ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΓ’
Δευτέρα 30 Μαΐου 2011
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11174
2. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί “Ποινικής ευθύνης των Υπουργών”:
α) Δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι 2/8/2010
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και Υπουργών
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σελ. 11146
β) Δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών, σελ.11146
3. Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο ζητεί
όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παραµείνει υπό δηµόσιο
έλεγχο, µε κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισµό, σελ.
11151
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 11121-11125
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
11125-11141
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 31 Μαΐου 2011, σελ. 11142
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά ταµεία, σελ. 11143
ii. σχετικά µε την αξιολόγηση του Γενικού Νοσοκοµείου
Καρδίτσας, σελ. 11144
iii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας,
σελ. 11146
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i. σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού
ακινήτου στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου, σελ.
11148
ii. σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας, σελ.
11151
γ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την προώθηση επιχειρηµατικών
σχεδίων για την εξόρυξη χρυσού και άλλων µεταλλευµάτων,
σελ. 11153
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την “απαξίωση” της Κρήτης
από τη σηµερινή Κυβέρνηση., σελ. 11156-11174
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Οι Βουλευτές κ.κ. Κ. Τασούλας, Κ. Τζαβάρας, Κ. Καραγκούνης και Α. Λυκουρέντζος κατέθεσαν πρόταση νόµου:
“Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επανελέγχου Δηλώσεων Περιου- σιακής Κατάστασης ετών 1974-2010”, σελ. 11146

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ.11148, 11149, 11150, 11151
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ.11143
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 11151, 11152
ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 11149, 11150, 11151,
11152, 11153
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11143, 11144, 11145
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 11153, 11154
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 11153, 11154
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ,
σελ. 11144, 11145
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11146, 11147, 11148
ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ Ε. ,
σελ. 11146, 11147, 11148
Β. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
σελ. 11158, 11159, 11163
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ,
σελ. 11163, 11164, 11165,
11172, 11173, 11174
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 11168
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11157
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 11160, 11170, 11171
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 11156, 11169
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 11154, 11165, 11166
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 11161, 11163, 11165,
11170, 11171, 11173
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 11167
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 11158
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 11166
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 11159

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΓ’
Δευτέρα 30 Μαΐου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 30 Μαΐου 2011, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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. Νικόλαο Σαλαγιάννη, Βουλευτή Καρδίτσης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας
Άννας αιτείται τη δηµιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη
βόρεια Εύβοια.
2) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Νίγδελης,
πατέρας παιδιού µε ειδικές ανάγκες που επέτυχε στο διαγωνισµό
του ΟΑΕΔ 2008 εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στην φηµολογούµενη ακύρωση του διαγωνισµού διά της πολυετούς αναστολής
εφαρµογής των αποτελεσµάτων.

τικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κύµης εκφράζουν
την αντίθεσή τους απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθµισης
του Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Κύµης σε Κέντρο Υγείας.
7) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπρόσωποι των Αµυγδαλοπαραγωγών της Δηµοτικής Ενότητας Στρυµονικού Δήµου
Ηράκλειας Νοµού Σερρών αιτoύνται την άµεση αξιολόγηση των
καταστροφών, που έχει υποστεί η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς
στην ευρύτερη περιοχή ,από τις υπηρεσίες των ΕΛΓΑ.
8) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού διαµαρτύρεται για το ύψος των
αυξήσεων που επιβάλλονται στον τοµέα των υπηρεσιών του τουρισµού από την πολιτεία και ειδικότερα από τον ΟΛΠ, καθώς και
για το χρόνο λειτουργίας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
9) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του Δήµου Καρδίτσας αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά συνταγογράφηση
φαρµάκων των ασφαλισµένων του ΙΚΑ στο ΚΑΠΗ του δήµου.

3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας αιτείται να ορισθεί µε διοικητική πράξη η Διεύθυνση παρακολούθησης του έργου της και να ενηµερωθεί ο Υπουργός
Πολιτισµού για την άσκηση της εποπτείας.

10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούµενη κατάργησή του.

4) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ καταγγέλλει την κατάργηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων ετών, τις µειώσεις µισθών και συντάξεων,
τις ανεξέλεγκτες ανατιµήσεις κ.λπ..

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Περιφέρειας Καλαβρύτων διαµαρτύρεται για τη φηµολογούµενη
υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Καλαβρύτων.

5) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Πετράκος αιτείται να ενηµερωθεί για το εάν η περιοχή Αγίου Ταξιάρχη Ροβιών Ευβοίας έχει κηρυχθεί πρoστατευόµενος αρχαιολογικός
χώρος.
6) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων, το
Επιστηµονικό Συµβούλιο και η Διεύθυνση Ιατρικής και Νοσηλευ-

12) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αναπληρωτών & Ωροµισθίων
Εκπαιδευτικών ΤΕΕ ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αιτείται την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στα
σχολεία του ΟΑΕΔ.
13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελένη Ιγνατιάδου ζητά να ενηµερωθεί σχετικά µε την συνταξιοδότησή της.
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14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιµβριώτης Δηµήτριος αιτείται
να ενηµερωθεί για την πορεία ένστασης του πατέρα του στον
ΟΓΑ σχετικά µε την επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε σε
σκευάσµατα αντί τροφής σε περίπτωση τραχειοτοµίας.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Συµβασιούχοι Ιατροί - Οδοντίατροι
των Πολυϊατρείων Αθήνας και Πειραιά ΤΑΞΥ διαµαρτύρονται για
την επιλογή των ΤΑΞΥ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να χαρακτηρίζουν προσχηµατικώς τις συµβάσεις τους ως ορισµένου χρόνου, η οποία καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώµατά τους και καταθέτουν
πρόταση νόµου για την τυποποίηση τηςσύµβασής τους.
16) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Μαρτυρικού
Χωριού Ελευθεροχωρίου Γιαννιτσών Νoµού Πέλλας ζητούν αποκατάσταση µετά από εβδοµήντα χρόνια.
17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σίσκος Αναστάσιος αιτείται να
πληροφορηθεί πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη γήρατος.
18) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χατζηκυριάκος Γεώργιος αιτείται να πληροφορηθεί πότε θα του καταβάλουν τα ποσά που
δικαιούται από τα περίπου δύο έτη υπηρεσίας στην Αγροφυλακή
που έχει υπηρετήσει.
19) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Δασοπονίας και ΔΦΠ του ΤΕΙ Λάρισας διαµαρτύρεται σχετικά µε
την απόφαση του Υπουργείου για µη εισαγωγή σπουδαστών στο
τµήµα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άρης Σπίνος, δηµοσιογράφος και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς αιτείται τη µετονοµασία είκοσι ενός οδών Δήµων του Πειραιά, προς τιµήν των
είκοσι ενός Ελληνόπουλων θυµάτων -φιλάθλων της «ΠΑΕ Ολυµπιακός» της 8ης Φεβρουαρίου 1981.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μονίµων Δηµοσίων Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αιτείται τη συµµετοχή των εργαζοµένων όλων των κατηγοριών για την αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας.
22) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φιλοπρόοδος Όµιλος Κάµπου
Νοµού Χίου αιτείται την υπαγωγή της γης του Κάµπου στις
απαλλαγές του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
23) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ανέστης Χατζηαντωνίου
ζητά την έγκριση της υπό θεώρησης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, καθώς και την έγκριση της απαιτούµενης ΚΥ απόφασης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή λιµανιού στην
Καταβάθρα Αντίσσης Λέσβου.
24) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο πολιτιστικός σύλλογος Καλυβών Νοµού Χαλκιδικής «Μυκηβέρνα» διαµαρτύρεται για την
καθυστέρηση συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στις Καλύβες η οποία κρίθηκε κατεδαφιστέα
από την Πολεοδοµία Πολυγύρου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

25) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παµποντιακή Οµοσπονδία
Ελλάδος αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν την ανταλλάξιµη περιουσία των προσφύγων της Μικράς Ασίας και τη διεκδίκηση των οφειλούµενων γερµανικών αποζηµιώσεων από την
περίοδο της κατοχής.
26) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών
και Υπαλλήλων «ΦΙΛΚΕΡΑΜ – JOHNSON» εκφράζει τη διαµαρτυρία του γιατί διακόσιοι είκοσι εργαζόµενοι στην επιχείρηση
εκτός από τη δουλειά τους που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν και τις αποζηµιώσεις τους.
27) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµαρχος Νοτίου Πηλίου, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Πηλίου
και άλλοι φορείς διαµαρτύρονται για την υπουργική απόφαση
για τον καθορισµό της υποχρεωτικής ασφαλιζόµενης αξίας και
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς φυτικής παραγωγής των
10,9 ευρώ ανά στρέµµα για τις βρώσιµες ελιές.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου διαµαρτύρεται για την πώληση του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε ιδιώτες.
29) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων - Ιδρυµάτων - Θεραπευτηρίων και Ατόµων µε Αναπηρίες
διαµαρτύρεται για την µεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ Λάρισας στο
χώρο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων στον Αµπελώνα
Λάρισας.
30) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Ακτηµονικοί Σύλλογοι
Νοµού Μαλγάρων και Κυµίνων Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζουν
τη διαµαρτυρία τους για την άρνηση αδειοδότησης των συλλόγων τους για την έγκριση καλλιέργειας 2011, µε συνέπεια να
χαθεί η προθεσµία για την ενιαία δήλωση καλλιέργειας 2011.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κίνηση Πολιτών για τον περιορισµό των Τυχερών Παιγνίων εκφράζει την αντίθεσή της στο
σχέδιο νόµου «Ρύθµιση της αγοράς παιγνίων».
32) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοϋπαλλήλων ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τη διασφάλιση των εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωµάτων της ΒΙΟΜΕ και του ευρύτερου
κλάδου των κατασκευών.
33) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Πανελλήνιο Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ελληνικά Πετρέλαια εκφράζει τη διαµαρτυρία του
προς τη νέα πρόταση της Εταιρείας, θεωρώντας ότι τα µέτρα
που προτείνει είναι κατά των εργαζοµένων.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αντώνης Γιαλιτάκης εκφράζει
τις απόψεις του για την αναµόρφωση του σώµατος επιθεώρησης.
35) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαραθώνος ζητά
την ένταξη των ΤΑΞΙ του Δήµου Μαραθώνα στην περιµετρική του
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36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα.

49) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλµυρού Νοµού Μαγνησίας αιτείται την ενίσχυση του Αστυνοµικού Τµήµατος Αλµυρού
µε αστυνοµικό προσωπικό, λόγω της ραγδαίας αύξησης της
εγκληµατικότητας στην περιοχή.

37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη συντηρητών στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας.

50) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητά την ένταξη των ΤΑΞΙ του
Δήµου Μαραθώνα στην περιµετρική των Αθηνών.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων της Περιφέρειας
Καλαβρύτων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη φηµολογούµενη υποβάθµιση του Γενικού Νοσοκοµείου Καλαβρύτων.

51) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων πρώην Κοινοτήτων µε την επωνυµία «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» αιτείται την κατάργηση των αναχρονιστικών γεωγραφικών
περιορισµών και την άσκηση του µεταφορικού έργου στην ενιαία
εδαφική περιφέρεια των Δήµων.

39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη µετρητών ισχύος για τα φωτοβολταϊκά στη ΔΕΗ Κορωπίου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις που υπάρχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου.
41) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων αιτείται την ανάγκη τροποποίησης του νοµικού πλαισίου που διέπει
τη λειτουργία του ΝΠΔΔ µε την επωνυµία Εγχώριος Περιουσία
Κυθήρων-Αντικυθήρων.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αγωγές των κατοίκων του Νoµού Αχαΐας για τις γερµανικές
αποζηµιώσεις.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο σύστηµα µεταφοράς χρηµάτων στο εξωτερικό από τη διακίνηση
λαθροµεταναστών.
44) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Αγκιστρίου Νοµού Αττικής αιτείται τη διάθεση κατάλληλων µηχανηµάτων για τον καθαρισµό του δάσους και των αντιπυρικών
ζωνών που υπάρχουν και είναι σε αθλία κατάσταση.
45) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Αγκιστρίου Νοµού Αττικής αιτείται τη χρηµατοδότηση από πόρους του ΤΕΟ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Αγκιστρίου» του Δήµου Αγκιστρίου.
46) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την οριστική
µελέτη και ένταξη στο έργο ανέγερσης εργατικών κατοικιών του
οικοπέδου που διαθέτει ο ΟΕΚ στη θέση Πίσσιδες στον Άγιο Νικόλαο.
47) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Αγίου Νικολάου
«Αίολος» αιτείται την κατ’ εξαίρεση παραµονή κάποιων από τους
αθλητές στους Ξενώνες διαµονής, στο Αθλητικό Κέντρο του Αγ.
Κοσµά.
48) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται να αποκατασταθεί πλήρως η ζηµιά που υπάρχει
στο λιµενικό έργο Σισίου, καθώς και να γίνουν τα αναγκαία έργα
για την προστασία του από ενδεχόµενες καταστροφές.

52) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να πληροφορηθεί τι
έχει γίνει µε την ένσταση του ασφαλισµένου κ. Φραγκούλη Μπιρδούλη, σχετικά µε το ποσό που ζητά να του καταβληθεί από ιατρικές δαπάνες.
53) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών διαµαρτύρεται για την επικείµενη κατάργησή του.
54) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών καταθέτουν τα συµπεράσµατα της µελέτης µετά από
µετρήσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που έκαναν στην
Περιοχή της Ν. Μάκρης.
55) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Αναστάσιος Τσίνας, Προϊστάµενος του Τµήµατος Ζωϊκής Παραγωγής του ΤΕΙ
Ηπείρου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη φηµολογούµενη
κατάργηση είκοσι τεσσάρων τµηµάτων ΤΕΙ της χώρας, µεταξύ
των οποίων και το τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου
που εδρεύει στην Άρτα.
56) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται την παραχώρηση χώρου του ΕΟΤ στο Δήµο του,
για τη δηµιουργία ανοικτού παιδότοπου παιδικής χαράς, πάρκου
διασκέδασης κ.λπ..
57) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι καταυλισµών του Δήµου Κηφισιάς διαµαρτύρονται για την απόφαση του Δήµου για άµεση
εκκένωση και αποµάκρυνσή τους από τους καταυλισµούς και ζητούν την αναστολή αυτής της απόφασης.
58) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων
Ουσιών αιτείται την επίλυση οικονοµικών και θεσµικών θεµάτων
των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών.
59) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Περιφέρειας
Θεσσαλίας «Άγιος Νικόλαος» ζητούν την αναδροµική αναπροσαρµογή των συντάξεων από 1-1-2011 ώστε να αντιστοιχούν σε
ποσοστό το 70% των εν ενεργεία µισθών ανά ειδικότητα και κατηγορία σύµφωνα µε τον ισχύοντα συνταξιοδοτικό νόµο.
60) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου αιτείται
την ολοκλήρωση του αντισταθµιστικού έργου της λιµνοδεξαµε-
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νής Αγίου Γεωργίου στο Δήµο του.
61) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου διαµαρτύρεται για το ενδεχόµενο κατάργησης του Ειρηνοδικείου
Θήρας.
62) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός
Νεµέας καταθέτει προτάσεις σχετικά µε τις ζώνες Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης.
63) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας αιτείται µερικό διακανονισµό της επιστροφής των κεφαλαίων που πήραν ως πυρόπληκτοι για να µπορέσουν να επιβιώσουν, λόγω της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε εκµετάλλευση πολιτών από γερµανικό οίκο χρυσού στον Βόλο.
74) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα αναπάντητα ερωτήµατα από την εταιρεία διαχείρισης στερεών
αποβλήτων για τα ΧΥΤΑ Ξερόλακας.
75) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις αποκρατικοποιήσεις
που φαίνεται να δυσκολεύουν την παραχώρηση της παραλιακής
ζώνης στην Πάτρα.
76) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
του Δηµάρχου Δυµαίων για οικονοµική ενίσχυση του Δήµου για
την κατασκευή χώρου στέγασης υπηρεσιών του.

64) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συνταξιούχων του ΝΑΤ
Περιφέρειας Θεσσαλίας «Ο Άγιος Νικόλαος» αιτείται την αναδροµική αναπροσαρµογή των συντάξεων του ΝΑΤ στο 70% των
µισθών των εν ενεργεία ναυτικών.

77) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο κ. Παπακωνσταντίνου Σοφοκλής αιτείται ίση και δίκαιη
αντιµετώπιση των µεταµοσχευµένων υπαλλήλων του δηµοσίου
µε τους µεταµοσχευµένους Βουλευτές.

65) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας Νοµού Λασιθίου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του 2ου Γραφείου ΠΕ Λασιθίου µε έδρα τη Σητεία.

78) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρωτότυπη κατασκευή ενός ποδηλάτου που κατασκευάστηκε για
λογαριασµό της ΓΑΙΟΣΕ και δοκιµάστηκε σε τµήµα της σιδηροδροµικής γραµµής στην περιοχή Αραχωβίτικων.

66) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο θέµα διακοπής της
λειτουργίας των απογευµατινών ιατρείων στο ΠΓΝΠ εξαιτίας της
µη πληρωµής των εργαστηριακών γιατρών.
67) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται οικονοµική ενίσχυση ως έκτακτη ανάγκη και όχι
ως νέα έργα για την αποκατάσταση των ζηµιών από την κακοκαιρία του χειµώνα στην περιοχή της Αµµουδάρας Αγίου Νικολάου
και για το λιµενικό έργο Σισίου.
68) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων - Ιδρυµάτων - Θεραπευτηρίων
και Ατόµων µε Αναπηρίες Ν. Λάρισας διαµαρτύρονται για την
µεταστέγαση της σχολικής µονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από την Λάρισα στο χώρο του Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων στον Αµπελώνα.
69) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της
αστυνόµευσης στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και
της Δυτικής Ελλάδος εξαιτίας της αυξανόµενης εγκληµατικότητας.
70) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα της Δηµοκρατικής Κίνησης Νοσοκοµειακών Γιατρών να γίνει το
Καραµανδάνειο, Παιδιατρικό Νοσοκοµείο Αναφοράς της Δυτικής Ελλάδας.
71) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εγκατάλειψη
των δύο βασικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας.
72) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα της Ηπείρου αιτούνται την συνέχιση της λειτουργίας του Τµήµατος Ζωϊκής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου.
73) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

79) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αυθαίρετη πράξη πολίτη, περίφραξης δηµόσιας παιδικής χαράς του
Δήµου Πάτρας.
80) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δηµιουργία χώρων
φιλοξενίας µεταναστών.
81) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αύξηση ποσοστού
της ανεργίας έως και 20% στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
82) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε λύσεις που προτείνουν οι τοπικές πολιτικές δυνάµεις για τη διαχείριση του
µεταναστευτικού στη Πάτρα
83) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην οικονοµική διαχείριση του Δήµου Πατρέων.
84) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δήµοι της χώρας µετά
από την διακοπή της χρηµατοδότησης των ενταγµένων έργων
στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
85) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανεπάρκεια δίωξης της εγκληµατικότητας από την Ελληνική
Αστυνοµία.
86) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Ιδιοκτητών Ταξί Νοµού Ηρακλείου «Ο ΜΙΝΩΑΣ» ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και «ΓΟΡΤΥΣ» καταθέτουν τις
προτάσεις τους σχετικά µε τις επικείµενες αλλαγές του νόµου
λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων.
87) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την κάλυψη των κενών θέσεων ια-
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τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Τοπική Μονάδα
Υγείας Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.
88) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ διαµαρτύρεται για την περικοπή των συντάξεων, τις συνεχιζόµενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ..
89) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Ενότητα Φιλιατρών
του Δήµου Τριφυλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την οικονοµική
ενίσχυση του Δήµου για τη στερέωση και αποκατάσταση του

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος.
90) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά µείωση των εσόδων της
«Ολυµπίας Οδού» που είχε αναλάβει την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνας- Κορίνθου-Πατρών-Πύργου-Τσακώνας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 14111/31-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3586/11-052001 έγγραφο από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 14885/13-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαδηµούλη Δηµήτριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1068254 ΕΞ 2011/3264/11-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 15135/18-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13137/11-05-

11129

2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 15156/18-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. TKE/Φ.2/
9448/11-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών,
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Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 15203/14-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8542/
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11846/11-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 15216/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8543/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11847/11-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 15235/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. οικ.24231/
11-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-
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ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 15264/20-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουβέλη Φώτιου- Φανούριου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 7017/4/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

13151/11-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 15315/26-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13154/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 15519/02-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1194/11-05-

