την ίδια ώρα ανέλαβε πλήρως τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από την
θέση του υπασπιστή µου.
Δυστυχώς οι ανακρίβειες, ή οι εσφαλµένες πληροφορίες, αποτελούν τη βάση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Νάκου. Ο κ.
Νάκος, επαναλαµβάνω, λόγω και της προϋπηρεσίας του στο
Υπουργείο Εσωτερικών, που τότε είχε ενσωµατώσει και το
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, δεν µπορεί να έχει το ελαφρυντικό
της άγνοιας. Θα έπρεπε να ξέρει. Είπε ότι είναι πρωτοφανή αυτά
που έγιναν και θυµήθηκε εποχές που ήθελε να ξεχάσει. Αυτό
είναι, πραγµατικά, άξιο υπόµνησης, γιατί άλλες εποχές, κύριε
Νάκο, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών προσπαθεί για δεκαετίες να ξεχάσει.
Ήθελα, απλά, να αναφέρω µερικά ενδεικτικά νούµερα: Το
2005, παραδείγµατος χάριν, υπήρχαν δεκαοκτώ υποστράτηγοι
και αποστρατεύτηκαν επτά. Το 2006, υπήρχαν δεκαεννέα και
αποστρατεύτηκαν οι δεκατέσσερις. Φέτος, οι υποστράτηγοι ήταν
είκοσι και αποστρατεύτηκαν έντεκα.
Οι αποστρατείες του βαθµού αυτού, τα έτη 2007 2008, 2009,
2010, 2011 ήταν αντίστοιχα επτά, έντεκα, επτά, επτά και έντεκα.
Δεν παράγεται από την ανάγνωση των συγκεκριµένων στοιχείων
κάτι -όχι που να είναι εξαιρετικό- το οποίο να είναι απλά ενδεικτικό όλης αυτής της κατάστασης, την οποία ο κύριος συνάδελφος προσπαθεί να περιγράψει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ το µόνο στο οποίο, πραγµατικά, θα συµφωνήσω µαζί του
είναι ότι πράγµατι µας ακούν οι αστυνοµικοί, µας ακούν όσοι
έχουν γνώση των όσων έγιναν, όσοι έχουν ειλικρινά µια εικόνα
των πραγµάτων στην ελληνική αστυνοµία και αυτοί έχουν βγάλει
τα ασφαλή τους συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό δε, συµβαίνει
και αυτό το οποίο επισήµανα εξαρχής, ότι οι συνδικαλιστικές εκφράσεις των αστυνοµικών και των αξιωµατικών, παρά το γεγονός
ότι ούτε αυτές µπορούν να κατηγορηθούν για πάρα πολύ µεγάλη
κοµµατική προσήλωση, ούτε καν συµπάθεια προς το ΠΑΣΟΚ, δεν
αξιοποίησαν το γεγονός των τακτικών κρίσεων για να εγείρουν
καµµία κριτική.
Ειλικρινά, θέλω για τόσο ευαίσθητα θέµατα να παρακαλέσω,
µε την ευκαιρία που µου δόθηκε, να είµαστε όλοι περισσότερο
προσεκτικοί. Επίσης, απευθυνόµενος ειλικρινά στον κ. Νάκο,
επειδή δεν µπορούµε να µετατρέψουµε αυτήν τη διαδικασία,
προφανώς, σε µια διαδικασία επανάκρισης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας, ούτε µπορούµε να µπούµε σε εξειδικευµένη
συζήτηση, του απευθύνω την πρόσκληση και την παράκληση για
ο,τιδήποτε συγκεκριµένο από αυτά που ανέφερε µιας κατ’ ιδίαν
συζήτησης. Διότι, προφανώς, αυτά τα οποία διατύπωσε είναι
πάρα πολύ ωραία για να δηµιουργούν εντυπώσεις, αλλά πολύ
δύσκολα θα άντεχαν στη βάσανο µιας κατ’ ιδίαν -εφόσον επιθυµεί- συζήτησης. Νοµίζω ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν συγκεκριµένες αιτιάσεις και απαντήσεις για όπου µπορεί να έχει
δηµιουργηθεί στον κ. Νάκο η εντύπωση της κοµµατικής προκατάληψης ή εµπάθειας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Όθωνα.
Θα προηγηθεί η συζήτηση της τέταρτης επίκαιρης ερώτησης
δευτέρου κύκλου, µε αριθµό 790/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου
Πλεύρη προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και
υγιεινής στο Βοτανικό εξαιτίας παράνοµων δραστηριοτήτων των
Αθιγγάνων κ.λπ..
Ο ερωτών συνάδελφος, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, παρακαλείται
να λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην περιοχή του Βοτανικού, που είναι ιδιαιτέρως υποβαθµισµένη εδώ και έξι µε επτά χρόνια πλέον -κλείνουµε το έβδοµο έτος- έχουµε κατάληψη από Ροµά και
Αθιγγάνους µιας µεγάλης έκτασης, ενός µεγάλου οικοπέδου και
αυτήν τη στιγµή παρατηρούνται τα εξής φαινόµενα:
Πρώτον, µια εταιρεία, στην οποία ανήκει το οικόπεδο, καίτοι
έχει βγάλει απόφαση δικαστηρίου, αυτήν την απόφαση δικαστηρίου δεν µπορεί να την εκτελέσει. Δηλαδή, η ελληνική διοίκηση
δεν συµµορφώνεται σε απόφαση δικαστική η οποία υπάρχει.
Δεύτερο είναι ότι συνεχώς εκεί γίνεται καύση καλωδίων. Ρωτήσαµε πολλές φορές και τον Υπουργό, που κάθεται δίπλα σας,
στο ΥΠΕΚΑ γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Οι απαντήσεις που πήραµε ήταν πάρα πολύ τυπικές ότι είναι παράνοµη δραστηριότητα. Ευτυχώς, µια πολίτης έκανε την ερώτηση: τι µπορεί να
προκληθεί από την καύση αερίων; Και έτσι, µπορέσαµε και εµείς
αυτό που δεν καταφέραµε υποβάλλοντας την ερώτηση να το πάρουµε, να το πάρουµε τουλάχιστον µέσω ενός πολίτη, όπου αναφέρεται ότι η καύση των καλωδίων στην ατµόσφαιρα οδηγεί σε
πολύ τοξικούς ρύπους, είναι άκρως επικίνδυνη και αυτή η δραστηριότητα πρέπει να σταµατήσει άµεσα.
Το τρίτο επίπεδο είναι ότι µέσα σε αυτούς τους καταυλισµούς
έχουν αναπτυχθεί και θύλακες εγκληµατικότητας και υπάρχουν
διαµαρτυρίες, που έχουν κατατεθεί άλλωστε και ως αναφορές,
ότι πολίτες της περιοχής και ειδικά επιχειρηµατίες της περιοχής
δέχονται εκβιασµούς, να δίνουν ουσιαστικά προστασία για να
µην καταστρέφονται τα µαγαζιά τους. Ειδικά οι µεταφορικές
εταιρείες που βρίσκονται εκεί έχουν τους προστάτες τους υποχρεωτικά και παράλληλα υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών.
Σε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και
επτά χρόνια η ελληνική πολιτεία και θέλω σαφείς απαντήσεις για
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το τι προτίθεται να κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ
Όθωνας.
Κύριε Όθωνα, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, το θέµα που θέτει µε την επίκαιρη ερώτησή του ο συνάδελφος είναι ένα ζήτηµα σύνθετο, µε
σηµαντική όχι µόνο εγκληµατολογική αξιολόγηση, αλλά, όπως
και ο ίδιος αναφέρει στην ερώτησή του και ανέπτυξε µόλις προ
ολίγου προφορικά, και µε σοβαρό οικονοµικό αντικείµενο, µε σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σοβαρές κοινωνικές
διαστάσεις.
Θέλω να τονίσω εξαρχής ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, κύριε
συνάδελφε, για την Κυβέρνηση η κοινωνική διάσταση, δηλαδή ο
τρόπος διαβίωσης, οι συνθήκες υγιεινής, η γενικότερη κατάσταση διαβίωσης των ανθρώπων που µένουν στο συγκεκριµένο
καταυλισµό δεν είναι µία διάσταση η οποία πρέπει να απουσιάζει
από την προβληµατική µας και από τον τρόπο που προσεγγίζουµε το θέµα.
Όµως, πράγµατι –και αυτό είναι, τουλάχιστον, το αντικείµενο
της ερώτησής σας που αφορά και τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- υπάρχει ένα σηµαντικό ζήτηµα
εγκληµατικής δράσης, µε διάφορα στάδια, στα οποία φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε -γιατί ξέρετε καλά το θέµα- ότι δεν συµµετέχουν µόνο οι Ροµά του καταυλισµού. Αυτή η διαπίστωση θέλω
να αξιολογηθεί πολύ σοβαρά, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εγκληµατολογική άποψη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασµένο Σεπτέµβριο, που συνελήφθησαν δύο Έλληνες συµπατριώτες µας λίγο µετά αφού
διέπραξαν µία κλοπή σε υποσταθµό της ΔΕΗ στην περιοχή της
Γλυφάδας, η προανάκριση οδήγησε στο εξής: ότι τα συγκεκριµένα άτοµα, µαζί µε άλλα, είχαν διαπράξει συνολικά διακόσιες
είκοσι δύο κλοπές σε υπόγειους σταθµούς της ΔΕΗ σε διάφορες
περιοχές του κέντρου της Αθήνας.
Καταλαβαίνω ότι η ανάλυση του θέµατος δεν χωρά, ίσως, στο
χρόνο µίας διαδικασίας περιορισµένης. Όµως, θα ήθελα να κάνω
κάποιες ενδεικτικές αναφορές στο σχεδιασµό που η Ελληνική
Αστυνοµία έχει για το συγκεκριµένο ζήτηµα, για το οποίο σαφώς
γνωρίζετε πως η αποτελεσµατικότητα είναι κάτι που πράγµατι
πρέπει να µας απασχολεί και καλώς εσείς από τη δική σας
πλευρά, οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά και εµείς οι ίδιοι –πιστέψτε
µε- κρατάµε µία πολύ ευαίσθητη στάση και είµαστε επιφυλακτικοί σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα ενός σχεδίου δράσης
που υπάρχει και το οποίο έχουµε ελέγξει.
Αυτό το σχέδιο δράσης, πέρα από την έντονη δραστηριότητα
των τοπικών αστυνοµικών υπηρεσιών, περιλαµβάνει και αστυνοµικές εξορµήσεις σχεδιασµένες κατά περιόδους. Μάλιστα,
επειδή το ειδικό αυτό σχέδιο επικαιροποιείται, έγινε υποχρεωτική
η ανά δεκαήµερο εξόρµηση από τις αρχές του προηγούµενου
µήνα, του Μαρτίου 2011, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Επίσης, σας έχουν διατυπωθεί και εγγράφως, σε αντίστοιχη
κοινοβουλευτική ερώτηση, στοιχεία που δείχνουν ότι γύρω από
τον καταυλισµό του Βοτανικού οκτακόσιοι ενενήντα αστυνοµικοί
έχουν ελέγξει τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι άτοµα. Προσήχθησαν διακόσια εβδοµήντα επτά, συνελήφθησαν για µία σειρά
παραβάσεων είκοσι απ’ αυτά και εξελίσσεται µία προσπάθεια, η
οποία, επαναλαµβάνω, ως προς την αποτελεσµατικότητά της
πράγµατι πρέπει να εντατικοποιηθεί και να συστηµατοποιηθεί
κατά τρόπο που να απαντήσει θετικότερα και αποτελεσµατικότερα στο πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, αλλά θα
κλείσω τώρα, κάνοντας µόνο µία αναφορά.
Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, επειδή έκανε µία συγκεκριµένη αναφορά ο συνάδελφος, θέλω να πω ότι µε βάση τα
στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω στη διάθεσή µου, κύριε
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Πλεύρη, παρ’ ότι στις αστυνοµικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες ότι ως ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες φέρονται συγκεκριµένα
φυσικά πρόσωπα, µέχρι σήµερα ουδείς από αυτούς έχει µεταβεί
στις αρµόδιες αστυνοµικές υπηρεσίες, προκειµένου να ζητήσει
τη συνδροµή τους για την εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης ή κάποιας διοικητικής αποβολής και επίσης δεν έχει προσκοµιστεί, ούτε κατατεθεί στις αρµόδιες αστυνοµικές υπηρεσίες
καµµία τέτοια απόφαση ή σχετική µήνυση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Όθωνα.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Αθανάσιος Πλεύρης
να λάβει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από το
τελευταίο, διότι έχω εδώ έγγραφο που το υπογράφει ο Διοικητής
Γιαννόπουλος Νικόλαος Αστυνόµος Β’ 28 Ιανουαρίου 2008, της
Διεύθυνσης Αστυνοµίας στο Αστυνοµικό Τµήµα Πετραλώνων, µε
θέµα: «εγκατάσταση Ροµά σε οικόπεδο της οδού Ορφέως αριθµού 115 ιδιοκτησίας σας». Είναι η εταιρεία την οποία σας είπα.
Και απαντά ότι εµείς προτιθέµεθα να βοηθήσουµε δικαστικό επιµελητή, προκειµένου να εκτελέσει τις αποφάσεις που έχουν βγει,
αλλά ωστόσο πρέπει να γίνει µια επιχείρηση και έχει µία σειρά
από θέµατα. Θα σας το καταθέσω για να το δείτε.
Η συγκεκριµένη εταιρεία, ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΕΒΕ» πήγε στα δικαστήρια και έχει και δικαστική απόφαση,
κύριε Υπουργέ και η δικαστική απόφαση λέει ότι του ανήκει και
ότι πρέπει να αποβληθούν. Τότε είχε παρέµβει ο Συνήγορος του
Πολίτη -ο κ. Τάκης µάλιστα που ήταν µέλος της κυβέρνησής σας
τότε- και κατά την άποψή µου -και το είχα κρίνει- είχε µια καταπληκτική, για τα νοµικά, θέση, ότι δεν µπορεί να εκτελεστεί απόφαση, εάν δεν τους υποδειχθεί πρώτα χώρος που να πάνε.
Δηλαδή έχει ο άλλος την ιδιοκτησία του και για να εκτελέσει απόφαση που τον δικαιώνουν τα ελληνικά δικαστήρια, πρέπει να υποδείξει χώρο. Τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος συµµορφώθηκε,
έκανε αίτηση στην ΚΕΔ και η ΚΕΔ δίνει απάντηση και λέει δεν
έχουµε κανένα χώρο. Άρα αυτή τη στιγµή έχουµε έναν πολίτη
που έχει ένα οικόπεδο και το έχει εν αχρησία από το 2004, διότι
η ελληνική πολιτεία αρνείται να εκτελέσει αποφάσεις.
Το δεύτερο είναι άµεσο, γιατί αυτό ευελπιστώ ότι κάποια
στιγµή θα λυθεί και σίγουρα ο συγκεκριµένος φαντάζοµαι ότι θα
προσφύγει στη δικαιοσύνη να πάρει και τις αποζηµιώσεις τις
οποίες δικαιούται. Το δεύτερο, λοιπόν, κοµµάτι, το πολύ επικίνδυνο και άµεσο –και µπορείτε να δείτε και στην αναφορά που
είχε γίνει ότι την υπογράφουν Βουλευτές από διαφορετικά κόµµατα, οι οποίοι και την είχαν καταθέσει- είναι αυτό που έχει να
κάνει µε την καύση καλωδίων. Πλέον µιλάµε για καρκινογόνα
δραστηριότητα, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβληµα για όλους τους
πολίτες της περιοχής. Και τι λέει το ΥΠΕΚΑ; Το ΥΠΕΚΑ λέει, εµείς
λέµε ότι είναι παράνοµη η δραστηριότητα, λέµε ότι είναι επικίνδυνη, αλλά δεν είναι αρµοδιότητά µας, είναι αρµοδιότητα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Συνεπώς δε µιλάµε πια για µια εγκληµατικότητα, που εάν είναι
γύρω-γύρω η Αστυνοµία µπορεί, στο µέτρο του εφικτού, να την
ελέγξει και να µην υπάρχει διαρροή και εγκληµατικές δραστηριότητες. Το θέµα είναι ότι µέσα καίγονται καλώδια και από αυτή
την καύση θα αναπνέει κόσµος. Και θα συµφωνήσω µαζί σας ότι
υπάρχουν εταιρείες που αγοράζουν από το προϊόν που προέρχεται από την καύση του χαλκού, αυτό που είπατε ότι προφανώς
δεν φταίνε µόνο οι Ροµά που είναι εκεί, αλλά κάποιοι κερδίζουν
από αυτή την δραστηριότητα. Όµως, το πρόβληµα είναι ότι τους
πολίτες που βρίσκονται εκεί τους έχουµε καταδικάσει αυτήν τη
στιγµή να αναπνέουν επικίνδυνα για την υγεία τους σκευάσµατα
και δεν υπάρχει µία παρέµβαση.
Και τρίτον, το γενικότερο πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι
αυτή τη στιγµή πρέπει να δοθεί λύση. Προφανώς η λύση δεν
είναι στο επίπεδο του Υπουργείου σας. Εγώ έχω µιλήσει και µε
τους αστυνοµικούς και ξέρω ότι κάνουν πάρα πολύ µεγάλη δουλειά στο µέτρο του εφικτού, γιατί οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι ουσιαστικά εκατό καλύβες εκεί µέσα και απροσδιόριστος αριθµός
κόσµου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούν να µπούνε µέσα
µε άνεση οι αστυνοµικοί. Ωστόσο κάνουν πάρα πολύ δουλειά.
Και οι πολίτες εκεί πέρα λένε ότι η Αστυνοµία είναι παρούσα,
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αλλά καταλαβαίνετε την αδυναµία. Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Τι θα κάνει ένα περιπολικό, εάν συµβεί κάτι, όταν δεν µπορεί να µπει στο συγκεκριµένο χώρο; Συνεπώς πρέπει να δώσετε
µία λύση. Και η λύση θεωρώ ότι δεν είναι από το Υπουργείο σας.
Η λύση είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το δικό σας Υπουργείο πρέπει να κάνει την επέµβαση και να καθαρίσει τον τοµέα
που βρίσκεται εκεί. Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί στην ελληνική κοινωνία, υποχρεούµαστε να υποδεικνύουµε χώρους µετεγκατάστασης. Του κόσµου τα σπίτια που χάνονται και βγαίνουν
στον πλειστηριασµό, του υποδεικνύει κάποιος άλλος χώρο µετεγκατάστασης για να το βγάλει στον πλειστηριασµό;
Γι’ αυτό το λόγο κύριε Υπουργέ, εγώ θεωρώ ότι από την
πλευρά σας καλά γίνεται η δουλειά, αλλά βοηθήστε να δοθεί µία
συνολική λύση στο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνας να λάβει το λόγο για να ολοκληρώσει την απάντησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εµάς το έγγραφο που κατέθεσε
στα Πρακτικά ο κύριος συνάδελφος, διότι αντίκειται στην υπηρεσιακή ενηµέρωση η οποία υπάρχει και η οποία διατυπώθηκε
από τη δική µου πλευρά. Τον διαβεβαιώ ότι θα το ελέγξω άµεσα.
Το δεύτερο που θέλω να χαιρετίσω είναι ότι συµφώνησε ο κύριος συνάδελφος σε κάτι που αποτελεί και δική µας πεποίθηση,
της Κυβέρνησης συνολικά και όχι µόνο του Υπουργείου. Δεν αντιµετωπίζονται τέτοιας φύσεως και συνθετότητας προβλήµατα
µόνο µε αστυνοµικά µέτρα που πολλές φορές έχουν τον κίνδυνο
να επιφέρουν αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Θέλω να σας γνωρίσω, κύριε συνάδελφε, ότι υπάρχει το τελευταίο διάστηµα µία έντονη και ουσιαστική κινητικότητα γύρω
από το θέµα. Πρόσφατα, στις 30 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε
ειδική σύσκεψη για το θέµα που συζητάµε, στην οποία συµµετείχαν η Ειδική Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήµαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, εκπρόσωπος του
Δηµάρχου Αθηναίων, εκπρόσωπος της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης Αττικής, εκπρόσωπος της αιρετής Περιφέρειας
Αττικής, εκπρόσωποι προφανώς των αστυνοµικών αρχών, αλλά
και των κατοίκων της περιοχής και ο πρόεδρος οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης. Στη σύσκεψη αυτή συµφωνήθηκε ένα πλαίσιο διαχείρισης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του
συγκεκριµένου ζητήµατος. Μάλιστα ανέλαβε η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος το συντονισµό και τη συνεργασία όλων των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων που
προανέφερα, µε στόχο την οριστική παύση καύσης καλωδίων και
την παράλληλη προώθηση ένταξης σε ένα νόµιµο πλαίσιο ανακύκλωσης.
Επίσης, η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, θα ασχοληθεί µε τη µετεγκατάσταση των Ροµά σε χώρο που θα πληροί
κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Προγραµµατίστηκε µέσα απ’ αυτήν τη συνάντηση εργασίας
µία σειρά ενεργειών, όπως η ολοκλήρωση ελέγχων στα σκραπατζίδικα της περιοχής και η αφαίρεση των αδειών των παράνοµων
εγκαταστάσεων, η επεξεργασία προτάσεων για τη διάγνωση και
διαπίστωση της ρύπανσης που έχει προκληθεί στα νερά και στο
έδαφος και µία σειρά άλλα µέτρα τα οποία δεν θα ήθελα και δεν
έχω και το χρόνο να παρουσιάσω αναλυτικά. Όµως, έχει ιδιαίτερη σηµασία να κρατήσουµε ότι µία εβδοµάδα µόλις µετά, στις
6 Απριλίου, δηλαδή λίγα εικοσιτετράωρα µετά, πραγµατοποιήθηκε εκ νέου δεύτερη συνάντηση, αυτήν τη φορά στο Υπουργείο
Υγείας, παρουσία όλων των προηγουµένων που σας ανέφερα,
για να εξειδικεύσουν και να βάλουν ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και να παρακολουθήσουν το σχεδιασµό και το συντονισµό των προαποφασισµένων ενεργειών που είχαν προκύψει στην
αρχική σύσκεψη στις 30 Μαρτίου.
Επίσης, θέλω, παρά την αντίφαση και την παραδοξότητα που
επισηµάνατε, να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει
προκηρύξει, µέσω της Τοπικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων
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Αττικής, µία µελέτη ανεύρεσης χώρου για τη µετεγκατάσταση.
Επίσης, έχει απευθύνει στην κτηµατική εταιρεία του δηµοσίου
έγγραφο για την υπόδειξη εκτάσεων ιδιοκτησίας της στη περιοχή
του Λεκανοπεδίου, προκειµένου να προγραµµατιστεί η µετεγκατάσταση.
Νοµίζω ότι ίσως µετά από αρκετό διάστηµα που παρακολουθούσαµε µε ελάχιστες πρωτοβουλίες το πολύ σηµαντικό ζήτηµα
που θέσατε, το τελευταίο διάστηµα υπάρχει µία κινητικότητα και
για πρώτη φορά η προσπάθεια συνεργασίας, συνέργειας και συντονισµού των πολλών πράγµατι Υπουργείων και φορέων που
πρέπει να συντονίσουν τη δράση τους για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Όθωνα.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
πρώτου κύκλου. Τέταρτη είναι η µε αριθµό 789/5-4-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε τη µόλυνση ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ..
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, ο ερωτών συνάδελφος, καλείται να λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την
επίκαιρη ερώτησή του σε διάστηµα δύο λεπτών, µε τη σχετική
ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Φουκουσίµα των Βαλκανίων» χαρακτηρίζουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις το Κοζλοντούι. «Ένα γερασµένο πυρηνικό τέρας», όπως έγραψε πρόσφατα ο γερµανικός Τύπος, το
οποίο όµως, ανακαινίστηκε µε µεταχειρισµένα ανταλλακτικά της
«SIEMENS». Τυχαίο; Δεν νοµίζω. Τα ανταλλακτικά αυτά προέρχονται από παλαιούς αντιδραστήρες της δυτικής Γερµανίας. Παραπέµπω σε δηµοσίευµα του περιοδικού «DER SPIEGEL», αλλά
και στο δηµοσίευµα της έγκυρης εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»
της 20ης Μαρτίου, δηµοσίευµα το οποίο και θα καταθέσω.
Δεν έφταναν όλα αυτά, αλλά το πυρηνικό αυτό σαράβαλο είναι
χτισµένο πάνω σε µια σεισµογενή περιοχή, που µπορεί να δώσει
σεισµούς 6 ρίχτερ. Απέχει δε –και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
επειδή είσαστε γνώστης- διακόσια είκοσι πέντε χιλιόµετρα µόλις
από την Ελλάδα και έρευνες του «Δηµόκριτου», αλλά και κάποιου
τουρκικού πανεπιστηµίου της Μέσης Ανατολής, υπολογίζουν σε
εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τους Έλληνες που θα πεθάνουν από
καρκίνο σε περίπτωση ατυχήµατος.
Δύο ατυχήµατα, λοιπόν, τύπου «Φουκουσίµα» έγιναν στο Κοζλοντούι, το 1982 και το 1983 και άλλα δεκαπέντε µικρότερα σηµειώθηκαν στο χρονικό διάστηµα ’90-’93. Στις 9-2-1997
Βούλγαροι επίσηµοι ανακοινώνουν στην ελληνική πλευρά ότι τα
νερά του Στρυµόνα και του Νέστου έχουν µολυνθεί από διαρροή
ραδιενέργειας που οφειλόταν στο Κοζλοντούι.
Έχω µαζί µου και θα τα καταθέσω την επίσηµη ερώτηση του
τότε Ευρωβουλευτή, κ. Νικήτα Κακλαµάνη, µε τον οποίο είχα την
τιµή να συνεργαστώ, όταν ήταν στην Ευρωβουλή, όπου αναφέρεται η στιχοµυθία λέξη προς λέξη µεταξύ των Ελλήνων και των
Βουλγάρων επισήµων, µαζί µε άλλες δώδεκα ερωτήσεις που κατέθεσε ο τότε Ευρωβουλευτής Νικήτας Κακλαµάνης στο Ευρωκοινοβούλιο και για το Κοζλοντούι και για Ακούγιου, το άλλο
πυρηνικό εργοστάσιο που ετοιµάζει η Τουρκία. Μαζί θα καταθέσω και τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις του Προέδρου του ΛΑΟΣ,
κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος από το 2004 είχε επισηµάνει τους κινδύνους από το πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας και τον απαρχαιωµένο Βουλγαρικό σταθµό του Κοζλοντούι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µάθω από την Κυβέρνηση αν έχει ερευνήσει την
επιβάρυνση της ατµόσφαιράς µας και των ελληνικών ποταµιών
από το Κοζλοντούι. Επαναλαµβάνω ότι στα έγγραφα της Κοµισιόν υπάρχει η στιχοµυθία µεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων επισήµων για τη µόλυνση του Στρυµόνα και του Νέστου, καθώς και
για το ορυχείο ουρανίου που λειτουργούσε εκεί, δίπλα στο Κοζ-
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λοντούι.
Επίσης, θα ήθελα να µάθω αν θα ζητήσει η Κυβέρνησή σας
επισήµως από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία, το άµεσο πάγωµα του τουρκικού πυρηνικού προγράµµατος, που προβλέπει
κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακούγιου και στη Σινώπη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει εκ µέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μωραΐτης, ο οποίος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη µέρα που ιδρύθηκε το
Υπουργείο θέσαµε το πρόβληµα της ρύπανσης στις προτεραιότητες µας και ιδιαίτερα την προστασία των ποταµών. Πιστεύω
ότι θυµάστε τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες
και για τον Ασωπό και για άλλα ποτάµια.
Το τελευταίο καιρό, όµως, πράγµατι επικρατεί µια έντονη ανησυχία στην κοινωνία σχετικά µε τα πυρηνικά εργοστάσια και την
ενδεχόµενη ρύπανση, η οποία µπορεί να προκληθεί στη χώρα
µας και κατανοούµε απόλυτα τους φόβους αυτούς που εκφράζονται, αφού η χώρα µας επηρεάστηκε σηµαντικά από το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ.
Το πρόσφατο ατύχηµα στην Ιαπωνία φαίνεται να ξύπνησε, λοιπόν, όλες αυτές τις µνήµες, αλλά και τις ανησυχίες του παρελθόντος. Γι’ αυτό θέλω κατ’ αρχάς να καθησυχάσω όλους εσάς,
αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας και να διαβεβαιώσω ότι
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στη χώρα µας από το ατύχηµα
της Ιαπωνίας. Ωστόσο, το ιαπωνικό ατύχηµα θέτει στο προσκήνιο
γενικότερα το θέµα των πυρηνικών στην ευρύτερη περιοχή. Συζητείται έντονα το ζήτηµα του εργοστασίου του Κοζλοντούι στη
Βουλγαρία, το οποίο βεβαίως, δεν έχει κλείσει ακόµη και εκφράζονται φόβοι για ρύπανση των ποταµών και του αέρα από τη λειτουργία του.