11139

2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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11. Στην µε αριθµό 15637/03-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μουλόπουλου Βασίλειου, Διώτη Ηρούς δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. TKE/Φ.2/9449/11-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 31 Μαΐου 2011.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε 4120/14-3-2011 αναφορά του πρώην Προέδρου της
Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τον προσδιορισµό της αµοιβής των µηχανικών για τις
νέες οικοδοµικές άδειες, και την κατάργηση της κατώτατης τιµής
για το πιστοποιητικό ενεργειακής επάρκειας.
2. Η µε αριθµό 13985/663/29-3-2011 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.
3. Η µε αριθµό 12586/4-3-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Σκοπελίτη προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνέπειες από την µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
4. Η µε αριθµό 14696/11-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη βασικών χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 15296/21-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών εργασιών στο φρούριο Σιγρίου Λέσβου.
2.- Η µε αριθµό 14743/12-4-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαµόρφωση της κατανοµής του Δηµοσίου χρέους ανάµεσα στους εγχώριους και ξένους θεσµικούς
επενδυτές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 905/24-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς
τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Καρατζαφέρη θα απαντήσει ο
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Καρατζαφέρης, για να παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µόλις χθες το γειτονικό σπίτι που µένω χρειάστηκε κάποια µικροεπισκευή. Δεν λέω ποιας ειδικότητας. Ήρθε
κάποιος τεχνίτης εκεί, κάθισε δέκα λεπτά, 50 ευρώ. Το κράτος
για έναν ασθενή, όταν επισκέπτεται έναν γιατρό για την υγεία
του, χρεώνεται 20 ευρώ. Είκοσι ευρώ ο γιατρός. Αυτό σας το
δίνω, ενδεικτικά αν θέλετε ως µέγεθος. Και καλά να τα έπαιρνε.
Δεκαοκτώ µήνες οι συµβεβληµένοι µε τα Ταµεία γιατροί είναι
απλήρωτοι, ένα ολόκληρο φορολογικό έτος. Έχουν καταθέσει
αποδείξεις και αύριο θα φορολογηθούν.
Είχατε δεσµευθεί ως Κυβέρνηση. Το είχε πει και ο Πρωθυπουργός µέσα στην Αίθουσα, όταν το είχα συζητήσει µαζί του
και µου είχε πει ότι θα βρεθεί λύση να πληρωθούν σε σαράντα
ηµέρες. Όµως οι γιατροί µένουν απλήρωτοι. Οι εφηµερίες είναι
σχεδόν δέκα µήνες. Θα πληρωθούν; Θα πάρετε πρωτοβουλία να
πληρωθούν; Αν δεν πληρωθούν, τουλάχιστον να µην πληρώσουν
εφορία. Κάτι πρέπει να γίνει.
Αντιλαµβάνοµαι το πώς είναι η χώρα, όµως τουλάχιστον σ’
αυτό το ευαίσθητο σηµείο της υγείας, της πρωτοβάθµιας περίθαλψης πρέπει να υπάρξει µια πρόνοια, ένα αποτέλεσµα. Υποχρεούστε να βρείτε τον τρόπο να εξοφληθούν οι γιατροί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θέτετε δύο θέµατα. Θα σας απαντήσω στην πρωτολογία µου και στα δύο.
Το πρώτο που λέτε είναι σχετικά µε τους γιατρούς που είναι
συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑΔ, δηλαδή µε το Ταµείο των δηµοσίων
υπαλλήλων.
Εδώ η κατάσταση που παρέλαβα ήταν να συσσωρεύονται
οφειλές του Ταµείου αυτού προς τους γιατρούς που ξεπερνούσαν κατά τα συνήθη το ένα έτος. Αυτό είναι µια πρακτική που
µας χαρακτήρισε στο παρελθόν, πλην όµως είναι µια αχαρακτήριστη πολιτική που µας χαρακτήρισε και πρέπει να εξαλειφθεί.
Θα µου πείτε: Μιλάτε για µια καλή σας πρόθεση; Όχι, µιλώ για
πράγµατα τα οποία έχουν γίνει µέχρι τώρα, την ώρα που µιλάµε
δηλαδή. Έχω κάνει πολλές προσωπικές προσπάθειες και µία εξ
αυτών ήταν και νοµοθετική.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, έχουµε την αλλαγή αυτής της πρακτικής, όχι αλλαγή εν τω γενάσθαι, αλλά µία αλλαγή ως αποτέλεσµα
πρακτικής εφαρµογής. Ποια είναι αυτή; Δεν υπάρχει πια αυτό το
έτος της καθυστέρησης. Ήδη έχουν γίνει οι προσπάθειες και
έχουν αρχίσει οι πληρωµές στο χρόνο που προσδιορίσαµε εδώ
από τη θέση αυτή προ του Πάσχα, ειδικά στους γιατρούς Αθήνας και Πειραιά που αναφέρεστε. Δεν υπάρχει –το λέω και το
υπογραµµίζω- γιατρός στον οποίο να µην έχει καταβληθεί ένα
κοµµάτι των οφειλοµένων από την πλευρά του δηµοσίου και
µέχρι το τέλος της παρούσας φάσης, µέχρι το τέλος Ιουνίου,
κύριε Πρόεδρε, θα έχουν πληρωθεί οι γιατροί στο µεγαλύτερο
µέρος των οφειλών του δηµοσίου, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και το πρώτο δίµηνο του 2011.
Επαναλαµβάνω: Συµπεριλαµβάνεται και το πρώτο δίµηνο του
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2011, δηλαδή ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος του τρέχοντος έτος
και αυτό είναι πραγµατική αλλαγή. Για τα δε υπόλοιπα χρωστούµενα που αφορούν ένα διάστηµα του 2010 έχει δεσµευτεί το
Υπουργείο Οικονοµικών µέσα στους επόµενους µήνες να πάρουµε αυτά τα χρήµατα, ούτως ώστε το Σεπτέµβριο να µην τους
οφείλουµε ούτε ένα µα ούτε ένα ευρώ.
Τώρα, για τους γιατρούς του δηµοσίου –αναφερθήκατε και σε
αυτούς γιατί είπατε και για τις εφηµερίες- δεν υπάρχει κανονική
εφηµερία που να µην καταβάλλεται ένα µήνα µετά την πραγµατοποίησή της. Πρόκειται για ένα νόµο της κ. Ξενογιαννακοπούλου, του οποίου έχω εγώ την ευθύνη της εφαρµογής και πηγαίνει
όπως σας τα λέω. Αυτό για τις τακτικές εφηµερίες. Για τις πρόσθετες υπάρχει η καθυστέρηση και υπάρχει και η πολυπλοκότητα των νοσοκοµείων της τρίτης ζώνης. Να µην λέω όµως,
πολλές λεπτοµέρειες γιατί χάνεται η ουσία ενός ερωτήµατος που
είναι σωστό και έχει την απάντηση που σας λέω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ως προς αυτούς –και έκλεισα, κυρία Πρόεδρε- είναι απολύτως
δεδοµένο ότι µέσα το επόµενο δίµηνο θα κλείσουµε και κάθε εκκρεµότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες εφηµερίες
των γιατρών του ΕΣΥ. Εδώ ο αστερίσκος µου δεν σχετίζεται µε
την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, αλλά µε τη µεσολάβηση
της υπογραφής µιας απόφασης του Υπουργού των Οικονοµικών
που αφορά στα νοσοκοµεία της λεγόµενης «τρίτης ζώνης», όπου
και αυτή η τροπολογία θα εξαλείψει κάθε τελευταία δυσκολία
που έχουµε στο θέµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, αυτή τη δέσµευση την
έχουµε ξανακούσει σε αυτή την Αίθουσα. Το θέµα είναι ότι οι γιατροί δεν πληρώνονται. Να δούµε, λοιπόν, εάν πράγµατι στις προθέσεις του Υπουργείου, πέρα από την ανάγκη εξυπηρετήσεως
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει δέσµευση ότι τότε θα
έχουν εξοφληθεί οι γιατροί. Πληρώνουν εφορία για χρήµατα που
δεν έχουν λάβει. Το πράγµα είναι παντελώς χύµα και δεν µπορεί
να προχωρήσει αυτό.
Έχουµε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρετε τι αποτέλεσµα
θα βγάλετε; Είναι ζήτηµα εάν θα εκλέξετε έναν στον Ιατρικό Σύλλογο µε όλα αυτά τα πράγµατα. Επαναστατούν όλοι οι γιατροί.
Δεν είναι µόνο οι γιατροί της µίας πλευράς. Εδώ έρχονται γιατροί
του ΠΑΣΟΚ που µας λένε: «Φωνάξτε να πάρουµε τα λεφτά µας.
Είµαστε δεκαοκτώ µήνες χωρίς χρήµατα». Ρωτήστε τους γιατρούς Βουλευτές εντός της Αιθούσης να σας πουν σε τι περιπέτεια πραγµατική έχουν οδηγηθεί.
Θέλουµε ξεκάθαρη κουβέντα: «Τότε θα πληρωθούν». Σήµερα
µας οµολογήσατε: «Το 2010 πληρώνονται ακόµα και θα δούµε».
Τι πάει να πει: «Θα δούµε;». Λύση τώρα, λύση αύριο: Λεφτά! Και,
επιτέλους, υποχρεούστε να βρείτε µία λύση σε αυτή την Κυβέρνηση, η οποία δεν µπορεί να περπατήσει.
Κύριε Υπουργέ, συνειδητοποιήσατε σήµερα τι συνέβη; Είδατε
τι έγραψαν οι «FINANCIAL TIMES»; Έγραψαν ότι µπαίνει ενεχυροδανειστής στην Ελλάδα µε ενέχυρο την περιουσία µας και δεν
θα είναι καν θεσµικός φορέας, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θα
είναι ιδιώτης. Θα έρθει, δηλαδή, κάποιος Σόρος εδώ και θα λέει
«αυτό δικό µου, αυτό δικό µου, αυτό δικό µου» και θα µας βγάζει
τα δακτυλίδια από τα χέρια!
Αυτό έρχεται και είναι προϊόν της ασυνεννοησίας που υπάρχει
στα δύο µεγάλα κόµµατα. Όσο δεν συνεννοείστε, θα επιβάλλονται πιο επαχθείς όροι. Δεν αντέχει η ελληνική οικονοµία. Ας το
καταλάβουν. Έρχεται ο ενεχυροδανειστής και είναι πολύ επικίνδυνο πράγµα.
Και για όσους ενδιαφέρονται για µαθήµατα Ιστορίας θα σας
πω γιατί υπήρξε η συνεννόηση Ευρυβιάδη µε Θεµιστοκλή.
Υπήρξε αναγκαία η συνεννόηση γιατί είχε προηγηθεί η προδοσία
του Εφιάλτη και έφερε τους Πέρσες στην Αθήνα ή το ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία!
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ στην επιδηµία
που υπάρχει στην Ευρώπη. Έχουµε ήδη δέκα θανάτους στη Γερ-
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µανία από τα αγγουράκια της Ισπανίας. Τι συµβαίνει µε την Ελλάδα; Τι άµυνες έχουµε; Θέλω τη διαβεβαίωσή σας ότι δεν
έχουµε κάνει εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα, γιατί
σας θυµίζω ότι πέρυσι η χώρα αναγκάστηκε να κάνει εισαγωγή
µαρουλιών από την Ιταλία. Να µας το πείτε αν υπάρχει πρόβληµα, αν υπάρχει κίνδυνος και σε παράγωγα προϊόντων από τα
αγγουράκια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πάµε στο τελευταίο ερώτηµα που θέσατε, κύριε
Πρόεδρε και το οποίο αφορά την υγεία του ελληνικού λαού. Πρέπει να είµαι σαφής.
Από την περασµένη Πέµπτη έχω δώσει εντολή, διά του Υφυπουργού, του κ. Αηδόνη, στον ΕΦΕΤ να ερευνήσει τι συµβαίνει
ακριβώς στην αγορά. Είχαµε πληροφορηθεί το θέµα που ξεκίνησε από την Ισπανία. Το Σαββατοκύριακο µε διαβεβαίωσαν ότι
δεν υπάρχει καµµία εισαγωγή που να έχει γίνει από την Ισπανία
σε ό,τι αφορά το προϊόν αυτό. Μάλιστα σχετική διαβεβαίωση δίνουν στις ελληνικές αρχές και οι ισπανικές αρχές.
Άρα, θέλω να σας πω µ’ αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε, ότι
ενεργήσαµε αµέσως µόλις µάθαµε ότι έχει δηµιουργηθεί θέµα
στη Γερµανία και η απάντηση που προέρχεται και από τις ισπανικές αρχές είναι πως δεν υπάρχει τέτοιου είδους αυτού του
προϊόντος εισαγωγή στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά ένα µείζον πολιτικό θέµα που θέτετε και σχετίζεται µε σηµερινό δηµοσίευµα έγκυρης εφηµερίδας, έχω να σας
πω µόνο µία φράση επ’ αυτού. Η Ελλάδα τεχνική βοήθεια σε µία
σειρά από θέµατα που σχετίζονται µε την πορεία της οικονοµίας
της, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που είµαστε εµείς Κυβέρνηση,
δέχεται και δεχόταν και στο παρελθόν για διάφορους τοµείς και
σε διάφορα θέµατα. Υπήρχε τεχνική βοήθεια, υπήρχε βοήθεια
και από πλευράς ανθρώπινου δυναµικού. Υπάρχει αυτή η βοήθεια και µετά την υπογραφή του µνηµονίου. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
Ως προς αυτό, όλοι οι Υπουργοί που έχουν αναλάβει κάποια
ευθύνη, γνωρίζουν και µπορούν να σας επιβεβαιώσουν του
λόγου µου το αληθές. Πέραν αυτού, όµως, όλα τα υπόλοιπα δεν
κινούνται στο χώρο της πραγµατικότητας.
Είµαι κατηγορηµατικός, είµαι σαφής και λέω όσα λέω ως
προϊόν της δικής µου εµπειρίας, αλλά και της συνεννόησής µου
µε τους συναδέλφους µου και κυρίως µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Συνεπώς, ας βάλουµε µία τελεία εδώ. Έτερο θέµα δεν
υπάρχει.
Βέβαια, είµαστε σε µία πορεία διαµόρφωσης της λύσης για τη
χώρα που θα της παράσχει καταφύγιο έως το έτος 2014. Ο Έλληνας πολίτης που σήµερα ανησυχεί, πρέπει να ξέρει ότι οι κινήσεις µας –ειδικά οι κινήσεις µειζόνων Ελλήνων πολιτικών των
τελευταίων ηµερών- και ειδικότερα οι κινήσεις της Κυβέρνησης
σε ό,τι αφορά τη συνεννόησή µας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι τέτοιες που µπορούν να δηµιουργούν βεβαιότητα στον Έλληνα πολίτη ότι δεν κινδυνεύει ούτε αυτός ούτε η περιουσία του.
Θα προχωρήσουµε µε ασφάλεια.
Θέλω από τη θέση αυτή, του απαντώντος Υπουργού, κύριε
Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που ως
Πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού σχηµατισµού έχετε
καταβάλει για τον απεγκλωβισµό της χώρας.
Τέλος, πριν καθίσω, κυρία Πρόεδρε, τρεις σειρές ακόµη σε
σχέση µε το πρώτο θέµα.
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω σε ό,τι αφορά τους γιατρούς
του ΟΠΑΔ ήδη καταβάλλονται 197 εκατοµµύρια ευρώ οφειλές
του παρελθόντος χρόνου. Σ’ αυτές τις οφειλές συµπεριλαµβάνονται και οι δύο πρώτοι µήνες του 2011. Αυτό συγκροτεί αλλαγή. Αλλαγή εν τοις πράγµασι κι όχι αλλαγή στην καλή µας
θέληση.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς των νοσοκοµείων, δεν
υπάρχει καθυστέρηση για την καταβολή –καµµία µάλιστα- των
τακτικών τους εφηµεριών. Υπάρχει το πρόβληµα µε τις πρόσθετες εφηµερίες, που κι αυτό θα εξαλειφθεί στο επόµενο χρονικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάστηµα, δηλαδή τον Ιούνιο και µέσα στο καλοκαίρι.
Τέλος, όσον αφορά το φορολογικό θέµα που θέσατε, έχω
µπροστά µου τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση, η οποία ορίζει ότι
για το γιατρό η υποχρέωση συµπερίληψης αυτής της αµοιβής
στη φορολογική του δήλωση προκύπτει από την εκκαθάριση της
σχετικής δαπάνης για το δηµόσιο και µετά. Συνεπώς, δεν έχουν
κανέναν λόγο οι γιατροί να υποβάλλουν αυτό το έσοδό τους, που
δεν είναι πραγµατικό έσοδο, στις φορολογικές τους δηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 902/24-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Νικολάου Σαλαγιάννη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιολόγηση του Γενικού
Νοσοκοµείου Καρδίτσας.
Το λόγο έχει ο κ. Σαλαγιάννης, προκειµένου να παρουσιάσει
εν συντοµία την επίκαιρη ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός µπορεί να έδωσε τη δυνατότητα στον
Υφυπουργό να απαντήσει, αλλά µιας και είναι εδώ θέλω να ακούσει την ερώτησή µου.
Εγώ δεν ανήκω σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι όλα είναι καλά
και τίποτε δεν πρέπει να αλλάξει, ούτε σ’ αυτούς που δεν κατανοούν σε ποια κατάσταση είναι η χώρα και πόσο µεγάλη κι αποφασιστική προσπάθεια πρέπει να καταβάλλουµε για να
αλλάξουµε τη ροή των πραγµάτων.
Ανήκω όµως σ’ αυτούς που λένε ότι όλα πρέπει να γίνονται µε
καθαρούς κανόνες και µε ενηµέρωση και της κοινωνίας και των
φορέων. Κατάµατα να αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα, ακόµη κι
αν υπάρχει ρήξη. Πάντως, να ξέρουµε τι συζητάµε.
Δεν συµβαίνει αυτό σε κάποιους τοµείς τελευταία, όπως για
παράδειγµα στο νοµό µας, αναφορικά και µε τα θέµατα της παιδείας, µε τις συγχωνεύσεις των σχολείων, όπως έγιναν, δηλαδή
ισοπεδωτικά και χωρίς καµµία συζήτηση -πράγµα που ήταν
λάθος- αλλά και µε το θέµα των ΤΕΙ, όπου δεν µας παρέχετε καµµία τεκµηρίωση για το γιατί και το πώς.
Τελευταία όµως αρχίζουµε να έχουµε πρόβληµα και µε το νοσοκοµείο. Είδε το φως της δηµοσιότητας το πόρισµα της Επιτροπής Λιαρόπουλου, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Καρδίτσας, ένα
νοσοκοµείο που εµείς κι όλοι οι φορείς το θεωρούσαµε διαχρονικά και διακοµµατικά, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, ένα
«διαµάντι» όσον αφορά τη λειτουργία του. Επαναλαµβάνω: Διαχρονικά και διακοµµατικά όλοι οι παράγοντες είχαν αυτή την εκτίµηση. Και ξαφνικά βλέπουµε σε µια µελέτη, σε µια αξιολόγηση
να παίρνει βαθµό -1 µε άριστα το 5.
Ζητήσαµε και ζητάµε -και ο νυν Διοικητής- µια τεκµηρίωση, µε
βάση ποια στοιχεία και µε ποια κριτήρια έγινε αυτό. Βάσει όλης
αυτής της αξιολόγησης, ξαφνικά βλέπουµε να προτείνεται η κατάργηση της ΜΕΘ, η µεταφορά της Μαιευτικής, της ΩΡΛ, του
εργαστηρίου Παθολογοανατοµίας από ένα νοσοκοµείο, που αν
αυτά συµβούν, θα καταπέσει σ’ ένα νοσοκοµείο τρίτης κατηγορίας.
Κάνουµε, λοιπόν, αυτή την επίκαιρη ερώτηση και θέλουµε να
µας απαντήσετε µε βάση ποια κριτήρια γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις κι αν εσείς, που είστε ο τελικός κριτής των πραγµάτων,
µπορείτε να δεχθείτε τέτοιου είδους απαξίωση των νοσοκοµείων.
Θα πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν µπορώ να πω ότι έχω κουραστεί να επαναλαµβάνω τα ίδια. Δεν έχω δικαίωµα να χρησιµοποιώ τέτοιες
εκφράσεις, αλλά οι Πρόεδροι του Σώµατος, όλοι τους ανεξαιρέτως, µε έχουν ακούσει από τις παραµονές των δηµοτικών εκλογών απευθυνόµενος σε διαφόρους συναδέλφους µας απ’ όλη τη
χώρα να λέω: «Μην ανησυχείτε. Αυτά που διαδίδονται στην περιφέρειά σας, ότι θα κλείσει το άλφα ή το βήτα νοσοκοµείο είναι»
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–έλεγα τότε- «αποκυήµατα της φαντασίας, µε µικροκοµµατική
λογική». Εν όψει των δηµοτικών εκλογών κάθε υποψήφιος συνδυασµός έλεγε ό,τι ήθελε.
Και στη συνέχεια, όταν από την 1η Απριλίου ανοίξαµε το θέµα
της συνένωσης των δυνάµεων του ΕΣΥ, για να αντέξει το ΕΣΥ,
για να µην κλείσουν σαράντα από τα εκατόν τριάντα δύο νοσοκοµεία το 2012, συνένωση δυνάµεων για να αντιµετωπίσουµε τα
προβλήµατά µας µε καλύτερους όρους, µε το που ξεκίνησε αυτή
η συζήτηση εάν δεχόµουν -µε την έννοια ότι µου την υπέβαλε
ένας επιστήµονας, ο κ. Λιαρόπουλος, που έχει την ευθύνη, ή ο κ.
Κυριόπουλος- µία πρόταση, αµέσως εισέπραττα αντιδράσεις
ωσάν να είχαµε αποδεχθεί την επιστηµονική πρόταση.
Και εδώ η ανησυχία µπορεί να είναι εύλογη και να τη δικαιολογήσουµε αν δεν κρύβει µέσα της το εξής, που είναι πάρα πολύ
επικίνδυνο: Δεν µπορείς να αφαιρέσεις το λόγο από την επιστήµη, ούτε µπορείς να πεις ότι ως πολιτικοί δεν ακούµε τίποτα.
Παρέλκει κάθε τεκµηρίωση η κάθε επιστηµονική συµβολή. Αυτό
είναι φαινόµενο άλλων εποχών. Έχουµε διαγράψει τη σχέση µας
µε αυτό. Δεν µπορώ να πω ότι δεν έχω ανάγκη έναν καθηγητή
στον τοµέα αυτό και ό,τι κι αν πω εγώ, θα το πω και θα είναι
σωστό, επειδή το είπα.
Όχι, κύριε συνάδελφε. Κάθε επιστήµονας έχει την ελευθερία,
όταν του ζητάς να σου δώσει µία γνώµη, να σκεφτεί καθ’ όπως η
επιστήµη του τού επιβάλλει και τα κριτήριά του τον οδηγούν να
σκέφτεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Από εκεί και πέρα, επίσης υπογραµµίζω –και σε εσάς- ότι δεν
υπάρχει απόφαση για τις συνενώσεις των δυνάµεων του ΕΣΥ που
να ανακοινωθεί από άλλον, εκτός από τον Υπουργό Υγείας και
τους δύο Υφυπουργούς Υγείας. Αν επ’ αυτών δεν αρθρώσει λόγο
ο Λοβέρδος, ο Τιµοσίδης, ο Αηδόνης, δεν υπάρχει απόφαση. Και
έχω δώσει και τη δήλη ηµέρα γι’ αυτές τις ανακοινώσεις: την 1
Ιουλίου.
Κύριε συνάδελφε, έως τότε ανησυχούν κάποιοι ευλόγως, ανησυχούν κάποιοι άλλοι εξ επαγγέλµατος. Πάντως, πραγµατικός
λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει. Ειδικά για τη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας της Καρδίτσας –ε, όχι, κύριοι συνάδελφοι, σας το δηλώνω κατηγορηµατικά- σε καµµία περίπτωση δεν συµπεριλαµβάνεται στις σκέψεις και δεν θα συµπεριληφθεί στις αποφάσεις
του Υπουργείου µας αυτή η επιλογή, η οποία θα ήταν καταστροφική για το νοµό γιατί η Μονάδα αυτή εξυπηρετεί πάρα πολλές
χιλιάδες ανθρώπων και δεν θα είχαµε τίποτα να περιµένουµε από
µία τέτοια κίνηση. Συνεπώς, ας διαγράψουµε αυτό το θέµα από
την ηµερήσια διάταξη του πολιτικού µας διαλόγου.
Θέλω, όµως, στη δευτερολογία µου να συνοδεύσω τα όσα
προείπα, µε ορισµένα ακόµα επιχειρήµατα και µε κάποια στοιχεία
που αφορούν το νοµό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Σαλαγιάννης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με ικανοποίηση άκουσα τον Υπουργό και για τη ΜΕΘ, αλλά
και συνολικότερα για τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπίσει –
και θα αποφασίσει τελικά, αφού τα συζητήσουµε- και µε ποια κριτήρια το τί θα γίνει µε τα Νοσοκοµεία.
Θέλω να πω εδώ –γιατί θέλω δηµόσια να το εκφράσω- το εξής:
Η τελευταία έκθεση του Υπουργείου που αφορά τα αποτελέσµατα των νοσοκοµείων κατατάσσει το Νοσοκοµείο Καρδίτσας,
ανάµεσα στα πενήντα οκτώ µεσαία νοµαρχιακά νοσοκοµεία,
τρίτο σε απόδοση. Επίσης, αυτή τη στιγµή είµαστε σε µία φάση
να κινούνται προγράµµατα ύψους 600.000 ευρώ περίπου από το
ΕΣΠΑ.
Υπάρχει µία συνείδηση της κοινωνίας της Καρδίτσας, αλλά και
των γύρω νοµών, ότι το νοσοκοµείο είναι πολύ καλό, γι’ αυτό και
έχουµε εισροές ασθενών από τους γύρω νοµούς.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, µπορεί εσύ από την πλευρά σου έτσι
να κινείσαι: Μπορεί να ακούς τους επιστήµονες –σωστά- την τεκµηρίωσή τους, τα κριτήριά τους και τελικά να συνολικοποιείς όλα
τα κριτήρια και παίρνεις αποφάσεις. Έχουµε γίνει µάρτυρες
όµως, και άλλων δεδοµένων: Ότι ξαφνικά βρισκόµαστε σε αποφάσεις χωρίς καµµία συζήτηση, καµµία τεκµηρίωση, και καµµία
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ενηµέρωση και γι’ αυτό πολλές φορές µπορεί κάποιοι από εµάς
να είναι καθ’ έξιν ανθιστάµενοι εκεί που δεν πρέπει. Αλλά όµως,
η εµπειρία µας έχει δείξει ότι πρέπει να επαγρυπνούµε.
Να σας πω ένα παράδειγµα: Η ΩΡΛ στην Καρδίτσα µε κάποια
κριτήρια µπορεί το 2010 να µην ήταν αποδοτική. Μα, πρέπει κάποιος να λάβει υπ’ όψιν του ότι η ΩΡΛ στην Καρδίτσα επί πεντέµισι µήνες πέρσι, καλώς ή κακώς, είχαν επίσχεση εργασίας λόγω
των ενεργών εφηµεριών.
Όµως, αυτή η κλινική µέσα σε επτά χρόνια είχε τριάντα δύο
χιλιάδες περιπτώσεις στα εξωτερικά ιατρεία, χίλιες εκατόν εξήντα νοσηλείες, και έγιναν τετρακόσιες σαράντα – τετρακόσιες
πενήντα µεγάλες επεµβάσεις στο νοσοκοµείο. Είναι κακό να απαξιώνουµε τους επιστήµονες που δουλεύουν εκεί, τους εργαζόµενους, το ίδιο το νοσοκοµείο, επειδή –σας επαναλαµβάνωκάποιες µελέτες προβάλλονται ως αποφάσεις των Υπουργείων.
Εγώ πάντως σήµερα ακούω µε µεγάλη χαρά ότι τίποτα δεν
έχει αποφασιστεί, όπως βεβαίως ακούω µε µέγιστη χαρά το γεγονός ότι ο παραλογισµός της µεταφοράς της ΜΕΘ δεν πρόκειται να γίνει πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αντί να προσέχουν κάποιοι εκτός Αιθούσης, αλλά και κάποιοι
εντός Αιθούσης –ειδικά από την κοινοβουλευτική Αριστερά- τις
προσπάθειες που κάνουµε να ενισχύσουµε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, έχουν εφεύρει την ιδιωτικοποίηση ως κορωνίδα της πολιτικής µας.
Εδώ λέµε να κάνουµε έναν αγώνα να κρατήσουµε όλα τα νοσοκοµεία µας, να εξορθολογίσουµε τη διάταξη των δυνάµεών
µας µέσα στις δοµές µας και µας λένε ότι αυτό είναι ιδιωτικοποίηση! Δεν ακούµε τέτοιου είδους µοµφές. Είναι µοµφές ψευδείς.
Ωστόσο, σε αιτιάσεις του τύπου «σκέφτεστε κάτι άλλο σε αυτές
τις συνενώσεις των δυνάµεων, θα καταστρέψετε αναγκαίες µονάδες;», είπα στην πρωτολογία µου τι ακριβώς θα κάνω και αναφέρθηκα συγκεκριµένα και για τη ΜΕΘ του νοσοκοµείου σας.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, αισθάνοµαι µια αδικία γιατί ειδικά στη
νοσοκοµειακή µονάδα, για την οποία ο συνάδελφός µου ο κ. Σαλαγιάννης κάνει αναφορά, εµείς έχουµε δώσει δείγµα γραφής
το 2010. Μιλάω για το νοσηλευτικό προσωπικό που προσλάβαµε.
Αν δεν ήταν ο κ. Τιµοσίδης και εγώ να επιταχύνουµε τις διαδικασίες το τελευταίο –κατά κυριολεξία- δίµηνο, ακόµα θα µιλάγαµε
για τη σειρά Κ-7, τους νοσηλευτές δηλαδή που ενώ είχε ανάγκη
το σύστηµα, δεν θα τους έπαιρνε ή θα αργούσε να τους πάρει.
Τρεις χιλιάδες εκατό νοσηλευτές έχουν πιάσει δουλειά µέσα στο
2010. Παράλληλα, κύριε συνάδελφε, έχουµε και τις προσλήψεις
των γιατρών. Έχουµε προσλάβει είκοσι έναν επικουρικούς και
δεκατρείς ειδικούς µόνιµους γιατρούς και επίσης έχουµε και τον
καταµερισµό για το 2011.
Ακούστε όµως. Εδώ θέλω να είµαι σαφής και κατηγορηµατικός
και απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους που είναι αυτή τη
στιγµή στην Αίθουσα. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις ιατρικού
προσωπικού, εγώ τις ανακοίνωσα, αλλά είπα στην Εθνική Αντιπροσωπεία –και το επαναλαµβάνω εδώ- ότι τις ανακοινώνω ως
ένα µέτρο, το οποίο εν πάση περιπτώσει υπάρχει, αλλά που αν
ήµουν στο πόστο αυτό θα έλεγα στον κ. Ραγκούση να µη µου
δώσει τους γιατρούς αυτούς.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, στο σύστηµά µας –εδώ δεν έρχοµαι για να δηµαγωγώ, εδώ έρχοµαι να σας κοµίσω µια καλή είδηση, αλλά δεν παύω να αναφέρω ποια είναι η πραγµατικότητα,
για να έχουµε καθαρή σχέση- έχουµε υπερδιπλάσιους γιατρούς
απ’ όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Πελατειακά κατανεµηµένους και
άνισα κατανεµηµένους; Ναι, αλλά έχουµε υπερδιπλάσιους και
δεν µπορεί ένας Υπουργός Υγείας όταν προκηρύσσει θέση γιατρού καρδιολόγου ή παθολόγου στο Μεσολόγγι και στη Ζάκυνθο
και έχει µηδέν υποψηφιότητες να ανέχεται προσλήψεις στα µεγάλα αστικά κέντρα! Όχι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι. Όχι! Δεν
τα αντέχουµε άλλο αυτά! Αυτά πρέπει να αλλάξουν!
Για το 2011 προλέγω ότι πέραν ακραίων-ακραιοτάτων περιπτώσεων θα είµαστε αρνητικοί σε όλα τα αιτήµατα για πρόσληψη
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νέων γιατρών. Θα είµαστε θετικοί στον καλύτερο καταµερισµό
τους και η συνένωση των κλινικών µέσα στα νοσοκοµεία αυτό το
σκοπό έχει.
Θα πάµε µε αυθαίρετες αποφάσεις, κύριε Σαλαγιάννη, χωρίς
διάλογο; Από την 1η Απριλίου εγκαινιάστηκε ο κοινωνικός διάλογος για τη συνένωση των δυνάµεων. Έχουµε προχωρήσει δυο
µήνες τώρα σε όλες τις περιοχές της χώρας µε τη δική µας παρουσία –και µία και δύο φορές- σε λύσεις που µας υπέβαλαν οι
φορείς, στη συνέχεια οι αρµόδιοι υπεύθυνοι των υγειονοµικών
περιφερειών και τώρα στις 5 Ιουνίου κλείνει η κατάθεση των προτάσεων από την περιφέρεια προς το κέντρο και στις 30 Ιουνίου
θα έχουµε –αφού ξανασυζητήσουµε µε την περιφέρεια- τις τελικές αποφάσεις, τις οποίες την 1η Ιουλίου εµείς θα ανακοινώσουµε.
Θα δώσουµε και ένα δεκαπενθήµερο για την ανοιχτή διακυβέρνηση για να κατατεθούν προτάσεις και από όποιον δεν είναι
φορέας αλλά έχει γνώµη και θέλει επί αυτών που θα ανακοινώσουµε εµείς, να µας πει κάτι. Θα κάνουµε και έναν τελευταίο
γύρο από 1 έως 15 Ιουλίου και στις 16 Ιουλίου θα υπάρχει το νέο
τοπίο σε ό,τι αφορά τις δυνάµεις του ΕΣΥ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών» όπως ισχύει:
1. Δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι 2/8/2010 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Βουλευτές κύριοι Κωνσταντίνος Τασούλας, Κωνσταντίνος Τζαβάρας,
Κωνσταντίνος Καραγκούνης και Ανδρέας Λυκουρέντζος κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επανελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ετών 1974-2010».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Θα συζητήσουµε τώρα τη δεύτερη µε αριθµό 915/24-5-2011
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα, προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας.
Το λόγο έχει η κ. Τσουµάνη για να παρουσιάσει την επίκαιρη
ερώτησή της.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, έχει
όπως γνωρίζετε, πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού µας. Οι συνέπειες αυτές από ηθική και κοινωνική άποψη είναι πολύ πιο σοβαρές όταν πρόκειται για παιδιά
και µάλιστα για παιδιά µε ιδιαίτερα προβλήµατα. Ενώ τα παιδιά
αυτά αποτελούν, όπως όλοι ξέρουµε, ιδιαίτερα ευάλωτα µέλη
της κοινωνίας µας, παρατηρούµε φαινόµενα εγκατάλειψης των
φορέων προστασίας τους.
Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου τριάντα περίπου οργανώσεις,
όπως και αυτή «Μαζί για το Παιδί» που είναι µία ένωση εθελοντικών οργανώσεων, έβγαλαν µία κραυγή αγωνίας για τα θέµατα
αυτών των παιδιών, για τη συνέχιση της λειτουργίας των φορέων
που τα υποστηρίζουν. Μιλάµε για παιδιά µε χρόνιες παθήσεις,
µε οικογενειακά προβλήµατα και οι φορείς αυτοί απειλούνται µε
κλείσιµο.
Κύριο πρόβληµά τους αποτελεί η σηµαντική περικοπή τακτικών επιχορηγήσεων τόσο για το 2010 όσο και για το 2011 σε ποσοστό από 30% έως και 70%, όπως επίσης και η καθυστέρηση
καταβολής νοσηλίων και τροφείων από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και βεβαίως µε παράλληλα προβλήµατα στο επίπεδο
της φορολογίας τους.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και
κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και αποδοτικότητας των κοινωνι-
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κών δαπανών –ένα θέµα στο οποίο πάσχει η χώρα µας- επιβάλλουν την άµεση παρέµβασή σας, έτσι ώστε τα περισσότερα από
δεκαπέντε χιλιάδες παιδιά να συνεχίσουν να απολαµβάνουν των
απαραίτητων για τη διαβίωσή τους υπηρεσιών. Βεβαίως, µε
αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί και ένας ικανός αριθµός θέσεων
εργασίας, που ξέρετε ότι είναι πολύτιµες ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
Κατά συνέπεια θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να σας ρωτήσω τα
εξής: Τι µέλει γενέσθαι µε την καταβολή των οφειλόµενων επιχορηγήσεων και εάν θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα συµψηφισµού των οφειλών των ασφαλιστικών υποχρεώσεων µε τις
οφειλές του δηµοσίου;
Επίσης, εάν προτίθεσθε να συζητήσετε µε το Υπουργείο Οικονοµικών την τροποποίηση των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας ως προς τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
αυτών των ιδρυµάτων και των δωρεών προς τα ιδρύµατα αυτά;
Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω εάν θα προχωρήσετε ως Υπουργείο στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώµατα του παιδιού, κάτι που η προκάτοχος Υπουργός Υγείας είχε
ξεκινήσει;
Επίσης, κάτι τελευταίο, κατά πόσο αξιοποιείτε τους πόρους
του ΕΣΠΑ, µε ποιον τρόπο, µε ποια επιχειρησιακά προγράµµατα
και προς ποια κατεύθυνση, γιατί όπως ξέρουµε το ΕΣΠΑ είναι
ένα πολύτιµο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Τσουµάνη, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Τιµοσίδης.
Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τη συνάδελφο κ. Τσουµάνη- Σπέντζα.
Κυρία συνάδελφε, θίγετε ένα πολύ ευαίσθητο θέµα. Είναι ένα
θέµα που, δυστυχώς βλέποντας την προϊστορία στις ερωτήσεις
που γίνονται προς το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι τίθεται κάθε τόσο. Και τίθεται για
όλα τα προνοιακά ιδρύµατα γενικότερα, είτε αυτά είναι δηµόσια,
είτε είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή, είτε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε και αυτόνοµες πρωτοβουλίες ιδιωτών ή ενώσεων ή συλλόγων. Βεβαίως, οι ερωτήσεις αφορούσαν
και αυτό το ευαίσθητο κοµµάτι της παιδικής προστασίας, ένα
θέµα τόσο σοβαρό που πολλές φορές όποιος έχει στο νοµό του
ένα τέτοιο ίδρυµα για να δεχθεί είτε οικοτροφείο είτε παιδόπολη,
µόνο τότε µπορεί να καταλάβει την τραγικότητα αυτής της κατάστασης: Ξαφνικά µία οικογένεια επτά, οκτώ, εννιά παιδιών
µένει χωρίς πατέρα, χωρίς µητέρα στο δρόµο και ψάχνει η πολιτεία εσπευσµένα και ασµένως να βρει χώρο να µπορέσει να προστατεύσει αυτά τα παιδιά.
Θίγετε, λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Και έχετε θέσει
πέντε ερωτήµατα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και εγώ µε ειλικρίνεια θα σας πω ότι δεν είναι τόσο ικανοποιητική η δυνατότητα να
απαντήσουµε και στα πέντε ερωτήµατα. Και επειδή συνηθίζω να
είµαι πολύ ρεαλιστής και ειλικρινής σε όσους συναδέλφους θέτουν τέτοια ερωτήµατα, θα ξεκινήσω λοιπόν µε µία οµολογία, ότι
η πολιτεία, όλα τα προηγούµενα χρόνια, όλων των κυβερνήσεων,
δεν στάθηκε και δεν κατάφερε να δώσει µία απάντηση ικανοποιητική σ’ αυτό το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, δηλαδή, στο πρόβληµα στα άτοµα τα οποία είναι πολύ άσχηµα, άτοµα µε
αναπηρία, όπως λέγεται, να µπορούµε να δώσουµε µία ικανοποιητική λύση, να µπορούν να βρουν τη φροντίδα αυτή που πρέπει,
τη φροντίδα της πολιτείας.
Έτσι, κατά καιρούς, είχαµε τις πρωτοβουλίες των πολιτών, είτε
ήταν γονείς που είχαν δικά τους παιδιά και δεν ήξεραν πού να τα
αφήσουν, γονείς που έκαναν έναν αγώνα µια ζωή και που στο
τέλος καταλήγουν να µας πουν όλοι το τραγικό αυτό που το έχω
ακούσει αρκετές φορές, ότι κάνουν µόνο µια ευχή, να µη µείνει
το παιδί τους, όταν πεθάνουν αυτοί, στο δρόµο. Και κάνουν την
τραγική ευχή που δεν έχει τολµήσει να την κάνει κανένας γονιός:
Καλύτερα να τελειώσει το παιδί µου πιο µπροστά τη ζωή του
παρά να µείνει κάπου χωρίς φροντίδα.
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Ε, λοιπόν, αυτό µας κάνει να πρέπει να είµαστε πολύ σοβαροί
για να το αντιµετωπίσουµε. Και συµφωνώ, λοιπόν, ότι σ’ αυτό η
απάντηση που δώσαµε µέχρι τώρα δεν ήταν αυτή που πρέπει.
Θα έρθω, όµως, σε ένα-ένα από τα ερωτήµατά σας και θα ξεκινήσω από µερικά, γιατί τελειώνει ο χρόνος µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα απαντήσω και για τις πληρωµές και για το συµψηφισµό που
ρωτήσατε -που είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα- και για τα ασφαλιστικά ταµεία που δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και
για ένα σοβαρό πρόβληµα που φέτος προέκυψε εκτάκτως. Ήταν
ένα πρόβληµα µε την ψήφιση του νόµου περί «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
που τα χρήµατα δεν έφθασαν έγκαιρα στα προνοιακά ιδρύµατα,
γενικότερα σε όλα τα προνοιακά ιδρύµατα, αλλά κυρίως σε αυτά
που αφορούν την παιδική ηλικία και που πράγµατι πέρασαν δύσκολες µέρες, αλλά που σύντοµα θα ανακουφιστεί αυτή η δυσκολία που αντιµετώπισαν µέχρι τώρα. Θα πω συγκεκριµένα
πράγµατα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκατε ως αγωνιών γονιός, που όλοι είµαστε, βεβαίως. Περιµένουµε, όµως και την πολιτική σας θέση στο ζήτηµα
αυτό. Πράγµατι, ίσως η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν µπόρεσε να σταθεί αρωγός µε τον τρόπο που έπρεπε στα ιδρύµατα
αυτά.
Ωστόσο τώρα, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι
και φέτος, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Έχουν, δηλαδή, αισθητή διαφορά. Και τι θέλω να πω µ’ αυτό; Κατ’ αρχάς,
είκοσι από τους τριάντα έναν απειλούµενους µε κλείσιµο φορείς
δεν έχουν ενηµερωθεί για το αν θα πάρουν χρήµατα και πότε. Οι
περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πάρει καν την πρώτη δόση
και δεν γνωρίζουν τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούν να
προγραµµατίσουν τίποτα.
Επίσης, δέκα τρεις από τους τριάντα έναν φορείς έχουν απλήρωτο προσωπικό από δύο έως οκτώ µήνες. Καταλαβαίνετε ότι η
µη καταβολή µισθών και η αδυναµία καταβολής εργοδοτικών εισφορών επιφέρει στα άµισθα µέλη, στα ούτως ή άλλως άµισθα
και εθελοντικά µέλη των διοικητικών συµβουλίων, ευθύνες αυστηρές και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί οφείλουν σε δεκαεννιά
από τους τριάντα έναν φορείς νοσήλια από τρεις µήνες έως ενάµιση χρόνο. Αυτά, λοιπόν, τα νούµερα είναι καταλυτικά.
Ας µην ξεχνάµε, κύριε Υπουργέ -ίσως το θίξατε και εσείς- ότι
περισσότεροι από αυτούς τους φορείς υποστηρίζονται µε βάση
την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισµό. Ο εθελοντισµός
σήµερα, όπως και πάντα, έχει µια βαθιά παράδοση στην ελληνική
κοινωνία και καθορίζει πολύ σηµαντικά την προστασία αυτών των
παιδιών.
Μάλιστα, κάποιοι από τους εκπροσώπους αυτού του εθελοντισµού µάς παρακολουθούν σήµερα από τα θεωρεία και νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι επί της ουσίας σε αυτούς απαντάτε. Είναι,
λοιπόν, σηµαντικό να µας πείτε για το θέµα του συµψηφισµού
που περιµένουµε και να µας πείτε, επίσης, για το θέµα του κατά
πόσον έχετε τη βούληση και την πολιτική προτεραιότητα να κάνετε ειδική συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών για το
θέµα της τροποποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας.
Ξέρετε ότι τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύµατα βασίζονται
στην εθελοντική προσφορά, στις δωρεές και στις χορηγίες. Με
το νέο φορολογικό νόµο, όµως, αυτό το πράγµα γίνεται σχεδόν
απαγορευτικό.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω –και θα ήθελα µία απάντηση και
σε αυτό, παρακαλώ- ότι στο Υπουργείο Απασχόλησης και ειδικότερα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου Δυναµικού,
στο κεφάλαιο για τις παρεµβάσεις κοινωνικοοικονοµικής ένταξης
ευπαθών οµάδων, υπάρχει ένα έργο, που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί, µε τίτλο «Στέγες υποστηρικτής διαβίωσης», προϋπολογισµού 25 εκατοµµύριων ευρώ.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι απολύτως αναξιοποίητο. Είναι
θέµα, λοιπόν, προτεραιοτήτων, δηλαδή τι πολιτικές προτεραιότητες βάζουµε, σε µια εποχή που έχουµε πραγµατικά περιορι-

11147

σµένα οικονοµικά. Ωστόσο, όµως, οι κοινοτικοί πόροι µπορεί να
µας δώσουν µία διέξοδο.
Εποµένως, αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και θα ήθελα, επίσης – κλείνοντας- να κάνω και µία πρόταση.
Γνωρίζουµε όλοι, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ως Βουλευτές ότι ένα 5% της βουλευτικής µας αποζηµίωσης είχε οριστεί
να κατευθύνεται σε ένα ταµείο που είχε συσταθεί επί κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής, το οποίο ταµείο –όπως ξέρουµε όλοιτον περασµένο Δεκέµβριο καταργήθηκε, µε αποτέλεσµα οι εισφορές αυτές να πηγαίνουν στη «µαύρη» τρύπα του Υπουργείου
Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα έκανα, λοιπόν, την πρόταση αυτού του είδους η εισφορά,
που συνολικά -αν θέλετε- µέσα στο χρόνο δίνει γύρω στα 1 µε
1.2 εκατοµµύρια ευρώ, να διατεθούν προς µία τέτοια κατεύθυνση, βεβαίως πάντα µε κριτήρια και µε την ευθύνη του αρµόδιου Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα προχωρήσουµε αµέσως στις
απαντήσεις των ερωτήσεων που θέσατε.
Μέχρι τις 31-12-2010 οι προνοιακοί φορείς ιδιωτικού δικαίου
εποπτεύονταν και επιχορηγούνταν άµεσα από την τότε νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάλυπτε -και καλύπτει και σήµερα βέβαια- συµπληρωµατικά τυχόν ελλείµµατα αυτών των προνοιακών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε έκτακτες επιχορηγήσεις και από τον
προϋπολογισµό, αλλά και από το προϊόν του ειδικού κρατικού
λαχείου. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται και τώρα, ανάλογα, βέβαια, µε τις πιστώσεις που διέθετε και µε τα σχετικά αιτήµατα
των φορέων.
Με το ν.3852, λοιπόν, µε τίτλο «Νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µεταβιβάστηκαν όλες
αυτές ο αρµοδιότητες είτε σε δήµους είτε σε περιφέρειες. Αυτό,
λοιπόν, δηµιούργησε µία καθυστέρηση γραφειοκρατική. Τα χρήµατα ενεγράφησαν στον προϋπολογισµό του εθνικού µας
Υπουργείου και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών και
µε τις περιφέρειες υπήρξε µία καθυστέρηση. Τα χρήµατα αυτά
έχουν επιστραφεί στις περιφέρειες και ήδη από το Υπουργείο Οικονοµικών έχει δοθεί το 35% του ποσού αυτού που αφορά τη φετινή χρονιά, το οποίο ήταν περίπου 16 εκατοµµύρια αλλά
καταλήγει να είναι 15 µε µία µικρή περικοπή.
Εποµένως αυτά τα χρήµατα µερικοί φορείς τα έχουν πάρει πολύ µικρός αριθµός, απ’ ότι έµαθα- τις τελευταίες µέρες και
πρόκειται αυτές τις µέρες να πάρουν την επιχορήγηση του πρώτου τριµήνου του 2011. Αυτό θα γίνει πολύ σύντοµα, όµως, χωρίς
να καθυστερήσει τόσο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Τα υπόλοιπα είναι το θέµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το θέµα είναι ότι επειδή ακριβώς πρέπει να πάµε
στα άλλα, εµείς µεταφέραµε όλο αυτό το ποσό στις περιφέρειες
και οι περιφέρειες, αφού έχουν ήδη προχωρήσει στη διαδικασία
του πρώτου τριµήνου, θα συνεχίσουν πολύ σύντοµα να καλύψουν πράγµατι δύσκολες περιπτώσεις, γιατί όλα αυτά τα ιδρύµατα έχουν προβλήµατα.
Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν εργαζόµενοι που δεν πληρώθηκαν, υπάρχουν φορείς από το διοικητικό συµβούλιο –άνθρωποι
µε τους οποίους έχω συνοµιλήσει- που έβαλαν ακόµη και δικά
τους χρήµατα για να µπορέσουν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε υπογράψει ήδη και το κρατικό λαχείο
έχει «φύγει». Το έχει υπογράψει και ο κ. Κουσελάς, που είναι εδώ
και τον ευχαριστώ γιατί έκαναν τη διαδικασία πολύ γρήγορα.
Επειδή αυτό καθυστερεί και θα κάνει µεγάλο χρονικό διάστηµα,
το παρακολουθούµε, ώστε να σπάσουµε ρεκόρ αυτήν τη φορά