Θέλω εδώ να καθησυχάσω και πάλι ολόκληρη την ελληνική κοινωνία δηλώνοντας πως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από την
εποχή του Τσερνοµπίλ ένα δίκτυο παρακολούθησης στην Ελλάδα το οποίο µετρά τα επίπεδα της ακτινοβολίας. Το σύστηµα
αυτό είναι συνεχές και παρέχει τα αποτελέσµατα σε πραγµατικό
χρόνο µέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας και πιστεύω ότι ο καθένας από µας, µπαίνοντας στη
συγκεκριµένη ιστοσελίδα, πράγµατι µπορεί να έχει µια πλήρη εικόνα για το ποια µπορεί να είναι η ρύπανση για τη συγκεκριµένη
περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Όπως θα διαπιστώσετε, όλες οι µετρήσεις είναι εντός των
ορίων που θέτει σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα οι τιµές
που µετρώνται ακόµα και σήµερα είναι τρεις φορές κάτω από τα
συγκεκριµένα όρια. Πέρα, λοιπόν, από το συνεχές δίκτυο µετρήσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας διενεργεί και µηνιαίες µετρήσεις στα ποτάµια Νέστου, Στρυµόνα και Αξιού και
εκεί δεν έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα φαινόµενα ρύπανσης
από πυρηνικά κατάλοιπα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για πυρηνική ρύπανση ούτε των υδάτων, ούτε του αέρα
αλλά ούτε και του εδάφους.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο µετά, γιατί
θέλω συνολικά να απαντήσω στο θέµα της πυρηνικής ενέργειας
και της πολιτικής µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έχετε τη δυνατότητα στη δευτερολογία σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
θεωρεία επτά µεταπτυχιακές φοιτήτριες που επισκέφθηκαν το
Κοινοβούλιο και τους εξήγησα νωρίτερα ότι βρισκόµαστε στη
διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

8855

Η Βουλή τις καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Κωνσταντίνος
Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις 9-2-1997: Επιτροπή παρακολούθησης προγραµµάτων Interreg και Phare-CBS. Βούλγαροι επίσηµοι ανακοινώνουν στην
ελληνική πλευρά ότι νερά των ποταµών Στρυµόνα και Νέστου
έχουν µολυνθεί από ραδιενέργεια λόγω διαρροής από τους
απαρχαιωµένους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Κοζλοντούι.
Θα καταθέσω το κοινοτικό έγγραφο, 9-2-1997, στο πλαίσιο του
Intereg και Phare-CBS. Έχει περιληφθεί η στιχοµυθία σε ερώτηση του τότε Ευρωβουλευτή Νικήτα Κακλαµάνη προς την Κοµισιόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.
Πρέπει να πω ότι δεν άκουσα τίποτα, κύριε Υπουργέ, για το
θέµα της Τουρκίας. Έχετε ως κόµµατα εξουσίας µία παράξενη
αντιµετώπιση των Τούρκων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχωρούµε συνεχώς –µιλάω για τις κυβερνήσεις των δύο
παλιών κοµµάτων- και έτσι αποθρασύνεται η Τουρκία, εκτρέφοντας µε αυτήν την τακτική σας τον ξεσαλωµένο στην κυριολεξία
τουρκικό εθνικισµό και τη βουλιµία της επιθετικής και εθνικιστικής αυτής χώρας.
Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο µυστηριώδης και ανεξήγητος
λόγος για τον οποίο τα δύο παλιά κόµµατα δεν κάνουν το αυτονόητο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουν δηλαδή
επισήµως –τώρα είναι η ώρα, τώρα οι Τούρκοι ζητούν ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε είκοσι χρόνια, τώρα γίνονται οι
διαπραγµατεύσεις- να παγώσει το πυρηνικό εργοστάσιο της
Τουρκίας στο Ακούγιου και στη Σινώπη και όποιο άλλο έχουν στο
µυαλό τους οι στρατοκράτες της Άγκυρας, γιατί δηµιουργούνται
επικίνδυνοι αντιδραστήρες απέναντι από την Κύπρο, σε περιοχές
δηλαδή ιδιαίτερα σεισµογενείς. Πρέπει να πούµε ότι το Ακούγιου
βρίσκεται µόλις είκοσι πέντε χιλιόµετρα µακριά από το ρήγµα
Ετσέµις, το οποίο µπορεί να δώσει σεισµούς µέχρι 8 ρίχτερ. Σε
αυτό το σηµείο οι Τούρκοι πάνε να εγκαταστήσουν πυρηνικό
σταθµό. Ειλικρινά κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί δεν τίθεται
αµέσως από την ελληνική Κυβέρνηση ως όρος συνέχισης των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων για την Τουρκία η εγκατάλειψη
του πυρηνικού προγράµµατος, το οποίο καταγγέλλει συστηµατικά και η GREENPEACE αλλά και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις διεθνώς.
Θα καταθέσω εδώ και το δηµοσίευµα της κ. Φάκα, επίσης από
το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: «Δεν κάνει πίσω η Τουρκία για το Ακούγιου».
Τώρα είναι η ώρα, αφού ακόµα και η προηγµένη Ιαπωνία είδαµε ότι λύγισε κάτω από το βάρος της καταστροφής και αποδείχθηκε περίτρανα ότι τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει τη
φύση. Πραγµατικά, θα ήθελα να µάθω από τον κύριο Υπουργό
γιατί δεν εκµεταλλευόµαστε σήµερα αυτήν τη µοναδική ευκαιρία
που µας δίνεται για να ενταφιάσουµε οριστικά τις µωροφιλοδοξίες των στρατοκρατών της Άγκυρας.
Σας ενηµερώνω ότι ήδη από τις 7 Ιανουαρίου έχω καταθέσει
προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε το δηµοσιογράφο Άρη Σπίνο καθώς και τον πολιτευτή, πρώτο σε ψήφους υποψήφιο Βουλευτή του ΛΑΟΣ στα
Δωδεκάνησα κ. Μίλτο Τσιριγωτάκη, όπου ζητάµε να έρθει προς
συζήτηση το άµεσο πάγωµα του τουρκικού πυρηνικού προγράµµατος και καλώ και τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να µπουν
στην Επιτροπή Αναφορών, όταν θα γίνει η συζήτηση, αλλά και
τους Βουλευτές των άλλων κοµµάτων, για να στηρίξουν αυτήν
την προσφυγή που έχουµε κάνει. Εκµεταλλευθείτε αυτή την ευκαιρία που έχουµε δηµιουργήσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όσο για το Κοζλοντούι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι περιµένει
η ελληνική Κυβέρνηση. Είπα και πριν ότι οι Βούλγαροι επισήµως
παραδέχονται ότι µόλυναν το Στρυµόνα και το Νέστο.
Πρέπει να γίνει πραγµατικά –κούφια η ώρα- ένα ατύχηµα στο
αρχαίο αυτό πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργεί µε τεχνολογία
περίπου εξήντα ετών; Για ποιο λόγο εµείς που κάναµε την προ-
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σφυγή, δώσαµε αυτήν την ευκαιρία να κάνουµε όσα κάνουµε και
να µην δραστηριοποιείται η ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αυθαιρεσίας των
Βουλγάρων στο πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών, χθες αν
είναι δυνατόν, ώστε να σταµατήσει να λειτουργεί αυτό το ερείπιο, αυτό «το τέρας της πυρηνικής τεχνολογίας», όπως το αναφέρει ο γερµανικός Τύπος, επισηµαίνοντας την σεισµικότητα της
περιοχής που απειλεί µε νέα «Φουκοσίµα»; Ποιος είναι ο µυστηριώδης λόγος που δεν αναλαµβάνουµε τώρα πρωτοβουλία σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, µια πρωτοβουλία η οποία θα
απαλλάξει τον ελληνικό λαό από τα άγχη και τους κινδύνους και
παράλληλα θα προφυλάσσει το περιβάλλον από µια ανείπωτη οικολογική καταστροφή;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πέρα από το πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργεί ήδη στο
Κοζλοντούι, εκφράζονται έντονες ανησυχίες σήµερα, αγαπητοί
συνάδελφοι, και για την κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων και στη Βουλγαρία και στη Τουρκία. Θέλω να ξεκαθαρίσω
όµως για µια ακόµη φορά ότι η πάγια πολιτική µας, ως Κυβέρνηση, είναι πως είµαστε κάθετα ενάντιοι στην πυρηνική ενέργεια.
Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει µιλήσει πολλές φορές για τη στρατηγική αντίθεσή µας στην πυρηνική ενέργεια. Και θα µου επιτρέψετε να πω
ότι το έκανε σε ανύποπτες στιγµές. Είναι ξεκάθαρη η πολιτική
µας. Είµαστε εµείς που προτάσσουµε την πράσινη ενέργεια ως
εναλλακτική λύση απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Δυστυχώς
όµως, οι γειτονικές µας χώρες σε καµµία περίπτωση δεν συµµερίζονται το όραµά µας για την πράσινη ανάπτυξη και επιµένουν
στα µοντέλα, τα οποία ακολουθούν εδώ και κάποιες δεκαετίες,
προωθώντας την πυρηνική ενέργεια.
Επίσης, επειδή σας άκουσα στο τέλος της τοποθέτησής σας
να λέτε για το πώς πρέπει να επιβάλουµε εµείς τη µη κατασκευή
τους στην Ευρώπη ή στην Τουρκία, θέλω να θυµίσω ότι και το
διεθνές και το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει σήµερα τη
δηµιουργία πυρηνικών σταθµών στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής παραγωγής ενέργειας από κάθε χώρα. Συνεπώς δεν µπορούµε να επιβάλουµε σε µια άλλη χώρα να µην κατασκευάσει ή
να λειτουργήσει πυρηνικούς σταθµούς. Πιστεύω όµως ότι αυτό
το οποίο συνέβη στην Ιαπωνία µπορεί να προκαλέσει και είναι η
ώρα που πρέπει να προκαλέσει µια συνολική αναθεώρηση απόψεων, αλλά και στρατηγικών επιλογών διεθνώς πάνω σε τόσο σηµαντικά θέµατα. Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνησή µας µάχεται
κατά της πυρηνικής ενέργειας σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά
fora. Και στον αγώνα αυτό βεβαίως προσπαθούµε και κτίζουµε
και έχουµε κτίσει τις απαραίτητες συµµαχίες το τελευταίο χρονικό διάστηµα µε χώρες όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Μάλτα, το
Λουξεµβούργο, η Δανία, η Ισλανδία και η Λιθουανία.
Θέλω επίσης, να αναφέρω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό: ότι στο πρόσφατο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος τόνισε την ανάγκη να
υλοποιηθούν ειδικά τεστ αντοχής όλων των πυρηνικών εργοστασίων, τόσο αυτών που λειτουργούν, όσο και αυτών των εργοστασίων που θα κατασκευαστούν. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ζήτησε
από τους Ευρωπαίους οµολόγους οι έλεγχοι των πυρηνικών εργοστασίων να µην περιορίζονται µόνο στις ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά να επεκταθούν και σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Τουρκία. Και το σηµαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αποδεκτά τα αιτήµατα αυτά του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί όπως
γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Euratom δεν αποτρέπει την κατασκευή ή λειτουργία, όπως σας είπα και πριν, πυρηνικών σταθ-
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µών.
Εµείς, όµως, θέλουµε και πρέπει να έχουµε λόγο στους ελέγχους των πυρηνικών εργοστασίων και σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόµαστε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να θεσπίσουµε
αυτά τα κοινά κριτήρια, τους κοινούς κανόνες, συµπεριλαµβανοµένης ιδιαιτέρως και της σεισµικής επικινδυνότητας που και
εσείς αναφέρατε. Βάσει των κριτηρίων, θα πρέπει να διεξαχθούν
τα προτεινόµενα τεστ αντοχής, τα οποία θα πρέπει να αφορούν
τόσο υπάρχουσες όσο και µελλοντικές εγκαταστάσεις. Πέρα από
τον έλεγχο, εµείς ως Κυβέρνηση θα επιδιώξουµε στο πλαίσιο της
εξωτερικής ενεργειακής µας πολιτικής να υπάρχει και διαβούλευση µε κάθε γειτονική χώρα για τα σχέδιά τους να εγκαταστήσουν πυρηνικούς σταθµούς, σύµφωνα και µε τη Σύµβαση της
Βιέννης του 1994 για την πυρηνική ασφάλεια.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως ελπίζουµε ότι το πάθηµα του
Τσερνόµπιλ και της Ιαπωνίας να γίνουν µάθηµα σ’ όλους τους
υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας και να πάρει τέλος µια
και καλή µια επιχειρηµατολογία των τελευταίων ετών που ήθελε
να κάνει το άσπρο µαύρο ή µάλλον να το κάνει πράσινο. Αναφέροµαι σ’ όλους αυτούς που παρουσίαζαν τη πυρηνική ενέργεια
ως µια εναλλακτική πράσινη ενέργεια. Εµείς έχουµε από τη
πρώτη στιγµή µια ξεκάθαρη στάση µε όσα λέµε στους Έλληνες
πολίτες, αλλά και µε όσα λέµε στη διεθνή κοινότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μωραΐτη.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 791/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις
αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ..
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Μουλόπουλο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
Κύριε Μουλόπουλε, έχετε το λόγο, για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολύ φοβάµαι ότι το νέο µισθολόγιο θα είναι
η χαριστική βολή για το δηµόσιο και για τους εργαζόµενους σ’
αυτό. Υποψιάζοµαι ότι ο στόχος σας δεν είναι ο εξορθολογισµός,
αλλά η πλήρης απαξίωσή του.
Όπως απέδειξε και η απογραφή, το µέγεθος του δηµοσίου
στην Ελλάδα κινείται στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Έτσι καταρρίφθηκε ένα µεγάλο ψέµα που είχε καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία.
Τώρα, η µελέτη των εταιρειών «ICAP GROUP» και «HAY
GROUP» για το µισθολόγιο που εσείς την παραγγείλατε, αποκαλύπτει το δεύτερο ψέµα, αυτό των υψηλών µισθών. Το 50% των
εργαζοµένων δεν ξεπερνά σε απολαβές τα 1.639 ευρώ µεικτά
και µόλις το 10% ξεπερνά τα 2.418 µεικτά. Έτσι έχουµε ένα από
τα πιο φθηνά δηµόσια στην Ευρώπη.
Αυτό δεν είναι το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι έχουµε
κακό δηµόσιο και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, ευθύνονται οι πολιτικές ηγεσίες και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και όχι οι εργαζόµενοι.
Όσο για την περίφηµη σύνδεση της αµοιβής µε την αποδοτικότητα, αυτό σηµαίνει τη θεσµική κατοχύρωση των πελατειακών
σχέσεων στο δηµόσιο, την πλήρη εξάρτηση του εργαζοµένου
από την κοµµατική εξουσία και το άλλοθι για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Επίσης σηµαίνει την ποσοτικοποίηση της παροχής δηµοσίων υπηρεσιών, µε όρους κόστους και χωρίς κανένα
ποιοτικό κριτήριο, αγνοώντας δηλαδή τις πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες.
Γι’ αυτό, κύριε Υφυπουργέ, σας ερωτώ πώς θα προκύψουν οι
µνηµονιακές δεσµεύσεις για µείωση κατά 2,8 δισεκατοµµύρια
του µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο χωρίς να επέλθουν νέες
µειώσεις στις αποδοχές των εργαζοµένων; Πώς είναι δυνατόν να
ποσοτικοποιηθεί το έργο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στον
πολίτη; Ποιος θα κρίνει και µε ποια κριτήρια τη δουλειά του κάθε
εργαζόµενου;
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
επιτρέψτε µου να κάνω κατ’ αρχάς µια επισήµανση, ότι φαίνεται
να αντλείτε τα επιχειρήµατά που αναφέρετε στην ερώτησή σας
από διάφορα δηµοσιεύµατα, γιατί αυτά δεν προκύπτουν ούτε
από δηλώσεις ούτε από ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θέλω να πω ότι αυτή δεν είναι
η καλύτερη κοινοβουλευτική πρακτική που θα πρέπει να υιοθετήσετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Όσον αφορά τα ερωτήµατά σας, θα ξεκινήσω από το δεύτερο
ερώτηµα που αφορά τη σύνδεση µισθού µε την παραγωγικότητα.
Βγάζετε ένα συµπέρασµα ότι επιχειρούµε να θεσµοθετήσουµε
πελατειακές ή υποκειµενικές κρίσεις. Θέλω να σας υπενθυµίσω
ότι αυτή η Κυβέρνηση, µ’ έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, άνοιξε µέτωπο εναντίον του πελατειακού κράτους, µε δύο συγκεκριµένους
νόµους που εφαρµόστηκαν µε απόλυτο τρόπο.
Ο πρώτος νόµος ήταν η ένταξη στο ΑΣΕΠ όλων των προσλήψεων στο δηµόσιο. Σε όλες τις περιοχές του δηµοσίου δεν έχει
υπάρξει από την ηµέρα που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας ούτε µία εξαίρεση, είτε σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού είτε σε προσλήψεις συµβασιούχων. Αυτό είναι µείζον ζήτηµα και θα πρέπει να τονίσουµε ότι το τόλµησε αυτή η
Κυβέρνηση.
Στη συνέχεια, για τις κρίσεις προϊσταµένων στις διάφορες οργανικές µονάδες κάναµε νόµο, µε απόλυτα αντικειµενικά κριτήρια, µε βάση τον οποίο έγιναν ή συνεχίζονται να γίνονται ακόµη
οι κρίσεις. Εάν υποστήκαµε µία κριτική από φίλιες –επιτρέψτε
µου την έκφραση- δυνάµεις είναι για το ότι αντικειµενικοποιήσαµε επιτέλους αυτά τα κριτήρια. Κανένας Υπουργός δεν µπορεί
να επιλέξει διευθυντές, γενικούς διευθυντές ή τµηµατάρχες. Κανείς προϊστάµενος νοµικού προσώπου του δηµοσίου δεν µπορεί
να κάνει αυτές τις επιλογές.
Αυτά δεν είναι απλώς δείγµατα γραφής. Είναι µεγάλες επιλογές που αναδεικνύουν την πρόθεση, αλλά και την αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης ως προς το να πλήξει αυτό που λέµε
«πελατειακό κράτος». Εποµένως, το συµπέρασµα το οποίο βγάζετε για τη σύνδεση του µισθού µε την παραγωγικότητα, ότι στις
προθέσεις µας είναι το να καθιερώσουµε υποκειµενικές κρίσεις
σ’ αυτό το θέµα, είναι παντελώς αβάσιµο.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας καλέσω να υιοθετήσετε το εξής:
Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να συµφωνήσουµε ότι όλοι µαζί µπορούµε να υιοθετήσουµε ένα κατά το µάλλον ή ήττον αντικειµενικό σύστηµα, το πιο αντικειµενικό που µπορούµε να
υιοθετήσουµε, για τη σύνδεση του µισθού µε την παραγωγικότητα. Δεν µπορεί πάντως αυτό το ζήτηµα, αυτή η σύνδεση να µην
υιοθετηθεί και από την ελληνική πολιτεία.
Όσον αφορά τώρα το πρώτο ερώτηµα το οποίο θέτετε, έχουµε
πει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο, καµµία πρόθεση εκ του νέου µισθολογίου να προκύψει µείωση του συνολικού µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο. Δεν είναι στις
προθέσεις µας. Το νέο µισθολόγιο δεν αποφασίστηκε γι’ αυτόν
το λόγο. Είναι µέρος µιας σειράς µεγάλων αλλαγών που έχουν
δροµολογηθεί στο δηµόσιο τοµέα και επαναλαµβάνω ότι δεν έχει
καµµία σχέση µε τη µείωση του συνολικού µισθολογικού κόστους.
Όσο για τα 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ που αναφέρετε, δεν
µπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε αυτό το νούµερο. Εµείς
έχουµε πει ότι θα προκύψει συνολική µείωση του µισθολογικού
κόστους, αλλά από άλλες αιτίες και συγκεκριµένα, από τη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα λέµε ότι
την προσεχή τριετία πιθανότατα το µισθολογικό κόστος από τα
21 δισεκατοµµύρια που παραλήφθηκε το 2009 θα φθάσει στα 17
δισεκατοµµύρια ή θα πάει και πιο κάτω, όχι όµως εκ του νέου µισθολογίου.
Το νέο µισθολόγιο είναι µια συγκεκριµένη πολιτική επιλογή
που έχει σαν στόχο να εξορθολογίσει τις αµοιβές στο δηµόσιο.
Θα έχει µία αρχή: ίση αµοιβή για την ίδια εργασία από ανθρώ-
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πους µε τα ίδια προσόντα, και ένας από τους στόχους, τους
οποίους θα πετύχουµε, θα είναι και η διευκόλυνση της κινητικότητας µέσα στο δηµόσιο. Εάν τώρα η µείωση του συνολικού µισθολογικού κόστους –όχι εκ του νέου µισθολογίου,
επαναλαµβάνω, αλλά από άλλες αιτίες- µας φέρνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το µισθολογικό κόστος στο δηµόσιο τοµέα, γι’ αυτό -αυτήν την περίοδο
ειδικά- όχι απλώς δεν θα πρέπει να νιώθουµε καµµία ενοχή ούτε
εµείς ούτε εσείς, αλλά θα πρέπει να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, θα πείτε
τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
Το λόγο έχει ο κ. Μουλόπουλος, για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παρακαλώ να δείξετε και σε µένα µια µικρή ανοχή.
Θα µου επιτρέψετε κατ’ αρχάς, κύριε Υφυπουργέ, -και δεν
είναι προσωπικό, για σας, αυτό που λέω- να µην παίρνω τοις µετρητοίς τις δεσµεύσεις σας, διότι ως Κυβέρνηση έως τώρα έχετε
δεσµευθεί για πάρα πολλά πράγµατα, τα οποία δεν τα τηρήσατε.
Θέλω να σας πω ότι λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δεσµεύσεις του κ.
Παπακωνσταντίνου, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί δύο ή τρεις
φορές.
Με ρωτήσατε από πού βγαίνει αυτό το οποίο λέω. Μα, αυτό
το οποίο λέω βγαίνει από το ίδιο το µνηµόνιο, το οποίο έχετε υπογράψει. Εγώ διαβάζω για περικοπές: για το µεν 2012,
870.000.000, για το 2013, 960.000.000, για το 2014, 900.000.000
και για φέτος 400.000.000.
Εγώ αριθµητική κάνω, απλή πράξη πρόσθεσης: 4,6 δισεκατοµµύρια είναι η µείωση, την οποία έχετε προβλέψει µέχρι το 2015
και αυτό το ποσό δεν µπορεί να βγει µόνο µε το πάγωµα των προσλήψεων –γιατί πλέον περί παγώµατος πρόκειται.
Να σας πω και κάτι ακόµη, σχετικά µε το από πού θα προκύψει.
Θα προκύψει από τη βραδύτερη ωρίµανση, όπως έχετε εξαγγείλει, για τους βασικούς µισθούς, που σηµαίνει αλλαγή κλιµακίου
όχι σε δύο, αλλά σε τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, έχουµε περικοπή
κατά το ήµισυ στον εργασιακό τους βίο.
Θέλετε και τρίτο στοιχείο; Η θεσµοθετηµένη πλέον κατάργηση
–απ’ ό,τι έχετε πει- του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού. Αυτό δεν είναι περικοπή;
Ας πάµε στη σύνδεση της αµοιβής µε την αποδοτικότητα, δηλαδή την περικοπή του κινήτρου απόδοσης, το οποίο επίσης
είναι τµήµα του βασικού µισθού για ολόκληρες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων, δηλαδή µείωση εισοδηµάτων. Γιατί ξέρουµε
πολύ καλά τι είναι αυτά τα επιδόµατα, κύριε Υπουργέ και γιατί
τα έδιναν.
Λέτε ότι δεν θα είναι όµηροι. Μα, ασφαλώς θα είναι όµηροι,
διότι το αν πάρουν αυτό το µπόνους παραγωγικότητας, αυτά τα
50, 60, 100 ευρώ –συµφωνώ ότι είναι ψίχουλα, αλλά εκεί που
πάµε ψίχουλα είναι για τους εργαζόµενους- θα εξαρτάται από
τον προϊστάµενο, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι η σύνδεση της αµοιβής
µε την αποδοτικότητα δεν εφαρµόζεται σε καµµία δηµόσια διοίκηση στην ηπειρωτική Ευρώπη. Όπου προσπάθησαν να την
εφαρµόσουν, µετά από λίγο καταργήθηκε γιατί απέτυχε. Αυτό το
ξέρετε από αυτά τα οποία σας έχουν δώσει οι έρευνες των εταιρειών, στις οποίες τις έχετε αναθέσει.
Ακόµη, αυτή η µελέτη λέει ότι το σύστηµα κινδυνεύει να είναι
–εντός εισαγωγικών- «µεροληπτικό». Δεν είναι δικό µου συµπέρασµα. Είναι συµπέρασµα των συµβούλων σας.
Νοµίζω ότι αυτή η µελέτη είναι αρκετά ενδεικτική –να µην απαντήσω εγώ, γιατί όπως λέτε, µπορεί να είµαι προκατειληµµένος
ή να είναι τα δηµοσιεύµατα- και αναφέρει ότι το µέγεθος της
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα συµβαδίζει µε το
αντίστοιχο των ανεπτυγµένων οικονοµικά χωρών –τα ξέρετε
αυτά- και ότι η µισθολογική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ συµβαδίζει µε την αντίστοιχη των ανεπτυγµένων οικονοµικά χωρών
και της Ευρωζώνης.
Αναφέρει, επίσης, ότι η µέση αµοιβή είναι χαµηλότερη σε
σχέση µε τα µέσα ευρωπαϊκά µεγέθη. Δεν είναι δυνατή η ανάδειξη της µέσης αµοιβής και της συνολικής µισθολογικής δαπάνης ως τα βασικά προβλήµατα στη λειτουργία του δηµόσιου
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τοµέα.
Το συµπέρασµα –που νοµίζω ότι είναι πολύ διαφωτιστικό- αναφέρει ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν οι προτιµήσεις
των χωρών ως προς την έκταση και τον τρόπο παροχής δηµοσίων υπηρεσιών. Μια τέτοια ανάλυση –λέει- είναι πέραν του σκοπού της παρούσης µελέτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ επιµένω ότι το πρόβληµα δεν είναι ότι
είναι κακό το δηµόσιο ή ότι είναι µεγάλο ή ότι είναι ακριβό, γιατί
είναι παράλογο –αφού έτσι είναι αναποτελεσµατικό- ότι θα µπορεί να αποδίδει, όταν γίνει µικρό και κακοπληρωµένο.
Νοµίζω ότι αυτό το οποίο συνδυάζετε δεν είναι ο εξορθολογισµός –επιµένω σε αυτό- αλλά η κατάργηση του δηµοσίου και
αυτό διότι θέλετε να το δώσετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή, κ. Μουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ντόλιος για τρία λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ να κρατήσουµε τους χρόνους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ξεκινήσω από
το τελευταίο, το οποίο είπε ο κύριος συνάδελφος. Εµείς λέµε ότι
µε τις αλλαγές, τις οποίες έχουµε σχεδιάσει στο δηµόσιο, θα
πάµε σε ένα κράτος µικρότερο, όσον αφορά τη γραφειοκρατία,
αλλά µεγαλύτερο και ισχυρότερο, όσον αφορά τις επιτελικές και
ελεγκτικές του αρµοδιότητες.
Επαναφέρατε τα ζητήµατα, τα οποία θέσατε και στην πρωτολογία σας. Θέλω να σας πω πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει πουθενά καµµία δέσµευση της χώρας να µειώσει το µισθολογικό
κόστος µέσω του νέου µισθολογίου που σχεδιάσαµε.
Διαβάστε, κύριε συνάδελφε, όλη τη συµφωνία στήριξης.
Ακόµα και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους σχετικούς πίνακες, όπου κοστολογείται η οικονοµική επίδραση στις
δράσεις που περιέχει η συµφωνία στήριξης, η αναφορά είναι
τόσο συγκεκριµένη που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για άλλες
ερµηνείες. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεσµεύεται ότι δεν θα µειωθεί
το συνολικό µισθολογικό κόστος εξαιτίας του νέου µισθολογίου.
Θα επαναλάβω µε δύο λόγια αυτά που είπα και στην πρωτολογία µου. Με την απαρέγκλιτη τήρηση του πέντε προς ένα υπολογίζουµε, τα προσεχή τρία χρόνια, να µειώσουµε τους µισθούς
στο δηµόσιο περίπου κατά 200.000. Μπορείτε, λοιπόν, να βγάλετε εύκολα συµπέρασµα για το πώς θα µειωθεί το συνολικό µισθολογικό κόστος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Διακόσιες χιλιάδες ευρώ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα πληρώνουµε
λιγότερο 200.000 µισθούς στο δηµόσιο.