11148

και να πάρει πολύ γρήγορα το κάθε ίδρυµα αυτό το ποσό που
του αναλογεί. Αυτό σχετικά µε τα χρήµατα που πρέπει να πάρουν.
Θα πάω στο δεύτερο ερώτηµά σας, το οποίο έχει να κάνει µε
τα ασφαλιστικά ταµεία. Εδώ θα ήθελα να πω αρκετές λεπτοµέρειες. Δεν θέλω να σας κουράσω και να φάω το χρόνο µου µε το
τι δίνει κάθε ταµείο. Όσον αφορά το ΙΚΑ, οι µόνες ανεξόφλητες
υποχρεώσεις είναι προς την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών και
αφορούν λογαριασµούς του 2011. Έχουν ήδη ενταλµατοποιηθεί
και θα εξοφληθούν άµεσα µετά τη θεώρησή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στον ΟΓΑ έχουµε συνάψει σύµβαση µε τα σωµατεία της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», µε την «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών», µε το Χατζηπατέρειο Ίδρυµα, µε το Κέντρο Ειδικών Ατόµων
«Η Χαρά». Από τα τηρούµενα στοιχεία νοσήλια προς απόδοση
έχουν υποβληθεί στον οργανισµό µόνο από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών και έχουν αποδοθεί σε ποσοστό 50% για την
απαιτούµενη δαπάνη έως και τον Ιανουάριο 2011.
Επίσης, έχει οριστικοποιηθεί και διαβιβαστεί στο λογιστήριο
για πληρωµή ως προκαταβολή νοσηλίων ασφαλισµένων το 90%
της αιτούµενης δαπάνης µηνός Φεβρουαρίου. Θέλω, δηλαδή, να
πω µε αυτά –και δεν θέλω να συνεχίσω για τα άλλα ταµεία- περίπου µέχρι και τον Ιανουάριο 2011 τα ασφαλιστικά ταµεία ανταποκρίθηκαν. Υπήρξε πίεση από εµάς για να τρέξει πιο γρήγορα
ακριβώς και η εξόφληση και των άλλων µηνών, έτσι ώστε µέχρι
το τέλος Αυγούστου και το Σεπτέµβριο να µπορεί να πληρώνεται
ο αµέσως επόµενος µήνας από τα ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υφυπουργέ. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα προσπαθήσω να τελειώσω γρήγορα.
Σχετικά τώρα µε το θέµα που θέσατε µε το συµψηφισµό απαιτήσεων κατά του δηµοσίου έναντι οφειλών προς αυτό, δύναται
να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης
έχει βεβαία χρηµατική απαίτηση κατά του δηµοσίου, εκκαθαρισµένη και αποδεικνυόµενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή
από δηµόσιο έγγραφο. Οι απαιτήσεις που προτείνονται πρέπει
να είναι αµοιβαίες µεταξύ δύο προσώπων. Δεν αφορά, όµως, τα
ιδρύµατα αυτά.
Είναι ένα θέµα σοβαρό. Το έχουµε θέσει πολλές φορές.
Αφορά και άλλες περιπτώσεις εκτός από τα προνοιακά ιδρύµατα.
Έχει τεθεί και από συναδέλφους και της δικής µας κοινοβουλευτικής παράταξης και σήµερα από εσάς και από πολλούς άλλους.
Ο παριστάµενος Υπουργός το γνωρίζει. Πρέπει να αναζητήσουµε
έναν τρόπο, ώστε αυτόµατα αυτό να κάνει το συµψηφισµό και να
µην έχουµε είτε ιδρύµατα τα οποία χρωστούν και δεν µπορούν
να πληρώσουν, γιατί δεν έχουν πάρει τα χρήµατα είτε άλλα που
έχουν να πάρουν πίσω χρήµατα. Πρέπει αυτά να συµψηφιστούν
και να µην πιέζονται από άλλα ταµεία και έτσι να λήξει αυτό το
πρόβληµα.
Υπάρχει, δηλαδή, ένα προνοιακό ίδρυµα που έχει να πάρει
χρήµατα από το ΙΚΑ, ενώ του χρωστάει άλλο ασφαλιστικό ταµείο.
Πρέπει να µπορεί να γίνει αυτός ο συµψηφισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, διπλασιάσατε το χρόνο σας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τέλος, κλείνοντας, κυρία συνάδελφε, θέλω να
σας καταθέσω σχετικά µε το ΕΣΠΑ σηµείωµα. Επειδή δεν έχω
χρόνο, θα σας αφήσω το σηµείωµά µου, το οποίο αναφέρεται σε
πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε το σηµείωµα, κύριε Υφυπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τα έργα που έχουν ενταχθεί επί τροχάδην είναι
τα εξής. Βελτίωση κτηριακών υποδοµών, αγορά εξοπλισµού για
τα ακόλουθα: Αναρρωτήριο Πεντέλης, ποσό 100.000 ευρώ,
Άγιος Ανδρέας 100.000 ευρώ, Αγία Βαρβάρα 100.000 ευρώ, Κέ-
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ντρο Βρεφών «Η Μητέρα» 1.000.000 ευρώ.
Επίσης, για διάφορες κτηριακές υποδοµές υπολογίζονται τα
ποσά για τα ακόλουθα: «Η Παιδόπολη Αγία Όλγα» 50.000 ευρώ,
Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Φλώρινας 50.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Τιµοσίδη, καταθέστε τα στα Πρακτικά, για να τα πάρει αναλυτικά η συνάδελφος.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ:
Πείτε µας για τα
25.000.000 ευρώ του Υπουργείου Εργασίας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τώρα για τα 25.000.000 ευρώ υπάρχει συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε χρόνο,
όµως.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν έχει δροµολογηθεί αυτή η διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το τελευταίο, επίσης, που θέσατε και ρωτήσατε για το 5%...
Μπορώ να σας στείλω µια δική µου απάντηση µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε τελειώσει, κύριε
Υφυπουργέ, λυπάµαι.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχω σπαταλήσει το χρόνο µου. Είναι από τις λίγες φορές που έχω κάνει
κατάχρηση του χρόνου µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μπορείτε να µιλήσετε
κατ’ ιδίαν για τα υπόλοιπα.
Σας ευχαριστώ.
Επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου και
θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 914/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις
διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου.
Στην ερώτηση του κ. Γιακουµάτου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς, αφού πρώτα ο κ. Γιακουµάτος
µάς την παρουσιάσει σύντοµα.
Έχετε το λόγο, κύριε Γιακουµάτο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το ολυµπιακό
ακίνητο είναι το περιβόητο «ακίνητο Εφραίµ». Είναι στους Θρακοµακεδόνες. Είναι το ακίνητο εκείνο για το οποίο δόθηκε η
άδεια να γίνει µετεγκατάσταση του Υπουργείου Απασχόλησης.
Στοίχισε στο ελληνικό δηµόσιο 38.000.000 ευρώ µε εντάλµατα,
εκτός του οικοπέδου και εκτός εργατοωρών του ΟΕΚ, εκατοµµύρια. Πουλήθηκε 41.000.000 ευρώ σε µια εταιρεία «NOLIDEN»,
έδωσε και 9.000.000 ευρώ ο άνθρωπος φιλανθρωπικά, το δωράκι, δηλαδή 50.000.000 ευρώ.
Αυτή είναι η διαπραγµάτευση, όχι λεφτά, ανταλλαγή οικοπέδων. Στέρησαν από το Υπουργείο Απασχόλησης τη µεταφορά
του Υπουργείου εκεί, που ήταν δέσµευση και του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας. Εργαζόµουν επί τριάµισι χρόνια για να µεταφέρω το Υπουργείο από την Πειραιώς στους Θρακοµακεδόνες.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό το κτήριο έχει εγκαταλειφθεί. Θα
καταθέσω φωτογραφίες για του λόγου το αληθές. Μπήκαν µέσα
διάφοροι επιτήδειοι, ντόπιοι και ξένοι και το λεηλάτησαν, κυρία
Πρόεδρε. Βούτηξαν τα καλοριφέρ, το χαλκό, τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τα πάντα. Αυτό έχει γίνει ένα κουφάρι.
Ποιος ευθύνεται, κύριε Υπουργέ; Σας λέω εν τιµή ότι αν δεν
έχω πειστική απάντηση, θα καταθέσω αύριο µηνυτήρια αναφορά
στον εισαγγελέα για απιστία. Κατόπιν υπαιτιότητά σας –θα την
υποστείτε την αγωγή αύριο- αυτό λεηλατήθηκε! Γιατί το λέω
αυτό; Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, απόφαση του κ. Μπέζα µε αριθµό
1/16-9-2008 που λέει ότι αυτό το ακίνητο δεσµεύεται να το πάρει
το Υπουργείο. Τότε, το ΠΑΣΟΚ που ήταν Αντιπολίτευση έλεγε ότι
δεν φτάνει η υπουργική απόφαση και πρέπει να φέρουµε διάταξη
νόµου, κυρία Πρόεδρε! Δεκαοκτώ µήνες δεν έχετε φέρει διάταξη
νόµου, για να το πάρετε πίσω!
Λέει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους στις 29-6-2009 ότι η
Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει µεταβιβάσει το ολυµπιακό ακίνητο
Θρακοµακεδόνων αιτία πωλήσεως στην εταιρεία «NOLIDEN», η
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οποία δέχεται να το επιστρέψει! Δέχεται η εταιρεία, εφόσον καταβληθεί από τη µονή το δεσµευµένο από την Επιτροπή
Καταπολέµησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες
ποσό των 41 εκατοµµυρίων ευρώ. Και λέει ότι αυτό το ακίνητο
περιήλθε στη µονή εις αντικατάσταση άλλων ακινήτων. Δηλαδή,
δεν πήραν ούτε λεφτά! Άρα, εδώ είναι θέµα της δικαιοσύνης να
διερευνήσει το σκάνδαλο και το αν συνιστά απιστία στο δηµόσιο,
κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, εσείς έχετε µία ευθύνη. Αν το έχετε χρεωθεί εσείς,
εσείς θα πάτε στον εισαγγελέα. Εγώ θα σας καταθέσω µήνυση
αύριο ότι το λεηλάτησαν και δεν άφησαν τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η αξία αυτού, κυρία Πρόεδρε,
κατ’ εκτίµηση των ορκωτών εκτιµητών, ανέρχεται στα 95 εκατοµµύρια ευρώ! Το έχετε αφήσει! Μα –στο θεό σας- αν το παίρνατε
πίσω αυτό το ακίνητο και το δίνατε για την προστασία των ανηλίκων παιδιών, θα είχαµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής. Ολοκληρώστε, για να πάρετε απάντηση από τον κύριο Υπουργό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αυτά είχα να πω, κύριε
Υπουργέ. Δεν είστε άµοιρος ευθυνών. Αυτό σηµαίνει να είσαι
Υπουργός, να κοιτάζεις την περιουσία του δηµοσίου. Τη διαλύσατε! Τη λεηλάτησαν! Και εσείς κάθεστε και κοιτάτε! Αγρόν αγοράζετε!
Κυρία Πρόεδρε, σας καταθέτω και τις φωτογραφίες, για τις
οποίες σας µίλησα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε, κύριε
Γιακουµάτο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και το συνάδελφο κ. Γιακουµάτο για την ευκαιρία
που µου δίνει µέσα από την ερώτησή του να βάλουµε ορισµένα
πράγµατα στη θέση τους.
Το ολυµπιακό ακίνητο, στο οποίο αναφέρθηκε, που είναι δηµόσιο κτήµα µε ΑΒΚ 205 και 206 αρµοδιότητας της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, προοριζόταν, όπως είπε ο κ. Γιακουµάτος, να στεγάσει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά επεστράφη
στην Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου. Ήταν ένα από τα ακίνητα
που το 2007, όπως γνωρίζετε, κύριε Γιακουµάτο, δόθηκε από την
Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου στη Μονή Βατοπεδίου µε
αντάλλαγµα παραλίµνιες εκτάσεις ιδιοκτησίας –υποτίθεται- της
Μονής στη Βιστωνίδα.
Στη συνέχεια, το 2008, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου το πούλησε
στην κυπριακών συµφερόντων εταιρεία «NOLIDEN LIMITED».
Στον απόηχο του γνωστού σκανδάλου για το Βατοπέδι και µετά
την ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων στις οποίες στηρίχθηκε η ανταλλαγή, η Μονή Βατοπεδίου όντως πρότεινε το Δεκέµβρη του 2008 στο ελληνικό δηµόσιο να του επιστρέψει τα
ακίνητα που περιήλθαν σ’ αυτήν κατόπιν ανταλλαγών µε τη λίµνη
Βιστωνίδα και µε τις παραλίµνιες εκτάσεις της, ανακτώντας τις
αντίστοιχες εκτάσεις στη Βιστωνίδα που υποστήριξε ότι της ανήκαν, χωρίς δηλαδή –και θέλω αυτό να το υπογραµµίσω, για να
γίνει κατανοητό- να παραιτείται η µονή από τα φερόµενα ως δικαιώµατά της στη Βιστωνίδα και στις παραλίµνιες εκτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ειδικά για τα ακίνητα, τα οποία ήδη είχαν µεταπωληθεί από την
Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπως το συγκεκριµένο για το οποίο ρωτάτε, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε τη µε αριθµό
312/2009 γνωµοδότησή του –και την καταθέτω για τα Πρακτικάπου επικαλείσθε, στη σελίδα 19, διατύπωσε σαφέστατη απορριπτική άποψη για την αντιστροφή.
Μάλιστα, ως λύση, κυρία Πρόεδρε, προκρίνεται από το Νοµικό
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Συµβούλιο του Κράτους ότι κατά των κατόχων των ακινήτων
αυτών, προς µείζονα εξασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου, θα πρέπει το ελληνικό δηµόσιο να διεκδικήσει δικαστικά τα
ακίνητα προβάλλοντας το δικαίωµα της κυριότητάς του επί των
λιµνιαίων και των παραλίµνιων εκτάσεων, δεδοµένου ότι η έλλειψη κυριότητας της µονής επ’ αυτών συνεπάγεται ακυρότητα
και των συµβάσεων πωλήσεως προς τρίτους.
Αυτό είπε, λοιπόν, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και καταθέτω ολόκληρη τη γνωµοδότησή του.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Δηµήτριος
Κουσελάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα γνωµοδότηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Παπαθανασίου ήταν ωστόσο έτοιµος να αποδώσει τα ακίνητα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Εάν όµως, κύριε Γιακουµάτο,
το δηµόσιο δεχόταν την επιστροφή στην πρότερη κατάσταση,
θα ήταν σαν να δεχόταν ότι οι εκτάσεις στη Βιστωνίδα όντως
ανήκαν στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στις 9 Δεκεµβρίου του 2009 ο Υπουργός Οικονοµικών, αφού έλαβε και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία, ανακάλεσε την υλοποίηση της µερικής απόδοσης των ακινήτων από
την απελθούσα κυβέρνηση, που κοινοποιήθηκε -και πρέπει να το
γνωρίζετε αυτό- στις αρµόδιες υπηρεσίες δύο µέρες πριν από
τις εκλογές, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου του 2009.
Παράλληλα, ζήτησε από το Νοµικό Συµβούλιο να ασκηθεί κατεπειγόντως κάθε αναγκαία δικαστική ενέργεια για τη διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών,
στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ειδική οµάδα εργασίας για
το συντονισµό των ενεργειών και την επεξεργασία των αγωγών.
Όλες οι αγωγές έχουν ήδη ασκηθεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω και διερωτώµαι
γιατί µας εγκαλείτε. Διότι αν θα κάναµε αυτό το πράγµα…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε την πρωτολογία σας.
Κύριε Γιακουµάτο, µην διακόπτετε. Σε λίγο θα έχετε και εσείς
το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …θα
αποδεχόµασταν διά της πλαγίας –προσέξτε το αυτό- και θα χαρίζαµε την κυριότητα της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων
εκτάσεων.
Ή ίσως να µας εγκαλείτε, κύριε Γιακουµάτο, για το ότι ειδικά
για το Ολυµπιακό Ακίνητο δεν νοµιµοποιήσαµε τη µεταπώλησή
του στην κυπριακή εταιρεία Noliden Limited. Διότι ή το ένα θα
συνέβαινε ή το άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέτε πως µπορούσαµε να λύσουµε το θέµα της επιστροφής
του ολυµπιακού ακινήτου µε διάταξη νόµου αντί της δικαστικής
προσφυγής. Το είδαµε και το µελετήσαµε και αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, έχει
τελειώσει ο χρόνος σας. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών ήταν υποχρεωµένος να εξαντλήσει
όλα τα εργαλεία που του παρείχε η ελληνική έννοµη τάξη. Δεν
διακινδύνευσε νοµοθετική ρύθµιση, γιατί µια τέτοια ρύθµιση και
µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, κύριε Γιακουµάτο, θα αντιµετώπιζε
πρόβληµα νοµιµότητας, ερχόµενη σε αντίθεση µε τις αρχές του
κράτους-δικαίου, της δίκαιης δίκης και των προστατευόµενων
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κουσελά, έχει
τελειώσει ο χρόνος σας. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Κύριε Γιακουµάτο, όσον αφορά τα υπόλοιπα και για τις καταστροφές, θα σας απαντήσω πολύ συγκεκριµένα στη δευτερολο-
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γία µου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Με διαφωτίσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Γιακουµάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν είναι τυχαίο ότι πενήντα και
εκατό χιλιάδες κόσµου φωνάζει στις πλατείες «να φύγουν οι κλέφτες». Ο κόσµος φωνάζει ότι οι πολιτικοί δεν ακούνε και ότι είναι
κουφοί. Ένα ζωντανό παράδειγµα αποτελεί ο κύριος Υπουργός,
ο οποίος δεν κατάλαβε τι τον ρώτησα. Εγώ δεν τον ρώτησα ποια
είναι η διαδικασία και οι επιτροπές εργασίας για τις αγωγές. Τι
µε νοιάζει εµένα αυτό; Εµένα µε νοιάζει ότι υπάρχει µια περιουσία 50 εκατοµµυρίων την οποία έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης και στην οποία έχουν µπει µέσα, έχουν κάνει
πλιάτσικο και την έχουν λεηλατήσει. Σ’ αυτό θέλω απαντήσεις
και δεν µου τις δίνετε, κύριε Υπουργέ, αλλά «περί άλλα τυρβάζετε»!
Το ζητούµενο τώρα είναι ότι το Νοµικό Συµβούλιο και τα νοµικά τερτίπια θα τα βρει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα βρει αν
υπήρχε απιστία, αν υπήρχε δωροδοκία ή δόλος. Όλα αυτά ανήκουν, όπως ξέρετε, στη δικαιοσύνη.
Από εκεί και πέρα, το ερώτηµα που τίθεται είναι τι έχει κάνει
δεκαοκτώ µήνες τώρα το Υπουργείο. Κάνατε τίποτα; Περιφρουρήσατε το ακίνητο; Κάνατε κάποια άλλη διαδικασία; Τίποτα! Αυτό
είναι το ερώτηµα.
Και µη διαβάζετε µονοµερώς τα έγγραφα, διότι το έγγραφο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που το έχω εδώ, λέει
«τούτο σηµαίνει ότι το δηµόσιο έχει τη δυνατότητα και υποχρέωση να ασκήσει κυριαρχικά δρώσα διοίκηση, προκειµένου για
ακίνητα που ανήκουν στη δηµόσια κτήση, αλλά και ως φορέας
δικαιωµάτων επί ακινήτων κλπ». Αυτό σηµαίνει ότι το Νοµικό Συµβούλιο σου δίνει το δικαίωµα, αφού το έχεις δεσµεύσει και είναι
περιουσιακό στοιχείο του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη, του
δηµόσιου, να το υπερασπιστείς.
Εσείς τι υπερασπιστήκατε; Δείτε τις φωτογραφίες που έχω καταθέσει στα Πρακτικά! Τι υπερασπιστήκατε; Μπαίνουν κάθε µέρα
µέσα και κλέβουν. Δεν έχει µείνει τίποτα όρθιο. Και εσείς µου
λέτε τώρα εδώ για επιτροπές και για την ταµπακιέρα τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, είναι κοντά τα πόδια της ξύλινης γλώσσας,
όπως και του ψέµατος. Και το λέω αυτό για το χάρο, όπως χαρακτηρίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών. Διότι χάρος είναι και όχι
Υπουργός. Όταν τον βλέπει ο λαός, λέει «αµάν, Παναγία µου, ο
χάρος βγήκε παγανιά»!
Και παρ’ όλο που σας συµπαθώ, θα ήθελα να σας πω να µη
διαβάζετε µόνο, αλλά να µπαίνετε στο πετσί του προβλήµατος,
το οποίο είναι ένα, ότι τα χρήµατα του µικροσυνταξιούχου και
του άλλου εργαζόµενου δαπανώνται και γίνονται πλιάτσικο.
Ο ΟΕΚ κατέβαλε 38 εκατοµµύρια γι’ αυτό το ακίνητο! Γι’ αυτό
το ακίνητο πληρώθηκαν τα οικόπεδα, πληρώθηκαν εργατοώρες.
Κατά τους εκτιµητές των real estate έχει στοιχίσει 95 εκατοµµύρια. Αυτό σήµερα, κυρία Πρόεδρε, όπως έχει µείνει µόνο το κουφάρι, δεν κάνει ούτε 20 εκατοµµύρια!
Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτήν τη ζηµιά, κύριε Κουσελά; Οι επιτροπές εργασίας που κάνατε; Οι επιτροπές εργασίας, για να
κάνουν αγωγές και αγωγή στην αγωγή και να έχουµε αποτελέσµατα µετά από δεκαοκτώ χρόνια, όταν θα έχουν φάει και τα
τσιµέντα; Τότε;
Μέχρι τότε τι κάνατε; Δεν κάνατε τίποτα.
Κατά την άποψή µου, είστε υπεύθυνος και αυτό θα το κρίνει η
δικαιοσύνη, όπου θα σας εγκαλέσω αύριο το πρωί. Θα καταθέσω
µηνυτήριο αναφορά στον Άρειο Πάγο κατά παντός υπευθύνου.
Νοµίζω ότι είστε υπεύθυνος για την εγκατάλειψη, τη λεηλασία,
την καταστροφή της περιουσίας του Έλληνα φορολογούµενου
πολίτη. Διότι πέρα από αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο «περί
ευθύνης Υπουργών», πρέπει κάποτε να κάτσει και ένας Υπουργός στο σκαµνί! Να δούµε τι κάνει. Απλώς «παριστάνει» τον
Υπουργό; Δεν βλέπει ότι καταστρέφεται η περιουσία του δηµοσίου;
«Γιατί πήρες τον υπουργικό θώκο; Για να προστατεύσεις την
περιουσία του Έλληνα πολίτη. Πώς την προστατεύεις, αφού
αφήνεις να λεηλατούν κάθε βράδυ µέχρι και τις µπετούγιες;»
Όχι, δεν έχεις κάνει τίποτα! Άρα για µένα –και θα το βρει αυτό
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η δικαιοσύνη- θα κάτσεις στο σκαµνί γι’ αυτό το θέµα. Αύριο καταθέτω αγωγή.
Κυρία Πρόεδρε, εκεί που σταµατάει η πολιτική, ξεκινάει η δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τελείωσε ο χρόνος
σας. Ολοκληρώσατε. Μην επανέρχεστε!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εδώ δεν µας ακούει κανείς. Φωνάζουµε, µιλάµε, «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε»! Δεν καταγγέλλαµε τίποτα ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς και θα τον παρακαλέσουµε
να είναι και εντός χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, είναι τόσο µεγάλο και πολύπλοκο αυτό το ζήτηµα, που
πρέπει να καταλάβουν και αυτοί που µας ακούνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος είναι συγκεκριµένος. Το ξέρετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θέλω
να πω στον κ. Γιακουµάτο ότι εδώ ταιριάζει η λαϊκή παροιµία
«εκεί που µας χρωστάγανε µας πήραν και το βόδι»! Το λέω αυτό
για τις τεράστιες ευθύνες που έχει η απελθούσα κυβέρνηση σχετικά µε αυτό το ζήτηµα και για την έγκληση που επιχειρεί να γίνει
σε εµάς.
Ο κ. Γιακουµάτος δεν είχε λίγο την υποµονή να ακούσει και τη
δευτερολογία µου και θα καταλάβαινε τι έχουµε κάνει. Γιατί δεν
έχω τίποτα ώστε να αντιδικήσω µαζί του.
Κύριε Γιακουµάτο, για να το καταλάβουµε, η Μονή Βατοπεδίου
πρότεινε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Άσε τη µονή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μη διακόπτετε, κύριε
Γιακουµάτε!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η µονή είναι στα δικαστήρια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …
αναστροφή της ανταλλαγής για τα εννέα από το ογδόντα πέντε
ακίνητα που είχε στην κατοχή της. Και για τα εννέα αυτά έχουµε
κάνει αγωγές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γι’ αυτούς που κλέψανε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
θα κάνουµε µόνο γι’ αυτά αγωγές. Έχουν γίνει για όλα. Και γι’
αυτά και για τα υπόλοιπα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Καλά κάνατε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έκανε, όµως, αυτήν την πρόταση µε µία προϋπόθεση: Ότι θα
έπαιρνε πίσω τη λίµνη µε τα παραλίµνια, σαν να ήταν δικά της.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν µε ενδιαφέρει αυτό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ακούστε µε λίγο. Δεν µιλούσε, δηλαδή, για επιστροφή άνευ όρων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Για µένα, παρανοµήσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ειδικά
για το ολυµπιακό ακίνητο …
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Για τη δηµόσια περιουσία που
λεηλατείται πείτε µας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ακούστε όλη την ενηµέρωση.
Ειδικά για το ολυµπιακό ακίνητο έθετε ως όρο την επιστροφή
των 41 εκατοµµυρίων συν τους φόρους χρήµατα τα οποία έχουν
δεσµευθεί ήδη από την Αρχή για την Αντιµετώπιση του «Μαύρου»
Χρήµατος.
Ο συµβιβασµός, λοιπόν, που υποστηρίζετε ότι θα έπρεπε να
γίνει, µε βάση την 312 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου,
πέραν των άλλων δεν θα ξεκαθάριζε το νοµικό καθεστώς και δεν
θα αποκαθιστούσε τα πράγµατα στην προτεραία τους κατάσταση. Δεν θα απέδιδε δηλαδή την κυριότητα, αλλά µια απλή κατοχή στο δηµόσιο. Θα διατηρούσε, δηλαδή, τα δικαιώµατα του
δηµοσίου υπό αίρεση, όπως άλλωστε έγινε και µε τον συµβιβασµό –εσείς πρέπει να το ξέρετε- που υπήρξε µεταξύ της µονής
και του δηµοσίου το 1930. Εκεί οδήγησε αυτός ο συµβιβασµός.
Στη συνέχεια –και θα συµφωνήσω µαζί σας- µε καταφανή αµέλεια του φερόµενου σαν ιδιοκτήτη έγιναν σοβαρές καταστροφές
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και λεηλασίες στο ολυµπιακό ακίνητο, για τις οποίες θεωρούµε
ότι ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης φέρει ακέραια την ευθύνη,
επειδή δεν έλαβε τη δέουσα µέριµνα για τη φύλαξή του.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Α, µπράβο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Από
την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου τεκµηριώθηκε και κατατέθηκε αγωγή διεκδίκησης του συγκεκριµένου ακινήτου για την
απόδοσή του στο δηµόσιο.
Κατατέθηκε αγωγή αποζηµίωσης, πέραν των άλλων, για ηθική
βλάβη 10 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς και αποζηµίωση για τα
απολεσθέντα ωφελήµατα για το διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα.
Για την αγωγή αυτή έχει ήδη προσδιοριστεί δικάσιµος και είναι
η 6η Δεκεµβρίου 2011.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μπορώ να έχω ένα αντίγραφο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Την
καταθέτω ολόκληρη και είναι στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Δηµήτριος
Κουσελάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από τη στιγµή, λοιπόν, που κατατέθηκε η εν λόγω αγωγή, το
δηµόσιο νοµιµοποιείται πλέον να ζητήσει ασφαλιστικά µέτρα για
τη διασφάλιση της περιουσίας που διεκδικεί, εν προκειµένω του
ολυµπιακού ακινήτου, καθώς και αποζηµίωση για τις φθορές που
προκλήθηκαν σε αυτό από πρωτοφανή αµέλεια της «NOLIDEN
LIMITED», που εµφανίζεται να το κατέχει.
Ακούστε: Προς τούτο, λοιπόν, η αρµόδια οµάδα εργασίας ζήτησε από τις υπηρεσίες να της γνωρίσουν τις φθορές και το µέγεθος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κουσελά, δεν
έχετε άλλο χρόνο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …για
να ολοκληρώσει τις παραπέρα ενέργειες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Κρατείστε λίγο το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ποιο χρόνο να σας
κρατήσω! Τον έχετε υπερβεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το
χρόνο που µου έφαγε ο κ. Γιακουµάτος µε τις διακοπές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ και
τους δύο! Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ζήτησε, λοιπόν, να τεκµηριωθούν οι ζηµιές οι οποίες έχουν γίνει.
Έδωσα και προσωπικά γραπτά, κύριε Γιακουµάτο, ρητές οδηγίες
στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση για τη διενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε τα στα
Πρακτικά και θα τα πάρει ο κ. Γιακουµάτος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …συστηµατικής ολοκληρωµένης αυτοψίας από την οικεία Κτηµατική
Υπηρεσία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, τελείωσε ο χρόνος σας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …που
σας είπα ότι είναι της Ανατολικής Αττικής, που να καταλήγει σε
συγκεκριµένη εκτίµηση των ζηµιών. Αυτή η διαδικασία επισπεύδεται µε δικιά µου επιστολή, προκειµένου να προχωρήσουµε στη
λήψη ασφαλιστικών και όλων των ένδικων µέσων για το ζήτηµα
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε τελειώσει!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μη
βιάζεστε, λοιπόν, να µας εγκαλέσετε για δήθεν παρανοµίες ή παραλείψεις, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας άφησε πεντέµισι χρόνια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κουσελά, υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοι που περιµένουν. Παρακαλώ, ολοκληρώστε!
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …τα
ολυµπιακά ακίνητα στο έλεος των καταπατητών.
Κύριε Γιακουµάτο, είναι όλα τα ντοκουµέντα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η αγωγή για τα ασφαλιστικά
µέτρα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέθεσε
ψήφισµα µε το οποίο ζητεί όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, µε κοινωνικό χαρακτήρα και
προσανατολισµό.
Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Η τρίτη µε αριθµό 913/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των εργαζοµένων στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.»
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 910/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Μουλόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, σχετικά
µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Εισερχόµεθα στην πρώτη µε αριθµό 909/24-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να µας
παρουσιάσετε σύντοµα την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η δηµόσια
περιουσία τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου.
Υπάρχει, όµως, ένα κεφαλαιώδες ερωτηµατικό: Για ποια περιουσία µιλούµε, όταν το ελληνικό κράτος δεν γνωρίζει ποια είναι
η περιουσία του, από πλευράς ταυτότητας, ποια είναι η αξία της,
όταν αυτή δεν έχει καταγραφεί. Διότι είναι γνωστό, κυρία Πρόεδρε, ότι η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου, ο κεντρικός φορέας
του Υπουργείου Οικονοµικών, ο έχων στην ευθύνη του περί τα
εβδοµήντα δύο χιλιάδες ακίνητα, δεν είναι ο µόνος ιδιοκτήτης
δηµόσιας περιουσίας, τα Υπουργεία, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο
τοµέα, τα ιδρύµατα, κατέχουν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία.
Είναι ένα µεγάλο ζητούµενο για το οποίο οι κυβερνήσεις και
οι πολιτικές ηγεσίες των εκάστοτε Υπουργείων Οικονοµικών φέρουν βαρύτατη ευθύνη, είναι υπόλογες ενώπιον του ελληνικού
λαού. Σήµερα δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός, δεν γνωρίζουµε ως
πολιτικό σύστηµα, δεν γνωρίζουµε ως κυβερνήσεις ποια είναι η
περιουσία του δηµοσίου.
Αυτό είναι, το πρώτο ερώτηµα και επί αυτού ζητώ από τη σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών να δεσµευτεί, κύρια
Πρόεδρε, σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα ότι, επιτέλους, αυτή
η υπόθεση θα πάρει σάρκα και οστά και θα γνωρίζουµε επιτέλους ποια είναι η περιουσία του δηµοσίου. Μιλούµε για 300 δισεκατοµµύρια, ανοίγουµε την όρεξη της τρόικα και έρχεται η
τρόικα, λοιπόν, σήµερα και µας ζητάει 50 δισεκατοµµύρια εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερο ερώτηµα, κυρία Πρόεδρε: Η Κτηµατική Εταιρεία του
Δηµοσίου δεν έχει αυτή τη στιγµή δυνατότητα να αποβάλει έναν
καταπατητή της περιουσίας της.
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Τι συµβαίνει σ’ αυτό το φοβερό ελληνικό κράτος; Η υπόθεση
παραπέµπεται στις ΔΟΥ και οι ΔΟΥ ασκούν πρωτόκολλα αποβολής χρήσης από τους καταπατητές.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσµα, για να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός; Πάνω από σαράντα χιλιάδες πρωτόκολλα αποβολής
δεν έχουν εκτελεστεί. Αυτή είναι η κατάσταση του ελληνικού δηµοσίου. Και δεν είναι µόνο αυτό. Δηµιουργήθηκε ένας ολόκληρος
µηχανισµός καταπατητών είτε επειδή δεν έχει υπαλλήλους η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου -η οποία αυτό τον καιρό είναι σε