Όσον αφορά τη σύνδεση των µισθών µε την παραγωγικότητα,
θα επαναλάβω ότι ούτε κατά διάνοια δεν είναι στις προθέσεις
µας, αντίθετα µάλιστα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κανένα νοµοθέτηµά µας δεν θα πρέπει να δηµιουργεί την υπόνοια ότι µπορεί να συµβάλει στην επαναφορά ή την προαγωγή της
πελατειακής λειτουργίας, που είχε καθιερωθεί στη χώρα µας τις
τελευταίες δεκαετίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντόλιο.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 774/4-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του κρατικού
πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας κ.λπ..
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνοντας
κανείς τον περίπλου της ελληνικής ιστορίας, οι Έλληνες λαός
εµπορικός, λαός µε κουλτούρα κοσµοπολίτικη µέσα από τους αιώνες είχε επιδοθεί ιδιαίτερα στη µάθηση πολλών γλωσσών, στη
γλωσσοµάθεια.
Σήµερα οι νεολαίοι µας, αντιλαµβανόµενοι το περιβάλλον στο
οποίο ζουν, έχουν µία ιδιαίτερη έφεση στο να µαθαίνουν ξένες
γλώσσες. Δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, και σ’ αυτόν τον ιδιαίτερης
ευαισθησίας τοµέα, της εκµάθησης δηλαδή ξένων γλωσσών, έχει
εµφιλοχωρήσει η εµπορευµατοποίηση µε την κακή έννοια.
Σήµερα, δηλαδή, η απόκτηση πιστοποιηµένων διπλωµάτων παρέχεται κυρίως από ξένα πανεπιστήµια µε σηµαντικό κύρος,
αλλά στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν εµφιλοχωρήσει φαινόµενα που πραγµατικά προκαλούν το δηµόσιο αίσθηµα. Νοµίζω
ότι επί αυτού χρειάζεται µία συγκεκριµένη τοποθέτηση από την
Κυβέρνηση.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία που είχε ληφθεί πριν από µερικά
χρόνια και επιχείρησε να την αναβαθµίσει, παρέχοντας τη δυνατότητα πιστοποιηµένων τίτλων από ελληνικά πανεπιστήµια, φαίνεται πως προσέκρουσε σε διάφορα ιδιωτικά συµφέροντα µε
συνέπεια να αποδυναµωθεί και επί της ουσίας να µη λειτουργήσει.
Εάν διαβάσει, κυρία Πρόεδρε, κάποιος τα πρακτικά της Επιτροπής Διαφάνειας και το τι έχει ειπωθεί για την περίοδο πριν
από τρία, τέσσερα χρόνια, πραγµατικά αισθάνεται δέος. Νοµίζω
ότι είναι ένα ιδιαίτερης σηµασίας και ευαισθησίας ζήτηµα για το
οποίο µε πολλή ψυχραιµία και πολλή νηφαλιότητα, αλλά και αποφασιστικότητα η Κυβέρνηση θα πρέπει να µας πει τι έχει να κάνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστώ, κύριε
Κουρουµπλή, για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου, για να απαντήσει στον
ερωτώντα Βουλευτή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θίγετε ένα εξαιρετικής σηµασίας θέµα. Το
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι για εµάς ένα πιστοποιητικό που καταλαµβάνει ήδη περίοπτη θέση και πρέπει να αυξήσουµε και την ουσία και τη σηµασία του στις διαδικασίες
πιστοποίησης της γνώσης των ξένων γλωσσών στη χώρα µας.
Θέλω να σας θυµίσω ότι οι εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο,
κάθε Μάιο και κάθε Νοέµβριο, σε συγκεκριµένα εξεταστικά κέντρα, επιλεγµένα από δηµόσια σχολεία, µε άρτιο υλικοτεχνικό
εξοπλισµό, σε όλη τη χώρα και για τη µετάδοση των θεµάτων
χρησιµοποιείται η υλικοτεχνική υποδοµή των πανελληνίων εξετάσεων. Τα δε θέµατα µεταδίδονται µέσω του συστήµατος VBI,
το οποίο σύστηµα την ίδια µέρα και την ίδια ώρα µεταβιβάζεται
σε όλα τα κέντρα και έτσι εξασφαλίζει το απόρρητο των θεµάτων. Αυτό είναι µια πρώτη εξασφάλιση του απορρήτου.
Είµαι δε στην ευχάριστη θέση να ενηµερώσω και εσάς προσωπικά, αλλά και το Σώµα ότι ο κόσµος έχει αγκαλιάσει αυτόν το
θεσµό. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφιοι κάθε χρόνο: Ετησίως
γύρω στις τριάντα πέντε χιλιάδες, δίνουν τα στοιχεία µας. Πρέπει, να σας πω ότι το 2010 πέρασαν τριάντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια ογδόντα πέντε άτοµα από τις εξετάσεις του κρατικού
πιστοποιητικού και για το Μάιο του 2011 έχουµε είκοσι µία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννιά υποψηφίους που θα δώσουν εξετάσεις.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πολύ πιθανόν το 2011 θα ξεπεράσουµε τις σαράντα χιλιάδες. Βαίνει αυξανόµενο και θα εξηγήσω
γιατί, αφού πω ότι έχει σηµαντικές καινοτοµίες. Η πρώτη καινοτοµία γι’ αυτό το κρατικό πιστοποιητικό είναι ότι σχεδιάστηκε µε
βάση τη διεθνή εµπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται
µέσα από το κρατικό πιστοποιητικό προσδιορίστηκαν µε βάση
την εξάβαθµη κλίµακα των επιπέδων γλωσσοµάθειας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι το περιεχόµενο της
εξέτασης περιλαµβάνει δραστηριότητες προφορικής και γραπτής εξέτασης, παραγωγής, διάδρασης και σε παγκόσµια πρω-
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τιά, δραστηριότητες διαµεσολάβησης που προβλέπονται από το
κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, που ισχύει από το
2003.
Το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι έχει ήδη χαµηλό κόστος συµµετοχής. Το κόστος συµµετοχής στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι µειωµένο έως και 50% σε σχέση µε
πιστοποιητικά άλλων φορέων στα οποία αναφερθήκατε. Άρα η
ενδυνάµωση αυτού του θεσµού θα επιφέρει, αν θέλετε και µια
µείωση των εξόδων που έχει κάποιος που θέλει να πιστοποιήσει
την ξένη γλώσσα.
Έρχοµαι, όµως, στην τρίτη πολύ σηµαντική καινοτοµία, που
είναι ότι έχουµε έξι προσφερόµενες γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά,
γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά- µέσω του κρατικού πιστοποιητικού και πρέπει να σας πω ότι επιπλέον, τέταρτον,
έχουµε διαβαθµισµένα τεστ.
Αυτό, κύριε συνάδελφε, είναι µια καινοτοµία που φέτος επιφέραµε για πρώτη φορά. Με το κοινό διαβαθµισµένο τεστ των δύο
επιπέδων καταφέρνουµε να µπορούν οι εξεταζόµενοι να µειώσουν ακόµη περισσότερο τις δαπάνες των εξέταστρων. Με βάση
αυτό το νέο σύστηµα έχουµε την εξής δυνατότητα, καθώς κάναµε, µάλιστα και µια έρευνα για να βρούµε τι θα κόστιζε σε κάποιον. Πήραµε ένα-δύο από τα πολύ κοινά και γνωστά -και
εµπορευµατικά- πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Είδαµε ότι η συµµετοχή στις εξετάσεις συνολικά µέχρι το επίπεδο Γ2, που είναι
το τελευταίο, κοστίζει γύρω στα 780 ευρώ. Το αντίστοιχο, τώρα
που έχουµε διαβαθµισµένα τεστ, του κρατικού πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας κοστίζει µόλις 240 ευρώ.
Και βεβαίως, είµαστε έτοιµοι και προετοιµαζόµαστε από τον
επόµενο Σεπτέµβρη στα προγράµµατα σπουδών να εισαχθεί η
διαβάθµιση µέσα στο δηµόσιο σχολείο, έτσι ώστε στα αµέσως
επόµενα χρόνια να είναι δυνατόν στην Γ’ Γυµνασίου να κατακτάται το πιστοποιητικό.
Κυρία Πρόεδρε, έχω και άλλα, αλλά δυστυχώς, ο χρόνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Στη δευτερολογία σας,
κυρία Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ναι, στη δευτερολογία
µου. Έχω να πω κάποια πράγµατα, γιατί δεν απάντησα το δεύτερο σκέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε ιδιαίτερη
προσοχή άκουσα την κυρία Υπουργό, γιατί πραγµατικά είναι ένα
ζήτηµα το οποίο απαιτεί απ’ όλους µας µια ιδιαίτερη ευθύνη και
θα έλεγα, µια ιδιαίτερη ευαισθησία.
Όµως, κυρία Υπουργέ, το δέλεαρ το συµφερόντων που κινούνται σ’ αυτό το χώρο είναι προκλητικό -θα έλεγα- και δυστυχώς,
βλέπουµε ότι και στην πρόσφατη νοµοθετική πρωτοβουλία, όπου
συνιστάται µια επιτροπή για να µελετήσει πώς αυτή η υπόθεση
θα αναβαθµιστεί έτι περισσότερο, συµµετέχουν εκπρόσωποι από
διάφορα συµφέροντα, οι οποίοι το µόνο που δεν υπηρετούν είναι
την αναβάθµιση της παροχής αυτού του πιστοποιητικού και την
παροχή του από ελληνικά πανεπιστήµια και µάλιστα, περιφερειακά πανεπιστήµια.
Το ζητούµενο από όλους µας είναι αφ’ ενός µεν πώς θα δοθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά σ’ αυτό το πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας και αφ’ ετέρου πώς αυτήν την ευθύνη θα πρέπει να την
έχουν τα ελληνικά πανεπιστήµια, οπωσδήποτε, βεβαίως, και τα
περιφερειακά πανεπιστήµια.
Επί αυτού του ζητήµατος, εγώ σας είπα ότι αν και διαβάσει κανείς αυτά που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, θα αισθανθεί ότι απέναντι σ’ αυτά τα συµφέροντα θα
πρέπει να υπάρξει µία αποφασιστική παρέµβαση. Αν δεν υπάρξει, δεν αρκεί να κάνουµε κάποιες προσπάθειες. Έγινε και η
πρώτη φορά νοµοθετική πρωτοβουλία και ουσιαστικά φράκαρε,
γιατί ακριβώς µπήκαν στη µέση τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Είναι, λοιπόν, πολλά τα λεφτά και ως εκ τούτου, χρειάζεται
αποφασιστική πολιτική βούληση για να δοθεί πραγµατική, ουσιαστική απάντηση σ’ αυτό το ζητούµενο.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κουρουµπλή.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρ’ ότι δεν
έχω από τον Κανονισµό το λόγο, θα ήθελα να προσυπογράψω
την ερώτηση και παράκληση να δώσουµε λίγο περισσότερο
χρόνο στην κυρία Υπουργό, για να µας αναλύσει στη δευτερολογία την απάντηση, που είναι πολύ και ιδιαιτέρως κρίσιµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Μπεντενιώτη και ευχαριστώ τον κ. Κουρουµπλή, που δεν εξήντλησε
όλο το χρόνο που δικαιούται από τον Κανονισµό κι έτσι δίνεται ο
χρόνος στην κυρία Υπουργό να απαντήσει στην ερώτηση του κ.
Κουρουµπλή.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ κι εγώ µε
τη σειρά µου.
Είναι δύο τα θέµατα: Το πρώτο είναι πώς αναβαθµίζουµε αυτό
καθ’ αυτό το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας για να εδραιωθεί πραγµατικά στην κοινωνία και το δεύτερο είναι πώς διασφαλίζουµε τη διαφάνεια στη διαπίστευση γλωσσοµάθειας ως
προσόν και για το ΑΣΕΠ, αλλά όχι µόνο γι’ αυτό. Συνεχίζω, προκειµένου να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος και µετά έρχοµαι στο
δεύτερο.
Πολύ γρήγορα, λοιπόν, αφού σας είπα ότι ο στόχος είναι -και
οι προεργασίες έχουν ξεκινήσει να τελειώνει το παιδί το γυµνάσιο και να µπορεί να πάρει πιστοποιητικό κρατικής γλωσσοµάθειας, τουλάχιστον σε µία και µετά σε δύο ξένες γλώσσες.
Δηµιουργείται, λοιπόν, συµπληρωµατικό υλικό που οδηγεί στην
επιµόρφωση στους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε
να συνδεθούν, διαβαθµισµένα πια µέσα στα δηµόσια σχολειά, τα
τµήµατα, µε τη δυνατότητα να είναι πανέτοιµοι οι µαθητές να πάρουν το πιστοποιητικό αυτό. Και, βεβαίως, για πρώτη φορά χρηµατοδοτούµε και αναβαθµίζουµε το κρατικό σύστηµα µέσα από
το ΕΣΠΑ µε µια σειρά από δράσεις, που δεν έχω το χρόνο να τις
αναπτύξω.
Τα πανεπιστήµια µετέχουν ενεργά και µέσα στην κεντρική εξεταστική επιτροπή, όπου έχουµε έµπειρους και εξειδικευµένους
πανεπιστηµιακούς και, βέβαια, έχουµε µέχρι τώρα την επιστηµονική στήριξη από όλα τα τµήµατα ξένων γλωσσών και φιλολογιών
των πανεπιστηµίων της χώρας.
Από εκεί και πέρα, έρχοµαι στο καυτό, πράγµατι, ζήτηµα της
διαπίστευσης των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας. Όπως γνωρίζετε, η αρµοδιότητα αυτή ναι µεν ανήκει µε βάση το π.δ. 50 2001
στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο υπήρχε µία µεταβατική διάταξη
ότι προσωρινά ασκείται από το ΑΣΕΠ. Επειδή στη χώρα µας
ουδέν µονιµότερο του προσωρινού, αυτό χρόνισε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, αυτό είναι,
πράγµατι, το δύσκολο του πράγµατος και το αισχρό της κατάστασης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ακριβώς.
Προκειµένου, λοιπόν, να γίνει µετάβαση, η κ. Διαµαντοπούλου
υπέγραψε µία υπουργική απόφαση το Νοέµβριο του 2010 και συνέστησε µία άµισθη οµάδα εργασίας για να µελετήσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΑΣΕΠ αναφορικά µε τα
πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας, να µελετήσει σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν γίνει και πρακτικές που ακολουθούνται
διεθνώς και ειδικότερα σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να µας προτείνουν, τόσο τη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση
του ζητήµατος, όσο και το κριτήρια και τις διαδικασίες διασφάλισης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών
γλωσσοµάθειας διαχρονικά.
Είµαι σε θέση να σας πω, ότι η επιτροπή έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες της. Θεσµικά –ξέρετε- στην επιτροπή αυτή
µετέχει όχι µόνο η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου, αλλά και
το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το ΑΣΕΠ και το
ΑΣΕΠ πρέπει να στείλει και αυτό τις δικές του παρατηρήσεις,
ούτως ώστε αυτό το πόρισµα να τύχει διαβούλευσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μόνο αυτοί συµµετέχουν σ’
αυτήν την επιτροπή;
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, επειδή θίξατε ένα θέµα το οποίο αφορά πραγµατικά τη
διαφάνεια, πρέπει να σας πω ότι εφόσον µας παραδοθεί το πόρισµα, θα υπάρξει διαβούλευση και θα µετέχουν σ’ αυτήν όλοι
οι φορείς, έτσι ώστε να γίνει πολύ καθαρό ποιες θα είναι οι διαδικασίες και µε ποια διαφάνεια θα υπάρξουν από εδώ και πέρα.
Όµως, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε υπόνοιες ή οποιαδήποτε
σκιά σε κάποιο από τα µέλη είτε αυτής της επιτροπής είτε άλλων
διαδικασιών του παρελθόντος, τότε παρακαλώ θερµά, κύριε συνάδελφε, να µας διευκολύνετε και εµάς και τη δικαιοσύνη, διότι
µακριά από εµάς οποιαδήποτε υπόνοια υπάρξει πραγµατικά για
µία θολή διαδικασία, κυρία Πρόεδρε.
Εξηγούµαι, λοιπόν, ότι η οµάδα εργασίας δίνει το πόρισµα και
αµέσως µετά θα υπάρξει διαβούλευση για τα νέα κριτήρια διαπίστευσης. Πρέπει συνεχώς να υπάρχει αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, προκειµένου να µπορούµε
πραγµατικά, µε το ελάχιστο κόστος σε σχέση µε άλλα πιστοποιητικά, να έχουµε τη δυνατότητα να πιστοποιούµε την εκµάθηση
ξένων γλωσσών όχι µόνο για το ΑΣΕΠ, αλλά για κάθε χρήση.
Είµαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση του θέµατος,
όπως αυτό θα εξελίσσεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ την
Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Χριστοφιλοπούλου.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να σηµειώσουµε ότι είναι ικανοποιητική η απάντηση του Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, εξήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 786/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµου
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), κ.λπ..
Στον ερωτώντα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµο Κεδίκογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πεταλωτής.
Παρακαλώ, κύριε Κεδίκογλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά,
προκειµένου να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επί τρεις και πλέον µήνες υποβάλλονται ερωτήσεις από όλα
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά
και στο Ευρωκοινοβούλιο, για τα τεκταινόµενα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.
Στις περισσότερες εκ των ερωτήσεων δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, προφανώς επειδή αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορείτε να
καλύψετε και να στηρίξετε τις ενέργειες και τις αποφάσεις του
διευθυντού του πρακτορείου κ. Μάτσικα.
Όµως, τα πράγµατα βαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο διευθυντής του πρακτορείου κόβει αυθαιρέτως επιπλέον 10% από
τους µισθούς των εργαζοµένων στο πρακτορείο µετά την πρώτη
περικοπή. Περικόπτει –πρωτοφανής ενέργεια- και το 50% του
ηµεροµισθίου των εργαζοµένων, γιατί προχώρησαν σε στάσεις
εργασίας µε την κάλυψη της ΕΣΗΕΑ. Ταυτόχρονα, για πέµπτο
µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του οι εργαζόµενοι δεν
γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους και µάλιστα τη στιγµή που πρόκειται για εγκεκριµένα κονδύλια. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα πληρωθούν µέχρι το Πάσχα.
Είναι θέµα, δηλαδή, συντονισµού, µε τον οποίο προφανώς δεν
έχει καµµία σχέση ο κ. Μάτσικας. Την ίδια στιγµή που γίνονται
περικοπές και το πρακτορείο είναι έτοιµο να εκραγεί, ο κ. Μάτσικας προχωρεί σε περισσότερες από δέκα προσλήψεις. Ταυτό-
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χρονα, αναµορφώνει τον εσωτερικό χώρο του γραφείου του µε
ξύλινες επενδύσεις και άλλα πολυτελή.
Ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός τα εξής:
Έχει τη συγκατάθεσή σας η νέα περικοπή στους µισθούς των
εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων κατά 10%;
Πώς είναι δυνατόν να περικόπτονται οι µισθοί σαν να είναι ΔΕΚΟ
τη στιγµή κατά την οποία εσείς, κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει –
εξ όσων γνωρίζουµε- µε επιστολή σας στο Υπουργείο Οικονοµικών να εξαιρεθεί το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τις ΔΕΚΟ; Υπάρχει πλήρης ασυνεννοησία.
Ποιοι και πόσοι προσελήφθησαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων; Με ποια διαδικασία εγκρίθηκαν οι προσλήψεις και µε
ποια κριτήρια πραγµατοποιήθηκαν;
Έχει τη συγκατάθεσή σας η πρωτοφανής ενέργεια περικοπής
50% των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, γιατί προχώρησαν σε τρίωρες στάσεις διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Κεδίκογλου.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για
να απαντήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Κεδίκογλου, είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλετε επίκαιρη ερώτηση, η οποία κληρώνεται και έχω και την ευκαιρία να
απαντήσω συνολικά για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστηµα υπάρχει ένας καταιγισµός υποβολής γραπτών ερωτήσεων προς απάντηση. Κάποιες
απ’ αυτές υποβάλλονται από εσάς, από τη Νέα Δηµοκρατία, η
οποία θα έπρεπε να σκέφτεται πρώτα λίγο καλύτερα και µετά να
υποβάλλει ερωτήσεις ως προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων –θα εξηγήσω γιατί- και κάποιες άλλες προέρχονται από τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης που όταν γινόταν το µεγάλο πανηγύρι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τότε πραγµατικά δεν
υπήρχε καµµία ανησυχία εκ µέρους τους. Όµως, είναι µέσα στις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες και πραγµατικά είναι µία ευκαιρία
για την Κυβέρνηση να πει τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε ότι το Αθηναϊκό, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σύµφωνα µε το ν.3899/2010 υπάγεται
στις ΔΕΚΟ, είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, υπάγεται στις
ΔΕΚΟ, κύριε Κεδίκογλου, γιατί βλέπω στην ερώτησή σας γράφετε: «λες και είναι ΔΕΚΟ». Άρα είναι ένας νόµος, ο οποίος έχει
ψηφιστεί, είναι ένας νόµος που εφαρµόζεται, είναι νόµος του ελληνικού κράτους. Κι αν εσείς αυτήν τη στιγµή ζητάτε να µην
εφαρµόσουµε ένα νόµο του ελληνικού κράτους, προκειµένου κάποιοι να µην τύχουν ίσως περαιτέρω µείωση του µισθού τους,
τότε πραγµατικά να µας το πείτε ευθέως.
Από εκεί και πέρα, τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και
πέρα, λέτε ότι περικόπτει ο κ. Μάτσικας το 50% των ηµεροµισθίων για στάσεις εργασίας στο ΑΠΕ. Πού το είδατε; Πότε περικόπηκαν αυτές οι αποδοχές; Να µας το πείτε, γιατί αλλιώς
εκτίθεστε, κύριε Κεδίκογλου. Έρχεστε εδώ και ρωτάτε πράγµατα
τα οποία σας λένε προφορικά κάποιοι και όλως ανεύθυνα σας
ενηµερώνουν.
Για τις καθυστερήσεις θα πω ότι όντως υπήρχαν καθυστερήσεις στη µισθοδοσία µε χρήµατα εγκεκριµένα, υπήρχαν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έχω δώσει εντολή να µην ξανασυµβεί
αυτό. Με ένα καλύτερο συντονισµό ανάµεσα στο ΑΠΕ, στη Γενική Γραµµατεία και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν θα
ξαναγίνει. Μέχρι το Πάσχα σαφώς και θα πληρωθούν.
Προσλήψεις στο ΑΠΕ δεν µπορούν να γίνουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα καταθέσω και στα Πρακτικά της Βουλής µία βεβαίωση
της αρµόδιας διεύθυνσης διαχείρισης ότι δεν γίνονται προσλήψεις ορισµένου και αορίστου χρόνου.
Είναι, όµως, πραγµατικά θράσος από τη Νέα Δηµοκρατία να
µιλάει για προσλήψεις στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν
επί έξι χρόνια, κύριε Κεδίκογλου, ξέρετε πόσες προσλήψεις
έκανε η Νέα Δηµοκρατία; Εκατόν σαράντα µία προσλήψεις επί
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έξι χρόνια µε τις πλέον αδιαφανείς διαδικασίες.
Με πολύ επιεικείς µετρήσεις, αυτές οι ρυθµίσεις ζηµίωσαν το
ελληνικό δηµόσιο. Οι περισσότερες ήταν προσλήψεις εκ του παραθύρου, µε αδιαφανείς διαδικασίες. Το µήνα 400.000 ευρώ, δηλαδή 5.600.000 ευρώ το χρόνο και συνολικά στα έξι χρόνια
διακυβέρνησής σας 33.000.000 ευρώ, κύριε Κεδίκογλου, στοίχισαν αυτές οι προσλήψεις, που γίνονταν µε το γνωστό πελατειακό
τρόπο, πέρα από τα χρέη που άφησαν.
Πραγµατικά ο κ. Μάτσικας εκσυγχρόνισε το γραφείο του,
όπως είπατε, µε σκεύη, µε ξύλινες επενδύσεις κ.λπ.. Τα έβαλε
από την τσέπη του. Δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ από το ταµείο του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα οποία ξοδεύτηκαν για τη
διαµόρφωση του γραφείου του Διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Κι έχω κι άλλα να σας πω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Σίµος Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ χαίροµαι που
τουλάχιστον αποσαφηνίσατε ένα ζήτηµα. Θεωρήσατε ως ΔΕΚΟ
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όµως, τότε γιατί αυτή είναι
η δεύτερη περικοπή µισθού; Είχαν πρώτα µία περικοπή µισθού,
όπως ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας από την οποία είχαν
εξαιρεθεί οι ΔΕΚΟ και τώρα περικόπτετε για δεύτερη φορά ο
µισθός τους. Τώρα κατά πόσον οδεύετε προς συρρίκνωση του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το δείχνει η κατρακύλα που
έχει πάρει.
Σε πρώτη φάση όµως, επειδή δεν µπορώ να δεχθώ αυτά τα
οποία είπατε θα καταθέσω στη Βουλή συµφωνητικά σύµβασης
µίσθωσης έργου που σύναψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων. Εσείς µπορεί να λέτε ότι προσλήψεις δεν γίνονται,
συµβάσεις δεν γίνονται. Εδώ είναι, όµως, θα τα καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν συµφωνητικό σύµβασης µίσθωσης έργου, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αυτές οι προσλήψεις στη σηµερινή συγκυρία είναι σκάνδαλο
και εξακολουθώ να περιµένω να µου πείτε µε ποια διαδικασία
έγινε αυτό και µε ποια κριτήρια επελέγησαν τα πρόσωπα και πώς
είναι δυνατόν στις Βρυξέλλες, για παράδειγµα, να προκρίνεται η
ανάγκη και τέταρτου ανταποκριτή τη στιγµή που σκέφτονταν να
κλείσουν το γραφείο της Κωνσταντινούπολης. Εδώ είναι κύριε
Υπουργέ, να τα δείτε και να µου πείτε.
Το χειρότερο που συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι
βλέπουµε πρωτόγνωρα πράγµατα, ανήκουστα πράγµατα. Σας
είπα για τους διωγµούς δηµοσιογράφου. Δεν έχετε πει κουβέντα.
Για την ηλεκτρονική λάσπη που εκτοξεύεται, ένα καινούργιο
κόλπο που θα το ζήλευε και ο Γκέµπελς, έχετε τίποτα να πείτε;
Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο επί χρόνια Διευθυντής Σύνταξης
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, κ. Νικόλας Βουλέλης που
είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ανήκει στο χώρο µας και ο
οποίος έχει το σεβασµό όλων των συναδέλφων δηµοσιογράφων.
Υπάρχει µια καινούργια πρακτική που έγκειται στο ότι κάποιοι
διοχετεύουν προσωπικά στοιχεία στα e-mail των συντακτών του
πρακτορείου. Τα συνήθως παραποιηµένα στοιχεία συνοδεύονται
από κουτσοµπολιά αίσχιστου είδους και από ανεπίτρεπτους χαρακτηρισµούς, όπως «άχρηστος», «ανίκανος», ενώ «φουσκώνουν» τις αµοιβές των δηµοσιογράφων για να προκαλέσουν την
αντίδραση της κοινής γνώµης.
Για το θέµα αυτό, οι εργαζόµενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Ο κ. Βουλέλης είχε ζητήσει
από τον κ. Μάτσικα να αποκηρύξει αυτήν την πρακτική. Ο κ. Μάτσικας όχι µόνο δεν το έκανε, όχι µόνο δεν καταδίκασε αυτήν την
πρακτική, αλλά είπε ότι συµφωνεί µε ορισµένα από τα e-mail.
Θα ήθελα, λοιπόν, τη δική σας θέση, γιατί αυτή η πρακτική
εφαρµόστηκε στον «9,84». Βέβαια, ο «9,84» δεν είναι στην αρµοδιότητά σας, αλλά είναι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Εσείς εγκρίνετε αυτές τις µεθόδους;
Κύριε Υφυπουργέ, σας έχω θέσει µια σειρά ερωτήσεων. Ο οικονοµικός διευθυντής αποπέµφθηκε χωρίς απόφαση του διοικη-
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τικού συµβουλίου. Το τµήµα διαφήµισης και µάρκετινγκ έκλεισε
χωρίς απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Και τα δύο δόθηκαν
σε ιδιώτες. Ο µεν νέος οικονοµικός διευθυντής επελέγη µε έναν
επιεικώς περίεργο τρόπο, όπως και ο διαφηµιστής που εµφανίστηκε για να καλύψει το κενό που δηµιουργήθηκε µε το κλείσιµο
του εµπορικού τµήµατος και του τµήµατος µάρκετινγκ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την κατανόησή σας για ένα λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, πληρώνετε µε τέτοια χαρτιά για έκτακτη συνεργασία. Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόκειται για ένα ιδιόγραφο σηµείωµα που λέει «πληρώστε
3.500 ευρώ για έκτακτη συνεργασία». Υπάρχει και ένα άλλο από
κάτω για 4.000 ευρώ πάλι για έκτακτη συνεργασία. Αυτός είναι
ο σεβασµός στο δηµόσιο χρήµα; Θέλουµε, λοιπόν, απαντήσεις!
Και βλέπετε τις συνέπειες αυτών των επιλογών στην κατρακύλα των εσόδων του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αλλά
και στην κατρακύλα της επισκεψιµότητας του site του.
Επίσης, δεν µας έχετε πει τι γίνεται µ’ αυτόν τον εκδότη που
τον έχουν βάλει να προΐσταται του τµήµατος τοπικής αυτοδιοίκησης –οποία αντικειµενικότητα!- και εκφοβίζει εργαζοµένους
για το διωγµό του εκπροσώπου των εργαζοµένων. Τώρα τον
έβαλε να δουλέψει –και µάλιστα νυχτερινή βάρδια- για να µην
έρχεται σε επαφή µε τους άλλους δηµοσιογράφους. Πραγµατικά
εσείς νιώθετε δικαιωµένος για την επιλογή σας; Απορώ!
Και τελικά επανέρχοµαι στην αρχική ερώτηση. Θέλετε Εθνικό
Πρακτορείο Ειδήσεων σε µια εποχή κρίσιµη για τα εθνικά µας
θέµατα που χρειάζεται η έγκυρη ενηµέρωση στη διεθνή σκηνή
από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων; Εσείς τι θέλετε να το κάνετε; Θέλετε να το συρρικνώσετε; Θα πάτε µεθαύριο να πείτε «ή
περικόπτουµε το προσωπικό στο µισό ή αλλιώς το κλείνουµε»;
Θέλετε να αφήσετε αυτό το κενό στους ιδιώτες;
Και επειδή είπατε για τη διακυβέρνησή µας, θα ήθελα να σας
πω ότι οι προσλήψεις που έγιναν επί Νέας Δηµοκρατίας ήταν για
τη δηµιουργία νέων τµηµάτων που πήραν και βραβεία -το «WEB
TV»- όπως το τηλεοπτικό τµήµα και το ιντερνετικό ραδιόφωνο.
Από αυτούς δεν έχουν µείνει -γιατί δεν ήταν µόνιµες οι προσλήψεις- περισσότεροι από πενήντα.
Και πάνω απ’ όλα, κύριε Πεταλωτή, τότε γιατί δεν µιλούσε κανένα κόµµα της Αντιπολίτευσης -ούτε το ΠΑΣΟΚ- και σήµερα έχει
ξεσηκωθεί όλος ο πολιτικός κόσµος; Είναι τυχαίο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κεδίκογλου.
Το Προεδρείο είχε αρκετή ανοχή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε
Πρώτα απ’ όλα και για την ιστορία, θα ήθελα να πω ότι επί
Νέας Δηµοκρατίας υπάρχει ερώτηση του κ. Πετσάλνικου για το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Δεν απαντήσατε σε τίποτα. Εσείς πρέπει να απολογείστε,
κύριε Κεδίκογλου, για την κατάντια ενός πραγµατικά πρακτορείου ειδήσεων…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Μα, ήταν κερδοφόρο, κύριε Υπουργέ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εν χορώ;
Όλοι µαζί εξανίσταστε;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εσείς ήσασταν Κυβέρνηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μην διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε. Εσάς δεν σας διέκοψαν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εν χορώ
εξανίσταστε; Εν χορώ θα έπρεπε να απολογηθείτε τότε, κύριε
Κεδίκογλου! Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το µεγάλο πανηγύρι που γινόταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων -και προκαλείτε να

8862

σας τα πω- θα το µάθετε σε λίγο.
Ήδη υπάρχει εντολή δική µου προς τον Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης κ. Ρακιντζή, προκειµένου να κάνει έλεγχο µέχρι και σήµερα. Άρα, θα βγουν όλα, όπως το πώς γίνονταν οι προσλήψεις,
µε ποιες αποφάσεις και µε ποιες συµβάσεις οι οποίες υπογράφονταν στα εκατόν σαράντα ένα άτοµα. Και όταν οι αποφάσεις
ήταν για συµβάσεις ενός χρόνου, πώς υπογράφονταν συµβάσεις
αορίστου χρόνου. Άρα, αφήστε να δούµε πρώτα αυτά. Γι’ αυτό
σας λέω να είστε λίγο πιο µετριοπαθείς, για να έχουµε ένα πρακτορείο ειδήσεων το οποίο πραγµατικά µας αρµόζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με το νόµο για τις ΔΕΚΟ,
κύριε Υπουργέ, που τον έχετε ψηφίσει στη Βουλή!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πάλι εν χορώ! Δεν
ήταν ΔΕΚΟ τότε, κύριε Μαρκόπουλε! Δεν ήταν ΔΕΚΟ όταν γινόταν το πανηγύρι των προσλήψεων.
Παραλάβαµε ένα πρακτορείο υπό διάλυση, µε έλλειµµα 1,5
εκατοµµύριο ευρώ για τη µισθοδοσία του 2010, κύριε Κεδίκογλου, µε χρέος στα ασφαλιστικά ταµεία 1,8 εκατοµµύριο ευρώ
και µε υποχρεώσεις στους εργαζόµενους από δικαστικές αποφάσεις, µε ωράριο εργαζοµένων από δεκαπέντε έως είκοσι πέντε
ώρες εβδοµαδιαίως, µε εργαζόµενους, οι οποίοι δεν πήγαιναν
ποτέ στη δουλειά τους και µε διαδικτυακή τηλεόραση, που είχε
έξοδα 320.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά ήταν τα χρήµατα του ελληνικού λαού -εκεί πήγαιναν- και έσοδα 40.000 ευρώ το χρόνο.
Αυτά ήταν τα τµήµατα που φτιάχνατε.
Βρήκαµε τµήµα ανασκόπησης τύπου, που λειτουργούσε µόνο
δύο ώρες την ηµέρα και µετά οι συντάκτες δεν απασχολούνταν
πουθενά. Κόστιζε πάνω από 130.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να
υπάρχει συνδροµητής, για να βολεύετε δύο άτοµα δικά σας.
Παράλληλα η ίδια εργασία της ανασκόπησης του τύπου γινόταν και από άλλο τµήµα. Για τρία χρόνια συντασσόταν τέσσερις
φορές ηµερησίως δελτίο ειδήσεων info, ενώ δεν υπήρχε κανένας
συνδροµητής. Φυσικά το µόνο που γινόταν ήταν να πληρώνονται
οι συντάκτες. Αυτούς υπερασπίζεστε σήµερα.
Λογιστήριο µε τρεις εργαζόµενους και δύο συνεργαζόµενους
µε µπλοκάκι για όλο αυτό το πράγµα. Τµήµα µάρκετινγκ στα χαρτιά, γιατί στην πραγµατικότητα δεν υπήρχαν συνδροµητές. Δεν
πλήρωναν τις συνδροµές, γιατί δεν ενοχλούνταν ποτέ οι συνδροµητές, κύριε Κεδίκογλου. Αυτά ήταν τα έσοδα. Και σήµερα µιλάτε για έσοδα;
Οι διαµαρτυρίες που υπήρχαν επί ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας είναι αρχειοθετηµένες. Ζητείστε από τους δηµοσιογράφους
ή απ’ όποιον άλλο σας προµηθεύει στοιχεία να σας πει για τις
διαµαρτυρίες αυτές.
Το κόστος µισθοδοσίας κάποιου διευθυντή σας είναι 183.000
ευρώ το χρόνο, κύριε Κεδίκογλου. Αυτό είναι το µεγάλο πανηγύρι!
Αντίθετα, εµείς –επειδή απορείτε και εξανίσταστε- αλλάξαµε
τη δοµή λειτουργίας του πρακτορείου. Οργανώθηκαν τµήµατα
µε αρχισυντάκτες και υπευθύνους κάθε βάρδιας, έτσι ώστε να
υπάρχει συντονισµός σε όλα τα επίπεδα.
Καλύπτονται οι εσωτερικές ειδήσεις, όπως και οι εξωτερικές,
όλο το εικοσιτετράωρο. Εξοικονοµήσαµε 317.000 ευρώ από πε-
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ρικοπές σε λειτουργικά έξοδα το 2010. Εκεί ήταν το µεγάλο πανηγύρι! Και πολλά άλλα που θα σας τα δώσω συνηµµένα.
Θα σας πω και για το 2011, γιατί δεν µπορείτε να υπερασπίζεστε ένα παρελθόν που –ειλικρινά- δεν σας παίρνει να το υπερασπίζεστε.
Ολοκληρώνεται εντός του Απριλίου ο σχεδιασµός των ιστοσελίδων. Έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση της «WEB TV» -που την κάνατε µεν, αλλά δεν τη λειτουργήσατε και δεν είχε καθόλου
έσοδα- έτσι ώστε να αρχίσει να έχει έσοδα και όχι µόνο µια
µαύρη τρύπα µε 320.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι υπερασπίζεστε
αυτήν τη στιγµή, κύριε Κεδίκογλου;
Μελετάται η αλλαγή του π.δ. 191/2008 µε διαδικασίες στις
οποίες θα κληθείτε να συµµετέχετε. Δηµιουργούνται ιστοσελίδες. Δηµιουργείται τµήµα γραφηµάτων νέας εταιρικής ταυτότητας και logo -δεν ξέρω αν είναι άγνωστες σε κάποιους από εσάς
όλες αυτές οι έννοιες- δηλαδή µια κατάσταση, ένας κατάλογος
σχεδιασµού.
Είπατε προηγουµένως για τον κ. Βουλέλη. Τι λέει ο κ. Βουλέλης; Λέει ότι ο κ. Μάτσικας τα διοχετεύει αυτά στα µπλογκ, τα
οποία αναφανδόν αναπαράγουν αυτά ακριβώς, τα οποία µας είπατε εσείς σήµερα, µπλογκ, τα οποία είναι υβριστικά και ακριβώς
θέλουν να αναπαράγουν τις παθογένειες και το µεγάλο πάρτι
που γινόταν επί χρόνια.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι: Όσο και αν συµφωνείτε όσο και αν
διαφωνείτε όσο και αν σας ενδιαφέρει ο κ. Μάτσικας ή ο κάθε κ.
Μάτσικας, το Αθηναϊκό Πρακτορείο είναι το εθνικό πρακτορείο
ειδήσεων. Είναι ένα σύγχρονο πρακτορείο, µε σύγχρονη λειτουργία και εµείς είµαστε αποφασισµένοι –το έχουµε δείξει- ότι πραγµατικά τα χρήµατα του ελληνικού λαού, αυτά που ξοδεύονταν
κατά κόρον επί Νέας Δηµοκρατίας και τα σεβαστήκαµε και θα τα
σεβαστούµε.
Υπάρχουν αριθµοί. Εάν υπάρχουν προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να τις συζητήσουµε. Με το να υιοθετείτε διάφορα αιτήµατα
σκόρπια από τον ένα και από τον άλλο, δεν βοηθάτε σε τίποτα.
Είµαστε εδώ, για να συζητάµε. Όµως, δεν υπάρχει περίπτωση να
συναινέσουµε σε αυτήν τη διαδικασία της παθογένειας, µιας χρόνιας παθογένειας, που επί Νέας Δηµοκρατίας πραγµατικά
έφθασε στα ύψη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Πεταλωτής καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 794/5-4-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ.
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 28/16/14-2-2011 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κυρίων Γεώργιου
Κασαπίδη, Κωνσταντίνου Κόλλια, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου,
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Δηµητρίου Τσουµάνη, Σάββα Αναστασιάδη, Σίµου Κεδίκογλου, Κωνσταντίνου Παπασιώζου, Σπυρίδωνος Γαληνού, Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Γρηγορίου
Αποστολάκου, Αλέξανδρου Δερµεντζόπουλου και Θεόδωρου Καράογλου προς τους Υπουργούς Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µία επίκαιρη επερώτηση που σχετίζεται µε το εθνικό θέµα,
θα έλεγε κανείς, των υδατοκαλλιεργειών -κι αυτό λόγω της διάστασης και του περιεχοµένου που έχει ο κλάδος αυτός- και
αφορά τις καθυστερήσεις και την αδράνεια που παρατηρείται
εδώ και δεκαπέντε µήνες, τουλάχιστον, γύρω από επείγοντα θέµατα που χρήζουν διευθέτησης και αφορούν το παρόν, αλλά και
το µέλλον των υδατοκαλλιεργειών στην πατρίδα µας.
Αναγκαστήκαµε να κάνουµε αυτήν την επίκαιρη επερώτηση
για να εκφράσουµε την ανησυχία µας, αλλά και για να αναδείξουµε ότι υπάρχει µεγάλη απώλεια και µεγάλο κόστος για την
πατρίδα µας εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης.
Όταν αναφερόµαστε στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, θα
πρέπει να γνωρίζουµε κάποια πράγµατα της υφιστάµενης κατάστασης για να κατανοήσουµε πόσο δυναµικός είναι αυτός ο κλάδος ιδιαίτερα τη σηµερινή περίοδο για την πατρίδα µας.
Ο κλάδος αυτός κατέχει τα πρωτεία ως προς τις εξαγωγές του
πρωτογενούς τοµέα για την Ελλάδα. Το 2009 η αξία των εξαγωγών άγγιξε το µισό δισεκατοµµύριο ευρώ και η τάση είναι ανοδική. Την ίδια στιγµή, στον κλάδο αυτό απασχολούνται περίπου
δέκα χιλιάδες εργαζόµενοι σε µόνιµη σχέση εργασίας, αλλά και
άλλοι τόσοι περίπου γύρω από την οικονοµία που αναπτύσσεται
για να υποστηρίξει την εκτροφή των ψαριών. Αναπτύσσεται η όλη
δραστηριότητα στη νησιωτική Ελλάδα και στην παράκτια χώρα,
που είναι στρατηγικής σηµασίας και σπουδαιότητας για την πατρίδα µας εξαιτίας και του έντονου δηµογραφικού προβλήµατος
που παρατηρείται στις περιοχές αυτές.
Μιλάµε για έναν κλάδο που είναι πλήρως καθετοποιηµένος,
υπερσύγχρονος, θα έλεγε κανείς. Από τις τριακόσιες είκοσι
εννέα επιχειρήσεις είναι πολλές που έχουν µονάδες παραγωγής
γόνου, αρκετές που έχουν µονάδες επεξεργασίας ψαριών, τυποποίησης και σύγχρονης συσκευασίας. Υπάρχουν και αρκετές µονάδες ιχθυοτροφών. Επίσης, υπάρχουν και άλλες βιοτεχνίες που
παράγουν όλα αυτά τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηρίξουν την εκτροφή στη χώρα µας.
Ωστόσο, κάποια φαινόµενα που παρατηρούνται στην ανάπτυξη του κλάδου, σχετίζονται µε τη συρρίκνωση του αριθµού
των εκµεταλλεύσεων. Δηλαδή ο αριθµός των επιχειρήσεων που
έχουν τις εκµεταλλεύσεις αυτές, ολοένα και συρρικνώνεται.
Αυτήν τη στιγµή ογδόντα επιχειρήσεις κατέχουν τις εκτροφές
αυτές στην πατρίδα µας. Μιλάµε για αυξηµένη παραγωγή που,
όπως προανέφερα, η χώρα µας πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ιδιαίτερα στην παραγωγή της
τσιπούρας και του λαβρακιού η χρονιά του 2009 έκλεισε επισήµως στους εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνους. Ίσως να είναι µεγαλύτερα τα µεγέθη και οι ποσότητες και για το 2010.
Την ίδια στιγµή ένας άλλος σηµαντικός τοµέας, αυτός της παραγωγής του γόνου, θέτει τη χώρα µας επίσης πρωταγωνίστρια
στην παραγωγή γόνου για την τσιπούρα και το λαβράκι µε τριακόσια τριάντα εκατοµµύρια ιχθύδια.
Τέλος, το 75% της συνολικής παραγωγής που παράγεται στη
χώρα µας εξάγεται, όπως προανέφερα, µε σηµαντικά οφέλη για
την εθνική µας οικονοµία.
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Πώς όµως έγινε αυτό το µικρό θαύµα, θα έλεγε κανείς, στην
πατρίδα µας; Ήταν µικρό αλλά περιεκτικό, καθώς έγινε σε µικρό
χρονικό διάστηµα. Ουσιαστικά από το 1990 µέχρι το 2008 είχαµε
αυτήν την εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου που στηρίχθηκε κατά
κύριο λόγο στη χρηµατοδότηση από το τραπεζικό σύστηµα. Έτσι
οι Έλληνες επιχειρηµατίες κατάφεραν να αξιοποιήσουν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν παγκοσµίως και διεθνώς. Έτσι, λοιπόν, ο ρυθµός ανάπτυξης για την
περίοδο 2004-2008 των εισηγµένων επιχειρήσεων του κλάδου
ήταν κοντά στο 20%. Την ίδια περίοδο, ο µέσος ετήσιος συνολικός ρυθµός ανάπτυξης για τη χώρα µας έφτανε στο 10%, τη
στιγµή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µόλις έφτανε στο 5%, ενώ
ο αντίστοιχος παγκόσµιος στο 8%.
Στην παγκόσµια αγορά µε κυριότερα είδη την τσιπούρα και το
λαυράκι στα εκτρεφόµενα είδη αναφέρεται µία ποσότητα της τάξεως των τριακοσίων χιλιάδων τόνων που παράγεται κυρίως στη
Μεσόγειο, όπου πρωταγωνιστεί η Ελλάδα η οποία κατέχει το
48% της παραγωγής. Έρχεται δεύτερη η Τουρκία µε το 26% της
παραγωγής και ακολουθεί η Ισπανία µε το 13%.
Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η πατρίδα µας πρωταγωνιστεί εξαιτίας του ευνοϊκού κλίµατος και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον. Ο
προορισµός της παραγωγής αυτής από την περιοχή που παράγεται στη Μεσόγειο, κατά κύριο λόγο, είναι η ιταλική αγορά που
απορροφά το 32%, ακολουθεί η χώρα µας µε το 24%, στη συνέχεια είναι η Ισπανία µε 12,5%, η Γαλλία µε 11% και ακολουθούν
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αξίζει επίσης να πούµε ότι τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας
καλύπτουν σχεδόν το 50% της παγκόσµιας κατανάλωσης µε αυξανόµενη τάση και της κατανάλωσης. Ο ανταγωνισµός που παρατηρείται στην αγορά αυτή και που έχει άµεση επίδραση στη
χώρα µας µπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες. Ο ένας είναι ο
ανταγωνισµός µεταξύ των προϊόντων και έχει να κάνει µε τα
ανταγωνιστικά είδη ψαριών που εκτρέφονται σε σχέση µ’ αυτά
που εκτρέφονται στην πατρίδα µας και είναι κυρίως ο σολοµός
που αντιπροσωπεύει το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Επίσης υπάρχει ο ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου η πατρίδα µας κυρίως έχει ανταγωνισµό από την
Τουρκία ως προς το µικρό µέγεθος της παραγωγής, δηλαδή για
ψάρια κάτω των εξακοσίων γραµµαρίων. Οι γείτονές µας µάς
ανταγωνίζονται λόγω φθηνότερων εργατικών. Άρα έχουν καλύτερες τιµές. Ωστόσο, η ελληνική παραγωγή υπερτερεί ποιοτικά,
γι’ αυτό και είναι καταξιωµένη στις διεθνείς αγορές, ενώ την ίδια
στιγµή υπάρχει ένα πεδίο που ανταγωνιζόµαστε µε τους Ισπανούς για τα ψάρια άνω των εξακοσίων γραµµαρίων, όπου οι Ισπανοί κατέχουν την πρώτη θέση και καλύπτουν το µεγαλύτερο
ποσοστό των αναγκών της Ιταλίας.
Γενικότερα η κατάσταση στην παγκόσµια αγορά τα τελευταία
χρόνια χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης τους
οποίους, όπως προανέφερα, η χώρα µας παρακολουθεί αποτελεσµατικά, γι’ αυτό και δικαίως κατέχει την πρωτιά όλα αυτά τα
χρόνια.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, αξίζει να πούµε ότι όλα αυτά ακούγονται τόσο ωραία, αλλά στην κυριολεξία είναι θεµελιωµένα
«στην άµµο» και αυτό γιατί; Διότι τη στιγµή που η χώρα µας πρωταγωνιστεί διεθνώς µε τριακόσιες είκοσι εννέα επιχειρήσεις και
όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, την ίδια στιγµή, όλες
αυτές οι επιχειρήσεις είναι κυριολεκτικά «στον αέρα». Δεν υπάρχει το χωροταξικό σχέδιο που να καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για το πού θα τοποθετούνται αυτές οι επιχειρήσεις και κάτω από ποιες νόµιµες προϋποθέσεις θα αναπτύσσουν
τη δραστηριότητά τους. Δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που να διευκολύνει την ίδρυση και τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.
Επίσης δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα ευρωπαϊκά προγράµµατα
που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν την επέκταση ή τη µετεγκατάσταση αυτών των επιχειρήσεων. Είναι ζωτικής σηµασίας
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηµατίες, που
ωστόσο συνεχίζουν να παράγουν και να κατέχουν τα πρωτεία και
στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο.
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που απασχολεί τους επενδυτές στον κλάδο είναι ότι µε βάση την απόφαση της ολοµέλειας,
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το Συµβούλιο της Επικρατείας το 2006 έκρινε ότι δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση µονάδων υδατοκαλλιεργειών σε περιοχές,
όπου δεν προβλέπονταν από εγκεκριµένα χωροταξικά ρυθµιστικά ή από άλλες εγκεκριµένες ζώνες οικιστικού ελέγχου. Αυτό
στην κυριολεξία δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις υφιστάµενες µονάδες και η µοναδική διέξοδος και ο τρόπος για να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα είναι ακριβώς να θεσπιστεί επιτέλους,
κύριε Υπουργέ, το χωροταξικό σχέδιο που εκκρεµεί τουλάχιστον
από το 2008.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, παρακαλώ λίγο χρόνο
ακόµη.
Όπως σας είπα, αυτό εκκρεµεί τουλάχιστον από το 2008, όταν
ο αρµόδιος Υπουργός της κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας
είχε εντάξει αυτόν τον σχεδιασµό µέσα στο νοµοσχέδιο για το
ΕΘΙΑΓΕ, το οποίο ωστόσο ποτέ δεν ήρθε στη Βουλή να συζητηθεί και µε ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
και µε ευθύνη των δικών σας κυβερνήσεων εδώ και δεκαέξι
µήνες.
Εάν, λοιπόν, συνυπολογίσουµε όλα αυτά τα δεδοµένα και προσµετρήσουµε και το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις και οι προβλέψεις
για την ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς, παγκοσµίως στο µέλλον
είναι πολύ ευνοϊκές –µάλιστα, αναφέρει µία µελέτη του FAO ότι
µέχρι το 2020 αναµένεται η ζήτηση να αγγίξει τους τετρακόσιους
τριάντα χιλιάδες τόνους διεθνώς, τη στιγµή που σήµερα κυµαίνεται στους τριακόσιους χιλιάδες τόνους- καταλαβαίνουµε, κύριε
Υπουργέ, ότι εδώ σε αυτήν τη µεγέθυνση η χώρα µας επιβάλλεται και πρέπει να πρωταγωνιστήσει, γιατί έχει τις δυνατότητες,
αλλά έχει και τη µεγάλη ανάγκη αυτήν την περίοδο µε την οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα µας.
Εάν, λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα που ο κλάδος των
θαλασσοκαλλιεργειών αναπτύσσεται ταχύτατα, η ελληνική πολιτεία ουσιαστικά δεν µπορεί να απεµπλέξει αυτά τα προβλήµατα
που αποτελούν τροχοπέδη γι’ αυτήν την ανάπτυξη –και γι’ αυτήν
την καθυστέρηση εµείς κριθήκαµε από τον ελληνικό λαό στις τελευταίες εκλογές, αλλά και εσείς αδρανείτε, κύριε Υπουργέ, ως
Κυβέρνηση- τότε τι άλλο να ζητήσουµε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν συστήσει τριακόσιες είκοσι εννέα µονάδες, που
δίνουν απασχόληση σε δέκα χιλιάδες εργαζόµενους και άλλους
τόσους της περιφερειακής οικονοµίας, που φέρνουν τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο στην πατρίδα από τις
εξαγωγές των προϊόντων και που παράγουν πλούτο, τέλος πάντων, στη νησιωτική και την παράκτια Ελλάδα; Τι άλλο να ζητήσουµε, λοιπόν, όταν εµείς δεν είµαστε εντάξει στις βασικές µας
υποχρεώσεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, έχετε
και δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να πάρω ένα
λεπτό από τη δευτερολογία µου τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Να πάρετε, αλλά έχετε µιλήσει ήδη δωδεκάµισι λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αν, λοιπόν, και τώρα που η χώρα περνά δύσκολα, συµπεριφερόµαστε µε αδράνεια και αδιαφορία σε τοµείς που µπορούν να
δώσουν πάτηµα στους Έλληνες και την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ,
τότε δεν µπορούµε να πείσουµε τους συµπατριώτες µας ότι
πράγµατι αγωνιούµε για τα προβλήµατά τους.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτά τα προβλήµατα ή οι βασικές ελλείψεις που προανέφερα. Για όποιους ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτόν τον κλάδο ή γι’ αυτούς που είναι ήδη µέσα σε
αυτόν τον κλάδο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήµατα εξαιτίας της µεταφοράς του κλάδου της
αλιείας που έγινε από το Υπουργείο Γεωργίας, που ήταν ο φυσικός του χώρος, στο νεοσύστατο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
Επίσης, υπάρχουν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των κρατικών ιχθυογενετικών σταθµών που µπορούν να υποστηρίξουν την εκτροφή στη χώρα µας µε την παραγωγή γόνου,
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κυρίως, για τις υδατοκαλλιέργειες των γλυκέων υδάτων και
υπάρχουν και µια σειρά άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε
την εξωστρέφεια και την προβολή αυτών των προϊόντων από την
πατρίδα µας στις χώρες του εξωτερικού. Και ενώ, λοιπόν, έχουµε
αυτά τα προβλήµατα και αυτήν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε τον αγώνα κυρίως, των Ελλήνων επιχειρηµατιών, την
ίδια στιγµή δύο µοναδικές ευκαιρίες χτυπάνε την πόρτα της πατρίδας µας και εµείς κωφεύουµε.
Η πρώτη ήταν πριν από δέκα µήνες περίπου, µετά τα ατύχηµα
στον κόλπο του Μεξικού και την οικολογική καταστροφή που συνετελέστη στην περιοχή εκείνη. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής αναγκάζονται να αναζητήσουν το 40% της εγχώριας
κατανάλωσης των ιχθυηρών από περιοχές εκτός του κόλπου του
Μεξικού από τον οποίον µέχρι τότε τροφοδοτούνταν. Θα πρέπει
να πούµε, επίσης, ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής καταναλώνουν ιχθυηρά αξίας 1 δισεκατοµµυρίου δολαρίων ετησίως εκ
των οποίων το 80% το εισάγουν από χώρες του εξωτερικού.
Εµείς ως Ελλάδα κατέχουµε µόλις το 1% σ’ αυτήν την αγορά και
µετά από αυτό το ατύχηµα δεν έχουµε κάνει την παραµικρή κίνηση για να διεισδύσουµε σ’ αυτήν την αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε ολοκληρώσει και
το χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικό να πούµε και για τη µεγάλη ευκαιρία που
έκανε την εµφάνισή της µέσα από το τραγικό φαινόµενο του σεισµού στην Ιαπωνία. Ένας άλλος κολοσσός στην παγκόσµια
αγορά των υδατοκαλλιεργειών πλήττεται καίρια την περίοδο
αυτή. Με µια ποσότητα παραγωγής διακοσίων ογδόντα χιλιάδων
τόνων ετησίως σε ιχθυηρά βλέπει τον κλάδο του αυτό να απαξιώνεται. Είναι η δεύτερη µεγάλη ευκαιρία της πατρίδας µας,
κύριε Υπουργέ, που πρέπει να αξιοποιήσουµε.
Για να µπορέσουµε όµως, να το κάνουµε αυτό οφείλουµε να
επιλύσουµε όλα αυτά τα θεσµικά προβλήµατα που προανέφερα
και είναι ευθύνη δική σας, κύριε Υπουργέ και της Κυβερνήσεώς
σας. Αφού µπορέσουµε να διευθετήσουµε όλες αυτές τις εκκρεµότητες, τότε θα πρέπει να επισπεύσουµε τις διαδικασίες να
αξιοποιήσουµε αυτές τις ευκαιρίες που θα δώσουν µια µεγέθυνση στον κλάδο όσο δεν µπορεί κανείς να φανταστεί ιδιαίτερα
την περίοδο αυτή που αντιµετωπίζουµε και αυτά τα προβλήµατα.
Περιµένουµε από τον κύριο Υπουργό να µας διευκρινίσει τι γίνεται και µε το χωροταξικό που εκκρεµεί, µε το θεσµικό πλαίσιο
και µε τη διευθέτηση των θεµάτων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραµµα της αλιείας, πότε επίκεινται οι επόµενες προκηρύξεις και αν έχετε επεξεργαστεί θέσεις και προτάσεις που
αφορούν την κοινή αλιευτική πολιτική της οποίας η εφαρµογή
πρόκειται να ξεκινήσει µετά το 2012.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κασαπίδη.