τραγική κατάσταση- είτε γιατί οι τοπικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν δικηγόρους, δεν διαθέτουν κατάλληλους υπαλλήλους να
προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία, αναγκάζεται το δηµόσιο να
έρχεται µετά σε συµβιβασµό µε τους καταπατητές -οι οποίοι είναι
ένας ολόκληρος µηχανισµός- και µε συµβολικό τίµηµα τους δίδονται τα δηµόσια κτήµατα.
Ένα τρίτο, λοιπόν, ερώτηµα είναι αυτό που αφορά την σχολάζουσα περιουσία. Μα, είναι δυνατόν να έχουµε µεγάλης αξίας
δηµόσια περιουσία και να απαιτούνται δεκαοκτώ χρόνια για να
αποσαφηνιστεί το καθεστώς τους; Και εκεί λειτουργεί ένας τεράστιος µηχανισµός καταπατητών, οι οποίοι βρίσκουν κάθε φορά
τον τρόπο να αποδεικνύουν µε πλαστά έγγραφα ότι είναι ιδιοκτήτες αυτής της περιουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε. Μιλάτε ήδη διπλάσιο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Επίσης, πρέπει να µου απαντήσει ο κύριος Υπουργός αν γνωρίζει ότι εξαφανίστηκαν από
τις αρµόδιες υπηρεσίες 450 φάκελοι δηµόσιας περιουσίας. Και
επί αυτού θέλω µια πολύ συγκεκριµένη απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα σας απαντήσει αµέσως.
Ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Υφυπουργός Οικονοµικών, έχει το
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Κουρουµπλή και για την ερώτηση αλλά και για το ενδιαφέρον του, που είναι γνήσιο, για την
προστασία της δηµόσιας περιουσίας.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτηµά του, θέλω να πω ότι η ΚΕΔ
δεν έχει στην αρµοδιότητά της διακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ακίνητα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το διόρθωσα, εβδοµήντα
δύο χιλιάδες είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι,
έχετε δίκιο.
Είναι γεγονός ότι σκοπός της ΚΕΔ δεν είναι η προστασία. Σκοπός της είναι η απογραφή, η διοίκηση και η διαχείριση των ακινήτων του δηµοσίου, που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του
δηµοσίου και είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών. Την αποκλειστική αρµοδιότητα αποβολής των αυθαίρετων κατόχων της περιουσίας του δηµοσίου την έχουν, για
λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών, οι προϊστάµενοι των
κατά τόπους κτηµατικών υπηρεσιών.
Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αποκεντρωµένες κτηµατικές υπηρεσίες του δηµοσίου µε ευρεία γεωγραφική διασπορά, οι οποίες
διευκολύνουν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την
προστασία των δηµοσίων κτηµάτων. Όταν και όπου χρειάζεται η
ΚΕΔ, όπου δεν διαθέτει ανάλογη αποκεντρωµένη δοµή, συνεργάζεται και στηρίζει το έργο των κατά τόπους κτηµατικών υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτόν –και για να απαντήσουµε στον κ. Κουρουµπλή- απευθυνθήκαµε στην ΚΕΔ. Η ΚΕΔ θεωρεί πως δεν συντρέχει λόγος µεταβίβασης σ’ αυτήν της συγκεκριµένης
αρµοδιότητας, αλλά πιστεύει ότι µέσα από αυτή την αποκεντρωµένη διαδικασία αλλά και µε άλλα πράγµατα -θα τα πω παρακάτω, γιατί πρέπει να ληφθούν άλλες αποφάσεις- η διαδικασία
αυτή µπορεί και πρέπει να γίνει πιο αποτελεσµατική. Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την άποψη αυτή της ΚΕΔ.
Ήδη έχουµε δώσει αυστηρές οδηγίες -γιατί παρατηρούνται
τέτοια φαινόµενα σαν αυτά που περιέγραψε ο κ. Κουρουµπλής στις κατά τόπους κτηµατικές υπηρεσίες για να προχωρούν σε
κάθε αναγκαία ενέργεια κατά των καταπατητών. Και έχω και προ-
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σωπικά υπογραµµίσει ότι στο θέµα αυτό καµµία υπηρεσιακή παράλειψη ή ολιγωρία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτηµα που θέσατε, κύριε συνάδελφε, για τις σχολάζουσες περιουσίες, την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος του δηµοσίου επ’ αυτών και την
καταγραφή τους, να σας πω τα εξής. Κατ’ αρχάς, όπως και εσείς
επισηµάνατε, η µέχρι σήµερα ισχύουσα διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δεν προάγει επαρκώς τα συµφέροντα του
δηµοσίου. Έχουν εντοπισθεί –και έχετε δίκιο- συγκεκριµένοι
λόγοι και σηµεία εµπλοκής εδώ και χρόνια για παρατηρούµενες
καθυστερήσεις, όπως προβλήµατα ενηµέρωσης των υπηρεσιών
από τις κατά τόπους αποκεντρωµένες διοικήσεις για την ύπαρξη
των σχολαρχουσών κληρονοµιών, προβλήµατα στον ορισµό κηδεµόνων, καθυστερήσεις στην εκδίκαση για την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων του δηµοσίου.
Υπάρχει ένα παρωχηµένο, θα έλεγα, θεσµικό πλαίσιο που η
Κυβέρνησή µας πήρε την πολιτική ευθύνη να το αλλάξει. Γι’ αυτό,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών στις 2/11/2010 συστάθηκε στο Υπουργείο ειδική επιτροπή µε αντικείµενο τη µελέτη
και τη σύνταξη σχεδίου νόµου για τον Κώδικα Εθνικών Κληροδοτηµάτων και την αναµόρφωση των διατάξεων περί σχολαζουσών
κληρονοµιών επιτροπή η οποία, κύριε Κουρουµπλή, έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες της.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω ότι βασικό µας µέληµα είναι η δραστική απλοποίηση των διαδικασιών για τις σχολάζουσες κληρονοµιές και η συντόµευση, που είπατε, του απαιτούµενου χρόνου
κατάθεσης αίτησης για την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος του δηµοσίου.
Παράλληλα και κατ’ επιταγήν του άρθρου 109, παράγραφο 3
του Συντάγµατος θα δηµιουργηθεί Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονοµιών, ώστε να αποτυπωθεί επακριβώς η περιουσιακή κατάσταση για κάθε µια από
τις παραπάνω κατηγορίες σε ολόκληρη τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα έχουµε, κύριε Κουρουµπλή, και µε τη δική σας βοήθεια και
µε τις θετικές και τις εποικοδοµητικές προτάσεις σας, τη δυνατότητα µέσα στο επόµενο διάστηµα να συζητήσουµε πλέον πάνω
σε συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γύρω απ’ αυτά τα ζητήµατα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ΚΕΔ έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, για το οποίο
κατά πληροφορίες µου δεν υπάρχει καµµία παρακολούθηση της
υλοποίησής του.
Η ΚΕΔ έχει µηχανογραφήσει την περιουσία που είναι στην αρµοδιότητά της. Οι πληροφορίες µου είναι ότι κανένα Υπουργείο,
κανένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, κύριε Υπουργέ, δεν
έχει απευθυνθεί για να πάρει την εµπειρία της, για να µπορέσει,
επιτέλους, αυτή η υπόθεση να πάρει σάρκα και οστά. Να έχουµε
µια εικόνα για το ποια είναι η περιουσία του δηµοσίου, για να ξέρουµε περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι το θέµα για το οποίο επιµένω, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερο θέµα. Βεβαίως ικανοποιούµαι από τη δήλωσή σας σε
ό,τι αφορά στη σχολάζουσα περιουσία. Επιτέλους, να υπάρξει
ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο που να απαντά σ’ αυτές ακριβώς
τις ανάγκες.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η ΚΕΔ πράγµατι έχει τη διαχειριστική ευθύνη και τα εµπράγµατα δικαιώµατα ανήκουν σε περιφερειακές υπηρεσίες. Στην πραγµατικότητα, η ζωή τι δείχνει;
Όταν υπάρχουν τριάντα χιλιάδες και σαράντα χιλιάδες πρωτόκολλα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σηµαίνει ότι το σύστηµα
δεν περπατάει. Και ως εκ τούτου πρέπει να απαντήσετε σ’ αυτό
το ζήτηµα.
Θέλω να µου απαντήσετε και γι’ αυτό που σας είπα. Το γνωρίζετε ότι λείπουν τετρακόσιοι πενήντα φάκελοι ισάριθµων ακινήτων από τις σχετικές υπηρεσίες;
Και κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ. Μπαίνουµε σ’ αυτήν τη λογική
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της πίεσης, κύριε Υπουργέ και όλοι λένε ότι πρέπει σ’ αυτόν τον
τόπο να γίνει νοικοκύρεµα. Η έννοια του νοικοκυρέµατος στην
ελληνική κοινωνία έχει µια συγκεκριµένη ταυτότητα. Δεν µιλάω
για την περίοδο της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί γι’ αυτά δεν µιλούν
οι περιλάλητοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Σας ρωτώ για
την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Πληρώνει η ΚΕΔ 700.000 ευρώ το
χρόνο σε ιδιωτικά κτήρια που στεγάζει τις υπηρεσίες της. Αυτό,
είναι πρόκληση, κύριε Υπουργέ, και θέλω επ’ αυτού συγκεκριµένη απάντηση. Τι θα κάνετε για να µεταστεγαστεί σε δηµόσια
κτήρια; Υπάρχουν εκατοντάδες αχρησιµοποίητα δηµόσια κτήρια
και στεγάζεται σε ιδιωτικά. Τι συµφέρονται υπηρετούνται για να
µην προχωρεί η µεταστέγαση της ΚΕΔ, κύριε Υπουργέ, σε δηµόσια κτήρια και πληρώνει 700.000 ευρώ το χρόνο, όταν δεν έχουµε
χρήµατα να πληρώσουµε σε ιδρύµατα, όπως ακούστηκε στην
προηγούµενη ερώτηση;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Κουρουµπλή πώς η αγωνίας σας, αγαπητέ συνάδελφε, για την αξιοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας είναι και δική µου αγωνία και πιστεύω ότι είναι και
αγωνία όλων µας. Θέλω, όµως, και εσείς να κατανοήσετε ότι η
Κυβέρνηση ανάµεσα σε χίλια προβλήµατα, καλείται να καλύψει
και να εξαλείψει, θα έλεγα, µέσα σε ελάχιστο χρόνο παραλείψεις,
ελλείψεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις πολλών χρόνων.
Δεν γνωρίζω για την αναφορά-καταγγελίας σας για τους φακέλους που είπατε ότι έχουν χαθεί. Θα ζητήσω να ενηµερωθώ
και σε επόµενη συνάντησή µας να είστε σίγουρος ότι θα σας ενηµερώσω, είτε προφορικά, είτε γραπτά, όπως το επιθυµείτε,
καθώς επίσης και για το θέµα της µεταστέγασης που θέσατε.
Θέλω να τονίσω ότι κάτω από τις σηµερινές συνθήκες δεν
έχουµε την πολυτέλεια να αφήνουµε τη δηµόσια περιουσία αναξιοποίητη, πολύ περισσότερο εκτεθειµένη, στις ορέξεις των
όποιων καταπατητών. Η όποια συνένωση αρµοδιοτήτων ή τυχόν
αναγκαία αναδιάταξη των υπηρεσιών µας θα πρέπει να λάβει υπ’
όψιν τις πραγµατικές υπηρεσιακές δυνατότητες, αλλά και τις
προτεραιότητες που βάζουµε σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
Πρώτα αυτό το οποίο επείγει είναι να αποκτήσουµε ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο, που να προστατεύει µε τον καλύτερο, µε
τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, όπως και εσείς είπατε, τα συµφέροντα του δηµοσίου. Για το λόγο αυτό µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα έλθει συγκεκριµένο σχέδιο νόµου στη Βουλή,
από τη στιγµή που η επιτροπή, όπως σας είπα, θα έχει ολοκληρώσει το έργο της. Θα το αξιολογήσουµε και θα φέρουµε συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θέλω, όµως, να σας ενηµερώσω ότι δεν ξεκινάµε από το
µηδέν. Στις υπηρεσίες µας υπάρχει, ήδη, µια καταγραφή περιουσιακών στοιχείων για την κάθε σχολάζουσα κληρονοµιά, που
ωστόσο εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να θεωρήσω ότι είναι πλήρης, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στη µηχανογραφική
υποδοµή. Οι ελλείψεις αυτές θα αντιµετωπιστούν ολοκληρωµένα
µε τη δηµιουργία, όπως σας είπα, των αντίστοιχων µητρώων.
Είναι στις άµεσες προτεραιότητές µας.
Τέλος, στο ευρύτερο πλαίσιο της καταγραφής και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, που είναι κοµβικό σηµείο στη σηµερινή συγκυρία, ήδη, αξιολογούνται από την ΚΕΔ τα στοιχεία
για την ακίνητη περιουσία µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων.
Κατά τη διαδικασία αυτή δεν καταγράφεται µόνο το που βρίσκεται το κάθε δηµόσιο ακίνητο και τι έκταση έχει -αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εν πολλοίς στα αρχεία µας- αλλά αυτό που γίνεται
είναι ένας χαρακτηρισµός γης. Χαρακτηρίζεται, δηλαδή, το κάθε
ένα κοµµάτι χωριστά ως αστικό, αγροτικό, εµπορικό ή τουριστικό.
Στόχος µας είναι να υπάρξει µια πλήρης οµαδοποίηση µε βάση
την οποία η ΚΕΔ θα διατυπώσει προτάσεις για όσα ακίνητα κριθούν αξιοποιήσιµα. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω δύο βασικά ζητήµατα:
Πρώτον, ότι οι αξιοποιήσεις θα γίνουν κατά κανόνα µέσω δη-
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µόσιων διαγωνισµών, δίνοντας στη δηµοσιότητα όλα τα στοιχεία
και στο διαδίκτυο και στον αθηναϊκό αλλά και περιφερειακό
Τύπο. Και δεύτερον, θέλουµε η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας να γίνει µε διαφανείς διαδικασίες και µε κατάλληλο σχεδιασµό, που να βοηθήσει στην τοπική και την περιφερειακή
ανάπτυξη. Αυτή η διαδικασία ελπίζουµε ότι µέσα στο Σεπτέµβριο
θα έχει, ήδη, ξεκινήσει από την ΚΕΔ.
Κύριε Κουρουµπλή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι διαµορφώνουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις, προκειµένου και να
προστατέψουµε, όπως και εσείς είπατε, αποτελεσµατικά τη δηµόσια περιουσία, αλλά και να την αξιοποιήσουµε προς όφελος
και της χώρας και των πολιτών που σήµερα περνούν δύσκολες
µέρες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η τρίτη µε αριθµό 912/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του
ηλιακού χωριού Πεύκης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 906/24-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αστέριου Ροντούλη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη χρυσού και άλλων
µεταλλευµάτων.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ροντούλη, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μανιάτης.
Έχετε το λόγο πρώτα εσείς, κύριε Ροντούλη, για να µας παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, εδώ και χρόνια η Ελλάδα άφησε αναξιοποίητες δύο σηµαντικές πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Άφησε αναξιοποίητο το
έδαφός της για την αγροτική παραγωγή και άφησε αναξιοποίητο
το υπέδαφός της για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Οι καιροί,
όµως, ου µενετοί. Τη στιγµή που η χώρα αντιµετωπίζει ένα οξύτατο δηµοσιονοµικό πρόβληµα, τη στιγµή που κόβονται µισθοί,
συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα, τη στιγµή, δηλαδή, που καταρρέει το κοινωνικό κράτος, πρέπει να είναι κάποιος ανόητος και
να µην εκµεταλλεύεται τον πλούτο που έχει µέσα στην αυλή του.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να
επικεντρώσω ιδιαίτερα την ερώτησή µου στην αξιοποίηση του
ελληνικού χρυσού λόγω της τροµακτικής ανόδου των διεθνών
τιµών του µεταλλεύµατος αυτού.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόσφατη µελέτη του ΙΓΜΕ πιστοποιεί ότι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, ιδίως στη βόρειο Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στη Θράκη, τετρακόσιοι πενήντα τόνοι
χρυσού άµεσα εκµεταλλεύσιµοι συνολικής αξίας τουλάχιστον δεκαέξι δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τούτων δοθέντων, λοιπόν, σας ρωτώ συγκεκριµένα δύο πράγµατα: Πρώτον, να µου πείτε, ποια είναι η πολιτική βούληση της
Κυβέρνησής σας σε σχέση µε την αξιοποίηση των κοιτασµάτων
του ελληνικού χρυσού. Δεύτερον, να µας πληροφορήσετε, να
πληροφορήσετε τη Βουλή, ποια είναι η πορεία των επενδύσεων
που σχεδιάζονται στη Χαλκιδική. Και αναφέροµαι στην περίπτωση της Ολυµπιάδας, των Σκουριών και του Στρατωνίου και
βεβαίως, στις επενδύσεις που σχεδιάζονται στη Θράκη και συγκεκριµένα στο Πέραµα της Αλεξανδρούπολης και στις Σάπες
της Κοµοτηνής.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφο για την ερώτηση, γιατί
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µας δίνεται η ευκαιρία έστω και σύντοµα να κάνουµε µια αναφορά στο ποιος είναι ο ορυκτός πλούτος της χώρας και πώς τον
εκµεταλλευόµαστε µε µια ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήµατα του
χρυσού.
Πρέπει να πω, κύριε συνάδελφε, ότι έχετε δίκιο, διότι η Ελλάδα
πραγµατικά είναι µια αρκετά προικισµένη από τη φύση χώρα.
Έχουµε αρκετό ορυκτό πλούτο. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό και βιοµηχανικό κλάδο
απασχολούνται πάνω από είκοσι τρεις χιλιάδες άµεσα εργαζόµενοι και άλλες εκατό χιλιάδες έµµεσα εργαζόµενοι. Άρα µιλάµε
για ένα βιοµηχανικό κλάδο, ένα κλάδο παραγωγής ο οποίος έχει
µια πολύ σπουδαία σηµασία για την εθνική οικονοµία.
Φτάνει να σας πω ότι την προηγούµενη χρονιά ο συνολικός κύκλος εργασιών του χώρου αυτού ξεπέρασε το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ από τα οποία πάνω από οχτακόσια εκατοµµύρια είναι
εξαγωγές, πάνω από το 70% µε 75% του συγκεκριµένου κλάδου
είναι εξαγωγές. Σε αυτά µάλιστα, πρέπει να προσθέσουµε τα περίπου τετρακόσια εκατοµµύρια ευρώ που είναι η αξία των αδρανών υλικών πάλι µέσα σε µια χρονιά. Άρα συζητάµε για ένα
σηµαντικό κλάδο, ο οποίος όµως για να αρχίσει να αναπτύσσεται
έχει µια βασική προϋπόθεση: να πάρει πρώτα περιβαλλοντική
αδειοδότηση.
Για να απαντήσω, λοιπόν, ευθέως στο ερώτηµά σας στο τι γίνεται µε το επενδυτικό σχέδιο στα µεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µου έδωσαν οι υπηρεσίες
περιβάλλοντος του Υπουργείου το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής µελέτης.
Αναφορικά τώρα µε τη µελέτη του ΙΓΜΕ που κάνει ειδική µνεία
για κοιτάσµατα της χώρας αξίας άνω των είκοσι οχτώ δισεκατοµµυρίων ευρώ, πρέπει να σας πω ότι η µελέτη αυτή είναι ακριβής,
πάλι µε µια προϋπόθεση: Οι εκτιµώµενες τιµές, είναι οι τρέχουσες τιµές του αντίστοιχου χρηµατιστηρίου µετάλλων του Λονδίνου –και αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε σχετικά υψηλό στάδιο- και
δεν έχουν εντάξει µέσα τις απώλειες που υπάρχουν όταν ένα κοίτασµα γίνεται εκµεταλλεύσιµο. Άρα, ναι, έχουµε ορυκτό πλούτο
περίπου της τάξης που προαναφέραµε, από αυτό όµως, πρέπει
να αφαιρεθούν οι αντίστοιχες απώλειες που προβλέπονται όταν
γίνεται εξόρυξη.
Πριν απαντήσω στη δευτερολογία µου για το τι επίσης κάνουµε, θα µου επιτρέψετε µόνο να σας πω ότι έχουµε προχωρήσει και ήδη εγώ έχω υπογράψει σχετική υπουργική απόφαση
προκειµένου η χώρα µας να αποκτήσει µετά από το 1984 που
ήταν η τελευταία έκδοση, ένα νέο, σύγχρονο Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. Πρόκειται για ένα σπουδαίο
έργο, ένα νέο Κώδικα, ο οποίος ενσωµατώνει όλες τις βέλτιστες
πρακτικές, όλες τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, όλες τις
προβλέψεις για προστασία, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Πρόκειται να δηµοσιευθεί τις επόµενες µέρες στο Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης αυτό το θεσµικό πλαίσιο που µας
δίνει τη βεβαιότητα ότι η εξορυκτική βιοµηχανία εκεί που γίνεται,
γίνεται µε σεβασµό στην αειφορία και όχι στη ληστρική εκµετάλλευση του πλούτου, στην όχι υποβάθµιση του περιβάλλοντος και
στην προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων.
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να πω ορισµένα πράγµατα ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε
Υφυπουργέ.
Στην πολιτική είναι χρήσιµη η σύγκριση οµοειδών πραγµάτων,
αγαπητοί συνάδελφοι, εάν πρόκειται να καταλήξουµε σε κάποια
χρήσιµα συµπεράσµατα.
Προσέξτε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, τι συνέβη στην Τουρκία,
όταν πήγαν να µπουν την τουρκική αγορά εταιρείες εκµετάλλευσης χρυσού. Η Τουρκία δεν είχε καν νοµοθετικό πλαίσιο. Ξέρετε
τι έκανε; Αντέγραψε αµέσως το νοµοθετικό πλαίσιο των Ηνωµένων Πολιτειών και σήµερα παράγονται στην Τουρκία ετησίως δεκαπέντε τόνοι χρυσού.
Στην Ελλάδα εµφανίζεται ένα αόρατο χέρι και ως διά µαγείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι επενδύσεις λιµνάζουν, τη στιγµή που και υπάρχουν και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά και η εθνική νοµοθεσία που έχει ενσωµατώσει το Κοινοτικό Δίκαιο.
Βεβαίως, εγώ συµφωνώ µαζί σας ότι θα πρέπει η εκµετάλλευση του χρυσού να γίνει µε όρια, µε όρους. Για παράδειγµα,
δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την αυστηρή τήρηση –και τονίζω τις λέξεις µου- των περιβαλλοντικών όρων.
Δεύτερον, θα πρέπει να µιλήσουµε επιτέλους, κύριε Υπουργέ,
και για τα δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου επί της παραγωγής.
Επίσης, πρέπει να δούµε την υλοποίηση δεσµεύσεων που
έχουν αναλάβει οι εταιρείες για αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, να δούµε την αποκατάσταση του τοπίου παρελθόντων χρήσεων, προβληµάτων δηλαδή που έχουν δηµιουργηθεί
από παρελθούσες χρήσεις και βεβαίως να δούµε τις δεσµεύσεις
των ενδιαφεροµένων εταιρειών για τις θέσεις εργασίας που θα
δηµιουργηθούν. Εννοώ ότι θα πρέπει οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν από ντόπιο εργατικό δυναµικό. Στο επενδυτικό σχέδιο
της Χαλκιδικής, για παράδειγµα, στα µεταλλεία της Κασσάνδρας,
προβάλλεται η άποψη ότι θα δηµιουργηθούν πρωτογενώς χίλιες
εξακόσιες θέσεις εργασίας και έξι χιλιάδες θέσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας, ένα µέγεθος
πάρα πολύ σηµαντικό.
Για να καταλήξω, θέλω να πω το εξής: Είναι κατανοητές κάποιες αντιδράσεις που προέρχονται από περιβαλλοντολόγους,
από οργανώσεις οικολόγων, αλλά εµείς θα πρέπει να βοηθήσουµε τις τοπικές κοινωνίες να αποφύγουν το σκόπελο της παραπληροφόρησης. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι θα πρέπει να
επιδιώξουµε τον ενηµερωµένο πολίτη, που ξέρει για την εκµετάλλευση του χρυσού.
Θα µου πείτε: Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Θα σας απαντήσω ότι
µπορεί να γίνει ιδίοις όµµασι. Φαντασθείτε να ξεκινά µία αντιπροσωπεία από την Ελλάδα µε θεσµικούς εκπροσώπους των τοπικών
κοινωνιών και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, να µεταβαίνει
σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, όπου γίνεται εκµετάλλευση του χρυσού και εκεί ιδίοις όµµασι να διαπιστώνει ότι η εκµετάλλευση του
χρυσού µπορεί να είναι συµβατή µε την τοπική τουριστική βιοµηχανία και ότι µπορεί πάρα πολύ καλά να συνυπάρξει µε τις
όποιες ανησυχίες για το περιβάλλον έχει η τοπική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Τι θέλω να πω, κύριε Υπουργέ; Θέλω να πω ότι έχω την υποψία
ότι κάποια διεθνή funds κινούν αυτό το αόρατο χέρι που παρεµποδίζει την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα, γιατί; Γιατί κάποιοι στο εξωτερικό, πιθανώς, δεν θέλουν να µπει στη διεθνή
αγορά ο ελληνικός χρυσός, για να µην ρίξει –έτσι πιστεύουν- τις
διεθνείς τιµές του χρυσού. Εύχοµαι κάποιοι Έλληνες, που έχουν,
πράγµατι, γνήσια περιβαλλοντική, οικολογική ανησυχία, να µην
πέφτουν θύµατα µιας τέτοιας προπαγάνδας, που συχνά µπορεί
να ασκείται από εξωτερικά κέντρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Ιωάννης Μανιάτης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναφορικά µε το επενδυτικό σχέδιο στην
Κασσάνδρα, δεν έχω να σας προσθέσω τίποτα περισσότερο,
διότι ακριβώς αυτή είναι η διατύπωση που µου δόθηκε από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που ελέγχουν την περιβαλλοντική µελέτη
που έχει κατατεθεί.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι θα καταθέσω για πληροφόρησή
σας στα Πρακτικά το ενηµερωτικό σηµείωµα των υπηρεσιών σε
σχέση µε το νέο Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, που θα αποτελέσει στην πραγµατικότητα και ένα πολύ χρήσιµο υλικό για το νέο λατοµικό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Τώρα να γυρίσω στα άλλα ζητήµατα που θέσατε. Πρέπει να
σας πω ότι, πράγµατι, το ζήτηµα της κακής, της ληστρικής, της
κανιβαλικής, θα µπορούσα να πω, εκµετάλλευσης του ορυκτού
πλούτου της χώρας, σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπέρασε οποιουδήποτε είδους ανεκτό όριο και επειδή ακριβώς αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει µια πρωτοβουλία, την επονοµαζόµενη πρωτοβουλία Φερχόιγκεν, µε στόχο και τα είκοσι
επτά κράτη-µέλη να ακολουθήσουν συγκεκριµένες πρακτικές για
βιώσιµη και αειφόρο χρήση των ορυκτών πρώτων υλών.
Εµείς συµµετέχουµε στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία. Εγώ µάλιστα µε δική µου απόφαση συγκρότησα επιτροπή, η οποία ουσιαστικά έχει τελειώσει το πόρισµά της και ίσως τις επόµενες
εβδοµάδες θα καταφέρουµε σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
και µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο που συµµετέχουν σε αυτήν
την επιτροπή, να παρουσιάσουµε στην κοινή γνώµη τα πορίσµατα της συγκεκριµένης µελέτης που θεωρώ ότι θα είναι πάρα
πολύ χρήσιµα για την αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου µε
βιώσιµο τρόπο.
Τώρα να σας δώσω µια είδηση µε αφορµή την ερώτηση που
καταθέσατε. Πρέπει να σας πω ότι από συστάσεως ελληνικού
κράτους, ποτέ δεν είχε γίνει οικονοµική αποτίµηση των δηµόσιων
µεταλλείων της χώρας. Διότι κατά καιρούς υπήρχαν κάποιες αναθέσεις, κάποιες παραχωρήσεις, ποτέ όµως, συστηµατικά και οργανωµένα.
Τον Ιανουάριο του 2011 συγκρότησα µια επιτροπή, µε βασικό
ερώτηµα, «δώστε µας καταγραφή χαρτογράφηση των εκατό πε-
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ρίπου µεταλλευτικών χώρων της πατρίδας µας και ποιους από
αυτούς τους χώρους µπορούµε να βγάλουµε σε δηµόσιους διεθνείς διαγωνισµούς». Πρέπει να σας πω ότι έχουµε ήδη τα πρώτα
πορίσµατα. Μιλάµε για συνολικά κοιτάσµατα, ύψους περίπου
10.000.000.000 ευρώ. Αυτό είναι το αντικείµενο της συγκεκριµένης επιτροπής. Από αυτές τις εκατό περιοχές, τις πρώτες τριάντα τις έχει ήδη διερευνήσει και έχουµε τα αποτελέσµατα των
τριάντα αυτών διερευνήσεων.
Πρέπει να σας πω ότι εντός εικοσαηµέρου εκτιµούµε ότι θα
µπορέσουµε να βγούµε στον αέρα µε δηµόσιους διεθνείς διαγωνισµούς για έρευνα και εκµετάλλευση, τουλάχιστον πέντε νέων
δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων, για κοιτάσµατα πορφυρικού
χαλκού, χρυσού, καθώς και για κοιτάσµατα αντιµονίτη. Ο αντιµονίτης είναι ένα κρίσιµο ορυκτό. Είναι κρίσιµο για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία και είναι λίγα τα ορυκτά που έχουν
χαρακτηριστεί ως κρίσιµα. Άρα πολύ σύντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα να βγούµε σε διεθνείς διαγωνισµούς και στο επόµενο
χρονικό διάστηµα, ώστε να είµαστε τουλάχιστον όλοι µας βέβαιοι
ότι αξιοποιούµε µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το σύνολο του
ορυκτού πλούτου που έχει η χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς ευχαριστούµε εξαιρετικά τον ευγενή λόγο του Υφυπουργού κ. Ιωάννη
Μανιάτη µε τον οποίο κλείνει και ο δεύτερος κύκλος του δελτίου
των επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 30 Μαΐου 2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 44/27/15-04-2011 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Κυριάκου Μητσοτάκη,
Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Όλγας Κεφαλογιάννη, Ιωάννη Πλακιωτάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη και Κωνσταντίνου Τασούλα,
προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισµού και Τουρισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε την «απαξίωση» της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι ο κ. Αλέξης
Τσίπρας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία κρίσιµη νοµικά και οικονοµικά συγκυρία για τον τόπο επιλέγουµε να καταθέσουµε µία
συνολική επίκαιρη επερώτηση για τα προβλήµατα της Κρήτης,
µιας περιφέρειας µε µοναδικά φυσικά πλεονεκτήµατα, αλλά και
ανθρώπους µε ανήσυχο πνεύµα για δηµιουργία και πρόοδο.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι για τη Νέα Δηµοκρατία η
Κρήτη αποτελεί στρατηγική επιλογή πρώτης προτεραιότητας.
Αύριο ξεκινάει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας τριήµερη επίσκεψη στην Κρήτη, ακριβώς για να αναδείξει αυτά τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κρήτης, µίας Κρήτης που αυτήν την
ώρα, κυριολεκτικά, βρίσκεται στο κόκκινο.
Δεν είναι υπερβολή να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν την
ώρα στην Κρήτη δεν κουνιέται φύλλο, διότι δεν θα ήµασταν σήµερα εδώ εάν η Κυβέρνηση έκανε καλά τη δουλειά της, εάν εκπλήρωνε τις εξαγγελίες της. Βέβαια, µας είχε πει πολλά
προεκλογικά, που στην πορεία χάθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κρήτη εδώ και δεκαεννιά
µήνες βιώνει το απόλυτο τίποτα στον τουρισµό, στην υγεία, στην
παιδεία, στις υποδοµές, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, στα λιµάνια,
στα αεροδρόµια και φυσικά στο βόρειο και στο νότιο οδικό
άξονα. Όχι µόνο αυτό, αλλά επιβαρύνεται η ούτως ή άλλως δύσκολη καθηµερινότητα των πολιτών µε περικοπές και καθυστερήσεις σε αυτονόητα κοινωνικά αγαθά, παρά τις δραµατικές
εκκλήσεις των Κρητικών, παρά τις αντίθετες κυβερνητικές επιβεβαιώσεις.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στον τοµέα της παιδείας καταργούνται τµήµατα ΤΕΙ χωρίς αιτία, χωρίς καµµία αξιολόγηση στο
Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Καταργούνται τµήµατα που
σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα, τη γεωργία και τον τουρισµό, δηλαδή, τµήµατα τα οποία έχουν άµεση συνάφεια µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κρήτης, στα οποία δήθεν εσείς
επενδύετε.
Από την άλλη πλευρά µεθοδεύετε τον υποβιβασµό νοσοκοµείων σε κέντρα υγείας, για παράδειγµα στο Νοµό Λασιθίου, στο
πλαίσιο ενός υποτιθέµενου καλύτερου υγειονοµικού χάρτη. Παράλληλα, έκλεισε η µονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στα
Χανιά, ενώ ακόµη δεν ξεκίνησε, παρά τις κυβερνητικές σας δεσµεύσεις, η λειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Η Κυβέρνηση και το
αρµόδιο Υπουργείο πώς αντιµετωπίζει αυτήν την κατάσταση; Κατέβηκε ο κ. Λοβέρδος στην Κρήτη µε µία λουδοβίκεια και πολυάριθµη κουστωδία, όπου αντί να ενδιαφερθεί, ως δεύτερος
Πόντιος Πιλάτος, πέταξε το µπαλάκι στους διοικητές των νοσοκοµείων και δεν δεσµεύθηκε για τίποτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάτε συνεχώς για έµφαση
στον τουρισµό, µιλάτε συνεχώς για ανάπτυξη, αλλά στην ουσία
στην Κρήτη αυτήν την ώρα έχουµε υποανάπτυξη. Μιλάτε για ενί-