Το λόγο έχει ο επερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, έχετε το λόγο, για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσπαθήσω.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει, επιτέλους, να συνεννοηθούµε πριν είναι αργά. Σε λίγο
θα είναι αργά. Η Κυβέρνηση αγκοµαχά υπό το βάρος των προβληµάτων. Το κυβερνητικό έργο εµφανίζει σοβαρές αρρυθµίες
για να µην πω ότι εµφανίζει συµπτώµατα παράλυσης. Ο δηµόσιος βίος αναλώνεται σε στείρες κοκοροµαχίες. Πρέπει όµως, να
συνεννοηθούµε. Πρέπει να βρούµε τον τρόπο να βοηθήσουµε τις
δηµιουργικές δυνάµεις αυτού του τόπου. Πρέπει να βρούµε κάποια βασικά σηµεία σ’ αυτά που πρέπει να γίνουν για να τονωθεί
η ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα, να δοθούν οι αναπτυξιακές ανάσες που χρειάζεται η οικονοµία, να προσποριστούν τελικά απ’ αυτές τις δραστηριότητες περισσότερα έσοδα στο
κράτος, να στηριχθεί κατ’ επειγόντως ο παραγωγικός ιστός της
χώρας. Όσος έχει αποµείνει.
Συµφωνούµε ότι ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους του
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παραγωγικού αυτού ιστού της χώρας είναι και ο κλάδος της
ιχθυοκαλλιέργειας, της ελληνικής θαλασσοκαλλιέργειας.
Έχουµε να κάνουµε µε πλέον των εκατόν πενήντα επιχειρήσεων,
ειδικά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Επτά απ’ αυτές είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Κάνουν τζίρο πάνω από
500.000.000 ευρώ ετησίως και έχουν συνολική ετήσια παραγωγή
γύρω στους εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνους. Απ’ αυτούς οι ογδόντα χιλιάδες τόνοι έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό και οι υπόλοιποι απορροφώνται στην εγχώρια ζήτηση.
Το 80% της παραγωγής καλύπτει δύο προϊόντα: Το λαβράκι
και την τσιπούρα. Είναι, πραγµατικά, ο δεύτερος µεγαλύτερος
εξαγωγικός κλάδος της αγροτικής οικονοµίας, ταχέως αναπτυσσόµενος µε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, σχετικά προσιτές τιµές, µε στήριξη σε τοπικές οικονοµίας, ιδίως στη
δοκιµαζόµενη περιφέρεια, καθώς και στις νησιωτικές περιοχές.
Είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής, αφού το 80% της παραγωγής πηγαίνει στην εξαγωγή. Και απ’ αυτές τις εξαγωγές το 75% είναι
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, µε σηµεία ανάκαµψης
µέσα στην κρίση, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουµε αύξηση
των πωλήσεων κατά τι γύρω στο 3% και επίσης, καλύτερες τιµές
σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές σ’ αυτήν την παραγωγή.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της αγοράς διεθνώς; Έχουµε
αυξητική τάση της ζήτησης, αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων. Το 2009 καταναλώθηκαν κατά κεφαλήν περίπου δεκαεπτά κιλά ψάρια, ιχθυηρά. Ο µέσος όρος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγαλύτερος, γύρω στα είκοσι κιλά
κατά κεφαλήν.
Έχουµε υπερεκµετάλλευση των αλιευτικών αποθεµάτων
στους ωκεανούς και στις θάλασσες. Αυτό έχει σαν παρεπόµενη
συνέπεια την αύξηση της τιµής των ψαριών της ελεύθερης αλιείας. Επίσης, έχουµε αύξηση διαθεσίµου εισοδήµατος στις βασικές αγορές. Άρα ο κόσµος τρώει περισσότερο ψάρι, προτίθεται
να πληρώσει περισσότερα για τα ψάρια που τρώει και δεν υπάρχει πολύ ψάρι για αλίευση στις ανοιχτές θάλασσες. Αυτό ευνοεί
τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Επιπλέον, έχουµε δύο πολύ ειδικές ευνοϊκές συγκυρίες, όπως
σας περιέγραψε ο εισηγητής: Την καταστροφή στον κόλπο του
Μεξικού, που επιτέλους δίνει µια µεγάλη ευκαιρία για διείσδυση
και των ελληνικών προϊόντων στην τεράστια αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου κατείχαµε µέχρι πρότινος µερίδιο αγοράς µόλις 1% και άρα, υπάρχουν τεράστια περιθώρια
βελτίωσης και την αντίστοιχη καταστροφή στην Ιαπωνία, που
προφανώς δίνει ευκαιρίες διείσδυσης και στα ελληνικά ψάρια σε
αυτήν τη µεγάλη αγορά. Ξέρουµε ότι οι Ιάπωνες τρώνε πολύ
ψάρι.
Ποια είναι τα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου; Θα έλεγα ότι
τα βασικά προβλήµατα είναι: Πρώτον, έλλειψη σύγχρονου αναπτυξιακού θεσµικού πλαισίου. Δεύτερον, έλλειψη χωροταξικού
σχεδιασµού, το πιο βασικό. Τρίτον, δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας, λόγω του µεγάλου κύκλου της παραγωγής, άνω του δεκαοκτάµηνου, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων αυτών υψηλά κεφάλαια κίνησης και εποµένως, καταφεύγουν σε δανεισµό. Τέταρτον, προβληµατική διακίνηση του
προϊόντος που λόγω του περιορισµένου χρόνου ζωής του, έχουν
αυξηµένο κόστος µεταφοράς. Τα ψάρια διακινούνται κυρίως αεροπορικώς, στους προορισµούς του εξωτερικού και αυτό αυξάνει το κόστος.
Επίσης, βάζω τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, τον
αθέµιτο ανταγωνισµό µε εισαγωγή φθηνών προϊόντων από τρίτες
χώρες. Περίπου τα 2/3 των ιχθυηρών που καταναλίσκονται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από τρίτες χώρες.
Τα πιο βασικά –για να ολοκληρώνω- είναι πρώτον, η χωροθέτηση, δηλαδή, ο χωροταξικός σχεδιασµός και δεύτερον, η χρηµατοδότηση εν όψει και των ανακατατάξεων στον κλάδο. Σας
είπε ο εισηγητής µας για τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας που δηµιουργούν πρόβληµα χωροθέτησης και άρα
αδειοδότησης εν όψει της επόµενης µέρας. Αυτά δηµιουργούν
ένα καθεστώς αβεβαιότητας και η λύση είναι: Πρώτον, να πάµε
σε έγκριση ειδικού πλαισίου σχεδιασµού για υδατοκαλλιέργειες
για τον τουρισµό, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό
θέλει κεντρικό σχεδιασµό και δεύτερον, να πάµε σε µια αναθεώ-

8865

ρηση ή επικαιροποίηση και του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού. Χωρίς αυτό δεν θα λυθεί και το δεύτερο
πρόβληµα, αυτό της χρηµατοδότησης.
Αυτήν τη στιγµή τι γίνεται; Γίνονται διεργασίες στον κλάδο εν
όψει της επόµενης µέρας. Υπάρχουν κεφάλαια από το εξωτερικό
που αναζητούν στρατηγικούς εταίρους ή ακόµα και εξαγορές
στον κλάδο, όµως, πρέπει να προκύψουν προτάσεις για αναδιάρθρωση αυτών των δανείων και των χρεών, ώστε να υπάρχει και η
διαπραγµατευτική δύναµη στις εταιρείες για να κάνουν τις κινήσεις τους.
Αυτήν τη στιγµή ο κλάδος είναι καθηλωµένος λόγω χρεών,
όπως σας είπα. Έχουµε και εκκρεµότητες από τα πρόστιµα που
έχει επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αν δεν επιλυθούν αυτές
οι εκκρεµότητες, δεν θα µπορέσουµε να περάσουµε και σε ένα
βιώσιµο καθεστώς εν όψει της επόµενης µέρας.
Χρειάζονται, όµως, αναπτυξιακές ανάσες. Πρέπει να βοηθήσετε µέσω του ΕΠΑΛ και µέσω του ΕΤΕΑΝ, που µέχρι στιγµής
δεν εµφανίζονται πουθενά να βοηθούν τον κλάδο. Χρειάζεται κεντρικός σχεδιασµός.
Έχουµε δύο τεράστιες ευκαιρίες για διείσδυση στην αγορά
των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Πρέπει, όµως, η πολιτεία να πάψει να είναι απούσα ως προς τη στήριξη του κλάδου,
να λύσουµε το χωροταξικό που βρίσκεται σε εκκρεµότητα, να
αναληφθούν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να
φύγουµε από αυτό το καθεστώς, όπου το ΕΠΑΛ –για να χρησιµοποιήσω και µια έκφραση πρόσφορη, αφού έχουµε να κάνουµε
µε επιχειρήσεις των θαλασσών- πελαγοδροµεί.
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να δώσουµε τις ανάσες σ’ αυτόν
τον κλάδο και να πάµε σε µια στήριξη και άνθιση του κλάδου που
πολλά έχει να δώσει στο εξαγωγικό µας εµπόριο και εν όψει της
επόµενης ηµέρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιωτόπουλο.
Πάντως, θέλω να σας πω να µην αδικείτε το δικαίωµά σας της
δευτερολογίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα κάνω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι, έχετε δυνατότητα να
µιλήσετε.
Παρακαλώ τον τρίτο επερωτώντα Βουλευτή, τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, η ιχθυοκαλλιέργεια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω της µείωσης των
αλιευµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, και δεύτερον, λόγω του πολλαπλασιασµού των παγκόσµιων διατροφικών αναγκών.
Ωστόσο, στην Ευρώπη, η οποία έχει και το πλεονέκτηµα στην
τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στα περιβαλλοντικά και ποιοτικά
πρότυπα, ο κλάδος βρίσκεται σε στασιµότητα, από πλευράς παραγωγής, ενώ οι εισαγωγές διαρκώς αυξάνονται. Το γεγονός
αυτό αποδίδεται στους χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς και διοικητικούς περιορισµούς, αλλά και στις επιβαρύνσεις του λειτουργικού κόστους που δεν αντιµετωπίζουν οι ανταγωνίστριες
χώρες. Οι δε απαιτήσεις του κλάδου στην Ευρώπη, υπερβαίνουν
τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα αυτές να παύουν σιγά-σιγά να επενδύουν.
Η ουσία είναι ότι η κοινή αλιευτική πολιτική απεδείχθη ανεπαρκής για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του Απριλίου 2009 και λίγο µετά,
στην «Πράσινη Βίβλο». Γι’ αυτόν το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον περασµένο Ιούλιο ψήφισµα για το καθεστώς εισαγωγής και ζήτησε –έχει σηµασία να το δείτε αυτόανάλογους περιορισµούς για τις ανταγωνίστριες χώρες, δασµολογική προστασία αλλά και µεταφορά της αρµοδιότητας από τον
Επίτροπο Εµπορίου στην Ελληνίδα Επίτροπο Αλιείας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα: Αν η Χίος, γνωστή για την παραγωγή αλιευµάτων από ιχθυοκαλλιέργειες, θελήσει να εξάγει
στην Τουρκία, δηλαδή ακριβώς απέναντι, προκειµένου να εξουδετερώσει το µεταφορικό κόστος, αυτό δεν µπορεί να το κάνει.
Για ποιο λόγο; Διότι οι τουρκικές αρχές εφαρµόζουν φόρο 60%
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επί του τιµολογίου. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι έτσι οι εταιρείες
βρίσκονται εκτός της συγκεκριµένης αγοράς, ενώ αυτό δεν
ισχύει για τα τουρκικά προϊόντα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα. Για την χώρα µας, ο κλάδος είναι
στρατηγικός. Έχουµε έναν ηγετικό ρόλο, τον οποίο οφείλουµε,
πάση θυσία, να διαφυλάξουµε. Οι υποδοµές είναι σηµαντικές.
Αναφέρθηκε σ’ αυτές, ο εισηγητής της επερώτησής µας. Η παραγωγή είναι επίσης σηµαντική και πολύ µεγάλης αξίας. Αυτές
οι προϋποθέσεις µας οδήγησαν να είµαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τσιπούρα και στο λαβράκι, καλύπτοντας το
µισό σχεδόν της παγκόσµιας αγοράς. Οι υδατοκαλλιέργειες είναι
ο δεύτερος κλάδος σε εξαγωγές στην Ελλάδα, µε αξία που ξεπερνά τα 400 εκατοµµύρια ευρώ.
Παράλληλα, είναι και ένας σηµαντικός κλάδος για την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης στην περιφέρεια και µάλιστα στις παράκτιες περιοχές και κυρίως στις
ευαίσθητες περιοχές. Προσφέρει, δηλαδή, µια εναλλακτική λύση
στην απασχόληση, ενισχύοντας σηµαντικά το τοπικό εισόδηµα.
Θα αναφερθώ και πάλι στην πατρίδα µου, τη Χίο. Έχουµε
πέντε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο µε διακόσιες πενήντα θέσεις εργασίας. Μόνο οι µισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν τα 4 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Τα
χαρακτηριστικά, που περιέγραψα δείχνουν ότι οι υδατοκαλλιέργειες πρέπει να αποτελέσουν µεγάλη εθνική προτεραιότητα.
Έρχοµαι τώρα σε τρία βασικά προβλήµατα:
Πρώτον, το πρόβληµα της ρευστότητας. Ο κλάδος αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, λόγω του µεγάλου κύκλου παραγωγής, (δεκαοκτάµηνος), ο οποίος απαιτεί υψηλά κεφάλαια
κίνησης και λόγω της έκθεσής του στις διεθνείς διακυµάνσεις
των τιµών των πρώτων υλών, ιχθυάλευρα και σόγια που έχουν
πολύ µεγάλη συµµετοχή στο κόστος.
Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν, κύριε Υπουργέ, µετά από δεκαοκτώ
µήνες, µετά από ατελείωτες ανακοινώσεις του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης, του κ. Χρυσοχοΐδη, για σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία, για υβριδικά προϊόντα, για «επιχειρηµατικούς
αγγέλους», µετά από τροπολογίες, νοµοσχέδια και υπουργικές
αποφάσεις να µην έχει δηµιουργηθεί ένα, έστω, προϊόν για τη
στήριξη του κλάδου. Ένα.
Δεύτερον, το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας που συνδέεται µε το υψηλό µεταφορικό κόστος. Το ελληνικό προϊόν επιβαρύνεται µε περίπου 2 ευρώ το κιλό όταν µεταφέρεται
αεροπορικώς και µε 20 έως 40 λεπτά το κιλό όταν µεταφέρεται
οδικώς. Ειδικά στα νησιά, η ανταγωνιστικότητα επιβαρύνεται από
την αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω του κόστους µεταφοράς των πρώτων υλών από την καθυστέρηση µίας επιπλέον
ηµέρας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, προκειµένου τα προϊόντα
να καταλήξουν στις διεθνείς αγορές δηλαδή δύο ηµέρες για την
ηπειρωτική Ελλάδα και τρεις ηµέρες για τη νησιωτική Ελλάδα.
Τέλος, από ένα επιπλέον κόστος, που φθάνει τα 45 λεπτά το κιλό
για τη µεταφορά των προϊόντων από το νησί στην Αθήνα, µε την
προϋπόθεση, βέβαια, ότι υπάρχουν δροµολόγια πλοίων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Έχω µιλήσει µε ανθρώπους του κλάδου στο νησί µου, οι οποίοι
τρέµουν στην ιδέα ενός προβλήµατος µεταφοράς.
Το τρίτο και πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι η χωροθέτηση.
Είναι γνωστό ότι ελλείψει χωροταξικού το ΣτΕ ακυρώνει πράξεις
αδειοδότησης και των νέων µονάδων και των υφιστάµενων. Αυτό
δυναµιτίζει τα θεµέλια πάνω στα οποία εδράζεται ο κλάδος. Γνωρίζω δυο πράγµατα. Πρώτον, ότι το σχέδιο χωροταξικού και η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
έχουν εκπονηθεί. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η
ΣΜΠΕ, προκηρύχθηκε για δεύτερη φορά. Υπήρχε πρόβληµα;
Υπήρχαν ατέλειες;
Δεύτερον, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ανακοινώσει
από τον περασµένο Αύγουστο ότι επρόκειτο να τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση και η µελέτη, και η κοινή υπουργική απόφαση,
µε την οποία θεσπίζεται το χωροταξικό. Η δηµόσια διαβούλευση
ανακοινώθηκε εκ νέου, στα τέλη του Δεκεµβρίου από τον κ. Σηφουνάκη, σε συνάντησή του µε τους θαλασσοκαλλιεργητές και
τους ιχθυοκαλλιεργητές. Προσέξτε τι είπε τότε ο Υπουργός:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Στην τελική ευθεία, βρίσκεται η θεσµοθέτηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού, µετά την υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ειδική
Υπηρεσία Περιβάλλοντος». Στην τελική ευθεία βρίσκεται από το
τέλος Δεκεµβρίου! Φτάσαµε στον Απρίλιο. Αυτή η «τελική ευθεία» επί ΠΑΣΟΚ, κύριοι συνάδελφοι, πόσους µήνες διαρκεί; Τέσσερις; Πέντε; Πείτε µας να ξέρουµε.
Όλες αυτές, οι καθυστερήσεις που προανέφερα, επιβαρύνουν
κι άλλο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Στη δευτερολογία µου θα σας µιλήσω για τις επιπτώσεις στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) από το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνδέσει την επίλυση του χωροταξικού µε τη συνέχιση της χρηµατοδότησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, προσυπέγραψα αυτήν την
επερώτηση γιατί ο Νοµός Πρέβεζας, τον οποίον έχω την τιµή να
εκπροσωπώ, είναι µια περιοχή που προσφέρεται ιδιαίτερα για
την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας.
Σήµερα στον Αµβρακικό Κόλπο και στα όρια του Νοµού Πρέβεζας λειτουργούν έντεκα µονάδες καλλιέργειας τσιπούρας, λαβρακίου και νέων ειδών, συνολικής δυναµικότητας δυόµισι
χιλιάδων τόνων και έξι µονάδες καλλιέργειας οστράκων, δυναµικότητας χιλίων εξακοσίων τόνων.
Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν µια δυναµική καλλιέργεια
στην περιοχή µας. Η ανάπτυξή τους ήταν έντονη την τελευταία
εικοσαετία και έφτασαν σήµερα πολλές από τις µονάδες να είναι
καθετοποιηµένες και να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ένα
προϊόν πολύ υψηλής ποιότητας.
Σχεδόν όλες οι µονάδες αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια των οικονοµικών ενισχύσεων των προηγούµενων ετών και έφτασαν στο
σηµείο σήµερα να έχουν τις απαραίτητες υποδοµές και την τεχνογνωσία για να µπορούν να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Παράλληλα, όµως, βρίσκονται σε µια φάση καθοριστική για το
µέλλον τους, δεδοµένου ότι ως επιχειρήσεις είναι επηρεασµένες
από την ευρύτερη οικονοµική κρίση και στην παρούσα φάση δύσκολα θα µπορούσαν να προχωρήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους µε ίδια κεφάλαια.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας λόγω της απουσίας χωροταξικού σχεδιασµού. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η έλλειψη
ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία τους,
καθώς και η καθυστέρηση έναρξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 το οποίο θα µπορούσε, µέσω των
χρηµατοδοτήσεων, να καλύψει το κενό των επενδύσεων που
προκαλείται από την προαναφερθείσα αβεβαιότητα.
Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες αλλαγές σε επίπεδο Υπουργείων,
δηλαδή η µεταφορά του τοµέα αλιείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, έχουν δηµιουργήσει µία σύγχυση
στο χώρο, καθώς και στην αίσθηση της έλλειψης συντονισµού
στα θέµατα που αφορούν τόσο τις υδατοκαλλιέργειες όσο και
τον ευρύτερο τοµέα της αλιείας.
Απ’ όλα τα παραπάνω, το σίγουρο είναι ότι προκαλούνται καθυστερήσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και στους εκσυγχρονισµούς των εγκαταστάσεων παραγωγής των µονάδων. Πολύ
µικρό είναι πλέον το ενδιαφέρον των επιχειρηµατιών για την εισαγωγή καινοτοµιών και την έρευνα, ενώ φαίνεται να υπάρχει
πλήρης αδυναµία για δηµιουργία νέων µονάδων παραγωγής.
Αντί γι’ αυτήν την ανάπτυξη, παρατηρούµε µονάδες που υπολειτουργούν, µε µειωµένο προσωπικό και µε πεπαλαιωµένο εξοπλισµό και µάλιστα, αυτό γίνεται στο δύσκολο θαλάσσιο
περιβάλλον µε όλους τους κινδύνους που εγκυµονεί.
Αυτονόητες είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση, τόσο από
τη συρρίκνωση των επιχειρήσεων, όσο και από την έλλειψη ανάπτυξης στον τοµέα. Μια σειρά από κινήσεις, λοιπόν, είναι απα-
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ραίτητες από τη µεριά της πολιτείας, ώστε αυτός ο δυναµικός
τοµέας να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε τους ρυθµούς που του
αρµόζουν.
Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας των µονάδων, κάτω από
την επίβλεψη και την παρακολούθηση των φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν πλέον όλες εκείνες οι
πληροφορίες, ώστε να θεσπιστεί ένα άρτιο θεσµικό πλαίσιο για
τη λειτουργία των µονάδων. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να είναι
ευέλικτο και να δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις των υδατοκαλλιεργειών να κάνουν έρευνα και να εφαρµόζουν καινοτοµίες, να προσαρµόζονται στις ανάγκες της αγοράς, ρυθµίζοντας
την παραγωγή τους και να στηρίζουν τη λειτουργία τους στην
αρµονική συνύπαρξη µε άλλους χρήστες του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Φυσικά και προκύπτει θέµα χωροταξικού σχεδιασµού, ο
οποίος και θεωρείται απαραίτητος, ώστε οι επιχειρηµατίες του
χώρου να σταµατήσουν να νιώθουν αβεβαιότητα για το χώρο
που καταλαµβάνουν οι µονάδες τους. Τα στοιχεία που υπάρχουν
µέχρι σήµερα δείχνουν ότι οι µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας µπορούν να είναι, είτε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις,
που βρίσκονται κοντά στην ακτή και λειτουργούν αρµονικά µαζί
µε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι ο τουρισµός, ο αγροτουρισµός, η αλιεία είτε µπορεί να είναι µεγάλες µονάδες ανοικτής
θάλασσας, όπου επιτυγχάνουν µεγάλες παραγωγές, χωρίς να
έρχονται σε διενέξεις µε τις άλλες παράκτιες δραστηριότητες.
Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 φαίνεται
να είναι το εργαλείο µε το οποίο, εφόσον υπάρξουν σωστές κατευθύνσεις, θα επιτευχθούν οι αναµενόµενοι στόχοι. Έτσι, µε δεδοµένο ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο και ένα χωροταξικό
σχεδιασµό, οι πόροι του προγράµµατος µπορούν να οδηγηθούν
προς τους απαραιτήτους εκσυγχρονισµούς των επιχειρήσεων,
τις πιθανές µετεγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν από το χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και προς άλλες δράσεις, όπως η καθιέρωση και η εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου της ποιότητας, η
προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων, η ανάπτυξη της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και γενικώς η προώθηση της έρευνας
και της ανάπτυξης καινοτοµιών, που θα διατηρήσουν τον κλάδο
υγιή και ανταγωνιστικό.
Για τίποτε, όµως, από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε
κάνει το παραµικρό µέχρι σήµερα. Δεν θα επαναλάβω τα ερωτήµατα, που έχουν θέσει οι συνάδελφοί µου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Σάββα Αναστασιάδη, Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στη σηµερινή συζήτηση, κύριε Υπουργέ, σε µία
συγκεκριµένη υδατοκαλλιέργεια, αφού η ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε µε µεγάλη λεπτοµέρεια από τους συναδέλφους. Η
µορφή της υδατοκαλλιέργειας στην οποία θα αναφερθώ είναι η
µυδοκαλλιέργεια. Είναι µια καλλιέργεια που δεν αναπτύσσεται
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έχουµε µυδοκαλλιέργειες
στο Πέραµα της Καβάλας, στην Ηµαθία, στην Πιερία, στον Αµβρακικό, κυρίως, όµως, στο Θερµαϊκό, που έχουµε περίπου το
90% της παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα µας κι αυτό
βέβαια, γιατί εκεί ο πλούτος της θάλασσας και το περιβάλλον
της περιοχής ευνοεί τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, όπου παράγονται εξαιρετικής ποιότητας µύδια και σηµαντικά µεγαλύτερα
σε µέγεθος από ότι σε άλλες περιοχές της χώρας µας.
Η ιχθυοκαλλιέργεια στην περιοχή ξεκίνησε περίπου τη δεκαετία του ’80 και αναπτύχθηκε µε µεράκι και επιµονή από τους προκοµµένους κατοίκους της περιοχής. Σήµερα η συνολική
καλλιέργεια στο Θερµαϊκό Κόλπο φτάνει περίπου στους τριάντα
χιλιάδες τόνους ετησίως.
Το σύνολο αυτής της παραγωγής εξάγεται. Ιταλία, Γαλλία και
Ισπανία είναι οι χώρες αποστολής των ποσοτήτων αυτών, οι
οποίες φέρνουν στη χώρα µας περίπου 30.000.000 ευρώ συνάλλαγµα. Είναι δηλαδή µία συναλλαγµατοφόρα καλλιέργεια, αλλά
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µία καλλιέργεια που δεν είναι γνωστή στη χώρα µας, στην πολιτεία, στα αρµόδια όργανα. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας τα
πράγµατα, γιατί ασχολήθηκα αρκετά ως νοµαρχιακός σύµβουλος και υπεύθυνος για τα αγροτικά στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης.
Όταν απευθυνθήκαµε στο Υπουργείο Οικονοµικών για να δίνεται
και στους συγκεκριµένους καλλιεργητές καύσιµο τράνζιτ, το
Υπουργείο Οικονοµικών έκανε σύγχυση της ιχθυοκαλλιέργειας
µε τη µυδοκαλλιέργεια και αν δεν είχε ανέβει υπάλληλος να δει
τη µορφή της καλλιέργειας, δεν θα µπορούσαν να είχαν πάρει
αφορολόγητο καύσιµο οι συγκεκριµένοι παραγωγοί.
Σήµερα οι παραγωγοί αυτοί αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία δηµιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν στην
πορεία του χρόνου. Ποια είναι τα προβλήµατα αυτά; Αναφέρθηκαν και έχουν σχέση και µε τα προβλήµατα που έχει και η υπόλοιπη ιχθυοκαλλιέργεια, η υδατοκαλλιέργεια γενικώς.
Χωροθέτηση, ΠΟΑΥ, φορέας διαχείρισης είναι τα τρία σηµαντικά προβλήµατα που έχει η µυδοκαλλιέργεια. Η µη χωροθέτηση της περιοχής και η µη δηµιουργία της ΠΟΑΥ έχει σαν
αποτέλεσµα χρόνια τώρα στην περιοχή να λειτουργούν διακόσιες πενήντα περίπου µονάδες χωρίς άδεια, δηλαδή παράνοµα,
και εβδοµήντα περίπου µονάδες οι οποίες είχαν αδειοδοτηθεί
παλαιότερα, να είναι και αυτές στον αέρα, αφού δεν υπάρχει χωροθέτηση της περιοχής. Η έλλειψη δηλαδή του πλαισίου δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, που αφορούν τη νοµιµότητα,
όπως είπα, επηρεάζουν την ποιότητα, διότι οι παράνοµες καλλιέργειες έχουν χωροθετηθεί άναρχα, χωρίς κανένα σχέδιο και
επηρεάζουν και τον τρόπο εµπορίας, αλλά και τα έσοδα του κράτους, αφού δεν υπάρχει ενοικίαση χώρου και δεν πληρώνουν τίποτε στην πολιτεία. Και βεβαίως, ο τρόπος εµπορίας έχει σχέση
µε την πώληση, τη διακίνηση. Οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί που
δεν έχουν άδεια είναι όµηροι των εµπόρων, αφού είναι ευάλωτοι
και τα προϊόντα τους αγοράζονται σε χαµηλή τιµή. Αυτό έχει σαν
αντίκτυπο να µην µπορούν να πωλούν µε τιµές αγοράς οι παραγωγοί που έχουν άδειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πέρα από το γεγονός αυτό, καθηµερινοί έλεγχοι από το Λιµενικό Σώµα επιβάλλουν µεγάλα πρόστιµα στους παραγωγούς,
που πολλές φορές είναι αβάσταχτα. Επιπλέον, το τελευταίο διάστηµα φέτος παρατηρείται και ένα άλλο πρόβληµα. Πέρα από το
ότι δεν έχει πληρωθεί ακόµα το πετρέλαιο τράνζιτ και έχει µια
καθυστέρηση, έχει κοπεί η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο
Οικονοµικών για τη δειγµατοληψία. Για τη µυδοκαλλιέργεια είχαµε κάθε βδοµάδα δειγµατοληψίες και στη συνέχεια πωλούνταν
τα προϊόντα. Το τελευταίο διάστηµα, λοιπόν, παρατηρείται και
αυτό το πρόβληµα. Έχουν κοπεί τα κονδύλια από το Υπουργείο
Οικονοµικών, δεν γίνονται δειγµατοληψίες. Έτσι κλείνει ο κόλπος. Δεν µπορούν οι καλλιεργητές να πωλήσουν τα προϊόντα
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εξαντλείτε και το
χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Θα κλείσω στη δευτερολογία µου,
κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Σίµος Κεδίκογλου, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, για τρία λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά µε όσα ακούµε σήµερα θεωρώ ότι
οι ελληνικές υδατοκαλλιέργειες είναι µια παγκόσµια πρωτοτυπία
και αυτό γιατί καταφέρνουν και αντέχουν, παρά το γεγονός ότι
δεν γίνεται τίποτα για να βοηθηθούν. Όχι µόνο αντέχουν, αλλά
έχουν όλα τα φόντα για να απογειωθούν. Αυτό είναι ενδεικτικό
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, που έχει η Ελλάδα στο συγκεκριµένο τοµέα.
Δεν έχει γίνει τίποτα. Θα τα ακούσατε από τους προηγούµενους οµιλητές. Η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να λύσει
τα θεσµικά τους προβλήµατα. Δεν έχει κάνει τίποτα για να λύσει
τα χωροταξικά τους προβλήµατα. Δεν έχει κάνει τίποτα για να
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λύσει τα αναπτυξιακά τους προβλήµατα, τα χρηµατοπιστωτικά
τους προβλήµατα, τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Και
όµως, παρά το µεγάλο τίποτα της Κυβέρνησης, οι ελληνικές υδατοκαλλιέργειες έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν αύξηση 15%,
σε µία στιγµή που είναι µεν καλή η διεθνής συγκυρία, αλλά και
πάλι ο διεθνής µέσος όρος αύξησης ήταν 11,2%.
Δεν έχουµε κάνει τίποτα για να βοηθήσουµε –πολύ σωστά ανέφερε ο Κώστας Μουσουρούλης το παράδειγµα της Χίου- τα προβλήµατα
ανταγωνιστικότητας.
Έχουµε
έναν
αθέµιτο
ανταγωνισµό από την πλευρά της Τουρκίας και όµως δεν έχουµε
αναλάβει δράση στις Βρυξέλλες. Δεν έχουµε κάνει τίποτα σε ό,τι
αφορά την αξιοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων και αυτό
σε µια περίοδο που η µεγάλη ανάγκη στις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες είναι η τυποποίηση, η ταυτοποίηση του προϊόντος και
η καθετοποίηση των µονάδων, να υπάρχει µια πλήρης αξιοποίηση. Δεν έχουµε ακόµα δώσει στους ανθρώπους τα απαραίτητα
εργαλεία.
Όµως εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο, στη χαριστική βολή που δίνεται στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, που είναι πολύ σηµαντικό εξαγωγικό όπλο και αυτό σε µία εποχή που η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε, µε οποιονδήποτε τρόπο, να αυξήσει τις εξαγωγές της.
Έχει στερέψει η αγορά, κύριε Υπουργέ. Όλοι λέµε ότι χρειάζεται νέο, καθαρό χρήµα. Αυτό µπαίνει από επενδύσεις ή από
εξαγωγές σε µία χώρα. Στις µεν επενδύσεις έχουµε δει το µεγάλο µηδενικό, στις δε εξαγωγές -ακούστε- δεν έχει επιστραφεί
ο ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις από το 2009. Δηλαδή, δεν
φτάνει που έχουµε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας, τους βάζετε και ένα επιπλέον βαρίδι. Και η δικαιολογία που βρίσκετε,
είναι ότι δεν αποδίδετε πίσω το ΦΠΑ µε το πρόσχηµα ότι υπάρχει
αδυναµία ελέγχου.
Σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει εντολή στις υπηρεσίες να µην γίνεται έλεγχος, για να µην χρειάζεται να αποδοθεί, να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Τουλάχιστον αυτό το χρωστάτε στις
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, το χρωστάτε στην ελληνική
υδατοκαλλιέργεια, είναι ένα όπλο για την Ελλάδα σήµερα. Μην
το αφήνετε να καταστραφεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Σπυρίδων Γαληνός, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω, κύριε Υπουργέ, να µην επαναλάβω τα όσα
ακούστηκαν, αν και φοβούµαι ότι δεν θα το καταφέρω. Κάποια
εξ αυτών θα τα επαναλάβω. Είναι η θέση του τελευταίου οµιλητή
πάντοτε δύσκολη και ελπίζω στην κατανόησή σας.
Η θαλασσοκαλλιέργεια είναι ένας από τους δυναµικότερους
εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, ένας κλάδος µε
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη τεχνογνωσία, ένας από τους λίγους κλάδους, θα έλεγα, για τους οποίους η Ελλάδα µπορεί να καυχάται
για την κυρίαρχη θέση της στην ευρωπαϊκή και ακόµα στην παγκόσµια αγορά. Το ερώτηµα, βέβαια, που τίθεται είναι τι κάνει η
ελληνική πολιτεία, προκειµένου να τονώσει αυτήν τη δυναµική
που έχει ο κλάδος. Σήµερα που το brand «Greece» έχει τα κακά
του χάλια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη δύναµη των πετυχηµένων κατά την άποψή µου και εξαγωγικά προσανατολισµένων
προϊόντων µας για να δυναµώσουµε, να καλλιεργήσουµε τις συνέργειες, τη συνδυασµένη παρουσίαση ελληνικών προϊόντων
διατροφής, για να ενδυναµώσουµε την εικόνα της µεσογειακής
διατροφής και βέβαια ως µέρος του brand «Greece». Τα προϊόντα της ελληνικής θαλασσοκαλλιέργειας µε την εξαγωγική τους
δυναµική και την αναγνωσιµότητα τους µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, προφανώς µπορούν να ενισχυθούν βεβαίως και τα ίδια από αυτήν.
Προϋπόθεση είναι να έχουµε τη συγκατάθεση, τη συναίνεση
των τοπικών κοινωνιών. Αυτές οι δραστηριότητες –όπως θα έχετε
ακούσει επανειληµµένα και από ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης,
αλλά κυρίως από τους αλιείς- θα πρέπει να µην συνυπάρχουν σε
περιοχές που υπάρχει έντονη αλιευτική δραστηριότητα και βε-
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βαίως τουριστική δραστηριότητα.
Θα έλεγα ακόµη ότι αυτήν τη συναίνεση την οφείλουµε στους
αλιείς, των οποίων πρέπει να παίρνουµε τη γνώµη τους πάντα
όταν µιλάµε για ιχθυοκαλλιέργειες και αλιεία, γιατί είναι οι άνθρωποι που δεν διστάζουν να τα βάλουν µε τη µαινόµενη θάλασσα, όπως επίσης είναι οι άνθρωποι που δεν µπορούν να
κατανοήσουν τη νοµολογία εκείνη που τους απαγορεύει να ψαρεύουν γωβιούς και σπάρους στο Αιγαίο, αλλά δεν απαγορεύει
να στήνονται στις απέναντι ακτές πυρηνικά εργοστάσια πάνω σε
σεισµογενή ρήγµατα.
Με δεδοµένη, κύριε Υπουργέ –και θα ήθελα να το προσέξετε
αυτό, το οποίο είναι πρόταση και πιστεύω ότι θα το προσέξετε,
αφού αν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσει- την ανάγκη για ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού και τη θέσπιση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού θεσµικού πλαισίου, θα ήθελα να προτείνω
τη δηµιουργία ενός µοντέλου δραστηριοποίησης, που θα µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, ίσως και λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: …ένα µοντέλο υβριδικό, θα έλεγα, ανάµεσα στη θαλασσοκαλλιέργεια και την ελεύθερη αλιεία, σε περιοχές όπως ενδεικτικά αναφέρω τρεις κόλπους των νησιών
Λέσβου και Λήµνου, της Καλλονής, της Γέρας και του Μούδρου.
Εκεί θα µπορούσαν να αναπτυχθούν ελεύθερες θαλασσοκαλλιέργειες, σε ελεγχόµενες βεβαίως περιοχές και συνθήκες, που
θα προσοµοιάζουν σ’ αυτές της ελεύθερης αλιείας.
Προτείνω -αν το αποδεχτείτε και αν είναι εφικτό- οι µονάδες
αυτές να λειτουργήσουν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των τοπικών αλιευτικών ενώσεων. Αυτό το µοντέλο θα µπορούσε να
εξασφαλίσει τελικό προϊόν, που θα πλησίαζε περισσότερο προς
το άγριο πρότυπο, ενώ θα εκπαίδευε και θα οδηγούσε τον τοµέα
της ελεύθερης αλιείας σε διαδικασίες συσκευασίας και προώθησης, ανάλογες µ’ αυτές του τοµέα θαλασσοκαλλιέργειας.
Σας υπερευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ. Διαµαντίδης,
για είκοσι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας των υδατοκαλλιεργειών και ειδικότερα αυτός των θαλασσίων ιχθυοκαλλιεργειών,
στην οποία αναφέρεται η επερώτηση των συναδέλφων της Νέας
Δηµοκρατίας που συζητάµε σήµερα, είναι πράγµατι πολύ σηµαντικός για το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και γι’ αυτό δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει.
Αναφέρω γι’ αυτούς που µας παρακολουθούν ότι πρόκειται
για έναν καθαρά εξαγωγικό τοµέα, που καταλαµβάνει την πρώτη
θέση στις εξαγωγές παρόµοιων προϊόντων και τη δεύτερη θέση
συνολικά σε επίπεδο χώρας, ενώ θα αποτελέσει σηµαντικό
µέρος της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, λόγω και της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που
διαµορφώνονται την τελευταία περίοδο στην αγορά και επηρεάζουν σηµαντικά τον επιχειρηµατικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.
Βρισκόµαστε σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
και τους φορείς και διερευνούµε κάθε δυνατότητα για τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων, ώστε να διευκολύνουµε τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό, κυρίως όσον αφορά
τις δανειοληπτικές τους συναλλαγές µε τις τράπεζες, ούτως
ώστε να υπάρχει επαρκής ρευστότητα κεφαλαίων για τη λειτουργία τους και να διασφαλιστεί έτσι η βιωσιµότητά τους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση στις 3/2/2011 υποβάλαµε σχετική
πρόταση προς το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να εξε-
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ταστεί η δυνατότητα χορήγησης δανείων µε ευνοϊκούς όρους
έως του ποσού των 70.000.000 ευρώ συνολικά προς τις επιχειρήσεις του κλάδου και µε την εγγύηση του δηµοσίου σε ό,τι
αφορά το επιτόκιο και την αποπληρωµή τους. Είµαστε αισιόδοξοι
ότι θα προσεγγίσουµε σε µεγάλο βαθµό αυτό το ποσό.
Επίσης, κάθε φορά διερευνάται το θέµα της αποζηµίωσης
υδατοκαλλιεργητών, σε περίπτωση καταστροφών από ακραία
καιρικά φαινόµενα και υποβάλλονται προτάσεις και εκθέσεις
προς τον ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των πληγέντων.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, η Γενική Διεύθυνση
Αλιείας του ΥΘΥΝΑΛ έχει επισηµάνει επανειληµµένα στα αρµόδια κοινοτικά όργανα την αναγκαιότητα λήψης άµεσων µέτρων
για τη θωράκιση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, µέσα και
από την τροποποίηση των κανονισµών που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, όπως αύξηση του ποσοστού κοινοτικής
χρηµατοδότησης, διεύρυνση του πεδίου επιλεξιµότητας, δυνατότητα συµµετοχής στο Πρόγραµµα όλων των επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως µεγέθους.
Επίσης, σχετικές παρεµβάσεις έχουν γίνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
για την τήρηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού, µε αφορµή την επιδότηση από την Τουρκία
των σχετικών εξαγωγών, γεγονός που αντίκειται στους παραπάνω κανόνες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η γειτονική χώρα είναι
υποψήφιο µέλος κι ότι η χώρα µας θίγεται άµεσα, δεδοµένου ότι
η Τουρκία αποτελεί τη βασική ανταγωνίστρια χώρα στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε.
Πρέπει εδώ να τονίσω ότι παρ’ όλο που η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρµόζει
µέχρι σήµερα την κοινή αλιευτική πολιτική. Το Κεφάλαιο 13 των
προενταξιακών διαπραγµατεύσεων, που αφορά την αλιεία, είναι
ένα απ’ αυτά που έχουν παγώσει και δεν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, δεδοµένου ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να προσαρµοστεί άµεσα, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγές τόσο στη
διαχείριση του αλιευτικού στόλου της όσο και στην κατάργηση
των επιδοτήσεων των εξαγωγών ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες,
τις οποίες ενισχύει µε ορισµένα λεπτά του ευρώ ανά κιλό ψαριού.
Με δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν Συµφωνία Τελωνειακής Σύνδεσης και µειωµένους δασµούς για την
εισαγωγή τους, δηµιουργείται σαφώς πρόβληµα ανταγωνισµού
µε τα παραγόµενα αλιεύµατα στη χώρα µας.
Εξάλλου, µε πρωτοβουλία της χώρας µας βρίσκεται σε εξέλιξη
σήµερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δηµιουργία ενός µηχανισµού για τη συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των
τιµών των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας και των τάσεων της
αγοράς, δηλαδή ένα Παρατηρητήριο Τιµών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης και συνεχής ενηµέρωση των παραγωγών και των
εµπόρων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2007-2013,
όπως ειπώθηκε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι
ώστε να ενεργοποιηθούν άµεσα τα µέτρα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες, µετά από την τριετή και πλέον αδρανοποίηση
του προγράµµατος, καθ’ ότι θεωρούµε πως αποτελεί το βασικό
εργαλείο, πρώτον, για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας του
τοµέα, δεύτερον, για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης
και τρίτον, για τη δηµιουργία και νέων θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, για την ενίσχυση του κλάδου, αλλά και την καλύτερη
αξιοποίηση των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων, έχει προβλεφθεί
για τις υδατοκαλλιέργειες και η χρήση πιστώσεων µέσα από το
Ενάλιο Ταµείο, που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό στο ΤΕΜΠΜΕ, εξασφαλίζοντας ακόµη µεγαλύτερη ρευστότητα και καλύτερους όρους δανεισµού.
Τώρα έρχοµαι σ’ ένα άλλο θέµα, το οποίο ειπώθηκε απ’ όλους
τους συναδέλφους. Αφορά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, για
το οποίο βεβαίως σας υπενθυµίζω ότι επισπεύδων φορέας δεν
είναι το ΥΘΥΝΑΛ, αλλά το ΥΠΕΚΑ.
Κατ’ αρχάς, το πρόβληµα αυτό δεν είναι κάτι που παρουσιάστηκε σήµερα. Έχει ένα πολύ µεγάλο παρελθόν, πολύ πριν απ’
αυτήν την Κυβέρνηση, και το ξέρετε πολύ καλά. Στο πλαίσιο της
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αναγκαιότητας, λοιπόν, του χωροταξικού σχεδιασµού για την εν
λόγω δραστηριότητα στη χώρα µας, η αρµόδια Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του ΥΘΥΝΑΛ έχει ασχοληθεί επαρκώς και έχει συνδράµει τα µέγιστα για την επίλυση
των διαφόρων προβληµάτων της εγκατάστασης και χωρικής
διάρθρωσης της υδατοκαλλιέργειας.
Στην παρούσα φάση έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, έπειτα από σειρά τεχνικών συσκέψεων που
έγιναν µεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΚΑ, αλλά
και του ΥΘΥΝΑΛ, στις οποίες συµµετείχε φυσικά και η Διεύθυνση
Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του ΥΘΥΝΑΛ, προσχέδιο σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο αρχικά
δόθηκε στις οργανώσεις του κλάδου για σχολιασµό και ήδη προωθείται για συνυπογραφή από τους αρµόδιους Υπουργούς και
αναµένεται σύντοµα η ανάρτησή του για τη δηµόσια διαβούλευση. Και όταν λέω σύντοµα, κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω, ίσως
και αυτήν την εβδοµάδα, πριν από το Πάσχα να έχει αναρτηθεί.
Πρέπει να επισηµάνω –και ας είναι αυτονόητο- ότι εδώ και
πάρα πολύ καιρό βρισκόµαστε σε µία στενή και συνεχή επικοινωνία µε το συναρµόδιο και επισπεύδον γι’ αυτό το θέµα Υπουργείο, προκειµένου να επιτευχθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία
και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό, δεδοµένου ότι η επίλυση του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών είναι θέµα πρώτης προτεραιότητας για τις δικές µας υπηρεσίες.
Χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό, εµείς σαν ΥΘΥΝΑΛ δεν µπορούµε να προχωρήσουµε, διότι από την επίλυσή του εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό και η απορρόφηση των διαθεσίµων πόρων για
τον κλάδο του ΕΠΑΛ συνολικού ύψους περίπου 48 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Ήδη στις αρχές του µήνα απεστάλη στο ΥΘΥΝΑΛ το σχέδιο
της ΚΥΑ για τη συνυπογραφή, η οποία εγκρίνει τόσο τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας για την υδατοκαλλιέργεια, σας γνωρίζω ότι µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών έχουν γίνει σχετικές ενέργειες για τη σύσταση της
ελληνικής Πλατφόρµας Τεχνολογίας και Καινοτοµίας για την
υδατοκαλλιέργεια, της οποίας η συνάντηση των ιδρυτικών µελών
πραγµατοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα.
Στην πρωτοβουλία συµµετείχε ενεργά και το ΥΘΥΝΑΛ και έχω
ορίσει εκπρόσωπο του Υπουργείου, για να παρακολουθεί τις εργασίες, προκειµένου αφενός να επιβεβαιωθεί η πολιτική στήριξής
µας στην πλατφόρµα και αφετέρου να συντονίζονται οι ενέργειες
της πολιτείας και των φορέων στα θέµατα καινοτοµίας.
Εξάλλου, έχοντας σαν στόχο τη χάραξη και την υλοποίηση
εθνικής πολιτικής για την αλιεία µέχρι το 2020, θα δοθεί και προτεραιότητα στην έρευνα, ώστε µέσα από σύµπραξη µε ερευνητικούς φορείς και την προτροπή προς αυτούς να εργαστούν
βάσει του σχεδιασµού της πολιτικής µας για την αλιεία, να υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον υποστήριξής τους από το ΥΘΥΝΑΛ,
εφόσον φυσικά κινηθούν µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Πιστεύουµε εν κατακλείδι ότι αν η ελληνική Πλατφόρµα Τεχνολογίας και Καινοτοµίας για την υδατοκαλλιέργεια έχει τη στήριξη
όλων µας –και δεν αµφιβάλλω ότι όλα τα κόµµατα ενδιαφερόµαστε γι’ αυτόν το βασικό τοµέα που πράγµατι, όπως ειπώθηκε,
είναι ένας βασικός εξαγωγικός τοµέας για την οικονοµία µας και
φέρνει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ στην πατρίδα µας- θα
διασφαλίσει την επικοινωνία και τη συνεργασία της ελληνικής
βιοµηχανίας υδατοκαλλιεργειών µε την ερευνητική κοινότητα,
καθώς και µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στον κλάδο για
τον καθορισµό των ερευνητικών προτεραιοτήτων στη χάραξη της
εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία.
Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι και
εµείς αγωνιούµε εξίσου µε εσάς για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος των αλιέων και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
µε τον τοµέα αυτό. Θέλω να τους διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και τη Βουλή των Ελλήνων ότι εµείς σαν Υπουργείο, αλλά
και γενικότερα η Κυβέρνηση κάνει και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν,

8870

για να µπορέσουµε να δώσουµε λύση στα αρκετά προβλήµατα,
πράγµατι, που αντιµετωπίζει ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Ήσασταν και πάρα πολύ σύντοµος.
Συνεχίζουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αν ήµουν επιχειρηµατίας υδατοκαλλιεργητής ή εργαζόµενος σε µία ανάλογη επιχείρηση και είχα συναίσθηση του πώς
αναπτύσσονται και τι πραγµατικά προβλήµατα έχουν αυτές οι
επιχειρήσεις, θα είχα φύγει από αυτήν την Αίθουσα.
Όταν άκουγα τον Υπουργό να λέει ότι οι υδατοκαλλιέργειες
ανήκουν στον ΕΛΓΑ, ενώ δεν ανήκαν ποτέ ούτε µε το καινούργιο
νοµοσχέδιο της συναδέλφισσας που πέρασε, όταν άκουγα τον
Υπουργό να λέει ότι ανήκαν στο ΤΕΜΠΜΕ, που έγινε ΕΤΕΑΝ –
δεν έχει καµµία σηµασία η ονοµατολογία- ενώ δεν ανήκουν ούτε
εκεί, δεν αναφέρονται, θα είχα φύγει από αυτήν την Αίθουσα.
Θα είχα φύγει εάν συνειδητοποιούσα ότι ο πολιτικός προϊστάµενος του ανάλογου Υπουργείου το οποίο µε επιτηρεί, µε καθοδηγεί, µε στηρίζει ή µε υποστηρίζει ως επιχειρηµατία ή
διασφαλίζει τη θέση εργασίας µου, έχει τόση µεγάλη έλλειψη
πραγµατικής γνώσης γι’ αυτό το αντικείµενο. Δεν έχουν γίνει
ούτε καν τα ανέξοδα γι’ αυτόν τον τοµέα.
Δεν σας ζητήσαµε να ξοδέψετε χρήµατα. Σας ζητήσαµε να
διασφαλίσετε, όµως, τη στοιχειώδη απορρόφηση του ΕΠΑΛ.
Χωρίς αδειοδότηση, λοιπόν, πώς θα απορροφήσετε τα χρήµατα
του ΕΠΑΛ;
Δεν µας αρκεί ως Βουλευτές σε αυτήν την Αίθουσα το ότι στείλατε µία επιστολή για να διασφαλίσετε εγγυοδοσία του δηµοσίου
για τα δάνεια σε εταιρείες. Ούτε µας αρκεί το γεγονός ότι προωθήσατε µία ΚΥΑ για το σχέδιο της χωροταξικής αδειοδότησης
και της περιβαλλοντικής έγκρισης αυτών των επιχειρήσεων. Αυτό
είναι περιγραφή προθέσεων. Εδώ µιλάµε για πράξεις.
Δεν µας αρκεί από την Κυβέρνησή σας µετά από ενάµισι
χρόνο η περιγραφή των προθέσεων. Δεν αµφιβάλλουµε ότι θέλετε το καλό. Αµφιβάλλουµε, όµως, εάν µπορείτε να το πετύχετε.
Διότι, εδώ αντιλαµβανόµαστε ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει πού
ακριβώς βρισκόµαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ ακόµη και να µε
διακόψετε, για να µε διαψεύσετε. Αυτά τα πράγµατα είναι πολύ
σοβαρά.
Σε µία χώρα όπου ο δηµόσιος πολιτικός διάλογος, αλλά και ο
κοινωνικός διάλογος έχει καταλήξει στο ότι έχουµε ανάγκη από
δύο πράγµατα, πρώτον, από πλεονάσµατα στον πρωτογενή
τοµέα και δεύτερον από την παραγωγή νέου πλούτου που θα
φέρει νέα έσοδα στο κράτος και νέες θέσεις εργασίας, έχετε
µπροστά σας χωρίς καµµία δική σας προσπάθεια, ενδεχοµένως
και δική µας ιδιαίτερη προσπάθεια του πολιτικού συστήµατος,
έναν τοµέα ο οποίος φέρνει εύκολα χρήµατα στον τόπο, ο οποίος
έχει πλεονέκτηµα σε ολόκληρη την Ευρώπη και το µόνο που ζητάµε είναι να διασφαλίσετε τουλάχιστον τη συνέχεια της λειτουργίας του. Δεν το διαπιστώσαµε πουθενά απ’ όλα αυτά τα οποία
ακούσαµε.
Κύριε Υπουργέ, η πολιτική δεν είναι µόνο η τέχνη του εφικτού,
ούτε η περιγραφή των προθέσεων. Είναι οι πράξεις. Περιµέναµε,
λοιπόν, από εσάς σήµερα να πείτε δύο λόγια για τον τρόπο µε
τον οποίο µπορεί να στηριχθούν στο βάθος του χρόνου αυτές οι
επιχειρήσεις.
Περιµέναµε, όταν η χώρα έχει στα χέρια της την ελληνίδα Επίτροπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουµε µείζον πλεονέκτηµα, τουλάχιστον στην ενηµέρωσή µας, να έχετε εσείς
µείζον πλεονέκτηµα στις πράξεις τις οποίες πρέπει να κάνετε, να
έχετε φτιάξει τις συµµαχίες σας για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα σας κάνω ένα πολύ απλό ερώτηµα. Το ΥΘΥΝΑΛ έχει εκπρόσωπο στην ελληνική αντιπροσωπεία; Ενηµερώνεστε από κάποιον άνθρωπο; Ποιος είναι αυτός; Εµείς ψάξαµε και
διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος από το ΥΘΥΝΑΛ. Ποιος
είναι αυτός που παρακολουθεί τις εξελίξεις; Ενηµερώνεστε και
εσείς, όπως και εµείς, από τα δελτία Τύπου; Δεν θα ήταν ανησυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χητικό;
Θέλουµε, λοιπόν, να ξέρουµε ποιος σας ενηµερώνει. Θέλουµε
να ξέρουµε προς τα πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουµε να
ξέρουµε τις δικές σας προτάσεις διά της Επιτρόπου για τα συµφέροντα των υδατοκαλλιεργητών. Τίποτε από αυτά δεν ακούσαµε. Απολύτως τίποτε.
Μα, εάν δεν τα πείτε σε αυτήν την Αίθουσα, πού θα τα πείτε;
Εάν, δηλαδή, δεν έχετε διαµορφώσει ένα σκηνικό, ένα στοιχειώδη σχεδιασµό µε τον οποίο να στηρίξετε αυτήν την εξαγωγική
οµάδα επιχειρήσεων που φέρνει χρήµατα και δηµιουργεί θέσεις
εργασίας, τι να συζητήσουµε σε αυτήν την Αίθουσα;
Δεν υπάρχει αντικείµενο. Ειλικρινώς σας το λέω. Ενώ το αντικείµενο σαν επαγγελµατική και επιχειρηµατική δράση είναι πολύ
µεγάλο, δεν υπάρχει αντικείµενο κουβέντας. Δεν µπορώ να αντιπαρατεθώ σε κάτι από αυτά που είπατε, για τον απλούστατο
λόγο ότι δεν µας είπατε.
Εποµένως, δεν µπορώ να συνεχίσω αυτήν την κουβέντα. Είναι
η πρώτη φορά που µου συµβαίνει. Μου συµβαίνει στον πιο δυναµικό κλάδο και πολλές φορές στον πιο παρεξηγηµένο από παράκτιους αλιείς –το είπαν συνάδελφοι- από κατοίκους οι οποίοι
βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές και αισθάνονται ότι µία υδατοκαλλιέργεια τους εµποδίζει και πρέπει να γίνει µία µετακίνηση,
από τον εσωτερικό ανταγωνισµό.
Δεν µας είπατε καν εάν ως πολιτική προκρίνετε τις παράκτιες
ή τις αποµακρυσµένες υδατοκαλλιέργειες. Δεν µας είπατε τίποτε.
Άρα, λοιπόν, δικαιολογούµαστε, πρώτον, γιατί κάναµε την
ερώτηση, γιατί βλέπουµε την απόλυτη απραξία, δεύτερον, γιατί
αισθανόµαστε ότι υπάρχει σαφέστατο έλλειµµα πολιτικής και τρίτον, για να καταδείξουµε και να σας κινητοποιήσουµε προς
αυτήν την κατεύθυνση, ότι η παραγωγή πολιτικής δεν χρειάζεται
χρήµατα τις περισσότερες φορές, ειδικά για τέτοιους κλάδους
που µόνοι τους, αυτοδηµιούργητα έχουν ανακαλύψει, προωθήσει και εκµεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας. Δεν χρειάζονται χρήµατα. Χρειάζονται διοικητικές πράξεις
και χρειάζεται πρόνοια και συνεννόηση. Ούτε καν αυτό γίνεται!
Κατόπιν τούτου, αισθανόµαστε ότι ο τοµέας των υδατοκαλλιεργειών είναι απολύτως ανυπεράσπιστος στη χώρα, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προφανώς δεν έχει αντιληφθεί το
µεγάλο πλεονέκτηµα και ότι η θεωρητικολογία σε αυτή την Αίθουσα είναι επικίνδυνη για τον τόπο.