σχυση ξενοδοχειακών µονάδων και επενδύσεων, την ίδια ώρα
που αρκετές επενδύσεις περιµένουν ακόµη να ενταχθούν, αλλά
και να πληρωθούν στο πλαίσιο του εγχώριου αναπτυξιακού
νόµου, τη στιγµή που παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες οι δυνατότητες του ΕΣΠΑ, καθώς η απορροφητικότητα
είναι µόλις στο 19,16%.
Την ίδια στιγµή προχωρήσατε στην άρση του καµποτάζ αλά
ΠΑΣΟΚ, την ίδια στιγµή που µόλις πρόσφατα, πριν από λίγες
ηµέρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας δε γνώριζε που
είναι η Σπιναλόγκα. Μας µίλησε για εγκαταλελειµµένο νησί, το
οποίο µόλις πρόσφατα είδε το φως της δηµοσιότητας λόγω της
τηλεοπτικής σειράς.
Μιλάτε για ανάπτυξη τη στιγµή που ακόµα και το πολυδιαφηµισµένο πρόγραµµα «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη», ύψους 120
εκατοµµυρίων ευρώ, βρίσκεται στον αέρα λόγω περικοπής των
κονδυλίων του. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο, διότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα είχε εξαγγελθεί από τον πρώην Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά επειδή ακριβώς ήταν ενταγµένο στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, πήγε και αυτό στις καλένδες. Για να µην αναφέρουµε το «πράσινο» –υποτιθέµενο- El Dorado, µε τα αγροτικά φωτοβολταϊκά ή τα τεράστια προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν και ο ΟΑΔΥΚ στα Χανιά, ο οποίος παραµένει
εδώ και µήνες χωρίς διοικητικό συµβούλιο, αλλά και ο ΟΑΝΑΚ
στο Ηράκλειο, ο οποίος κυριολεκτικά καρκινοβατεί.
Μιλάτε για υποδοµές τη στιγµή που ακυρώθηκε η υπογραφείσα σύµβαση. Κι εδώ είναι ο παριστάµενος Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, που επί ηµερών του υπογράφηκε η σύµβαση, αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο, µε µηδέν ευρώ δαπάνη για τον
κρατικό προϋπολογισµό. Αυτοχρηµατοδοτούµενο, λοιπόν, έργο
70 και πλέον εκατοµµυρίων ευρώ για την αναβάθµιση του λιµένα
Ηρακλείου –και µάλιστα είχαν ολοκληρωθεί και οι σχετικές διαδικασίες, δηλαδή είχε ανατεθεί σε εργολάβο- ακυρώθηκε.
Τη στιγµή, λοιπόν, που παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες οι δυνατότητες του συγκεκριµένου έργου, καθυστερούν αδικαιολόγητα έργα, όπως είναι η επέκταση του
αεροδροµίου των Χανίων, το αεροδρόµιο στο Καστέλλι –ήδη έχει
ακυρωθεί η δηµοπράτησή του δυο-τρεις φορές- ενώ καθυστερούν και οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις στο αεροδρόµιο της
Σητείας.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη µίλησε για µεσογειακή διατροφή, λες και δεν είναι µοναδική η κρητική διατροφή,
αλλά χρειαζόµαστε υποκατάστατα. Μιλούν για πιστοποιηµένα
κρητικά προϊόντα, όταν δεν έχουν προβλέψει καν την καθιέρωση
κοινής ονοµασίας προέλευσης. Μιλάτε για πρόνοια για τον πολίτη και ακόµα δεν έχει αντιµετωπιστεί η επίσχεση εργασίας στη
Διαδηµοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα
Χανιά, µε αποτέλεσµα αυτήν την ώρα που µιλάµε να υφίσταται
τεράστιο πρόβληµα στην αποκοµιδή των απορριµµάτων στα
Χανιά. Μιλάτε για πολιτισµό τη στιγµή που και τα µουσεία, αλλά
και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν.
Και αυτό γίνεται µεσούσης της τουριστικής περιόδου.
Όσο βέβαια για την εξαγγελία σας περί ίδρυσης της εταιρείας
«ΚΡΗΤΗ Α.Ε.», έχει καταντήσει το πιο σύντοµο ανέκδοτο. Για το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει διαχρονικά η Κρήτη,
το βόρειο άξονα, καµµία πρόβλεψη δεν υπάρχει παρά τις συνεχείς πολυδιαφηµισµένες κυβερνητικές δεσµεύσεις.
Αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το έµπρακτο και το τεράστιο ενδιαφέρον σας για το νησί; Από ό,τι φαίνεται στην πράξη
πλέον, για την Κρήτη ενδιαφέρεστε µονάχα σε προεκλογική περίοδο και µονάχα και ψηφοθηρικά αποτελέσµατα.
Αλλά και στην αυτοδιοίκηση, κύριε Υπουργέ, τα πράγµατα δεν
είναι καλύτερα. Φορείς και πολίτες απορούν πώς είναι δυνατόν
οι µεταρρυθµίσεις να πραγµατοποιηθούν χωρίς κονδύλια. Και
ακούστε αυτό: Πώς είναι δυνατόν να θέλετε να σας πάρουµε στα
σοβαρά, όταν για παράδειγµα, η ΚΥΑ για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του 2010 υπογράφεται τον Απρίλιο του 2011;
Όταν µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επικρατεί ένα τεράστιο αλαλούµ;
Και τι σχέδιο να κάνει κάποιος, τι προγραµµατισµό, όταν ακόµη
δεν έχουµε ιδέα ποια θα είναι η οικονοµική συµµετοχή των επιµέρους Υπουργείων για την Κρήτη.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κρήτη είναι ένας ευλογηµένος
τόπος του οποίου η προσφορά είναι σηµαντικότατη σε όλους
τους τοµείς. Ωστόσο οι Κρητικοί στερούνται ακόµη και των αυτονόητων αγαθών, τα οποία δικαιούνται, αλλά και χρειάζονται.
Δυστυχώς, όµως, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι καν διατεθειµένο να εργαστεί µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον και τους Έλληνες πολίτες.
Προτιµά να αναλώνεται σε βαρύγδουπες δηλώσεις και άνευ ουσίας επικοινωνιακές φιέστες.
Και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Η εικόνα µιας ξοφληµένης Κυβέρνησης, δίχως ρότα, χωρίς σχέδιο, µιας Kυβέρνησης η οποία
καθηµερινά αυτοαναιρείται και γελοιοποιείται, µιας Kυβέρνησης
που όχι µόνο δεν διευκολύνει, αλλά αντίθετα επιβαρύνει τη δύσκολη καθηµερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, να ξέρετε ότι οι
Κρητικές και οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι γίνεται. Βιώνουν καθηµερινά την αναξιοπιστία, αλλά και την ανικανότητά σας. Συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν καµµία αξία και σηµασία οι ψεύτικες
υποσχέσεις σας και είναι έτοιµοι να διεκδικήσουν την Κρήτη που
τους αξίζει, την Κρήτη την οποία δικαιούνται, µε υπερηφάνεια
και αγώνα, όπως διαχρονικά έπρατταν. Είναι για µια ακόµη φορά
έτοιµοι να προστατέψουν το παρόν, αλλά και το µέλλον των ίδιων
και των οικογενειών τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς πάρα πολύ τον κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Βουλευτή Λασιθίου
της Κρήτης, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ακολουθεί η πρωτολογία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Βουλευτή Β’Αθήνας, της Νέας Δηµοκρατίας.
Έχετε το λόγο, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι τόσα τα θέµατα τα οποία θίξαµε, κύριε Υπουργέ, στην ερώτησή µας σχετικά µε την αδυναµία σας ως Κυβέρνηση να ανταποκριθείτε στις αναπτυξιακές
αδυναµίες του νησιού της Κρήτης που θα χρειαζόµουν πολύ περισσότερο χρόνο για να τις καλύψω όλες, οπότε επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε, να εστιάσω σε τρία βασικά ζητήµατα τα οποία
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµα. Αναφέρθηκε σε αυτά και ο
εισηγητής µας, ο κ. Πλακιωτάκης. Θα αναφερθώ σε λίγο µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτο ζήτηµα, βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Είναι ένας
δρόµος ο οποίος, κύριε Υπουργέ, έχει κατασκευαστεί εδώ και
σαράντα χρόνια και έχει βελτιωθεί µόνο τµηµατικά. Η κατάστασή
του µε τα δεδοµένα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου δυστυχώς παραµένει τραγική, µε αποτέλεσµα και να χρειάζεται κάποιος πέντε ώρες για να διασχίσει το νησί από τη µία άκρη ως
την άλλη, αλλά και να έχουµε στην Κρήτη ίσως έναν από τους
πιο επικίνδυνους δρόµους στην Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι µεταξύ του 2004 και του 2009 εκατόν πενήντα
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους µόνο σε αυτό το δρόµο.
Δυστυχώς, οι δικές σας διακηρύξεις σχετικά µε ουσιαστικές
παρεµβάσεις στο βόρειο οδικό άξονα έχουν παραµείνει στα
λόγια και δράττοµαι της ευκαιρίας αυτής, κύριε Υπουργέ, αν και
δεν είναι δική σας η αρµοδιότητα, να ζητήσω από την Κυβέρνηση
να δροµολογήσει το συντοµότερο δυνατό µία εµπεριστατωµένη
µελέτη για το κατά πόσο η κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα
µπορεί να γίνει, κύριε Πρόεδρε, µε τη µέθοδο της σύµβασης παραχώρησης. Είναι βέβαιο ότι το κυκλοφοριακό φορτίο το οποίο
δέχεται η Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µπορεί να δικαιολογήσει την κατασκευή του δρόµου µε αυτόν τον τρόπο, έστω
και αν αυτό σηµαίνει µια µερική συµµετοχή του κράτους σε
αυτήν την πρωτοβουλία, διότι είναι επίσης εξίσου προφανές ότι
αυτήν τη στιγµή το 1,5 δισεκατοµµύριο το οποίο απαιτείται για
να κατασκευαστεί ένας πραγµατικά σύγχρονος αυτοκινητόδροµος δεν υπάρχει. Άρα η δικιά µου πρόταση προς την Κυβέρνηση
είναι να δροµολογήσετε µια τέτοια µελέτη και ο βόρειος οδικός
άξονας της Κρήτης να αποτελέσει το έβδοµο σηµαντικό έργο το
οποίο θα γίνει µε σύµβαση παραχώρησης.
Είναι αδιανόητο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, να συζητάµε
για ουσιαστική ανάπτυξη στην Κρήτη χωρίς έναν ποιοτικό δρόµο.
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Είχα την ευκαιρία πριν από ένα µήνα να βρεθώ σε ένα συνέδριο
στη Σικελία. Η Σικελία είναι ένα ανταγωνιστικό νησί προς την
Κρήτη µε παρεµφερή, αν θέλετε, συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Διαπίστωσα ένα επίπεδο σηµαντικών υποδοµών ως προς τους δρόµους και ως προς τα αεροδρόµια τα οποία δυστυχώς καµµία
σχέση δεν έχουν µε αυτό το οποίο έχουµε στην Κρήτη. Μιλάµε
για σύγχρονους αυτοκινητόδροµους και σύγχρονα αεροδρόµια.
Αυτά -και τα δύο- µπορούν να κατασκευαστούν µε τη συµµετοχή
των ιδιωτικών κεφαλαίων, αρκεί η Κυβέρνηση να επιλέξει να κινηθεί σε αυτόν το δρόµο και να µην επιλέξει τη µέθοδο της αδράνειας, η οποία δυστυχώς τη χαρακτηρίζει αυτούς τους δεκαεννιά
µήνες που έχει αναλάβει τις τύχες αυτού του τόπου.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα το οποίο αφορά ιδιαίτερα και την
πατρίδα µου, τα Χανιά, κύριε Πρόεδρε, και αυτό αφορά τον
ΟΑΔΥΚ, τον Οργανισµό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Κύριε
Υπουργέ, ίσως να γνωρίζετε ότι ο οργανισµός αυτός αποτελεί
πραγµατικά έναν πρότυπο οργανισµό εκπόνησης αναπτυξιακών
και περιβαλλοντικών έργων. Είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει
δηµιουργηθεί εδώ και τριάντα χρόνια και έχει να επιδείξει ένα
πάρα πολύ ουσιαστικό έργο µε µεγάλη τεχνογνωσία και µε µεγάλη εµπειρία στη διεκδίκηση και στην υλοποίηση τέτοιων
έργων.
Είναι ασυγχώρητο, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι ο oργανισµός
αυτός παραµένει εδώ και ένα χρόνο χωρίς διοικητικό συµβούλιο.
Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία γι’ αυτό. Είναι επίσης ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν έχετε διορίσει ακόµη ένα γενικό διευθυντή, µε αποτέλεσµα ο οργανισµός αυτός επί της ουσίας όχι απλά
να υπολειτουργεί, αλλά να µη λειτουργεί.
Σας θυµίζω ότι δώδεκα από τα δεκαπέντε έργα περιβάλλοντος
που προβλέπονται για το Νοµό Χανίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
θα υλοποιηθούν. Θα δροµολογηθούν και ο φορέας υλοποίησής
τους είναι ο ΟΑΔΥΚ. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να µεριµνήσετε
έτσι ώστε αυτή η εκκρεµότητα να λήξει το συντοµότερο δυνατόν,
διότι και κοινοτικοί πόροι χάνονται και απαξιώνεται ένας οργανισµός που έχει αποδεδειγµένο έργο, ο οποίος θα µπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλους αντίστοιχους αναπτυξιακούς
οργανισµούς.
Βέβαια, η όλη αυτή συζήτηση για ενδεχόµενη συγχώνευση του
οργανισµού µε τον ΟΑΝΑΚ, τον αντίστοιχο οργανισµό για την
ανατολική Κρήτη ή η απορρόφηση του οργανισµού από την
«ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» επιτείνει µόνο την αβεβαιότητα την οποία ήδη η
αδράνειά σας έχει προκαλέσει.
Το τρίτο θέµα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ένα θέµα που
καίει πάρα πολύ το νησί και τις αναπτυξιακές του προοπτικές.
Κύριε Υπουργέ, πάλι δεν είναι θέµα δική σας αρµοδιότητας, αλλά
δυστυχώς, οφείλω να τονίσω ότι είναι φτωχή η συνολική κυβερνητική εκπροσώπηση για µια ερώτηση µε τόσο σηµαντικό εύρος
θεµάτων …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας
µου, θα σας ζητήσω δυο λεπτά ακόµη.
Το τελευταίο θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ και αφορά
την Κρήτη, αλλά όχι µόνο, έχει να κάνει µε την πορεία του ειδικού
χωροταξικού για τον τουρισµό.
Με το που ήρθατε στην Κυβέρνηση, φροντίσατε, κύριε
Υπουργέ, να το αναστείλετε και κατά συνέπεια, να αναστείλετε
και µια σειρά από σηµαντικές τουριστικές επενδύσεις που είχαν
δροµολογηθεί, είτε στον τοµέα της ξενοδοχειακής υποδοµής
είτε στον τοµέα της δεύτερης τουριστικής παραθεριστικής –
όπως θέλετε πείτε την- κατοικίας.
Είναι πραγµατικά απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικά κεφάλαια που επιθυµούν να επενδύσουν σ’ αυτό τον
τοµέα, πολλά από τα οποία θα κατευθυνθούν προς την Κρήτη,
που είναι σηµαντικός προορισµός και µε µεγάλη έκταση που
µπορεί να απορροφήσει τέτοιες επενδύσεις και η Κυβέρνηση να
εξακολουθεί να κωλυσιεργεί ως προς τη θεσµοθέτηση ενός καινούργιου νοµικού πλαισίου που να αφορά τον εκσυγχρονισµό
των ξενοδοχειακών καταλυµάτων και την υποστήριξη της δεύτερης κατοικίας.
Χάνονται κεφάλαια, κύριε Υπουργέ, απ’ αυτήν την καθυστέ-
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ρηση. Τα αρµόδια Υπουργεία οφείλουν το συντοµότερο δυνατόν
να δώσουν στη δηµοσιότητα και να θέσουν επιτέλους υπ’ όψιν
της Βουλής ένα σχέδιο νόµου το οποίο κυοφορείται εδώ και
πάρα πολύ καιρό, γιατί µε τέτοιου είδους καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες, το µόνο που κάνουµε, κύριε Πρόεδρε, είναι να διώχνουµε από τη χώρα σοβαρούς επενδυτές που έχουν
πραγµατική διάθεση να επενδύσουν, αλλά δεν µπορούν να διαχειριστούν όλες αυτές τις καθυστερήσεις και την απόλυτη ασάφεια που υπάρχει γύρω από το νοµικό πλαίσιο που διέπει και τις
τουριστικές επενδύσεις, αλλά και τη δεύτερη τουριστική κατοικία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Κρήτη δυστυχώς δεν είναι µοναδικά. Η λέξη ανάπτυξη φαίνεται να λείπει παντελώς από το λεξιλόγιο αυτής της
Κυβέρνησης. Είναι απολύτως σαφές ότι, αν δεν δοθεί µια µεγάλη
ώθηση στην ανάπτυξη µέσα από την απελευθέρωση ιδιωτικών
κεφαλαίων που είναι έτοιµα να επενδυθούν στη χώρα παρά τις
δυσκολίες, είναι πολύ δύσκολο να εξέλθουµε της ύφεσης στην
οποία δυστυχώς έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θα συµπληρώσω, στο δίκιο που είχατε για τη Σικελία, ότι στη
Σαρδηνία, που συνεχίζω να πηγαίνω εγώ, τα πράγµατα είναι το
ίδιο σπουδαία. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπερλουσκόνι που κάνει τη
διαφορά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν εννοείτε κάτι φαντάζοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Τασούλας, ο
οποίος είναι και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
καταθέτουµε σήµερα µια επίκαιρη επερώτηση για τα σοβαρά
προβλήµατα της Κρήτης και για την εγκατάλειψή της από τη σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης εγκατέλειψε τον
Υφυπουργό κ. Ρήγα, να αναλάβει µόνος του το βάρος των πολλών Υπουργείων που αδρανούν και αδιαφορούν για τα σοβαρά
προβλήµατα της Μεγαλονήσου.
Είναι ενδεικτικό -και αφορά στη γενικότερη κατάσταση στη
χώρα- το ότι η Κυβέρνηση παραγνωρίζει περιοχές προικισµένες,
όχι περιοχές που η µοίρα ή η γεωγραφία ή το κλίµα τις έχει δυσκολέψει. Όταν περιοχές προικισµένες από τη φύση, από την
ιστορία, από την προϊστορία τους, από τη δυναµική τους ίσαµε
τώρα, η Κυβέρνηση τις έχει εγκαταλείψει στη µοίρα τους, τότε
καταλαβαίνει κανείς τι επιφυλάσσει για άλλες περιοχές, οι οποίες
αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρότερα προβλήµατα και δεν έχουν
αυτήν τη δυναµική κι αυτήν τη δυνατότητα ανάπτυξης, όπως η
Κρήτη.
Η Κρήτη, όπως και η γενικότερη αναπτυξιακή εικόνα της
χώρας, θυµίζουν, κύριε Πρόεδρε, το στίχο: «είναι σβησµένες οι
φωτιές, οι πλάστρες µες στη χώρα». Κι αυτές οι φωτιές, οι πλάστρες µες στη χώρα, που είναι σβησµένες, είναι απόρροια µιας
αδυναµίας της σηµερινής Κυβέρνησης να διαχειριστεί αφ’ ενός
τον ογκόλιθο της οικονοµικής κρίσης, που εν πολλοίς προκάλεσε, κι από την άλλη πλευρά να καταλάβει ότι εκτός από τη διαχείριση του πολύ σοβαρού δηµοσιονοµικού προβλήµατος της
χώρας, υπάρχουν κι άλλες παράµετροι κι άλλες ανάγκες και ότι
δεν είµαστε απλώς διαχειριστές του σοβαρότατου δηµοσιονοµικού προβλήµατος, αλλά έχουµε να αντιµετωπίσουµε και µία
χώρα η οποία έχει αξιώσεις -όχι του ύψους άλλων εποχών βεβαίως, αλλά πάντως έχει αξιώσεις- και χρειάζεται φροντίδα και
προκοπή. Γιατί αυτή η προκοπή θα διορθώσει και τον ογκόλιθο
που διαχειρίζεστε, το δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Χωρίς αυτήν την
προκοπή, χωρίς τις αναφλέξεις που και τοπικά θα προκαλέσετε,
δεν θα µπορέσετε να βοηθηθείτε στην επίλυση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας και στην κρίση δανεισµού που
προκαλέσατε. Αν δεν πάρει µπρος η οικονοµία, αν δεν πάρει
µπρος η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Μακεδονία, αν
δεν πάρει µπρος αναπτυξιακά η Ελλάδα, τότε φοβούµαι ότι όλη
αυτή η ιστορία την οποία διαχειρίζεστε κι όλες οι θυσίες στις
οποίες υποβάλλεται ο ελληνικός λαός θα πάνε χαµένες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Πλακιωτάκης κι ο κ. Μητσοτάκης δεν εξήγησαν απλώς.
Δυστυχώς, διεκτραγώδησαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα η Κρήτη. Θα προσθέσω ότι κοντά στα προβλήµατα που
έχουν να κάνουν µε την υγεία, µε την παιδεία, µε την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, µε την προώθηση των κρητικών προϊόντων και του κρητικού προτύπου διατροφής, υπάρχουν
συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία τα έχετε εγκαταλείψει.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να τονίσω ενδεικτικά µόνον ότι, για παράδειγµα, στο Νοµό Χανίων έχετε εγκαταλείψει ένα σωρό ζητήµατα, τα οποία χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και άπτονται όχι
µόνον αναπτυξιακών αλλά και υπαρξιακών αναγκών του Νοµού
Χανίων.
Η µονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του νοσοκοµείου είναι
κλειστή από το Μάρτιο λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού.
Το πρόβληµα ήταν γνωστό και δεν αντιµετωπίζεται. Σήµερα,
κύριε Υπουργέ, τα νεογνά που χρειάζονται εντατική παρακολούθηση µεταφέρονται στο Ηράκλειο, σε απόσταση περισσότερη
των εκατόν πενήντα χιλιοµέτρων, µε ό,τι εξόχως προβληµατικό
συνεπάγεται αυτό.
Μιλήσαµε για την επέκταση του αεροδροµίου Χανίων, ενός
έργου για το οποίο το Νοέµβριο του 2009 ο Υπουργός Υποδοµών
ανέφερε µε επιστολή του στον τότε νοµάρχη ότι η µελέτη θα παρεδίδετο το Δεκέµβριο του 2009 και το έργο θα δηµοπρατείτο
άµεσα. Η µελέτη αυτή, κύριε Υπουργέ, δεν έχει παραδοθεί και
είναι τεράστιος ο κίνδυνος το έργο, το οποίο είναι ύψους 100
εκατοµµυρίων, να µην µπορέσει να ξεκινήσει µέσα στις προθεσµίες που βάζει το ΕΣΠΑ και να χάσει την προτεραιότητά του, να
χάσει τη χρηµατοδότηση. Πρόκειται για ένα κρίσιµο έργο για τον
τουρισµό στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά.
Ο κ. Μητσοτάκης ανεφέρθη -πολύ σωστά- στον βόρειο οδικό
άξονα της Κρήτης.
Ανεφέρθη, επίσης, στον Οργανισµό Ανάπτυξης της Δυτικής
Κρήτης, όπου όχι απλώς δεν έχετε γενικό διευθυντή, αλλά και
για ένα µεγάλο διάστηµα δεν πληρώνονται καν οι υπάλληλοί του,
σ’ αυτό το πρότυπο εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής.
Έχουµε, επίσης, µία πλήρη εγκατάλειψη, πάλι στα Χανιά, του
ερευνητικού δυναµικού του νοµού. Όπως ξέρουµε όλοι κι όπως
ξέρετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, στο Νοµό Χανίων λειτουργεί το
Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ δυτικής Κρήτης, το Ινστιτούτο Υποτροπικών
και Ελιάς και το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων. Για
αυτά εξασφαλίστηκαν πιστώσεις 2 εκατοµµυρίων ευρώ επί Νέας
Δηµοκρατίας, για την έρευνα. Και αυτή η έρευνα, αυτή η χρηµατοδότηση σήµερα δεν αξιοποιείται καθόλου.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής αυτήν την απαρίθµηση των σηµαντικών προβληµάτων του Νοµού Χανίων που είναι
συνάµα και σηµαντικά προβλήµατα για την Κρήτη και θα ζητήσω
από την Κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά µε µια περιοχή, η
οποία έχει µέσα της όχι απλώς το σπέρµα της ανάπτυξης, αλλά
τη δυναµική της ανάπτυξης, την αναµονή, την αξίωση, την προσδοκία της ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να σας πω ότι εµείς ως Νέα Δηµοκρατία σήµερα ξεκινήσαµε
από την Κρήτη και θα επιµένουµε ελέγχοντας την Κυβέρνηση
αυτή, για κάθε περιφέρεια της χώρας για να αναδείξουµε όχι
µόνο το ελλιπέστατο, το ανύπαρκτο κυβερνητικό έργο για κάθε
περιοχή της Ελλάδας, αλλά και για να αναδείξουµε τις δυνατότητες που έχει κάθε περιοχή της Ελλάδος και η Κρήτη βεβαίως
πρώτη, παρά τη δυσκολία τη δηµοσιονοµική, παρά τη δυσκολία
των καιρών, παρά τα προβλήµατα των καιρών.
Γιατί σήµερα η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, και η Κυβέρνηση σας
δεν διαχειρίζεται µόνο αυτό το οποίο προκλήθηκε από µια επιπολαιότητα απίστευτη που επιδείξατε –δηλαδή, την αδυναµία δανεισµού- αλλά διαχειρίζεται και προβλήµατα περιφερειών:
Διαχειρίζεται προβλήµατα από την Κρήτη έως τον Έβρο. Διαχειρίζεται προβλήµατα από τα Επτάνησα έως τη Ρόδο. Και αυτά τα
προβλήµατα δεν µπορεί κανείς να τα αγνοήσει ή να τα περιφρονήσει επικαλούµενος µόνο τη δηµοσιονοµική δυσκολία.
Εµείς θα επιµείνουµε και θα αναδείξουµε τις δυνατότητες που
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έχει η Ελλάδα µας. Ξεκινήσαµε σήµερα από την Κρήτη. Αύριο
ξεκινάει πρόγραµµα περιοδείας σε όλη τη Μεγαλόνησο ο κ. Σαµαράς –θα επισκεφτεί το Ηράκλειο, το Λασίθι, τα Χανιά, το Ρέθυµνο- και θα αναδειχθεί επιτόπου, ότι η Κρήτη είναι µια περιοχή
που όχι απλώς αξίζει και δικαιούται περισσότερα, αλλά είναι µια
περιοχή η οποία αναπτυσσόµενη όπως της αξίζει, θα βοηθήσει
όχι µόνο τον εαυτό της, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι κάτι
το οποίο το παραλείπετε, είναι κάτι το οποίο το αγνοείτε, είναι
κάτι το οποίο σας καλούµε να κάνετε άµεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν ζητούµε θαύµατα, κύριε Υπουργέ. Ζητούµε όµως, αυτή
την εγκατάλειψη, αυτό το κλείσιµο των µατιών, αυτή την παράδοση και την παραίτηση που έχετε επιδείξει και για την Κρήτη,
να σταµατήσετε να την επιδεικνύετε. Να ασχοληθείτε µε τα σοβαρά προβλήµατα της χώρας, να ασχοληθείτε µε τα σοβαρά
προβλήµατα της Κρήτης, των Χανίων, του Ηρακλείου, του Ρεθύµνου, του Λασιθίου, γιατί όλα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν,
οφείλουν να αντιµετωπιστούν και σε τίποτα η δηµοσιονοµική
κρίση, δεν εµποδίζει σε αυτό. Έχετε εργαλεία, έχετε δυνατότητες. Μην τα αγνοείτε. Μην γυρίζετε την πλάτη στην Ελλάδα. Μην
γυρίζετε την πλάτη στην Κρήτη.
Δεν είναι ότι θα σας γυρίσει η Κρήτη ή η Ελλάδα την πλάτη
εκλογικά. Είναι ότι έχει ανάγκη η χώρα να βοηθηθεί για να αναπτυχθεί και να συµβάλλει αυτή η ανάπτυξη και αυτή η κοινωνική
ανάσα που θα δοθεί µέσω της ανάπτυξης στην αντιµετώπιση και
του σοβαρότατου προβλήµατος που διαχειρίζεστε: του δηµοσιονοµικού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
Σας διαβεβαιώ, κύριε Γραµµατέα, ότι και αν εσείς ή οι άλλοι
δεν το φροντίσετε όλο αυτό, υπάρχουν τρεις βασιλείς ο Ραδάµανθυς, ο Αιακός και Τισαµενός, που θα είναι αυτοί που θα φροντίσουν τα της Κρήτης, µαζί µε την Πασιφάη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και ο Τάλως, ο οποίος θα εµποδίζει τους …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ήταν πιο δίπλα. Και
ήταν µηχανικός θεός, γίγαντας.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής της Β’ Αθήνας,
έχει το λόγο, επίσης, για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισός Κρητικός είστε µε αυτά που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
Όλοι είµαστε µισοί Κρητικοί, απλώς µας πρόλαβε το τσουνάµι
της τότε Θήρας και µας χώρισε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι, εµείς είµαστε ολόκληροι Κρητικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εσείς βεβαίως! Και
θα πρέπει να είστε διπλά υπερήφανος γι’ αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο κ. Τασούλας κάνει µια
προσπάθεια να θεωρηθεί ολόκληρος Κρητικός.
Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, θα ξεκινήσω διαβάζοντας µια δήλωση:
«Το πρόβληµα που υπάρχει µε τα έργα του ΕΣΠΑ στην Κρήτη,
τα οποία δεν προχωρούν, είναι αρκετά σοβαρό και έχει αποτέλεσµα να µην καταγράφεται η απαιτούµενη απορροφητικότητα
και να γίνεται ορατός ο κίνδυνος όχι µόνο να χαθούν κονδύλια
από τα εκτελούµενα έργα, αλλά να απειλούνται και ολόκληρα
έργα που θα µείνουν ηµιτελή, αν δεν προχωρήσουν, όπως πρέπει, οι εργολάβοι στην εκτέλεσή τους».
Η δήλωση αυτή, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δική µου. Δεν είναι
καν κάποιου στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας ή κάποιου άλλου
κόµµατος της Αντιπολίτευσης. Είναι δήλωση του Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Αρναουτάκη, προκατόχου σας στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που έγινε στις 4 Μαΐου του 2011.
Εποµένως, νοµίζω ότι δεν έχουµε χρείαν µαρτύρων. Τα ίδια τα
στελέχη σας µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο έρχονται και επισηµαίνουν το πρόβληµα. Οι συνάδελφοι ήδη µίλησαν και αναφέρθηκαν σε επιµέρους προβλήµατα. Θα ήθελα πολύ σύντοµα
να επισηµάνω κάποια από αυτά.
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Παρατήρηση πρώτη: βόρειος οδικός άξονας. Ήδη έγινε ανάλυση για τις καθυστερήσεις. Θα σταθώ, από την πλευρά µου, στο
ότι εξαγγείλατε τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας την
εταιρεία «Υποδοµές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» κάτι αντίστοιχο µε
την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Το εξαγγείλατε, αλλά µέχρι
σήµερα δεν έχουµε δει –και δεν έχουν δει και οι κάτοικοι της
Κρήτης- συγκεκριµένα και χειροπιαστά αποτελέσµατα.
Η επικοινωνιακή πολιτική δεν οδηγεί εκεί που πραγµατικά όλοι
θα ευχόµασταν να πάει ο τόπος. Πρέπει να κάνετε στροφή, όσο
χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, στην πράξη. Και πραγµατικά θα
ήθελα συγκεκριµένες απαντήσεις γιατί και σε µια προηγούµενη
ερώτηση των κ. Καλογιάννη και Πλακιωτάκη δεν δόθηκαν από το
συνάδελφό σας, Υφυπουργό Δηµοσίων Έργων κ. Μαγκριώτη,
συγκεκριµένες απαντήσεις.
Δεύτερη παρατήρηση: Ο κ. Αρναουτάκης, ως Υφυπουργός Οικονοµίας, είχε εξαγγείλει –και πολύ καλά έκανε ασφαλώς- το
Πρόγραµµα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη». Τότε είχε αναφερθεί ότι
θα είχε προϋπολογισµό της τάξεως των 120 εκατοµµυρίων ευρώ,
ένα έργο το οποίο είχε θεωρηθεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο
για τη συντριπτική πλειοψηφία των ορεινών και ηµιορεινών
δήµων της Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και ορισµένων
δήµων του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής µου, του Ρεθύµνου,
όπου γεννήθηκα και µεγάλωσα.
Το πρόγραµµα αυτό έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει φάντασµα. Εξαγγέλθηκε, αλλά ποικίλα δηµοσιεύµατα επιµένουν ότι το
πρόγραµµα αυτό δεν θα προχωρήσει. Και πάλι εδώ θα θέλαµε
µια σαφή απάντηση και περισσότερο από εµάς θέλουν οι Κρητικοί µια απάντηση. Από τη µια η Κυβέρνηση και πάλι εξαγγέλλει,
από την άλλη υπάρχει έλλειµµα έργων.
Τρίτη παρατήρηση, από τη δική µου πλευρά: αεροδρόµιο Καστελίου. Είναι ένα πολύπαθο έργο, σηµαντικό ασφαλώς –θα είναι
το δεύτερο µεγαλύτερο της χώρας, όταν κατασκευαστεί- αλλά
πολύπαθο. Δεν ισχυρίζοµαι –και γι’ αυτό χρησιµοποίησα και τη
λέξη «πολύπαθο»- ότι µέχρι τώρα, όλα τα τελευταία χρόνια, τα
πράγµατα προχώρησαν χωρίς να υπάρχουν προβλήµατα.
Όµως, λυπούµαι να πω ότι τα προβλήµατα συνεχίζονται. Καθυστερήσεις συνεχίζονται να παρατηρούνται, ενώ η προθεσµία
κατάθεσης δεσµευτικών προσφορών λήγει πια στις 7 Ιουνίου.
Όπως όλα δείχνουν –και θα χαιρόµουν αν λέγατε το αντίθετοθα υπάρξει παράταση, αφού προφανώς θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο σχέδιο της σύµβασης παραχώρησης όποια σχόλια
γίνουν δεκτά από τη διαβούλευση –και αυτό δεν έχει γίνει ακόµα.
Χρειαζόµαστε και εδώ µια σαφή απάντηση, κύριε Υπουργέ.
Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το έργο; Ποια θα είναι τα επόµενα
στάδια; Ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα; Πώς θα προχωρήσει
αυτό το ιδιαίτερα σηµαντικό για την Κρήτη και την Ελλάδα έργο;
Κύριε Υπουργέ, κακά τα ψέµατα, η επερώτηση αυτή για την
Κρήτη γίνεται µέσα σε ένα ζοφερό κλίµα. Η Ελλάδα βρίσκεται
στη µέγγενη –κυριολεκτικά- µιας οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης µε άδηλα αποτελέσµατα. Φυσικά, δεν σας ζητώ
να σηκώσετε στους ώµους σας το βάρος της Κυβέρνησης. Αυτό
ανήκει συνολικά στην Κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Όµως, είναι προφανές ότι ενώ εµείς σήµερα συζητάµε εδώ
αυτή την επερώτηση, η Κυβέρνηση εδώ και µήνες, ιδιαίτερα από
την 11η Φεβρουαρίου και µετά –οπότε η τρόικα έκανε τις αναγγελίες για τις ιδιωτικοποιήσεις- βρίσκεται σε µια κατάσταση ιδιότυπης εαρινής νάρκης.
Δεν παράγει αποτελέσµατα, δεν έχει προβεί σε µείζονες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα τις τελευταίες µέρες, ενώ η κρίση εντείνεται,
η Κυβέρνηση περιπίπτει σε επικίνδυνες αντιφάσεις για τον τόπο.
Τη µια µέρα λέει ότι θα κάνει δηµοψήφισµα για την παραµονή
µας στο ευρώ, την άλλη µέρα παίρνει πίσω αυτή τη δήλωση. Τη
µια µέρα η επίτροπος στην κοινότητα µιλάει για τα σενάρια εξόδου από το ευρώ, την άλλη µέρα διαψεύδονται αυτά τα σενάρια.
Τη µια µέρα ο Υπουργός Οικονοµικών λέει ότι εάν η Ελλάδα δεν
πάρει την πέµπτη δόση, θα χρεοκοπήσει στα µέσα Ιουλίου –δηλώνοντας βεβαίως µε αυτό τον τρόπο και πόσο αποτυχηµένο κατέληξε να είναι το πρόγραµµα εξυγίανσης της Κυβέρνησης- και
την άλλη µέρα, διαψεύδοντας τον εαυτό του, λέει ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος και όλα θα πάνε κανονικά.