Σας προτρέπουµε, λοιπόν, να ξαναενηµερωθείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αγγίξετε τα πραγµατικά προβλήµατα του
ανταγωνισµού, να δείτε πραγµατικά τα πλεονεκτήµατα αυτού
του τοµέα, να προχωρήσετε άµεσα σε συγκεκριµένο χωροταξικό
ανά την Ελλάδα, να εκµεταλλευτείτε τις µελέτες που έχουν γίνει
ανά περιφέρεια και αν δεν τις έχετε, να τις πάρετε. Να δείτε, δηλαδή, τι µελέτες και τι χρήµατα έχουν ξοδευτεί από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για να χαραχθούν σαν προτάσεις περιοχές
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, να µπουν σε δηµόσια διαβούλευση και στα περιφερειακά συµβούλια -τώρα έχουµε και εκλεγµένα- για να µπορούµε να καταλήξουµε ενωµένες οι κοινωνίες
στο πού θα τα προχωρήσουµε αυτά. Αυτά είναι ανέξοδα.
Τα χρήµατα έχουν ξοδευτεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
σε κάθε περιφέρεια, κύριε Υπουργέ και παρακαλούµε πολύ να
προχωρήσετε σ’ αυτό και να µας πείτε στη δευτερολογία σας τα
εξής: Τα έχετε δει; Υπάρχουν; Τα έχετε συζητήσει; Τα έχετε
βάλει σε µία κουβέντα; «Στον αυτόµατο πιλότο» θα γίνουν αυτά;
Πώς θα αναπτύξουµε αυτούς τους τοµείς; Αν δεν αναπτύξουµε
και αυτούς τους τοµείς, τι θα ανακαλύψουµε σ’ αυτόν τον τόπο;
Αυτό που δεν µπορεί να προχωρήσει; Μα, το έχουµε µπροστά
µας.
Εντάξει, αντιλαµβάνοµαι ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί υπό ένα
καθεστώς πολύ µεγάλης οικονοµικής πίεσης. Αντιλαµβάνοµαι,
επίσης, ότι η συνάθροιση πολλών αρµοδιοτήτων στο δικό σας
Υπουργείο -και αλλοπρόσαλλων µεταξύ τους- ενδεχοµένως να
σας δυσκολεύει. Όµως, αυτό δεν ενδιαφέρει τους άµεσα ενδιαφερόµενους, εργαζόµενους ή επιχειρηµατίες, στις υδατοκαλλιέργειες, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, αυτό δεν αποτελεί, αν
θέλετε, ένα σηµείο στο οποίο µπορούµε να σταµατήσουµε.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν, όχι στήριξη και χρήµατα. Ζη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

τούν άσκηση πολιτικής. Ζητούν χάραξη κατεύθυνσης. Ζητούν να
δουν πού θα προχωρήσουν τα επόµενα χρόνια. Μήπως βρεθούν
πίσω από τις εξελίξεις; Μιλάµε για εισηγµένες εταιρείες, για εξαγωγικές εταιρείες.
Δεν σας θέτω τώρα το ΦΠΑ. Το ξέρετε, υποθέτω ότι θα έχετε
κάνει την εισήγησή σας στον Υπουργό Οικονοµικών. Μιλώ, όµως,
για όλα τα άλλα, αυτά που πρέπει να κάνετε εσείς ως Υπουργείο.
Είσαστε στον τοµέα αυτό ως Κυβέρνηση πίσω από τις εξελίξεις,
είσαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες. Ως Κυβέρνηση, θεωρώ ότι
έχετε αρχίσει και χάνετε το βηµατισµό σας. Ως µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης συνεργασία µεταξύ σας. Οι µισοί Υπουργοί απ’ αυτήν την Κυβέρνηση
έρχονται και µας µιλούν θεωρητικά και περιγραφικά για τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν µε την κ. Μπιρµπίλη. Κάποιοι
άλλοι µας λένε για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε τον κ.
Παπακωνσταντίνου. Σε λίγο θα αρχίσετε να συναντάτε και δυσκολίες συνεργασίας µε τον Πρωθυπουργό σας.
Μήπως πρέπει να συντονιστείτε, να συνεργαστείτε, να εργαστείτε για το καλό του τόπου; Μήπως οι συνθήκες που περνάµε
είναι επείγουσες; Μήπως η Κυβέρνηση δείχνει διαλυµένη;
Μήπως η Κυβέρνηση λειτουργεί σαν ξεκούρδιστη µπάντα;
Μήπως πρέπει επιτέλους να δείτε πραγµατικά τις ανάγκες κατάµατα; Μήπως πρέπει να εγκαταλείψετε την οικονοµετρία; Μήπως
πρέπει να αγγίξετε όλους αυτούς τους κλάδους που υποφέρουν;
Μήπως πρέπει να δείτε κατάµατα την κοινωνία;
Αυτά είναι τα µεγάλα ερωτήµατα της πολιτικής της σηµερινής
Κυβέρνησης. Δεν είναι για όλους το µνηµόνιο. Αυτό το χειρίζονται άλλοι, ερήµην σας έτσι και αλλιώς. Έχουν πάρει και την αντίστοιχη αρµοδιότητα από τη Βουλή. Εσείς πρέπει να κάνετε όλα
τα άλλα.
Παρακαλώ πολύ, κάντε τα και στο δικό σας τοµέα και στις υδατοκαλλιέργειες, επειγόντως µάλιστα, πριν είναι αργά, πριν χάσουµε και αυτές τις εταιρείες, πριν χάσουµε την εξαγωγική µας
δύναµη, πριν χάσουµε θέσεις εργασίας. Μη ζείτε σε εκείνο το
θεωρητικό, ότι θα κάνουµε τις δέκα χιλιάδες δεκαπέντε. Δεν είναι
αυτόµατα πια στην Ελλάδα τα πράγµατα ούτε στην Ευρώπη.
Είναι επείγοντα, θέλουν πολιτική δράση και µετρούµενη δράση.
Να είστε σίγουροι ότι οι πολίτες στον τοµέα τους µετράνε καλύτερα από τους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Στο τέλος θα ήθελα να µιλήσω,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εντάξει, στο τέλος.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ.
Αστέριος Ροντούλης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε µία στοχευµένη επίκαιρη επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας, που αφορά έναν ευαίσθητο
τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, καθώς είναι συναλλαγµατοφόρος.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω δύο αρχικές παρατηρήσεις.
Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος κατά τη συνήθη και πάγια τακτική του, άσκησε
οξεία αντιπολιτευτική κριτική στην Κυβέρνηση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να θέσω αρχικά ένα εύλογο ερώτηµα: Η
Νέα Δηµοκρατία ήταν έξι χρόνια στην εξουσία. Γιατί δεν φρόντισε να κάνει η ίδια αυτό που τώρα χαρακτηρίζει ως επιβεβληµένο, αυτονόητο, δηλαδή να ολοκληρώσει η ίδια το ειδικό
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης; Τουλάχιστον αυτό, θα µπορούσε να το είχε πράξει.
Όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση µου, είπα ότι είναι µία
στοχευµένη επίκαιρη επερώτηση και θα πρέπει να τη δούµε µε
θετική µατιά κι έτσι, τουλάχιστον, εµείς τη βλέπουµε.
Από την πλευρά, όµως, του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού,
εµείς θα προτιµούσαµε –και το θέτω ως σηµείο προβληµατισµού,
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αγαπητοί συνάδελφοι- µία πιο διευρυµένη επερώτηση, που θα
συµπεριελάµβανε, πλην της ιχθυοκαλλιέργειας και τη θαλάσσια
αλιεία, µε απώτερο στόχο να δούµε την κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει τα ιχθυοαποθέµατα της χώρας. Θα ήταν µία αρκούντος ενδιαφέρουσα διευρυµένη συζήτηση γι’ αυτό που λέµε
αλιεία είτε συλλεκτική αλιεία, δηλαδή αλιεία θαλάσσης είτε
ιχθυοκαλλιέργεια.
Τέλος πάντως, το κόµµα της είζονος Αντιπολιτεύσεως -δικαίωµά του είναι- επέλεξε µία στενή, ίσως για να είναι και περισσότερο στοχευµένη, επίκαιρη επερώτηση.
Έρχοµαι τώρα στο εν λόγω ζήτηµα. Η ιχθυοκαλλιέργεια στην
Ελλάδα αντιµετωπίζει µία παραδοξότητα. Ποια είναι αυτή; Ενώ
είµαστε οι ηγέτες όσον αφορά την παραγωγή µεσογειακών ειδών
και κάτοχοι τεχνογνωσίας, την οποία τεχνογνωσία συχνά µεταλαµπαδεύουµε και σε άλλες χώρες, από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, αλλά και ο ευρωπαϊκός χώρος εν γένει, είναι ένας χώρος
εισαγωγής µεγάλων ποσοτήτων αλιευµάτων. Αυτό εκ των πραγµάτων δηµιουργεί µία µεγάλη πίεση, όχι µόνο στην ελληνική
ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και στην ευρωπαϊκή µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Αναφέροµαι, βεβαίως, σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, που υπάρχουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία,
στην Ελλάδα, δηλαδή στο µεσογειακό νότο. Είναι µία πίεση που
τους δηµιουργεί πρόβληµα ρευστότητας και κλονίζει τη δυνατότητα οικονοµικής επιβίωσης που έχουν.
Αν διερωτηθεί δε κάποιος ποια είναι αυτή η χώρα που ασκεί
τη µεγίστη εξαγωγική πίεση επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει
–το οµολόγησε και ο αξιότιµος Υπουργός πριν από λίγο- ότι είναι
η Τουρκία.
Η Τουρκία παράγει –για να δώσω µία τάξη µεγέθους- το 1/4
σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση µε το σύνολο της ευρωπαϊκής µεσογειακής παραγωγής.
Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός ότι σήµερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση εισάγει τρία εκατοµµύρια τόνους αλιευµάτων και µε µία
προβολή που κάνει η EUROSTAT, το 2025 θα φθάσει να εισάγει
δώδεκα εκατοµµύρια τόνους αλιευµάτων. Φανταστείτε, λοιπόν,
αυτήν τη µεγάλη πίεση που υφίσταται.
Πώς το επιτυγχάνει αυτό η Τουρκία; Το επιτυγχάνει µε δύο
τρόπους: Πρώτον, έχει µία πολιτική επιδοτήσεων και, δεύτερον,
κάνει χρήση της συµφωνίας τελωνειακής σύνδεσης. Δηλαδή, η
Τουρκία εξάγει τα προϊόντα της χωρίς δασµούς στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, αλλά όταν τα ευρωπαϊκά προϊόντα πάνε να
µπουν στην ευρωπαϊκή αγορά, τότε υπάρχουν δασµολογικά «καπέλα» –ας το πω έτσι- που ανεβάζουν πάρα πολύ την τιµή αυτών
των προϊόντων, καθιστώντας τα µη ανταγωνιστικά, σε σχέση µε
τα αντίστοιχα τουρκικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι, κύριε Ροντούλη,
προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Ο χρόνος σας είναι έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι µπορούµε να κάνουµε, για να το
αποκρούσουµε αυτό; Μπορούµε να εφαρµόσουµε ένα τρίπτυχο
πολιτικής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θέσει
θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού, κύριε Υπουργέ, λόγω της πολιτικής των επιδοτήσεων των Τούρκων. Όµως, για να το κάνει αυτό,
πρέπει από τη δική µας πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας ή από την πλευρά των παραγωγών, να κατατεθεί ένας φάκελος για να ξεκινήσει µία διαδικασία.
Δεύτερον, θα πρέπει ξεκάθαρα να επιβληθούν κυρώσεις και
να πούµε ότι δεν µπορεί η Τουρκία µονοµερώς να εφαρµόζει
προς όφελός της µόνο την πολιτική τελωνειακής σύνδεσης.
Τρίτον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης που κάνει ετήσιες εκθέσεις. Τι δείχνουν
αυτές οι ετήσιες εκθέσεις; Θα σας αναφέρω για παράδειγµα την
έκθεση του 2009. Λένε ότι η Τουρκία είναι η δεύτερη µετά την
Κίνα στην κατάταξη προειδοποιήσεων που εξάγει προϊόντα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία λόγω µυκοτοξινών, υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, βαρέων µετάλλων, κ.λπ.. Γιατί δεν κάνουµε
χρήση των εκθέσεων αυτών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, θέτοντας ένα ερώτηµα στον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι εκτός του ζητήµατος του
χωροταξικού σχεδιασµού που ετέθη µετ’ επιτάσεως –βλέπω ότι
και η Κυβέρνηση το έχει βάλει σε µία ρότα- υπάρχει και το ζήτηµα του επενδυτικού νόµου, δηλαδή επενδυτικά σχέδια γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιεργειών, που µπορούν
να αντλήσουν χρήµατα από τον πρόσφατο επενδυτικό νόµο, το
ν. 3908/2011.
Όµως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει µία κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία ακόµα δεν έχει υπάρξει. Εξάλλου
πρέπει να σας θέσω και έναν προβληµατισµό, που πρέπει να τον
ξέρετε. Αν πάτε στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 αυτού του
επενδυτικού νόµου, θα δείτε ότι εσάς, τον καθ’ ύλην αρµόδιο,
σας έχουν πετάξει έξω από την κοινή υπουργική απόφαση. Ξέρετε ποιοι υπογράφουν την κοινή υπουργική απόφαση εκ παραδροµής και προφανώς από λάθος; Την υπογράφουν ο κ.
Σκανδαλίδης που δεν έχει καµµία αρµοδιότητα, γιατί η Γενική Διεύθυνση Αλιείας µεταφέρθηκε σε σας και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας! Εσείς πού είστε;
Άρα, όταν θα πάει να βγει αυτή η ΚΥΑ, που αφορά επενδυτικά
προγράµµατα στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, δεν θα υπάρχει δική σας υπογραφή! Πώς θα προχωρήσει αυτή η ΚΥΑ;
Κοιτάξτε αυτό το θέµα, γιατί θα πρέπει να το αλλάξετε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πώς κατάφερε ο αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού να βάλει πάλι την Τουρκία
στο παιχνίδι και τον ανταγωνισµό των κρατών και των λαών, δεν
το κατάλαβα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εκ των πραγµάτων, κύριε συνάδελφε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Διότι το πρόβληµα µε τη βιοµηχανία
των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα δεν είναι πρόβληµα πτώσης
των πωλήσεων. Ίσα-ίσα, οι αγορές είναι ανοικτές και αυξητική η
τάση ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς όλη αυτή η υπόθεση
στηρίχθηκε στα γνωστά σαθρά θεµέλια, όπως όλες οι αναπτυξιακές διαδικασίες στη χώρα µας, της «αρπαχτής», της µη βιώσιµης ανάπτυξης και της µη αειφόρου ανάπτυξης. Η περίοδος
του 2004-2008 που έδωσε µεγάλους ρυθµούς ανεξέλεγκτης δράσης των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας οδήγησε µε απίστευτα γοργούς ρυθµούς -από εκεί που ήταν µια πρώτη επιλογή παραγωγών που είχαν σχέση µε την αλιεία- στη µονοπωλιοποίηση. Ο
κλάδος πια είναι σκληρό ολιγοπώλιο.
Η Νέα Δηµοκρατία, στην σε πολλά σηµεία εµπεριστατωµένη
επίκαιρη επερώτησή της, µιλάει για εκατόν πενήντα περίπου επιχειρήσεις, επτά εκ των οποίων είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Αν είχαµε εδώ τα στοιχεία –δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά τα
έχω υπ’ όψιν µου- αυτές οι επτά συν άλλες πέντε ή έξι έχουν το
70%-80% της παραγωγικής δραστηριότητας στον τοµέα. Είναι
εξαιρετικά σκληρό ολιγοπώλιο ο κλάδος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να δούµε –και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό ήταν το πρώτο που εξήγγειλε ο κύριος
Υπουργός- το ρόλο των τραπεζών. Με την «αρπαχτή» σε επενδύσεις και µε απίστευτες παρανοµίες έπαιρνε ο άλλος άδεια για
άλφα τετραγωνικά και όλες λειτουργούσαν -όπως έχει αποδείξει
ο κάθε έλεγχος- σε διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια έκταση.
Είχαν υποχρέωση να έχουν ένα υψηλού επιπέδου επιστηµονικό
προσωπικό και µε συγκεκριµένους αριθµούς και είχαν ελάχιστους ή µε µπλοκάκι. Είχαν παραλίες που ήταν φυσικού κάλους
και τις καταπατούσαν.
Η επέκταση γίνεται µε τους πιο ανορθολογικούς όρους. Όλα
αυτά δεν ήταν στηριγµένα σε ίδια κεφάλαια και σε κάποιο σχέδιο
του κράτους, της πολιτείας, είτε επί Νέας Δηµοκρατίας είτε επί
ΠΑΣΟΚ, για να ενισχυθούν αλιευτικοί συνεταιρισµοί και πραγµατικά παραγωγικές δραστηριότητες που αφορούν οικογένειες,
κοινωνίες, κοινωνικά στρώµατα, αλλά κεφάλαιο, µετόχους. Αυτά
έχουν κοντά ποδάρια.
Τώρα που υπήρξε µια πτώση λόγω της οικονοµικής κρίσης σε
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διεθνές επίπεδο, οι τράπεζες και µε την πίεση που έχουν, έθεσαν
πιο σκληρούς όρους. Και αυτήν την ανάπτυξη που έχουν, δεν
µπορούν να την ανατροφοδοτήσουν αυτές οι εταιρείες, γιατί
έχουν από πάνω τους τη δαµόκλειο σπάθη των τραπεζών.
Και έρχεται τώρα ο κύριος Υπουργός χωρίς σχέδιο, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς τίποτα και µόνο µε το επιχείρηµα ότι είναι εξαγωγική βιοµηχανία -ναι, είναι και τη θέλουµε και εµείς- να εξαγγείλει
τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους και µε εγγυήσεις του
δηµοσίου και αποζηµιώσεις, λέει, µέσω ΕΛΓΑ για καταστροφές.
Ποιες καταστροφές; Έχουµε καταστροφές αυτήν τη στιγµή;
Έχει προκύψει κάποιο πραγµατικό πρόβληµα;
Ήδη ο κυβερνητικός προσανατολισµός εξαγγέλθηκε χωρίς
καµµία εγγύηση και χωρίς καµµία εξασφάλιση ποιότητας, βιωσιµότητας και εξασφάλισης κυρίως της διατροφικής αξίας. Με περισσή βεβαιότητα Βουλευτές, συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας µίλησαν για υψηλή διατροφική αξία. Ποιος το έχει
ελέγξει αυτό για τις ιχθυοκαλλιέργειες; Ποιος το έχει βεβαιώσει;
Δεν είναι µονοπώλιο οι τροφές, οι ιχθυοτροφές; Δεν είναι ανεξέλεγκτα πράγµατα αυτά; Ποιος µας δίνει αυτές τις εγγυήσεις; Από
την άλλη υπάρχουν επιστηµονικές µελέτες. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τον κλάδο, αλλά αυτό σηµαίνει ευθύνη από τη µεριά
µιας πολιτείας.
Τέλος, ως προς τα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και στη Νοµαρχία Πειραιά, στο Σαρωνικό και όπου, εν πάση
περιπτώσει, στοιχειωδώς κινήθηκαν ελεγκτικοί µηχανισµοί, τα
πρόστιµα που έπεσαν σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν των ελέγχων είναι απίστευτα. Βέβαια δεν έχει πληρωθεί κανένα πρόστιµο.
Δεν έχω το χρόνο ούτε να τα αναφέρω ούτε και χρειάζεται να
αναφερθούµε σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται
πραγµατικά να βάλλουµε εναντίον του κλάδου γενικώς και αορίστως.
Όµως, όλες οι µονάδες που ελέγχθηκαν στο Σαρωνικό τουλάχιστον, είχαν υπερτριπλασιάσει το χώρο τον οποίο είχαν δικαίωµα να εκµεταλλεύονται και χωρίς τους κανόνες, µε ανάπτυξη
και µικροβίων και άλλων οργανισµών και άλλων χηµικών ενώσεων
επιβαρυντικών ακριβώς γιατί δεν είχαν αυτήν την τεχνολογία και
αυτήν την ορθολογική οργάνωση µε την εξασφάλιση της δηµόσιας παρέµβασης.
Λέµε ότι ναι, είναι υψηλής διατροφικής αξίας και, επίσης, να
το εξασφαλίσουµε αυτό σε φθηνότερη τιµή. Εγώ δεν έχω δει κανέναν πραγµατικό έλεγχο στο χώρο κατανάλωσης που οι πολίτες
καταναλώνουν ψάρια. Το ποια είναι κατεψυγµένα, ποια είναι από
ιχθυοκαλλιέργειες και ποια είναι πελαγίσια, αυτό κανένας δεν
µπορεί να το εξασφαλίσει. Αυτό έχει, επίσης, τη διατροφική του
σηµασία και έχει και την εντιµότητα απέναντι στον καταναλωτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω χρόνο να επεκταθώ. Είναι
πολύ σοβαρό το ζήτηµα. Είναι, πράγµατι, µία πολύ σοβαρή πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο. Μπορεί να ενισχύσει και θέσεις
εργασίας, αν οργανωθεί όµως, µε κανόνες δηµοσίου συµφέροντος και όχι µε τη λογική της αρπαχτής. Δυστυχώς, και σ’ αυτήν
την περίπτωση είχαµε τα φαινόµενα αυτά.
Είναι πια καιρός, ακριβώς γιατί το καµπανάκι χτύπησε, να
υπάρξουν τα αντίµετρα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Μανώλης Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών
και ιδιαίτερα η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε ραγδαία
στη χώρα µας. Αυτό πρέπει να το συνοµολογήσουµε όλοι.
Σήµερα ο κλάδος αυτός θεωρείται, όντως, ένας από τους
δυναµικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής και
µάλιστα µε εξαγωγικό προσανατολισµό, αφού το 75% περίπου
της παραγωγής εξάγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας προκύπτει ότι
έχουµε εκατόν πενήντα περίπου επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας,
οι επτά είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας,
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απασχολούν περίπου δέκα χιλιάδες άτοµα έµµεσα ή άµεσα,
στελεχικό δυναµικό και παράγουν πραγµατικά µία µεγάλη
παραγωγή, 400 εκατοµµύρια ευρώ συνολικής αξίας, περίπου
εκατό χιλιάδες τόνους ετησίως.
Όµως, η ανάπτυξη αυτού του κλάδου παρατηρείται κυρίως και
βασικά στις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να υποστηριχθεί αντικειµενικά
ουδέτερα, αδιαµφισβήτητα, ότι στήριξε αυτόν τον κλάδο στη
διαδροµή της εξέλιξης και της ανάπτυξής του.
Όµως, πολύ ορθά ερωτάται η Κυβέρνηση, ποια είναι τα µέτρα
που έχουν προγραµµατιστεί για την επίλυση των προβληµάτων
που έχουν συσσωρευτεί και τα οποία προβλήµατα αντιµετωπίζει
ο κλάδος για να διασφαλιστεί όχι µόνο η βιωσιµότητα και η
ανταγωνιστικότητά του αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη, γιατί
πραγµατικά υπάρχουν ακόµα περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης.
Αυτά τα αναφέρω, γιατί την τελευταία περίοδο 2004-2009 όλα
έµειναν σε µία στασιµότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν επιµελήθηκε τίποτα για τον κλάδο. Έτσι τα προβλήµατα
του κλάδου συσσωρεύτηκαν και δηµιούργησαν αυτό το αδιέξοδο
που καλείται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να αντιµετωπίσει.
Θα ισχυριστούµε –και µάλιστα µε ευθύνη- ότι έχουν προγραµµατιστεί πολλές από τις λύσεις για θέµατα που ανέµεναν την επίλυσή τους. Αναφερόµαστε στις ρυθµίσεις της αδειοδότησης των
µονάδων εκτροφής των ιχθυογεννητικών σταθµών θαλάσσιας
ιχθυοκαλλιέργειας, που ορίστηκαν µε την πρόσφατη απόφαση
µόλις στις 11-1-2011.
Έτσι οι φορείς των υφισταµένων µονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας µπορεί να προχωρήσουν πλέον στην άµεση προσαρµογή των διοικητικών πράξεων µίσθωσης, άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας, ενώ οι διαδικασίες των διοικητικών πράξεων των
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, όπως αυτές έχουν παραταθεί µε
την απόφαση του Φεβρουαρίου του 2010 , συνεχίζουν να ισχύουν.
Σχετικά, όµως, µε τη χωροθέτηση των µονάδων, που είναι ένα
κρίσιµο ζήτηµα -το κρισιµότερο ζήτηµα και για την ανάπτυξη του
κλάδου, αλλά και για το περιβάλλον της χώρας- έχει ανακοινωθεί
µε απόλυτη ακρίβεια ότι η θεσµοθέτηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες βρίσκεται στην τελική ευθεία.
Τι σηµαίνει αυτό; Έχει ήδη υποβληθεί στην ειδική υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος η στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα της περαιτέρω προοπτικής για την ανάλυση και την επίλυση του
ζητήµατος. Αναρτάται αυτή η στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δηµόσια διαβούλευση.
Έτσι, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, στην
οποία θα πάρουν µέρος όλοι οι φορείς, όλοι οι εµπλεκόµενοι
εταίροι, όλοι οι ενδιαφερόµενοι και οι τοπικοί φορείς, θα έρθει η
γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας. Αµέσως
µετά απ’ αυτήν τη γνωµοδότηση θα έχουµε την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης. Άρα ένα θέµα που
βασανίζει χρόνια τον κλάδο, είναι η οριστική και καθοριστικής
σηµασίας επίλυσή του.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται να κατατεθεί πολύ σύντοµα το νοµοσχέδιο σχετικά µε την πολιτική για το θαλάσσιο
περιβάλλον, µε το οποίο εναρµονίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο
της χώρας µας µε εκείνο της οδηγίας 2008/56 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ώστε µετά απ’ αυτήν την εναρµόνιση να µην έχουµε
προβλήµατα προς την κατεύθυνση αυτή.
Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι επιλύονται όλα τα συσσωρευµένα προβλήµατα όλων των χρόνων και ειδικότερα της πενταετίας 2004-2009, προβλήµατα του κλάδου γι’ αυτόν τον
ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας.
Πράγµατι, η οικονοµία της χώρας πρέπει να στηριχθεί στον
πρωτογενή τοµέα προϊόντων εξαγωγικού προσανατολισµού και
ονοµασίας προέλευσης, όπως είναι αυτός ο κλάδος. Γι’ αυτήν τη
στήριξη έχει δεσµευθεί το ΠΑΣΟΚ και αυτήν τη δέσµευση την
τηρεί και την εγγυάται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Κασαπίδη, κατ’ εξαίρεση σας δίνω τρία λεπτά, για να
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δευτερολογήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άλλωστε το θέµα είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο περιεκτικό,
όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη της συζήτησης, και πιστεύω
ότι ο κύριος Υπουργός πήρε δυνατά µηνύµατα και ερεθίσµατα,
για να επισπευστούν κάποιες διαδικασίες, που, όπως διαπιστώνουµε όλοι, επείγουν και δίνουν µια τροµακτική προοπτική στη
χώρα µέσω του κλάδου, κάτι που τόσο πολύ το έχει ανάγκη
αυτήν την περίοδο.
Συνολικά για τα θέµατα της αλιείας -υποσύνολο του οποίου
αποτελεί και ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών- επισηµαίνω από
τη µεριά µας προς την Κυβέρνηση να γίνουν από τώρα οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε εν όψει της µελλοντικής αναθεώρησης
του κανονισµού 1967/2006 που αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, να
γίνουν προτάσεις αναθεώρησης-τροποποίησης του κανονισµού,
που να επιλύουν θέµατα που είναι απαγορευτικά για τη συνέχιση
της λειτουργίας των αλιευτικών εργαλείων, είτε είναι βιντζότρατες είτε είναι γρι-γρι είτε είναι µηχανότρατες. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας κι αυτό για τη χώρα. Δεν έχω χρόνο να το
αναπτύξω περισσότερο, ωστόσο το αναφέρω για να ξεκινήσει η
προεργασία.
Να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις για να στρέψω την προσοχή
σας και να έχουµε σωστό αποτέλεσµα. Πρέπει να εκµεταλλευτούµε τις µοναδικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται µέσα από
οδυνηρά γεγονότα τόσο στην Αµερική, λόγο της οικολογικής καταστροφής στον Κόλπο του Μεξικού, όσο και στην Ιαπωνία.
Υπάρχει προοπτική να έχουµε διπλασιασµό της εγχώριας παραγωγής και εξαγωγής στις αγορές αυτές. Για να µπορέσουµε να
είµαστε αποτελεσµατικοί σε µια τέτοια στόχευση, χρειάζονται
ενέργειες θεσµικού χαρακτήρα για την άµεση διευθέτηση του
χωροταξικού και όπως ακούσαµε από σας, βρίσκεται ήδη στην
τελευταία ευθεία. Θεωρούµε ότι το θέµα θα λήξει όταν θα ανακοινωθεί και θα τεθεί σε εφαρµογή.
Είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός νέου θεσµικού πλαισίου
που να είναι απλό, ευέλικτο και αποτελεσµατικό, για την αποκατάσταση δυσλειτουργιών που προέκυψαν από τη µεταφορά του
κλάδου της αλιείας από το Υπουργείο Γεωργίας στο ΥΘΥΝΑΛ και
έχουν σχέση και µε τις οριζόντιες δράσεις που ήταν και παραµένουν στο Υπουργείο Γεωργίας, είτε είναι η βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια, είτε είναι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, είτε είναι το
Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων
και των ιχθυρών, που ανήκουν σε άλλο Υπουργείο. Είναι θέµατα
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Και βλέπουµε
πόσο τραγικά αποτελέσµατα προκύπτουν όταν συµβαίνουν οικολογικά ατυχήµατα σε άλλες χώρες. Χρειάζεται να προβλέψουµε
να µην υπάρξουν παρόµοιες καταστάσεις, πόσω µάλλον µε όσα
ακούγονται γενικότερα στη γειτονιά µας, στα Βαλκάνια.
Είναι απαραίτητη η άµεση προκήρυξη µέτρων για τις επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες και στη µεταποίηση µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος της αλιείας.
Επίσης, η διευκόλυνση της χρηµατοδότησης -που µας είπατε
ότι έχετε ξεκινήσει- να µπει σε εφαρµογή.
Τέλος, στο θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας όλων
αυτών των επενδύσεων, να υπάρξει θέσπιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών που θα εγγυώνται την αποτελεσµατική λειτουργία και µεγέθυνση του κλάδου. Είναι ένας κλάδος µε
προοπτικές, αρκεί να έχει αυτές τις εύστοχες θεσµικές και τεχνικές επιλογές, που σας είπα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα σας διαβάσω το κείµενο συµπερασµάτων του Συνδέσµου
Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών, που έλαβε χώρα το καλοκαίρι
του 2007 στη Μυτιλήνη ως προς τις δυνατότητες που υπάρχουν
για οριστική λύση του χωροταξικού προβλήµατος: «Πρόταση:
Έγκριση ειδικού πλαισίου σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες κατά το προηγούµενο του τουρισµού,
της βιοµηχανίας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από το
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ΥΠΕΧΩΔΕ –επί Νέας Δηµοκρατίας ήταν ΥΠΕΧΩΔΕ- µε βάση την
εγκεκριµένη µελέτη του στρατηγικού πλαισίου κατευθύνσεων για
την ανάπτυξη των θαλασσίων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
και τις επιµέρους µελέτες που έχουν εκπονηθεί για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ.»
Τι θέλω να πω µ’ αυτό και γιατί το διαβάζω; Το διαβάζω για τον
αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ, ο οποίος «αναµασά» µία καινούργιου τύπου «καραµέλα» εδώ, όχι εξ αριστερών
ορµώµενη αυτή τη φορά, µε τίτλο «τι κάνατε εσείς τα πέντε χρόνια που κυβερνούσατε». Ορίστε, τι κάναµε. Τρία πράγµατα
βλέπω εδώ, των προηγούµενων ειδικών πλαισίων σχεδιασµού,
τουρισµού, βιοµηχανίας και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θα
ερχόταν και το τέταρτο, δηλαδή ο ειδικός χωροταξικός για τις
υδατοκαλλιέργειες, πλην όµως ήδη το 2007 υπήρχε εγκεκριµένη
µελέτη στρατηγικού πλαισίου και επιµέρους µελέτες ΠΟΑΥ. Εποµένως δεν µπορούµε να πούµε ότι εδώ, αν µη τι άλλο, δεν έχει
γίνει τίποτα. Αρκετά είχαν γίνει.
Δεύτερο σηµείο: Συµφωνήσαµε µε τον κύριο Υπουργό ότι έχει
ιδιαίτερη σηµασία η επίλυση του χωροταξικού προβλήµατος.
Πραγµατικά µας ικανοποίησε η απάντησή του ότι γίνονται οι
ενέργειες και δίνονται οι προτεραιότητες. Απλά θα θέλαµε τώρα
άλλους ρυθµούς και άλλες ταχύτητες. Χρειάζεται ασταµάτητη
πίεση στο ΥΠΕΚΑ προκειµένου να διευθετηθούν όλες οι εκκρεµότητες µ’ αυτό το καθεστώς, διότι αν δεν υπάρχει χωροταξική
διευθέτηση, δεν θα υπάρξει και επίλυση του καθεστώτος των
αδειοδοτήσεων. Αν δεν υπάρξει αυτό, δεν θα υπάρξει καινούργιος επενδυτικός «άνεµος» έτσι ώστε, επιτέλους, να εξευρεθεί η
ρευστότητα που ζητούν αυτές οι επιχειρήσεις, όχι για να κάνουν
κι άλλες «αρπαχτές», κύριε Δρίτσα. Χρεωµένες επιχειρήσεις είναι
και µάλιστα µε σύνολο 500 εκατοµµυρίων ευρώ χρέους και βάλε.
Εποµένως, αυτό που ζητούν αυτή την ώρα είναι να βρουν το βηµατισµό τους σε µια περίοδο κρίσης.
Το τρίτο και το τελευταίο είναι αυτό που δεν ακούσαµε και που
βέβαια δεν είναι απόλυτη αρµοδιότητα του Υπουργείου. Είναι το
ότι πρέπει πάλι µε µεγάλες ταχύτητες και άλλους ρυθµούς να
δείτε τώρα το ζήτηµα της προώθησης των ελληνικών προϊόντων
από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών.
Μιλήσαµε για µία πάρα πολύ µεγάλη ευκαιρία, µία µοναδική ευκαιρία, θα έλεγα. Μπορούν να αξιοποιηθούν οι συνέργειες όχι
µόνο µε τα συναρµόδια Υπουργεία αλλά και µε το δίκτυο των
οµογενών. Ας µην ξεχνάµε ότι στην Αµερική δραστηριοποιείται
ένα πολύ µεγάλο δίκτυο ελληνικών εστιατορίων, τα οποία θα
µπορούσαν –τουλάχιστον αυτά που έχουν στο µενού τους τα ελληνικά ψάρια- να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα σε µία αγορά
στην οποία, όπως σας είπα, από το µερίδιο 1%που κατέχουν τα
προϊόντα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι παρακολουθείτε στενά όλες τις
εξελίξεις στη συγκεκριµένη αγορά. Μας είπατε επίσης ότι επιχειρείτε να διευκολύνετε τις επιχειρήσεις από πλευράς ρευστότητας και µάλιστα ότι προτείνατε στο Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης τη δηµιουργία ενός προγράµµατος στήριξης της ρευστότητας ύψους 70 εκατοµµυρίων ευρώ, αν κατάλαβα καλά,
µέσω του πρώην ΤΕΜΠΜΕ.
Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι «στον αέρα». Κατ’ αρχάς το ΤΕΜΠΜΕ δεν υπάρχει. Έχει αντικατασταθεί από το ΕΤΕΑΝ το
οποίο, έχει αποχωρήσει από τη στήριξη των επιχειρήσεων µέσω
εγγυήσεων δανείων. Δίνει µόνο χαµηλότοκα δάνεια. Πρόσφατα
έγινε και µία συνεδρίαση του ΕΤΕΑΝ για την προετοιµασία ενός
καινούργιου σχετικού προγράµµατος. Ξεχάστε το, λοιπόν, αυτό.
Δεύτερον, θα ήθελα, αν µου επιτρέπετε και µε όλον το σεβασµό, να σας κάνω µία σύσταση: Ξυπνήστε ως Κυβέρνηση. Όπως
αποδείξαµε, το Υπουργείο που είναι αρµόδιο για τη χωροταξία,
κωλυσιεργεί χωρίς λόγο. Εσείς δε µε τη Γενική Διεύθυνση Αλι-
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είας έχετε ένα τεράστιο «πακέτο» να διαχειριστείτε.
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά κάποια νούµερα που ο ίδιος δώσατε σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ).
Σύµφωνα µε δικές σας δηλώσεις, έχει προκηρυχθεί το 61%, της
δηµόσιας δαπάνης ύψους 170 εκατοµµυρίων ευρώ. Όµως, στην
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος που έγινε στις
αρχές Μαρτίου, ανακοινώθηκε ότι από το «πακέτο» αυτό έχουν
διοχετευθεί στο Ενάλιο που είναι ένα ταµείο χαρτοφυλακίου, 35
εκατοµµύρια ευρώ περίπου: 8 εκατοµµύρια για τα µέτρα προσαρµογής αλιευτικού στόλου του Άξονα 1, 22 εκατοµµύρια τον
Άξονα 2 που αφορά στη µεταποίηση, την εµπορία και τις υδατοκαλλιέργειες γενικότερα, και 5 εκατοµµύρια ευρώ για τον Άξονα
4 (αειφόρος ανάπτυξη). Αυτά τα χρήµατα που έχουν τοποθετηθεί
στο ταµείο είναι ανενεργά. Άρα το επιχείρηµά σας για τη στήριξη
της ρευστότητας είναι τελείως «στον αέρα».
Δεν πρόκειται να υπάρξει καµµία απολύτως στήριξη της ρευστότητας. Εξήγησα το λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις του
κλάδου υποφέρουν.
Ένα άλλο, µεγάλο και σηµαντικό ζήτηµα που έχω σηµειώσει
από προηγούµενες οµιλίες σας είναι ότι η εθνική στρατηγική
ανάπτυξης της αλιείας και ο «οδικός χάρτης» που υποσχεθήκατε
αν δεν έχω σηµειώσει καλά, διορθώστε µε- για την εκπόνηση της
στρατηγικής αυτής.
Αυτά προ πέντε µηνών, κύριε Υπουργέ. Και ερωτώ: Τι έχει
γίνει; Σας ανέφερα στην πρωτολογία µου την «τελική ευθεία»,
του κ. Σηφουνάκη για την υιοθέτηση του χωροταξικού, επίσης
προ πενταµήνου.
Και κλείνω µε τις ανοιχτές εκκρεµότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει µια αιτιολογηµένη γνώµη από 27 Ιανουαρίου
2011 –που είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο- σχετικά µε τη στρατηγική προστασίας των θαλασσών. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει, αλλά η αιτιολογηµένη γνώµη θέτει
δίµηνη προθεσµία για απάντηση. Το δίµηνο έληξε στις 27 Μαρτίου. Θέλω να µου πείτε αν στείλατε την απάντηση και τι ακριβώς
περιλαµβάνει.
Και, τέλος, µια σύσταση για τους συνεργάτες σας. Όταν µιλούν Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, να στέκονται εκεί
αµίλητοι και να µην υποµειδιούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο Βουλευτής, κ. Σάββας Αναστασιάδης, έχει το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα
συνεχίσω όπως και στην αρχική µου τοποθέτηση και θα αναφερθώ στον Θερµαϊκό Κόλπο, στις υδατοκαλλιέργειες που αφορούν στη µυδοκαλλιέργεια. Αν κρίνω από την πρώτη εισήγηση
του κυρίου Υπουργού, θα υποθέσω ότι δεν γνωρίζει καθόλου τη
µυδοκαλλιέργεια. Και θα σας συνιστούσα, κύριε Υπουργέ, να
δείτε αυτό το θέµα µε προσοχή. Υπάρχουν σύλλογοι στην περιοχή του Θερµαϊκού, στη Χαλάστρα, στα Κύµινα, στα Νέα Μάλγαρα, οικογένειες ολόκληρες -πάνω από διακόσιοι- που
ασχολούνται µε την καλλιέργεια αυτή.
Αν στις άλλες περιοχές της χώρας το χωροταξικό και οι ΠΟΑΥ
είναι µια ανάγκη, στην περιοχή του Θερµαϊκού είναι επείγουσα
ανάγκη. Έχει φτάσει το όριό της. Έχει κλείσει ο κόλπος από µονάδες. Και αν αναλογιστούµε ότι µιλάµε για εκατόν πενήντα µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών σε όλη τη χώρα και µόνο στο Θερµαϊκό
αναφερόµαστε σε διακόσιες ογδόντα περίπου µονάδες µυδοκαλλιεργειών, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβληµα. Πρέπει να
τεθεί ένα τέρµα µε τις παράνοµες καλλιέργειες.
Πρέπει να µπει µια τάξη στο Θερµαϊκό, διότι όλοι οι καλλιεργητές θα καταστραφούν στο τέλος. Εξαιτίας των πολλών µονάδων –η φέρουσα ικανότητα του κόλπου σαφώς και δεν µπορούσε
να δεχθεί αυτές τις µονάδες- πολύ συχνά παρατηρείται η ανάπτυξη βιοτοξινών και το κλείσιµο του Θερµαϊκού και κατ’ επέκταση αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα µύδια να µην µπορούν να
πωληθούν και έτσι η καλλιέργεια να πάει στράφι.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα µεγάλο θέµα που πρέπει να δείτε. Είναι
άµεσης προτεραιότητας, άµεσης ανάγκης. Και µιλάµε για ένα
κλάδο και µια τάξη η οποία, όπως σας είπα, φέρνει στη χώρα σήµερα -καθότι το σύνολο της παραγωγής εξάγεται- περίπου 30
εκατοµµύρια ευρώ και απασχολεί περίπου δύο χιλιάδες άτοµα
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σ’ αυτήν τη δραστηριότητα.
Η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια είναι σχεδόν απούσα. Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση έτρεξε τις µελέτες, οι οποίες βρίσκονται
πλέον στο ΥΠΕΧΩΔΕ στο τελευταίο στάδιο. Αυτά πρέπει να τα
δείτε. Όπως σας είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι
στο τελευταίο στάδιο. Και πρέπει µε ταχύτητα, µε γρήγορους
ρυθµούς να φτάσουµε στο σηµείο να ολοκληρωθεί το χωροταξικό, να ολοκληρωθεί η ΠΟΑΥ, για να µπει µια τάξη, διότι ο Θερµαϊκός θα κλείσει. Ο Θερµαϊκός κλείνει και οι άνθρωποι αυτοί
που ασχολούνται µε αυτήν τη δραστηριότητα θα καταστραφούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Κυρία Πρόεδρε, πράγµατι, ακούστηκαν σήµερα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα από τους
επερωτώντες Βουλευτές.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να ξεκινήσω τη δευτερολογία µου,
απαντώντας στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είµαστε αδιάβαστοι και θα είχε
φύγει από αυτήν την Αίθουσα αν ήξερε ότι θα άκουγε αυτά τα
πράγµατα. Προφανώς έπρεπε να φύγει πριν µιλήσει, διότι εάν
εκείνος ήταν διαβασµένος, θα ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ο ν.
3874/2010 για τον ΕΛΓΑ κάνει αναφορά στις υδατοκαλλιέργειες
και είναι µια εθελοντική ασφάλιση για αποζηµιώσεις από ζηµιές
που είχαν οι υδατοκαλλιεργητές.
Δεύτερον, µας εγκάλεσε περίπου ότι δεν έχουµε εκπρόσωπο
σαν ΥΘΥΝΑΛ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέτρεψε την
Κυβέρνηση να πει και το όνοµα, ποιος είναι. Ε, λοιπόν, του λέµε
για να ακουστεί. Είναι η κ. Σοφία Λουκµίδου, η οποία είναι
ιχθυολόγος, εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Υπουργείο,
συµµετέχει σε όλες τις οµάδες εργασίας. Είµαστε, επίσης, σε
συνεχή επαφή µε τον Πρέσβη µας τον κ. Παπασταύρου, που είναι
αρµόδιος και βεβαίως και µε την Επίτροπό µας -έχουµε την τύχη
να έχουµε Ελληνίδα Επίτροπο στον τοµέα αυτόν- την κ.
Δαµανάκη.
Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να είχε διαβάσει εκείνος περισσότερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σε ποιο Υπουργείο
ανήκει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Στο ΥΘΥΝΑΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στο ΥΘΥΝΑΛ;
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
(Υπουργός
Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ναι, έχει έρθει σε εµένα. Δεν
το έχετε µάθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Βεβαίως, υπάρχουν και οι
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας, το ΠΟΕ Ναυτιλίας, που
παρακολουθούν όλα τα θέµατα. Είναι αδιανόητο να λέγεται σ’
αυτήν την Αίθουσα ότι τα Υπουργεία δεν είναι σε συνεργασία και
σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέµατα που είναι
ιδιαίτερης σηµασίας για τα την πατρίδα µας.
Αυτό αδικεί πρωτίστως τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος έχει και
µια εµπειρία και δεν έπρεπε να λέει αυτά τα πράγµατα. Βεβαίως
άσκησε και µια κριτική στην Κυβέρνηση. Είπε πράγµατα, που δεν
θα τα επαναλάβω. Ξεχνά, όµως, ο κ. Μαρκόπουλος τις ευθύνες
της Νέας Δηµοκρατίας για τη σηµερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας. Αυτό δεν µπορούµε να το ξεχάσουµε. Δεν το ξεχνάει ο ελληνικός λαός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Σας
άκουσα όλους, χωρίς να βγάλω άχνα, πάρα πολύ προσεκτικά.
Είπατε πολύ σηµαντικά πράγµατα όλοι σας και θα σας δώσω
κάποιες απαντήσεις, γιατί δεν διαφωνώ σ’ αυτά που είπατε.
Και αν σήµερα η Κυβέρνηση βρίσκεται σ’ αυτήν τη δύσκολη
οικονοµική θέση και αν σήµερα ο Πρωθυπουργός της χώρας
γυρίζει όλο τον κόσµο για να πείσει ότι πρέπει να στηριχθεί η
Ελλάδα -και πραγµατικά στηρίζεται- αυτό το κάνει γιατί; Γιατί η
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χώρα µας βρίσκεται σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονοµική θέση λόγω
της πολιτικής που άσκησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να απεµπολούµε τις ευθύνες µας και να
λέµε ότι είναι απούσα η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές
κ.ο.κ.. Θα πρέπει, επιτέλους, να δίνουµε µια εικόνα διαφορετική
στην κοινωνία. Ο κόσµος µάς παρακολουθεί. Αυτοί οι διαξιφισµοί
σε αυτό το στυλ δεν περνάνε πια.
Τώρα, είπε, επίσης, ο κ. Μαρκόπουλος για τη χρηµατοδότηση.
Προφανώς δεν γνωρίζει τις τελευταίες αλλαγές που πραγµατοποιήσαµε στο Ενάλιο Ταµείο και βάσει αυτών των αλλαγών
δεσµεύσαµε 35 εκατοµµύρια προς το σκοπό αυτόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
(Υπουργός
Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Μα, δεν κάναµε τίποτα µας
είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Λοιπόν, δεν µπορούµε να λέµε τη µια
έτσι, την άλλη αλλιώς.
Ο κ. Ροντούλης έθεσε ένα πάρα πολύ σωστό θέµα. Πρέπει να
σας πω, κύριε Ροντούλη, ότι το έχουµε εντοπίσει και εµείς το
θέµα αυτό που πολύ σωστά είπατε και έχουν ξεκινήσει οι
ενέργειες για να διορθωθεί ο νόµος µε την εκπόνηση µιας
εγκυκλίου. Πράγµατι, αυτά, όπως αντιλαµβάνεστε, συµβαίνουν
καµµία φορά, κακώς, αλλά συµβαίνουν. Σηµασία έχει ότι είµαστε
εδώ πέρα, παρακολουθούµε και η Αντιπολίτευση, τα κόµµατα και
η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές και διορθώνουµε όταν κάτι δεν
έχει γίνει σωστά.
Ο κ. Δρίτσας έκανε µια αναφορά στις τράπεζες. Προέκυψαν
καταστροφές, κύριε Δρίτσα. Προέκυψαν στα Ιωάννινα και στον
Αµβρακικό. Και γι’ αυτό ακριβώς οι τράπεζες έρχονται και
στηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις που έπαθαν ζηµιά από αυτές
τις καταστροφές. Η δανειοδότηση µε εγγύηση του δηµοσίου δεν
γίνεται µε ευνοϊκούς όρους, όπως είπατε, αλλά βάσει αυστηρών
κριτηρίων που αφορούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
οπωσδήποτε όχι επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο,
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Σχετικά µε τις εγγυήσεις για τη διατροφική αλιεία, θέλω να σας
πω ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την ασφάλεια των τροφίµων έχει εγκρίνει για τα ψάρια της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας
τη δυνατότητα αναγραφής ότι η κατανάλωσή τους είναι επωφελής για την υγεία. Σύντοµα, θα προβάλουµε –γιατί πράγµατι χρειάζεται µία προβολή αυτό το θέµα- σε συνεργασία και µε τον
κλάδο αυτό το ζήτηµα, για να ενηµερωθεί ο Έλληνας πολίτης και, βέβαια, όχι µόνο ο Έλληνας, αλλά και η παγκόσµια κοινότητα- ότι τα προϊόντα, οι υδατοκαλλιέργειες, διαχωρίζονται
σαφώς µε σήµανση επί της συσκευασίας απ’ αυτά της αλιείας,
βάσει κανονισµού.
Έρχοµαι τώρα σε θέµατα που είχαν να κάνουν µε την επερώτηση, µε τα θέµατα που τέθηκαν. Πρέπει να σας πω ότι η προώθηση των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η
διεύρυνση των αγορών, όπως ειπώθηκε, πράγµατι αποτελούν –
και το είπα και στην πρωτολογία µου- µία προτεραιότητα για την
υπηρεσία, για το Υπουργείο µας. Θεσπίσαµε κανόνες για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, προκειµένου να ταυτοποιηθεί και να
προωθηθεί το ελληνικό προϊόν των υδατοκαλλιεργειών στις
ξένες αγορές.
Αναφέρατε την Αµερική. Όµως, πριν πάω στην Αµερική, θα
µου επιτρέψετε να απευθυνθώ προς τον κ. Αναστασιάδη, ο
οποίος είπε ότι επειδή δεν αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου,
σηµαίνει ότι δεν παρακολουθούµε το θέµα. Εν πάση περιπτώσει,
η µυδοκαλλιέργεια δεν είναι και κανένας κλάδος ευρύτατα γνωστός στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι; Νοµίζω ότι πρέπει να το παραδεχθούµε.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι σε περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Θερµαϊκό, για τα µύδια έχει προωθηθεί από το Υπουργείο µας η σχετική ρύθµιση και βρίσκεται
και αυτή στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση και θεσµοθέτηση αυτών των περιοχών της οργανωµένης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών.
Έχει ζητηθεί, επίσης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
η χρηµατοδότηση των δειγµατοληψιών και η διευκόλυνση των
µετακινήσεων των κτηνιάτρων για πιστοποίηση της ποιότητας και
της υγιεινής των µυδιών. Προγραµµατίζεται, ακόµη, η χρηµατοδότηση εκσυγχρονισµού του εργαστηρίου αναφοράς Θεσσαλο-
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νίκης για την παρακολούθηση της ποιότητας των µυδιών.
Στην αναφορά που κάνατε για τις Ηνωµένες Πολιτείες, είπα
και στην πρωτολογία µου ότι παρακολουθούµε επισταµένως τις
τάσεις σε αυτές τις αγορές και το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
Υπάρχουν, πράγµατι, πολλοί Έλληνες στην Αµερική που θα είχαν
µεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα. Πρέπει να σας πω
σχετικά µε την είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε πως τα προϊόντα µας διακινούνται νωπά και αεροπορικώς.
Αυτό αντιλαµβάνεστε ότι δηµιουργεί ένα κόστος επιπλέον και δεν
κάνει το προϊόν ανταγωνιστικό σε συνδυασµό µε την επιβολή δασµών και την προτίµηση προϊόντων παραγωγής της Κεντρικής
Αµερικής, αφού υπάρχει µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και της
Κεντρικής Αµερικής εµπορική συµφωνία. Η δική µας ποιότητα,
όπως όλοι γνωρίζουµε, των ψαριών του Αιγαίου είναι η καλύτερη
αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κόστος.
Για την Ιαπωνία που αναφέρθηκε, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν ως κύρια εµπορική συνεργασία την
εξαγωγή εκτρεφόµενου και άγριου τόνου. Η συνεργασία µας θα
ενισχυθεί ακόµη περαιτέρω. Έχουµε προχωρήσει και θέλουµε
να έχουµε ακόµη µεγαλύτερη συνεργασία µε την Ιαπωνία.
Σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση προς την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγµατοποίησε η αρµόδια Επίτροπος κ. Δαµανάκη στις αρχές Απρίλιου, υπολογίζεται
ότι οι συνολικές προτάσεις θα τεθούν στη Σύνοδο των Επιτρόπων στις 13 Ιουλίου και στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο.
Οι ελληνικές θέσεις προτείνουν έναν τοµέα υδατοκαλλιεργειών, που να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής. Λαµβάνοντας δε υπ’ όψιν ότι η ευρωπαϊκή
θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια µεσογειακών προϊόντων, από την
οποία το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας
ανήκει, όπως είναι γνωστό, στη χώρα µας, παρουσιάζει στασιµότητα κατά τα τελευταία χρόνια, προτείνουµε να δοθεί έµφαση,
πρώτον, στην προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής. Δεύτερον, στη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να
αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της στασιµότητας της παραγωγής,
που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηµιουργεί ελλειµµατικό εµπορικό
ισοζύγιο, ειδικά εάν λάβουµε υπ’ όψιν και τις συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Προτείνεται επίσης, να δοθεί έµφαση στην επέκταση της έρευνας και της τεχνολογίας, µε σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων
προϊόντων, στις πολιτικές για ισόρροπη ανάπτυξη και ισότιµη συνεργασία όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δύο λεπτά, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Για τους κρατικούς ιχθυογεννητικούς σταθµούς, ρυθµίστηκε
το θέµα µε το συµπληρωµατικό προεδρικό διάταγµα και µεταφέρθηκαν, όπως και η Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στο ΥΘΥΝΑΛ.
Όσον αφορά τώρα τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, έγινε
ενοποίηση των αδειών για τα εκτρεφόµενα είδη υπό τον ενοποιηµένο τίτλο «Μεσογειακά είδη», στο πλαίσιο της απλούστευσης
των διαδικασιών αδειοδότησης αλλά και προώθησης της ελληνικής παραγωγής.
Θέλουµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να πιστεύουµε ότι παρά
την αρνητική συγκυρία της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και
παρά το γεγονός ότι η ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα, θα καταφέρουµε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

να εξασφαλίσουµε τόσο τη βιωσιµότητά της όσο και την ανταγωνιστικότητά της, µε τις πολιτικές που προανέφερα και µε την
ολοκλήρωση εντός των προσεχών ηµερών του ειδικού πλαισίου
χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης.
Με την έγκριση του ειδικού χωροταξικού και την απλούστευση
των διαδικασιών αδειοδότησης, που έχουµε δροµολογήσει, αναµένεται η είσοδος και νέων επιχειρήσεων, νέων επιχειρηµατιών
σε αυτόν τον τοµέα.
Επιπλέον ο κλάδος, κύριοι συνάδελφοι, περνάει σε επόµενη
φάση ωριµότητας µε διακριτή δοµή µεγάλων και µικροµεσαίων
επιχειρήσεων. Το Υπουργείο µας προχωράει σε στοχευµένες
δράσεις για ενίσχυση κάθε κατηγορίας χωριστά.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι µετά την υπογραφή της ΚΥΑ, την
έγκριση του ειδικού χωροταξικού, την συνεπακόλουθη απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και την ίδρυση και
εγκατάσταση µονάδων, θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους επιχειρηµατίες να επενδύσουν σε αυτόν τον κλάδο.
Με µια κουβέντα να απαντήσω και στον κ. Μουσουρούλη. Είναι
δυο διαφορετικά πράγµατα, κύριε συνάδελφε, αυτά που αναφέρθηκαν.
Πρώτον, είναι οι εγγυήσεις δηµοσίου του Υπουργείου Οικονοµικών για δάνεια µέχρι 70.000.000. Ελπίζουµε να πετύχουµε
αυτόν το στόχο. Είναι δύσκολα, το αντιλαµβάνοµαι. Μπορεί να
µην είναι 70, αλλά να είναι 60 ή 50. Πάντως θα είναι σηµαντικό
ποσό. Και επίσης είναι διαφορετικό η ρευστότητα και οι εγγυήσεις από το Ενάλιο για τις επενδύσεις. Είναι δυο διαφορετικά
πράγµατα. Τα χρήµατα του Εναλίου διασφαλίστηκαν στις 30-122010. Άρα, λοιπόν, έχουµε προχωρήσει σε διαβουλεύσεις µε κριτήρια επαγγελµατικότητας και υπάρχει και η εξέλιξη και
συνεχίζουµε. Είµαστε σε συνεχή διαβούλευση.
Θεωρώ ότι σε αυτόν τον τοµέα, τον πολύ δύσκολο πράγµατι –
και πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο τοµέας της αλιείας έρχεται στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, παλαιότερα
το Υπουργείο Ναυτιλίας- γίνεται µια σοβαρή και συστηµατική
δουλειά, διότι πράγµατι, όπως είπα και στην πρωτολογία µου,
όλοι αγωνιούµε γι’ αυτήν τη χώρα, όλοι αγωνιούµε γι’ αυτούς
που µοχθούν µέσα στη θάλασσα για να µπορέσουν και για το
καλό το δικό τους αλλά και για την πατρίδα, να βοηθήσουν την
οικονοµία µας σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τόπο
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
της υπ’ αριθµόν 28/16/14-02-2011 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, προς τους Υπουργούς Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