11160

Όλα αυτά δεν µπορεί παρά να είναι παραπάνω από ανησυχητικά. Όπως ανησυχητικές είναι αυτές οι ατελείωτες συσκέψεις,
τις οποίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Καλό είναι να συσκεπτόµεθα.
Καλό είναι να συσκέπτεστε, αλλά ξέρετε ότι αυτό δεν είναι άλλοθι για να µην σκέφτεστε και κυρίως για να µην δράτε.
Η κατάσταση κινδυνεύει να γίνει εκτός ελέγχου. Από εµένα,
όπως και από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ακόµα µια
προειδοποίηση. Τα πράγµατα κινδυνεύουν να γίνουν δραµατικά
και µόνο µε συγκεκριµένη δράση και αποφασιστικότητα από την
Κυβέρνηση µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτός ο µεγάλος τυφώνας
που έχουµε µπροστά µας
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χατζηδάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τη σκυτάλη από τον κ. Χατζηδάκη, που έκανε µια θαυµάσια περιγραφή της ιλαροτραγωδίας που ζούµε, για να τη συνδέσω µε την «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.».
Πρόκειται για µια ανώνυµη εταιρεία, η οποία εξαγγέλθηκε το
2009 από τον κ. Αρναουτάκη, µε την ιδιότητά του Υφυπουργού.
Έκτοτε, υποτίθεται ότι ωρίµασε πολιτικά, χωρίς όµως να έχει
ωριµάσει καθόλου τεχνικά, οργανωτικά. Εξαγγέλθηκε από τον
Πρωθυπουργό, και από τον αρµόδιο Υπουργό Υποδοµών -πάει
ένας χρόνος τώρα- ο οποίος υποσχέθηκε σχετική προετοιµασία,
θεσµικό πλαίσιο κτλ, για να καταλήξει πού;
Στις αντιδράσεις των Βουλευτών της συµπολίτευσης του κ.
Δαµιανάκη, της κ. Σκραφνάκη αλλά και του ίδιου του κ. Αρναουτάκη τις οποίες θα καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα καταθέσω, επίσης, προκήρυξη του Υπουργείου Υποδοµών,
η οποία δηµοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου 2011 δηλαδή πριν από δέκα
ηµέρες, µε αντικείµενο την πρόσληψη τεχνικού συµβούλου για
την εκπόνηση µελετών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, του
ΒΟΑΚ, αλλά και την υποστήριξη στην παρακολούθηση των συµβάσεων που ήδη εκτελούνται. Ο προϋπολογισµός της προκήρυξης είναι 786.317 ευρώ, ενώ το έργο θα περατωθεί δεκατέσσερις
µήνες από την ανάθεση. Ο σύµβουλος θα υποστηρίζει τη Δ1 Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και την ειδική υπηρεσία δηµοσίων έργων ΒΟΑΚ, την ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ. Τι τις θέλατε, λοιπόν, τις
εξαγγελίες; Στην ουσία αυτό το έργο ακυρώνει την «ΚΡΗΤΗ
Α.Ε.». Τέτοιο αλαλούµ; Τέτοια ασυνεννοησία στην Κυβέρνηση;
Θα ήθελα µια απάντηση. Πείτε ότι δεν θα κάνετε αυτή τη δοµή.
Παραδεχθείτε, επιτέλους, τα λάθη σας.
Κύριε Υπουργέ, εµείς πρώτοι είπαµε ότι χρειάζονται αυτές οι
παρακάµψεις του δηµοσίου.
Ήµασταν υπέρ των παρακάµψεων αυτών µε νέες δοµές. Γι’
αυτό και είχαµε δηµιουργήσει µε το ν.3614/2007 τη «ΔΗΜΟΣ
Α.Ε.». Εσείς την καταργήσατε. Επαναφέρετε δε, τις δοµές µε
άλλο όνοµα, και τελικά, αποδεικνύεται ότι είστε ανίκανοι να τις
οργανώσετε σωστά. Θέλω την αυτοκριτική σας γι’ αυτό. Κύριε
Υπουργέ, ο χαµένος χρόνος στο ΕΣΠΑ, όπως θα αποδείξω, δεν
γυρνάει πίσω.
Ένα άλλο θέµα που προέκυψε πρόσφατα, αφορά στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) της περιόδου 2004-2009 και την
αναστολή πληρωµών των κονδυλίων της Νορβηγίας. Οι πληρωµές από τον ΕΟΧ πάγωσαν, διότι από τον Οκτώβριο του 2009
που αναλάβατε, πέρασαν οχτώ, εννέα µήνες για να υπογράψετε
τις υπουργικές αποφάσεις περί ενεργοποίησης των έργων. Εσείς
βέβαια, εκδώσατε µια ανακοίνωση περί διαπραγµάτευσης µε τον
ΕΟΧ, αλλά αυτήν τη φορά στην επόµενη περίοδο και όχι στην
τρέχουσα.
Υπενθυµίζω ότι υπάρχουν τέσσερα έργα του ΕΟΧ στην Κρήτη:
ένα της «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε» Χανίων (Διαδηµοτική Επιχείρηση Διαχειριστής Στερεών Αποβλήτων), ένα στην «ΔΕΥΑ» Ηρακλείου (Δηµο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) και δύο ερευνητικά.
Πρόκειται για τέσσερα από τα πενήντα έργα που χρηµατοδοτούν οι Νορβηγοί και βρίσκονται πλέον όλα στο ψυγείο.
Συνεχίζω µε το θέµα το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το
ΕΣΠΑ.
Επί προηγούµενης κυβέρνησης της ΝΔ, 2004-2009, κινητοποιήθηκαν, κύριοι συνάδελφοι, στην Κρήτη πόροι περίπου 5 δισεκατοµµυρίων: 2,5 δισεκατοµµύρια από το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης (ΚΠΣ), δηλαδή από τα τοµεακά προγράµµατα και από
το ΠΕΠ, από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και από το Ταµείο Συνοχής και άλλα τόσα από τον επενδυτικό νόµο µαζί µε την ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση χιλίων διακοσίων και πλέον
επενδυτικών σχεδίων. Αυτό ήταν το πακέτο.
Υπενθυµίζω ότι από το ΚΠΣ δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, κύριε
Υπουργέ. Κάναµε τρεις αναθεωρήσεις, το 2005, το 2006, το
2007, και µία τελευταία, το 2008. Μεταφέραµε στην περιφέρεια
πόρους που είχαµε αδυναµία να απορροφήσουµε στα τοµεακά
προγράµµατα, π.χ. από τους σιδηροδρόµους 300 εκατοµµύρια
ευρώ. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ.
Εσείς τι κάνατε µε την αναθεώρηση; Την εξαγγείλατε το 2009.
Και είπαµε «ναι» δεδοµένου ότι η κρίση ανέτρεψε τα δεδοµένα.
Αλλιώς σχεδιάστηκε το ΕΣΠΑ το 2007, άλλη είναι η κατάσταση
σήµερα. Εξαγγείλατε, την αναθεώρηση άλλαξαν δύο Υπουργοί
και δεν έχει γίνει τίποτα µέχρι τώρα. Και κάτι ακόµα: Ούτε πρόκειται να γίνει, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά το σχέδιο της αναθεώρησης των ΠΕΠ να υποβληθεί από τους αιρετούς, δηλαδή
από εκείνους που θα διαχειριστούν τα προγράµµατα.
Προσέξτε τώρα άλλη ιλαροτραγωδία: Παραγγείλατε, µελέτη
των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στην οικονοµία των περιφερειών της Ελλάδας. Πότε την παραγγείλατε; Στις 16 Μαΐου
2011 για να παραδοθεί τον Σεπτέµβριο, ώστε να τη λάβετε υπ’όψιν στην αναθεώρηση. Ιδού η προκήρυξη και η απόφαση ανάθεσης της µελέτης- στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Καταθέτω τα
σχετικά έγγραφα στα Πρακτικά. Και µε ποιο προϋπολογισµό; Με
12.000 ευρώ. Δηλαδή, µε λιγότερα από 1.000 ευρώ ανά περιφέρεια, καλείτε το Πάντειο Πανεπιστήµιο να µελετήσει ποιες είναι
οι επιπτώσεις της κρίσης, δύο χρόνια µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Το έγγραφο αναφέρει, λοιπόν, τα εξής: «Παροχή µιας πλήρους
κατά το δυνατόν και επίκαιρης αποτύπωσης των
γεωγραφικών/χωρικών διαστάσεων της οικονοµικής κρίσης».
Γιατί δεν αναθέσατε µια τέτοια µελέτη πριν κάνετε τον επενδυτικό νόµο, όπου εµείς δεν θα λέγαµε «όχι» και όχι µόνο µε
αφορµή την αναθεώρηση;
Και κλείνω µε ένα τεχνικό θέµα που θα βρείτε µπροστά σας.
Το 2011, ως προς την αναθεώρηση, τελείωσε. Δεν πρόκειται να
υποβάλλετε σχέδιο, ακόµη και αν η µελέτη αυτή είναι έτοιµη το
Σεπτέµβριο. Γιατί και να καταλήξετε σε ένα σχέδιο φέτος σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1083/2006, απαιτούνται τρεις µήνες για
να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάµε, λοιπόν, στο
2012. Ποιες ανακατανοµές κονδυλίων θα κάνετε τότε; Του 2012
και του 2013 όπου το ΕΣΠΑ τελειώνει. Δηλαδή, η δυνατότητα που
έχετε να ενισχύσετε κλάδους και τοµείς, θα είναι µόνο για δύο,
από τα επτά χρόνια του ΕΣΠΑ.
Αυτά είναι τα κατορθώµατα της Κυβέρνησής σας. Και να υπενθυµίσω, επίσης ότι το τρένο έχει χαθεί τελείως για τις πέντε Περιφέρειες που είναι εµπροσθοβαρείς, ως προς την υποχρέωση
απορρόφησης, η Κρήτη δεν ανήκει σε αυτές.
Στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, εκτός αν µου δώσετε
ακόµη ένα λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κλείνετε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα αναφερθώ στο θέµα
της εξόδου της Κρήτης από το στόχο 1. Σας είχαµε ενηµερώσει
για το πρόβληµα. Σας είχαµε εγκαίρως προειδοποιήσει πριν από
ένα χρόνο περίπου, µε επίκαιρη επερώτηση εδώ στη Βουλή αλλά
και εγώ προσωπικά, σε πολλές οµιλίες µου, ότι η µεθοδολογία
µε την οποία υπολογίσατε τη συµβολή των ΔΕΚΟ στο ΑΕΠ είναι
λάθος.
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Ώστε τελικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ΕΛ.ΣΤΑΤ δηµοσιοποίησε τα στοιχεία της περιόδου 2007-2009, µε βάση τα οποία
θα κριθούν οι πόροι που θα πάρουµε από την επόµενη περίοδο
2014-2020. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Κρήτη όπως και η Αττική
περνούν κατευθείαν στο στόχο 2, δηλαδή θα κάνουν λιγότερες
υποδοµές και θα λάβουν πολύ λιγότερα χρήµατα.
Αναγκαστήκατε -το οµολόγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης- να στείλετε
επιστολή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τώρα, η Κυβέρνηση,
αντί να πάει στις Βρυξέλες να διαπραγµατευθεί, στέλνει επιστολές για να είναι καλυµµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναγκάστηκε, λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης να στείλει επιστολή
και να ζητήσει να υπολογιστούν τα στοιχεία της περιόδου 20092010, για να «πιάσει» την κρίση και να µπορέσει να σώσει, εκ των
υστέρων, ό,τι µπορεί.
Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο. Βάλτε
µυαλό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη.
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Βουλευτής Κυκλάδων, ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, έχει το λόγο
για είκοσι λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή
τα όσα οι αγαπητοί συνάδελφοι κατέθεσαν ως «κατηγορώ», σε
βάρος της Κυβέρνησης για τις αβελτηρίες της και για όσα δεν
έχει κάνει για την Κρήτη.
Θα ήθελα να µη χρησιµοποιήσω τις ίδιες αµετροεπείς εκφράσεις και λόγους -και δεν θα µπω σ’ αυτόν τον πειρασµό- αλλά
όλοι καταλαβαίνουν- ότι αυτή η ερώτηση γίνεται µια µέρα ή, εν
πάση περιπτώσει, αν δεν είχε αναβληθεί θα γινόταν µία εβδοµάδα πριν την επίσκεψη του κ. Σαµαρά στην Κρήτη. Είναι καθαρά
επικοινωνιακή. Είναι προφανές τι θέλετε να κάνετε. Είναι προφανές ότι θέλατε να προηγηθείτε της επίσκεψης του κ. Σαµαρά για
να δείξετε ότι το Κόµµα σας ενδιαφέρεται για τη Μεγαλόνησο.
Είναι, επίσης, προφανές ότι δεν υπάρχει απαξίωση της Κρήτης
από την Κυβέρνηση. Το κόµµα σας έχει πρόβληµα στην Κρήτη κι
αυτό προσπαθείτε να ανορθώσετε, γιατί πλαγιοκοπείστε από παντού. Έχετε, λοιπόν, ένα σοβαρό πρόβληµα στην Κρήτη, την
οποία πολύ όψιµα θυµηθήκατε. Κι έρχεστε να κατηγορήσετε µία
Κυβέρνηση κι έναν πολιτικό χώρο, το ΠΑΣΟΚ ο οποίος έχει διαχρονικά σοβαρούς δεσµούς µε αυτό το νησί και έχει στηρίξει την
ανάπτυξη αυτού του προικισµένου µε φυσικούς και ανθρώπινους
πόρους τόπου.
Βεβαίως, σε εµάς εναπόκειται να απαντήσουµε -και συγκεκριµένα- σε όσα πολυάριθµα αναφερθήκατε, γιατί επί παντός του
επιστητού αναφερθήκατε. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση για να απαντηθεί, θα έπρεπε να υπάρχει πάρα πολλή ώρα στη διάθεσή µου.
Θα προσπαθήσω συγκεκριµένα να απαντήσω σε αυτά που θέσατε.
Αναφέρεστε στις υποδοµές και ξεκινήσατε µε συγκεκριµένα
έργα. Όσον αφορά το ΒΟΑΚ, ποιο είναι το πρόβληµα; Γιατί δεν
προχωράει; Γιατί δεν υπάρχουν µελέτες. Είναι προφανές ότι δεν
υπάρχουν µελέτες. Επί πεντέµισι χρόνια δεν υπήρξε ούτε «πινελιά», ούτε «γραµµούλα».
Άρα, τι να δηµοπρατήσει αυτή η Κυβέρνηση; Ποια ήταν η προετοιµασία που υπήρχε για το ΒΟΑΚ; Είναι, λοιπόν, φανερό ότι αν
δεν προκηρύσσαµε αυτήν την µελέτη επίσπευσης της ολοκλήρωσης των µελετών, δεν θα είχαµε την πιθανότητα, ούτε µετά
από κάποια χρόνια, να µιλήσουµε για την έναρξη συγκεκριµένων
έργων ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ.
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Βέβαια, το πρόβληµα πιστεύω ότι έχει να κάνει µε γενικότερη
έλλειψη σχεδιασµού, που υπήρξε πράγµατι στο νησί κι αυτό βαρύνει διαχρονικά –αν θέλετε- τις κυβερνήσεις, γιατί δεν είχαµε
σε πολλές περιπτώσεις περιφερειακό σχεδιασµό σοβαρό και
πρέπει να το οµολογήσουµε και να το παραδεχθούµε. Η κατάτµηση δε και ο σχεδιασµός στο επίπεδο του νοµού είχε σαν αποτέλεσµα σε ολόκληρες περιφέρειες τα έργα να είναι µη
ολοκληρωµένα, να σταµατούν στα σύνορα του κάθε νοµού και
να µην υπάρχει ποτέ µέχρι σήµερα ολοκληρωµένος σχεδιασµός
στο επίπεδο µιας ολόκληρης περιφέρειας.
Με τη δηµιουργία των περιφερειών και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
θεωρώ ότι δίνεται η δυνατότητα σήµερα στην αιρετή περιφέρεια
να σχεδιάσει πιο ολοκληρωµένα και για το οδικό δίκτυο και για
τα λιµάνια, αγαπητοί συνάδελφοι, και για τα αεροδρόµια και, βεβαίως, για τις µονάδες υγείας και για τις εκπαιδευτικές µονάδες.
Θα πρέπει να οµολογήσουµε και να κάνουµε αυτοκριτική και
εγώ θα ήθελα να κάνω αυτοκριτική και να την κάνουµε όλοι µας.
Δυστυχώς, η λογική που υπήρχε και για τα δηµόσια έργα ήταν η
λογική της εξυπηρέτησης κάθε φορά τοπικών συµφερόντων.
Άρα, γεµίσαµε –αν θέλετε- µε µικρά, αναποτελεσµατικά και µίζερα έργα σε όλους τους τοµείς τις περιφέρειες, γιατί θέλαµε ο
καθένας στο νοµό του να έχει από ένα µίζερο νοσοκοµείο, από
ένα µίζερο πανεπιστήµιο, από ένα µισοτελειωµένο δρόµο, από
ένα µίζερο αεροδρόµιο, από ένα µισοτελειωµένο λιµάνι, οφείλουµε να οµολογήσουµε και να αποδεχθούµε το λάθος του σχεδιασµού µας. Κι αυτό πράγµατι είναι ένα τεράστιο έλλειµµα που
βαρύνει όσους άσκησαν πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, όχι
µόνο στη Κρήτη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Άρα, έχουν «πέσει» πολλά χρήµατα. Έχουν «πέσει», όµως, διασπασµένα σε έργα, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι µαζί να σκεφθούµε. Αυτό θα το
κάνει η αιρετή περιφέρεια τώρα, γιατί αυτή θα έχει το σχεδιασµό
και την υλοποίηση της ανάπτυξης από εδώ και πέρα, έτσι ώστε
να ολοκληρώσει το ΒΟΑΚ.
Η πρόβλεψή µου είναι ότι µέσα στο 2011 δεν υπάρχει δυνατότητα δηµοπράτησης σοβαρού τµήµατος αυτού του δρόµου.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει
ολοκληρωµένη µελέτη. Ολοκληρώνουµε κάποια τµήµατα όσον
αφορά τις απαλλοτριώσεις, γιατί και εκεί είχαµε σοβαρό πρόβληµα. Όµως, ολοκληρωµένες µελέτες για να δηµοπρατηθούν,
πλήρεις µελέτες δεν υπάρχουν. Αυτήν τη στιγµή γίνεται µία προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι µελέτες σε αυτά τα τµήµατα του
ΒΟΑΚ που δεν υπάρχουν σήµερα, για να µπορέσει το έργο µέσα
στο 2012 να δηµοπρατηθεί τµηµατικά, δυστυχώς, όπως γίνεται
µέχρι σήµερα.
Όσον αφορά το αεροδρόµιο του Καστελίου –δεν θυµάµαι αν
ήταν ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Χατζηδάκης που έθεσε το ερώτηµα
και είπε ότι πρέπει να υπάρξει µια σαφής απάντηση- κοιτάξτε να
δείτε, οµολογουµένως το προσεγγίσατε µε µετριοπάθεια και είπατε ότι είναι ένα έργο πολύπαθο, το οποίο δεν είναι και καθόλου
απλό. Αυτό το έργο γίνεται ή έχει επιλεγεί να γίνει µε αυτοχρηµατοδότηση. Μέχρι τις 6 Ιουνίου θα πρέπει να υπάρξει η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν γίνει.
Έχουν κατατεθεί τρεις προτάσεις από τρεις ενδιαφερόµενες
συνεργασίες, εταιρείες, συµπράξεις. Όµως και οι τρεις ζητούν
αλλαγή του τεχνικού και φυσικού αντικειµένου και την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου έργου σε φάσεις. Το ζητούν και οι
τρεις. Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτηµα ότι θα πρέπει να υπάρξει µια
απάντηση και θα υπάρξει απάντηση. Ζητούν και οι τρεις, να
υπάρξει και µία τρίµηνη παράταση, για να µπορέσουν να αξιολογήσουν τη νέα πρόταση που θα τους γίνει µε βάση το δικό τους
αίτηµα και τις δικές τους υποδείξεις.
Αυτό είναι το χρονοδιάγραµµα που υπάρχει σήµερα. Πράγµατι, στις 7 του µηνός θα υπάρξει η απάντηση από το αρµόδιο
Υπουργείο σχετικά µε το θέµα αυτό του Καστελίου. Είναι ένα σοβαρό ζήτηµα, έχει τις δυσκολίες του από µόνο του, αλλά και η
συγκυρία τού προσθέτει καινούργιες δυσκολίες. Οι τράπεζες,
όπως ξέρετε, για να χρηµατοδοτήσουν ένα έργο σήµερα, είναι
πάρα πολύ επιφυλακτικές και αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα.
Όσον αφορά το αεροδρόµιο της Σητείας και αυτό είναι ένα
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πολύπαθο έργο, όπως πολλά έργα στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε,
εδώ υπήρξε έκπτωση του εργολάβου, διότι –αυτό δεν είναι µυστικό, θα πρέπει να το γνωρίζουν οι πάντες- ο εργολάβος κατέθεσε πλαστές εγγυητικές επιστολές και κηρύχθηκε έκπτωτος.
Είναι µία διαδικασία η οποία υποχρεωτικά έπρεπε να ακολουθηθεί. Τώρα βρισκόµαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκπτωσης. Θα κληθεί ο δεύτερος κατά σειρά
εργολάβος και αν όχι, ο τρίτος και αν πραγµατικά οι δύο εργολάβοι που είναι στη συνέχεια αποδεχθούν, θα µπορέσουµε µέχρι
το τέλος του 2011 να προχωρήσουµε το έργο. Διαφορετικά θα
γίνει επαναδηµοπράτηση του υπολοίπου έργου.
Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα έργα, εγγειοβελτιωτικά, διαχείριση απορριµµάτων κ.λ.π.. Στα θέµατα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων υπάρχουν και έχουν ολοκληρωθεί ή και βρίσκονται
σε εξέλιξη σηµαντικά έργα διαχείρισης, φράγµατα, αλλά και τα
έργα αξιοποίησης αυτών των φραγµάτων και στον Αποσελέµη
και όπου αλλού έχουν γίνει αυτήν τη στιγµή φράγµατα διαχείρισης, κατακράτησης των υδάτινων πόρων.
Έχουµε, λοιπόν, µία σηµαντική εξέλιξη. Θα έλεγα ότι στον
τοµέα αυτό, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν σε επιµέρους περιοχές για το πώς θα γίνει διαχείριση αυτών των πόρων, έχουµε
σηµαντικά έργα.
Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων, υπάρχει µόνο
ένας ΧΑΔΑ ο οποίος και αυτός θα κλείσει, για να µην υπάρξουν
πρόστιµα σε βάρος της χώρας µας. Είναι ο ΧΑΔΑ της Ιεράπετρας. Όµως, έχουν υπάρξει και εδώ συµφωνίες, έτσι ώστε µέχρι
τέλος Ιουνίου να έχει κανονιστεί και το θέµα του κλεισίµατος του
ΧΑΔΑ της Ιεράπετρας. Βεβαίως, έχει υπάρξει ένα καινούργιο διαχειριστικό σχέδιο που προτείνει αφ’ ενός τις επεκτάσεις κάποιων
ΧΥΤΑ που ήδη λειτουργούν και τη δηµιουργία εργοστασίων ανακύκλωσης των απορριµµάτων στους συγκεκριµένους ΧΥΤΑ.
Όσον αφορά το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Πράσινης
Ανάπτυξης, πράγµατι είχε δοµηθεί µέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και είχε εξαγγελθεί αυτό το πρόγραµµα ύψους
120.000.000 ευρώ.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, ότι βρισκόµαστε
σε µία περίοδο όπου το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι
πάρα πολύ περιορισµένο αντικειµενικά και πηγαίνει κατά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων.
Υποχρεωτικά, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει µία πολύ µεγάλη
και προσεκτική και στοχευµένη προώθηση πόρων στα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα τα οποία έχουν σκορπιστεί –για να χρησιµοποιήσω ένα σωστό, θα έλεγα, όρο- σε όλη την Ελλάδα.
Όλη η Ελλάδα έχει γεµίσει µε ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα. Θα θυµάστε αυτά που αφορούν νοµούς, ειδικές περιοχές,
ευρύτερες ενότητες. Η αποτελεσµατικότητά τους µέχρι σήµερα
ελέγχεται, όπως για παράδειγµα το «Πίνδος» και όλα τα άλλα, τα
οποία είχαν εξαγγελθεί µε τυµπανοκρουσίες για την παρέµβαση
που θα έκαναν στην αναπτυξιακή προοπτική κάποιων περιοχών.
Όµως, δεν απέδωσαν.
Για το συγκεκριµένο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα έχουν
συµβασιοποιηθεί είκοσι δύο εκατοµµύρια έργα, έχει γίνει απορρόφηση 1,3 εκατοµµυρίων ευρώ το 2010, έχουν πληρωθεί και θα
διατεθούν κατ’ αρχάς πιστώσεις για το 2001 της τάξης των 4,3
εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτή είναι η πρόβλεψη για το 2011 µέσα από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων για το Ειδικό Πρόγραµµα «Κρήτη -Πράσινη Ανάπτυξη». Θα έλεγα ότι είναι οι πόροι που µπορούµε αυτή
τη στιγµή να διαθέσουµε. Σας λέω µε κάθε ειλικρίνεια ότι δεν
µπορούµε να δώσουµε περισσότερους πόρους. Δώσαµε µία κατεύθυνση και µία οδηγία σε όλες τις περιφέρειες και στην Κρήτη
ότι θα πρέπει µε πολύ µεγάλη προσοχή και φειδώ να ανοίξουµε
καινούργιες εργολαβίες, όταν γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα χρωστάµε ως κράτος έργα τα οποία
είτε έχουν ολοκληρωθεί από το 2008 και το 2009, είτε ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2009 και στο 2010.
Θα πρέπει να τελειώσουµε µε όλα αυτά τα έργα, τα οποία
σκόρπισαν παντού σε όλη την Ελλάδα, πριν ξεκινήσουµε καινούργιες εργολαβίες. Θέλουµε να είµαστε πολύ προσεκτικοί.
Αυτή είναι η συγκεκριµένη απάντηση για το Ειδικό Πρόγραµµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Κρήτης «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη».
Όσον αφορά τον ΟΑΝΑΚ και τον ΟΑΔΥΚ, ορίστηκαν διοικήσεις
και έχει υπογραφεί η απόφαση από τον κ. Χρυσοχοϊδη, αλλά
θέλω να σας πω και ποιος είναι ο στόχος µας. Ο στόχος µας είναι
µέχρι το τέλος του 2011 αυτοί οι δύο οργανισµοί να ενοποιηθούν. Και επιβάλλεται να ενοποιηθούν και το γνωρίζουν και τα
ίδια τα στελέχη αυτών των οργανισµών, διότι αν κάνατε και εσείς
έναν έλεγχο, θα βλέπατε ότι είναι πράγµατι αµαρτία –και χρησιµοποιώ µία λέξη που δεν είναι πολιτικός όρος- να κρατούµε σ’
αυτήν την κρίσιµη κατάσταση που βρισκόµαστε οργανισµούς χωριστούς για ανατολική και δυτική Κρήτη, σε µία Κρήτη, η οποία
είναι ενιαία ως Περιφέρεια και να πληρώνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σοβαρά ποσά για τη µισθοδοσία αυτών των
οργανισµών.
Θα έλεγα ότι πρέπει να εξορθολογιστεί, γιατί µέσα από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πληρώνονται οι µισθοί των
υπαλλήλων των οργανισµών, όπως πληρώνονται πολλοί µισθοί
και πολλά επιδόµατα από διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων οργανισµών. Οφείλουµε –και αυτό θα πρέπει να µας διακατέχει
όλους σαν βούληση- να εξορθολογίσουµε και να εξυγιάνουµε
αυτούς τους δύο οργανισµούς, οι οποίοι στο τέλος της χρονιάς
θα συνενωθούν σε έναν ενιαίο οργανισµό.
Όσον αφορά την ανώνυµη εταιρεία «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.», ήταν µία
απόφαση της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει κατά τα πρότυπα
της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αυτήν την εταιρεία, για να
αναλάβει σηµαντικά έργα του ΕΣΠΑ, κυρίως οδοποιίας. Είδαµε,
όµως, καλύτερα την κατάσταση. Δεν σηµαίνει ότι έχει εγκαταλειφθεί αυτή η ιδέα, αλλά πάλι το µετοχικό κεφάλαιο αυτής της εταιρείας θα έπρεπε να µπει από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Εδώ υπάρχει πάλι ένας προβληµατισµός και σας καλώ και
εσάς να σκεφτείτε ότι κάθε φορά πρέπει να αξιολογείς µε βάση
τις αντικειµενικές συνθήκες το αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη
στιγµή, έτσι χωρίς πολύ µεγάλη σκέψη και µε τις δεδοµένες ανάγκες που έχει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, να µπορούµε να δηµιουργούµε καινούργιους οργανισµούς και, µάλιστα,
όταν υπάρχει αυτό το πρόβληµα µε τον ΒΟΑΚ, όπου δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι µελέτες.
Όµως, και πάλι σας λέω ότι είναι ένα θέµα που το εξετάζει το
Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν έχει εγκαταλειφθεί οριστικά αυτή η
πρόθεση της Κυβέρνησης. Σε ό,τι µε αφορά, αυτό µπορώ να πω.
Είναι θέµα σχετικά µε το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που τέθηκαν για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά κ.λπ., θα ήθελα να πω τα
εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ένα σοβαρό
χρηµατοδοτικό εργαλείο, για το οποίο πρόθεσή µας, βούλησή
µας, αλλά και πράξη µας είναι να επιταχύνουµε –και το κάνουµεόσο γίνεται τις διαδικασίες. Σας θυµίζω ότι τον προηγούµενο
χρόνο πετύχαµε τους στόχους που είχαν τεθεί και στο επίπεδο
των επιχειρησιακών προγραµµάτων, αλλά και στο επίπεδο συνολικά του ΕΣΠΑ, αλλά και των ΠΕΠ.
Πρόθεσή µας, λοιπόν, είναι και φέτος να πετύχουµε τους στόχους και ειδικότερα για το ΠΕΠ Κρήτης. Αυτό είναι δύσκολο.
Όµως, ήδη µέσα από την Ειδική Γραµµατεία του ΕΣΠΑ πάρθηκαν
ορισµένες αποφάσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες, όπως
είναι η δυνατότητα που δόθηκε στις διαχειριστικές αρχές και στις
περιφέρειες που θα αναλάβουν τη διαχείριση των ΠΕΠ από εδώ
και πέρα να κάνουν στο πλαίσιο του ίδιου άξονα µετακίνηση
πόρων, χωρίς να ζητούν εγκρίσεις, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
Επίσης, αξιοποιούµε την τεχνική βοήθεια για να στηρίξουµε
τους αδύναµους δήµους και κυρίως τους µικρούς δήµους, ώστε
να µπορέσουν να ωριµάσουν και να ολοκληρώσουν τις µελέτες
τους και ενεργοποιούµε όσες δοµές έχουµε στη διάθεσή µας,
όπως είναι η Εγνατία, αλλά και άλλες δοµές, για να µπορέσουµε
να στηρίξουµε κυρίως τους αδύναµους δήµους στις νησιώτικες
περιοχές.
Άρα, καταβάλλεται µία πολύ-πολύ σοβαρή προσπάθεια για να
µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε και όχι απλά να απορροφήσουµε
τους πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΠΕΠ Κρήτης.
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Όµως, η παρέµβασή µας είναι ιδιαίτερα ουσιαστική και λυπάµαι γιατί άκουσα ότι δεν γίνεται τίποτα στο επίπεδο του σχεδιασµού και της ανάπτυξης.
Θέλω να σας πω ότι ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος, ο
οποίος µέχρι σήµερα χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις για την
Κρήτη, εκταµίευσε το 2009 ως επιχορήγηση, ως δηµόσια δαπάνη
81.025.000 για την Κρήτη από την κεντρική υπηρεσία του
ΥΠΟΙΑΝ και από τη ΔΙΣΑ. Το 2010 εκταµιεύθηκαν 88.444.000. Δεν
λέω ότι πρόκειται για καµµία σηµαντικότατη αύξηση. Παρ’ όλα
αυτά, όµως, δεν µπορείτε να λέτε ότι δεν υπήρξε χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων το 2010 και ότι υπήρξε κλείσιµο της
στρόφιγγας για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων της Κρήτης..
Το 2011 ήδη έχουν εκταµιευθεί 22 εκατοµµύρια ευρώ για τον
αναπτυξιακό νόµο.
Τα νούµερα είναι συγκεκριµένα. Αυτά, λοιπόν, είναι τα στοιχεία
και θα ήθελα να τα καταθέσω για να είναι στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Ρήγας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, την Κρήτη αφορούν όλα τα προγράµµατα που αυτή τη
στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και τα καινούργια χρηµατοδοτικά εργαλεία και µέσα τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση της
επιχειρηµατικότητας.
Το «ΕΠΑΝ 2» έχει προκηρύξει το 92% των πόρων του, δηλαδή
2,42 δισεκατοµµύρια, που αφορούν προγράµµατα για ολόκληρη
την Ελλάδα και προφανώς και για την Κρήτη.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, είναι ενεργοποιηµένο το επιχειρησιακό
πρόγραµµα της ανταγωνιστικότητας και βεβαίως είναι στη διάθεση και των επιχειρηµατιών και όσων θέλουν να επενδύσουν ο
καινούργιος επενδυτικός νόµος, ο οποίος για το 2011 έχει στη
διάθεση της επιχειρηµατικότητας 4,2 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επίσης, έχει προκηρυχθεί το γενικό καθεστώς της περιφερειακής συνοχής και αφορά την Κρήτη γι’ αυτό το πρώτο εξάµηνο.
Έχουν προκηρυχθεί, δηλαδή, 26 εκατοµµύρια για την περιφερειακή συνοχή σε επιχορηγήσεις και 10 εκατοµµύρια σε φορολογικές απαλλαγές. Αναφέροµαι στο καθεστώς της περιφερειακής
συνοχής του νέου επενδυτικού νόµου.
Το ίδιο συµβαίνει και µε το ΕΤΕΑΝ -το καινούργιο ταµείο που
έχει δηµιουργηθεί- και µε όλα τα ταµεία, τα οποία έχουν τεθεί σε
λειτουργία, είτε το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» είτε το «Ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας» είτε το «Ενίσχυση της εξωστρέφειας»
και όλα τα άλλα ταµεία, τα οποία µοχλεύουν δηµόσιο και ιδιωτικό
χρήµα και τα οποία αφορούν και στην Κρήτη.
Με δύο άλλα θέµατα θα ήθελα να τελειώσω την πρωτολογία
µου, κύριε Πρόεδρε.
Το ένα έχει να κάνει µε την ενέργεια, γιατί αναφέρεται ότι
έχουν κολλήσει οι επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα, φωτοβολταϊκά κ.λπ. Σας θυµίζω ότι η Κρήτη είναι µη διασυνδεδεµένο νησί.
Με απόφαση, λοιπόν, της ΡΑΕ το 2007 για λόγους τεχνικούς
υπήρξε χαρακτηρισµός της Κρήτης από πλευράς φωτοβολταϊκών ως κορεσµένης περιοχής.
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έκλεισαν το 2007. Υπάρχει
αυτή τη στιγµή και θα ανοίξει –για τους επαγγελµατίες αγρότες,
κυρίως- το πρόγραµµα, µε βάση όσες αιτήσεις δεν υλοποιηθούν.
Εποµένως, δεν µπορεί να µέµφεται κάποιος την Κυβέρνηση, γιατί
υπάρχει µια αντικειµενική κατάσταση που οφείλεται καθαρά στην
ευστάθεια του συστήµατος και δεν µπορεί να δεχθεί περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Με την ολοκλήρωση ενός τεράστιου έργου και σχεδίου της
διασύνδεσης της Κρήτης µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς ρεύµατος ή και µε την κατασκευή του νέου εργοστασίου θεωρούµε
ότι τότε µόνο µπορούµε να µιλάµε για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει το νησί σε ΑΠΕ. Τώρα, όµως, είναι κάτι που
δεν µπορεί να γίνει στην έκταση που θα το θέλαµε όλοι µας.
Τελειώνω την πρωτολογία µου µε ένα ακόµη θέµα που τέθηκε
για την δήθεν υποβάθµιση της κρητικής διατροφής, ότι δηλαδή
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η Κυβέρνηση µιλάει για µεσογειακή διατροφή και δεν αναφέρεται στην πολύ γνωστή σε όλους µας κρητική διατροφή.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, η κρητική διατροφή είναι βασικό
συστατικό της µεσογειακής διατροφής. Σας θυµίζω ότι η µεσογειακή διατροφή είναι µία απόφαση η οποία πάρθηκε στο πλαίσιο
της UNESCO, µετά από µία πρόταση που είχε υποβληθεί το
2008. Έρχεστε τώρα και µας λέτε ότι η Κυβέρνηση ξέχασε την
κρητική διατροφή και προωθεί τη µεσογειακή διατροφή.
Το 2008, λοιπόν, τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισµού της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Μαρόκου υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας στην UNESCO για την
αναγνώριση της µεσογειακής διατροφής ως άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Κατά την άποψή µου, σωστά το υπέβαλαν. Δεν
ήταν λάθος.
Το 2010, λοιπόν, η UNESCO πήρε τη σχετική απόφαση και σε
αυτό το πλαίσιο είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε συγκεκριµένες συµβάσεις. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι η κρητική διατροφή δεν
είναι ενταγµένη και βασικό συστατικό της µεσογειακής διατροφής. Μη φθάνετε, όµως, στο σηµείο να λέτε ότι η Κυβέρνηση
επίτηδες αυτή τη στιγµή υποβαθµίζει την κρητική διατροφή και
προωθεί τη µεσογειακή διατροφή. Είναι κάτι που είναι συγκεκριµένο και σας το είπα.
Πέρα απ’ αυτά, όµως, το κρητικό σύµφωνο ποιότητας αυτή τη
στιγµή υπάρχει και χρηµατοδοτείται µέσα από το ΠΕΠ όσο και
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισµών υπάρχει ειδικό πρόγραµµα της ΕΑΣ Ρεθύµνου ύψους 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ για
την προώθηση των τοπικών προϊόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υφυπουργέ,
στη δευτερολογία σας, αν θέλετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εντάξει. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επειδή ήµουν και το
2008 και γνωρίζω καλώς το θέµα, που σωστά είπατε, για την
UNESCO και τη µεσογειακή διατροφή, το αν έγινε ένα λάθος και
αν είναι διακρατικό δεν σηµαίνει ότι η κρητική διατροφή,
ανεξαρτήτως κοµµάτων, δεν είναι κάτι µοναδικό, εξαιρετικό,
µακροβιοτικό και άκρως κρητικό.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης από τη
λεβεντογέννα Κρήτη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Για να ανεβαίνεις στο Βήµα, πρέπει
να είναι σοβαρό το θέµα. Θέλεις να µαζέψεις κανένα «ψηφάκι»
για το Ηράκλειο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μην είστε, πάντως
εριστικός ως συνήθως, που σας καταλογίζουµε. Δεν έχετε λόγο
σήµερα, γιατί είναι τόσο πολιτισµένο το θέµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δέχοµαι σε καµµιά των περιπτώσεων τέτοιου είδους παρατήρηση από
κανέναν από το Προεδρείο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εάν σοβαρολογήσετε …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα παρακαλέσω να ανακαλέσετε αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αµέσως, ως προς το
πνεύµα µε το οποίο εκλάβατε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν επιτρέπω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ακούστε, µε τη λογική αυτή δεν σας επιτρέπω, σε όσους µας παρακολουθούν και
µας ακούνε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος απευθυνόµενος στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να ξεκινάει µε τέτοια παρατήρηση.
Δεν ξεκινώ την οµιλία µου, αν δεν ανακαλέσετε αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν θα το επαναλάβω για δεύτερη φορά. Μην ξεκινήσετε τίποτα. Το έχω ήδη
κάνει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ και σας
παρακαλώ πολύ, επειδή είστε και νέος στην Αίθουσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, το ποιος είναι νέος και δεν είναι…
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …να µην κάνετε τέτοιου είδους παρατηρήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ...και ιδιαίτερα σε συναδέλφους που εκπροσωπούν τα τρία κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να σταθείτε στο ύψος της θέσης σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το καταλαβαίνετε πρώτος εσείς, που υποτίθεται ότι είστε
εκεί για το κύρος του Κοινοβουλίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ακριβώς αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …και την οµαλή πρόοδο
της συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ και δέχοµαι ότι η Κυβέρνηση και το κυβερνών κόµµα έχει αποδεχτεί τον όρο «κρητική
διατροφή». Άλλωστε, αυτό το περί µεσογειακής διατροφής το
έχετε λύσει στον προηγούµενο ανασχηµατισµό. Άρα, το πιστεύουµε ότι όντως κι εσείς τώρα αναφέρεστε σε κρητική διατροφή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αυτός είναι ο απολογισµός
τον οποίο έκανε ο παριστάµενος Υπουργός για το θέµα της ανάπτυξης της Κρήτης, πραγµατικά είναι πολύ φτωχός. Κανείς στην
Κρήτη, είτε πολίτης είτε στέλεχος της διοίκησης είτε της τοπικής
αυτοδιοίκησης, δεν µπορεί να είναι ευτυχής από αυτόν τον απολογισµό. Και βεβαίως, πώς να είναι καλύτερος ο απολογισµός,
όταν ο ίδιος ο Υπουργός το µόνο που µπόρεσε να πει είναι ότι
από τον αναπτυξιακό νόµο δώσαµε 80 και 80 εκατοµµύρια. Σιγά
τον πολυέλαιο!
Θα έπρεπε να ξέρει ο παριστάµενος κύριος Υπουργός ότι η
Νέα Δηµοκρατία το 2004-2009 από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Ταµείο Συνοχής και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή
το interact, έχει δώσει µόνο από επιδοτήσεις 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ και από τον αναπτυξιακό νόµο έχουν εγκριθεί 690 εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο από τον αναπτυξιακό νόµο! Είναι, λοιπόν,
πολύ φτωχό το έργο της Κυβέρνησης και γι’ αυτό σωστά η Νέα
Δηµοκρατία κατέθεσε αυτήν την επερώτηση.
Και επειδή µας εγκαλέσατε ότι καταθέσαµε αυτή την επερώτηση εν όψει της επίσκεψης του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας
στην Κρήτη, θα έπρεπε να είστε πιο διαβασµένος, γιατί αυτή η
επερώτηση έχει κατατεθεί 14 Απριλίου αυτού του έτους. Παλιοί
κοινοβουλευτικοί εδώ –και βλέπω τον κ. Χαλβατζή, τον κ. Πρωτόπαπα, τον κ. Ροντούλη- γνωρίζουν πολύ καλά ότι καµµιά επερώτηση δεν έχει επικαιρότητα, εάν δεν έχει γίνει σε ένα χρονικό
διάστηµα µερικών εβδοµάδων. Και πραγµατικά, αυτή η επερώτηση θα είχε συζητηθεί πολύ νωρίτερα, εάν δεν είχε αναβληθεί
δύο φορές, µία µε ευθύνη της Κυβέρνησης και µία διότι έγινε η
συνάντηση των Αρχηγών την περασµένη Δευτέρα και δεν µπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση.
Αλλά θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από ένα επίκαιρο
θέµα. Το θέµα αυτό είναι το θέµα της καρατόµησης του Οµίλου
Φιλάθλων Ηρακλείου, του ΟΦΗ, τον οποίο πράξεις και παραλείψεις πολλών τον οδηγούν στην Δ’ κατηγορία. Κύριε Υπουργέ,
πραγµατικά προκάλεσε αγανάκτηση και έκπληξη µεγάλη αυτό
που έγινε. Κάναµε µία σύσκεψη χθες στην Κρήτη. Έγινε µία σύσκεψη σήµερα µε τον κ. Γερουλάνο. «Βάλτε µυαλό» σας είπε ο
τελευταίος από τους επερωτώντες, ο κ. Μουσουρούλης.
Προσέξτε, διότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, µ’ αυτή
την καρατόµηση µιας τέτοιας ιστορικής οµάδας, που έχει είκοσι
τέσσερις βαθµούς διαφορά απ’ αυτόν που κάποιοι προγραµµατίζουν να παίξει στα play off, καταλαβαίνετε ότι δηµιουργείται ένα
εκρηκτικό µείγµα στην Κρήτη. Ο κ. Γερουλάνος και ο κ. Βιτσαξής
µη νίπτουν τα χέρια τους!
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτά που είπε ο Δήµαρχος
Ηρακλείου –ο οποίος θήτεψε και στη θέση του Υπουργού Αθλητισµού στις κυβερνήσεις Σηµίτη- αλλά και αυτά που είπαν άλλα
στελέχη -τα οποία δεν έχουν την πολιτική τους αναφορά στο
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- όσον αφορά την παραβίαση συγκεκριµένων διατάξεων που οδηγούν καρατοµηµένη µια
ιστορική οµάδα στη Δ’ Εθνική.
Λάβετέ το, λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Μην τολµήσετε
αύριο να πάρετε απόφαση για να γίνουν τα play off. Επανεξετά-
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στε το φάκελο. Και ως Κυβέρνηση –και απευθύνοµαι και προς
όλα τα κόµµατα- να ανοιχτούν όλοι οι φάκελοι. Το κράτος µπορεί
να παρέµβει και στα θέµατα της βίας και κυρίως στα θέµατα του
πρωταθλήµατος, ώστε να γίνονται οι αγώνες µέσα στα γήπεδα
και όχι στα χαρτιά. Διότι γίνονται µεγάλες καταγγελίες. Ο ΟΠΑΠ
έχει το όπλο των διαφηµίσεων.
Να έρθουν όλοι οι φάκελοι εδώ. Συµφωνούµε στο αυτοδιοίκητο, αλλά δεν συµφωνούµε σε υπόγειες διαδροµές στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήµατα. Αυτά τα καταθέτω στα Πρακτικά
όσον αφορά τον κανονισµό λειτουργίας και τι έχει παραβιαστεί
και γιατί πρέπει να επανεξεταστεί ο φάκελος του ΟΦΗ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας έρθουµε στα θέµατα της ανάπτυξης. Οκτώ είναι οι πληγές
για την ανάπτυξη της Κρήτης. Την πρώτη την αναφέρατε: Ο βόρειος οδικός άξονας.
Γιατί µας κατηγορείτε ότι δεν παραδώσαµε τίποτα; Θα έπρεπε
ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να σας έχει ενηµερώσει καλύτερα. Έχουν
προκηρυχθεί από το 2008 µελέτες τριάντα εκατοµµυρίων ευρώ
για το βόρειο οδικό άξονα, οι οποίες είναι ολοκληρωµένες. Είναι
ολοκληρωµένη η αναγνωριστική µελέτη. Είναι ολοκληρωµένη η
προµελέτη. Είναι ολοκληρωµένη η οριστική µελέτη. Είναι ολοκληρωµένες οι περιβαλλοντικές µελέτες. Είναι ολοκληρωµένες
οι µελέτες των τεχνικών. Είναι ολοκληρωµένο το κτηµατολόγιο.
Αν έχετε, λοιπόν, µελέτες 30 εκατοµµυρίων σε όλη την Κρήτη,
γιατί δεν τις προκηρύσσετε σε δεκαοκτώ µήνες; Θέλετε να σας
πω –µιας και δεν σας ενηµέρωσε καλά το ΥΠΕΧΩΔΕ- ποιες είναι
αυτές οι µελέτες;
Η µελέτη παράκαµψης Καστέλλι - Κισσάµου, δηλαδή στο
λιµάνι, που είναι µεγάλος αναπτυξιακός πόλος. Στα Χανιά: Καλύβια - Άγιοι Πάντες. Στο Ρέθυµνο: Βρύσες - Γεωργιούπολη Ατσιπόπουλο, Αµάρι - Εσταυρωµένος - Πάνορµος και Πάνορµος - Μπαλί. Στο Ηράκλειο: Φοδέλε - Λινοπεράµατα, Γούρνες
- Χερσόνησος. Στον Άγιο Νικόλαο: Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος,
Καλό Χωριό - Φρούζη - Παράκαµψη Παχιάς Άµµου. Στη Σητεία: Παχιά Άµµος - Αυχήν Αγκάθια, Βιάννος - Μύρτος
Άγιοι Δέκα – Βιάννος. Αυτές οι µελέτες είναι ή ολοκληρωµένες ή ολοκληρώνονται πάραυτα, οσονούπω, τώρα.
Γιατί, λοιπόν, εσείς δεν προχωρείτε προς αυτές τις κατευθύνσεις; Και αυτές οι µελέτες είναι ένα αναπτυξιακό έργο που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος: διπλός δρόµος µε διάζωµα στη µέση. Από το 2008 έχουν
προκηρυχθεί αυτές οι µελέτες. Εσείς δεν το ξέρετε; Δεν σας
είπαν ότι υπάρχουν δύο λωρίδες σε κάθε δρόµο από αυτούς;
Γιατί δεν προχωρούν λοιπόν;
Αναφερθήκατε στο αεροδρόµιο. Πραγµατικά λυπούµαι. Και
επειδή έχουν δείξει δύναµη -δύσκολη δύναµη- οι Κοινοβουλευτικοί σας Εκπρόσωποι εγκαλώντας πολλές φορές και τους Υπουργούς, περιµένω από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ να σχολιάσει αυτό που είπατε.
Είναι δυνατόν µέσο Κοινοβουλίου να έρχεται ο επερωτών
Υπουργός και να λέει ότι δεν µου επιτρέπουν οι εταιρείες να προχωρήσω στη διακήρυξη ενός έργου, που υποτίθεται ότι αυτό το
έργο έπρεπε να είχε προκηρυχθεί από το Φεβρουάριο του 2010;
Στο Καστέλλι αναφέροµαι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Είναι δυνατόν να έρχεται στο Κοινοβούλιο και να µας λέει ότι
θα δώσουµε τρίµηνη παράταση γιατί παζαρεύουµε µε τους εργολάβους; Αυτό είναι το περήφανο ΠΑΣΟΚ που ξέραµε ή που
εσείς νοµίζετε ότι υπηρετείτε; Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, προκήρυξη στις 6 Ιουνίου, ναι ή όχι; Αν υπάρχει προχωρήστε. Διότι ένα
έργο στο οποίο κάθε χρόνο θα µεταβιβάζονται περίπου 15 εκατοµµύρια τουρίστες, αφίξεις και αναχωρήσεις, δηλαδή, είναι βέβαιο ότι είναι οικονοµικά βιώσιµο. Δεν µπορεί αυτό το έργο να
µην είναι βιώσιµο. Δεν θα κάνουµε τα χατίρια των εργολάβων.
Δεν θα κάνουµε, δηλαδή, αυτό που έκανε το κόµµα σας για άλλα
έργα τη δεκαετία της αδιαφάνειας του κ. Σηµίτη, όπου τα έργα
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ξεκινούσαν µε 400 εκατοµµύρια και έφταναν το 1,2 δισεκατοµµύρια. Άκουγα τον κ. Χαλβατζή σε µια άλλη συζήτηση που κάναµε που ανέφερε το συγκεκριµένο έργο.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να ακολουθήσετε αυτήν την τακτική. Και
τότε µπορεί να µην είχατε την εµπειρία, διότι λόγω ιδεοληψίας
ήσασταν εναντίον των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, αλλά σήµερα µας περάσατε και εµάς ως φιλελεύθερους. Είσαστε το
άκρο του νεοφιλελευθερισµού και της διαπραγµάτευσης µε το
κεφάλαιο, για να χρησιµοποιήσω και µια µαρξιστική έκφραση,
που σας άρεσε στο παρελθόν -και ας µην ικανοποιούσε και τον
Πρόεδρο, µε αυτά που λέω. Τότε κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε
µ’ αυτά τα έργα.
Αυτό, λοιπόν, είναι το θέµα. Προχωρήστε στη διακήρυξη του
έργου. Το αεροδρόµιο του Ηρακλείου δεν µπορεί να προσφέρει
υπηρεσίες ποιότητας και γι’ αυτό υποβαθµίζεται το τουριστικό
προϊόν. Εµείς είµαστε, κύριοι Υπουργοί, που σταµατήσαµε
έτοιµο έργο και επένδυση 80 εκατοµµυρίων; Το λέω µιας και τα
ογδοντάρια σας φαίνονται πολύ µεγάλη επένδυση. Και αναφέροµαι στο Λιµένα του Ηρακλείου. Έτοιµες ήταν οι διακηρύξεις.
Είχε βρεθεί ο εργολάβος. Είχε ανατεθεί το έργο. Οι δικοί µας
Βουλευτές πήγαν και κατέλαβαν τον Οργανισµό Λιµένα Ηρακλείου ή του ΠΑΣΟΚ; Αυτοί δεν πήγαν 29 Σεπτεµβρίου -δηλαδή,
5 µέρες πριν τις εκλογές- για να σταµατήσει η διαδικασία και να
µην υπογραφεί η εγκατάσταση του εργολάβου; Και τι κάνατε;
Πέρασαν δεκαπέντε µήνες, χάθηκε η εγγυητική επιστολή των 5
εκατοµµυρίων ευρώ, την κέρδισε ο εργολάβος και το έργο δεν
θα γίνει.
Προχθές που κάναµε σύσκεψη µε τον Οργανισµό Λιµένα Ηρακλείου µέσα στα πλαίσια της πολιτικής της πώλησης από την Κυβέρνηση ο ίδιος ο διευθύνων σύµβουλος και ο πρόεδρος, που
είναι εκλεκτά µέλη του ΠΑΣΟΚ, µας είπαν ότι τώρα αν το ξαναπροκηρύξουν θα το προκηρύξουν στο 1/3 της τιµής απ’ αυτό είχαµε πετύχει εµείς, δηλαδή τα 2 εκατοµµύρια το χρόνο. Αν το
είχατε προκηρύξει αυτό µε τα 2 εκατοµµύρια το χρόνο θα µπορούσατε µε σύγχρονα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, αυτά που
ονοµάζονται bridge financing, να προεισπράξετε τα επόµενα σαράντα χρόνια και θα παίρνατε 40 εκατοµµύρια για την εικοσαετία,
80 εκατοµµύρια για τα σαράντα χρόνια. Δηλαδή, θα παίρνατε τα
χρήµατα που θα πουλήσετε-θα ξεπουλήσετε τον Οργανισµό Λιµένα Ηρακλείου, όπως πάτε τώρα.
Και τι άλλο µένει; Το ίδιο δεν κάνατε στη µαρίνα στον Κόλπο
του Δερµατά; Πενήντα εκατοµµύρια επένδυση. Το σαµποτάρατε
µε κάθε τρόπο ως κόµµα στην Αντιπολίτευση. Το ίδιο δεν κάνετε
για το λιµάνι του Νότου; Μια επένδυση που θα ξεπερνούσε τα
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε πρώτη φάση και 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε την αξιοποίηση του αεροδροµίου του Τυµπακίου. Δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ µε το λιµάνι του Νότου, ενάµιση δισεκατοµµύριο µε την αξιοποίηση του Τυµπακίου. Έτοιµες όλες
µελέτες: µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονοµοτεχνικές µελέτες.
Η διακήρυξη µπορεί να βγει στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σε δεκαπέντε µέρες. Γιατί δεν τη βγάζετε; Ξέρετε
πόσα θα παίρνατε από εκεί; Διακόσια εκατοµµύρια το χρόνο. Διακόσια εκατοµµύρια επί σαράντα χρόνια, αν τα προεισπράξετε,
είναι περίπου 4 δισεκατοµµύρια.
Πουλάτε, λοιπόν, ένα λιµάνι για 125 εκατοµµύρια, δεν παίρνετε
80 εκατοµµύρια από την ανάπλαση που ήταν έτοιµη, δεν παίρνετε άλλα 40-50 εκατοµµύρια από τη µαρίνα στον κόλπο του Δερµατά και δεν παίρνετε και 4 δισεκατοµµύρια κοντά από την
προείσπραξη ενός έργου, το οποίο σήµερα θα ήταν έτοιµο, αν
δεν το σαµποτάρατε και δεν το προκηρύσσετε είκοσι µήνες τώρα
που είστε στην Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό λέµε «ναι» και είµαστε θετικοί στις ιδιωτικοποιήσεις,
αλλά είµαστε αντίθετοι στο ξεπούληµα µετοχών στο Χρηµατιστήριο, όταν το Χρηµατιστήριο είναι στις 1200 µονάδες και είµαστε
εναντίον της πώλησης της µετοχικής σύνθεσης οργανισµών,
όπως είναι ο Οργανισµός Λιµένα Πειραιά και ο Οργανισµός Λιµένα Ηρακλείου -µιας και αναφερόµαστε στην Κρήτη- χωρίς να
αξιοποιήσουµε τη δυναµική αυτών των επιχειρήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι, δυστυχώς, αυτή η Κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Δυστυχώς, αυτό το καταλαβαίνει ο λαός της Κρήτης.
Δυστυχώς, κανένα µεγάλο έργο δεν µπορεί να συνδεθεί µε το
ΠΑΣΟΚ. Θυµάµαι από την εποχή που µας έλεγε για το υπόγειο
καλώδιο που θα λύσει το ενεργειακό πρόβληµα της Κρήτης, ο
αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, µέχρι το λοξό διάδροµο του
αεροδροµίου του Ηρακλείου, που τρεις φορές εξήγγειλε ο κ. Σηµίτης και όλα έµειναν στα χαρτιά.
Το µόνο έργο που έγινε είναι το έργο που έκανε ο Κώστας Καραµανλής και οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας: τα 158 εκατοµµύρια, τα οποία συνδέουν το βόρειο κοµµάτι µε το νότιο, την
Κρήτη µε τη Μεσσαρά και οι προκηρύξεις που ήταν έτοιµες για
να γίνει το αεροδρόµιο του Καστελλίου και όλα τα άλλα έργα, τα
οποία είχαν προχωρήσει, µαζί µ’ αυτά που σας είπα, τα 2,5 εκατοµµύρια που έπεσαν µόνο από το δηµόσιο, χωρίς τα 2,5 δισεκατοµµύρια τα οποία θα έδινε ο ιδιωτικός τοµέας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γι’ όλα αυτά πρέπει να ξανασκεφτεί την πολιτική της η Κυβέρνηση, γιατί η Κρήτη είναι µια
περιοχή από την οποία µπορούν να αντληθούν πολλά έσοδα,
µπορούν να αντληθούν πολλοί φόροι, µεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτηµα που θα καλύψει πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας στον τοµέα της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ρήγας, έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μια κουβέντα µόνο θα ήθελα να πω,
αν δεν διαστρέβλωνε τα όσα είπα ο κ. Κεφαλογιάννης, σχετικά
µε το Καστέλλι, γιατί ούτε για παζάρια µίλησα µε τους εργολάβους, ούτε βεβαίως αυτό το έργο έχει την κλασσική µορφή
δηµοπράτησης δηµοσίου έργου, εκτός αν δεν γνωρίζουµε ή αν
κάνουµε πως δεν γνωρίζουµε τι σηµαίνει υλοποίηση ενός έργου
µε αυτοχρηµατοδότηση.
Τι να προκηρύξουµε, λοιπόν, στις 6 Ιουνίου; Δεν υπάρχει
τίποτα να προκηρύξουµε. Υπάρχει ένα έργο, το οποίο έχει βγει
για να εκτελεστεί µε αυτοχρηµατοδότηση. Και οι τρεις εταιρείες,
οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουν ζητήσει µια
συγκεκριµένη επαναδιαπραγµάτευση της υλοποίησης του έργου
σε φάσεις. Εποµένως, δεν υπάρχει τίποτα για προκήρυξη, ούτε
κανένα παζάρι υπάρχει.
Οι εταιρείες οι οποίες έχουν προσέλθει, είναι τρεις και οι τρεις
καταθέτουν το ίδιο αίτηµα. Εποµένως, η Κυβέρνηση αυτό που
έχει να κάνει είναι να δει σε σχέση µε αυτές τις τρεις εταιρείες,
που είναι και οι µοναδικές, τι αίτηµα καταθέτουν και από εκεί και
πέρα, θα δώσει την απάντησή της. Τίποτα δεν υπάρχει προς
προκήρυξη. Και εδώ µπλέκουµε το τι σηµαίνει έργο µε αυτοχρηµατοδότηση και τι σηµαίνει δηµοπράτηση ενός έργου. Είναι
εντελώς διαφορετικές λογικές και µέθοδοι. Το Καστέλλι γίνεται
µε αυτοχρηµατοδότηση και δεν υπάρχει κανένα παζάρι. Υπάρχει
η διαδικασία που ακολουθείται σ’ αυτά τα έργα.
Αυτά για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, έχει το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να παρατηρήσω σε σχέση µε την οµιλία
του αγαπητού συναδέλφου, του κ. Χατζηδάκη, ότι είµαστε σε µια
πολύ κρίσιµη φάση όπως ξέρετε, και πρέπει να προσέξουµε, πριν
να τα απορρίψουµε όλα και να τα εµφανίσουµε σκούρα και
µαύρα.
Σήµερα, η Κυβέρνηση καλείται να κάνει µια πάρα πολύ σοβαρή
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διαπραγµάτευση, την οποία ελπίζω να ολοκληρώσει κατά τον καλύτερο τρόπο µε τη συµφωνία στο µεσοπρόθεσµο και βεβαίως
να αναλάβει να τραβήξει ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόµο για
τη σωτηρία και την ανόρθωση της χώρας και για να παραµείνουµε στη ζώνη του ευρώ και για να έχουµε πλεονασµατικούς
προϋπολογισµούς και να µπορούµε να οικοδοµήσουµε την προοπτική της ανάπτυξης, την οποία έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Σε µια τέτοια φάση εκτιµώ ότι θα έπρεπε να είµαστε όλοι µαζί
για την επιτυχία αυτής της διαπραγµάτευσης και όχι να ακούγονται αυτά που ακούγονται αυτές τις ηµέρες -τα οποία δεν είναι
ώρα να τα αναλύσουµε, θα έχουµε την ώρα να τα κουβεντιάσουµε- και ειδικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως πληροφορήθηκα, που είναι εναντίον της συναίνεσης, ο οποίος φέρει
και προσωπική σοβαρότατη ευθύνη για το πού έχει οδηγηθεί η
χώρα σήµερα και για την κρίση που αντιµετωπίζουµε.
Η Κυβέρνηση και σκέπτεται και αναλογίζεται και µάλιστα, πολύ
υπεύθυνα την όλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, για
την οποία ουδείς µπορεί να είναι ευχαριστηµένος. Αυτό που ζητούµε, αγαπητέ συνάδελφε, είναι τη δική σας συµβολή και τη
στοιχειώδη συνεννόηση προκειµένου να µπορέσει η χώρα να
βγει από το αδιέξοδο. Νοµίζω ότι µε αυτούς τους τόνους πρέπει
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε, να πάρουµε τις αποφάσεις
µας, να φορτωθούµε την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό που
διαµαρτύρεται –και καλά κάνει και διαµαρτύρεται- προκειµένου
να τον πείσουµε ότι αυτά τα οποία προβάλλει µε τη διαµαρτυρία
-τα προβλήµατά του, η ανεργία, το γεγονός ότι τα βγάζει δύσκολα οικονοµικά πέρα- µπορούν να βρουν λύση και να υπάρξει
ελπίδα για την αντιµετώπισή τους. Σε αυτό η συµβολή όλων,
κύριε Χατζηδάκη, είναι απαραίτητη. Νοµίζω ότι υπάρχουν πάρα
πολλοί συνάδελφοι µε δυνατότητα προσφοράς που µπορούν σε
αυτό να βοηθήσουν.
Έρχοµαι στην υπό κρίση επερώτηση.
Είναι πολύ θετικό, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι κάνατε επερώτηση για την Κρήτη, διότι οπωσδήποτε, το γεγονός ότι συζητείται αυτή η επερώτηση συµβάλλει στο να κινητοποιηθεί καλύτερα η Κυβέρνηση, προκειµένου να αντιµετωπίσει
προβλήµατα.
Βεβαίως, θεωρώ ότι όλη η παρουσίαση που έκανε ο παριστάµενος Υφυπουργός ο κ. Παναγιώτης Ρήγας ήταν ιδιαίτερα θετική
και έδειξε πραγµατικά και τη διάθεση που υπάρχει προκειµένου
να αντιµετωπιστούν τα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν
στην Κρήτη, να δροµολογηθούν λύσεις µε ρεαλισµό, µε ευθύνη
και αποφασιστικότητα. Και η Κρήτη το αξίζει αυτό.
Έχω και εγώ ιδιαίτερη ευαισθησία. Μπορεί το όνοµά µου να
µην τελειώνει σε «άκης» και να είµαι εκ καταγωγής, αλλά έχω
γεννηθεί και έχω µεγαλώσει στην Κρήτη -έφυγα δώδεκα χρονώνστα Χανιά. Όταν έφυγα µάλιστα, µιλούσα αψογότερα από εσάς
κ. Κεφαλογιάννη τα κρητικά, γιατί ως γνωστό µερικές φορές η
χανιώτικη είναι και η πιο βαριά προφορά. Εποµένως, είναι λογικό
να έχω αγάπη στη γενέτειρα µου. Με αυτήν την έννοια, είναι
σωστή και η παρατήρηση του Προέδρου που προέδρευε πριν
του κ. Αποστολάτου ότι «έχουµε όλοι την Κρήτη µέσα µας».
Θεωρώ όµως, ότι γίνεται µια πάρα πολύ σηµαντική προσπάθεια στην Κρήτη. Και η Κρήτη έχει ανάγκη αυτή τη στήριξη. Δεν
είναι ότι οι Κρητικοί δεν τα καταφέρουν. Τα καταφέρνουν, και
πολύ καλά και µόνοι τους. Είναι λογικό, όµως, ότι η πολιτεία οφείλει σε αυτό το νησί µε τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης να
σταθεί κοντά. Και νοµίζω ότι γίνεται αυτό.
Τώρα δεν θα τσακωθούµε για το αν η µεσογειακή διατροφή
προηγείται της κρητικής και αν η κρητική προηγείται της µεσογειακής. Ούτως ή άλλως, όλοι γνωρίζουν ότι και η κρητική διατροφή, µια πραγµατικά θαυµάσια διατροφή στηρίζεται στη
ευρύτερη λογική της µεσογειακής. Η προβολή της µεσογειακής
διατροφής και από άλλους λαούς, όπως οι Ιταλοί και οι Ισπανοί,
ευνοεί την κρητική διατροφή. Με αυτήν την έννοια, νοµίζω ότι
µπορούµε να συµφωνήσουµε σε αυτό.
Δεν θέλω να γυρίσω στο παρελθόν. Να µου επιτρέψει όµως, ο
κ. Πλακιωτάκης ιδιαίτερα να θυµίσω ότι στο Νοµό Σητείας σε
σχέση µε το αεροδρόµιο το 2004 ήταν έτοιµη η µελέτη για τη δηµοπράτηση. Την αλλάξατε και µικρύνατε τον προϋπολογισµό. Το
δηµοπρατήσατε το 2006 όπου µπήκε ένας εργολάβος που οι
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πληροφορίες µου λένε ότι ήταν απατεώνας και έφερε και πλαστές εγγυητικές. Είναι έτσι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Θα σας απαντήσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εάν είναι έτσι –εάν κάνω λάθος ευχαρίστως να µε διορθώσετε- σηµαίνει ότι κάτι σάπιο υπήρχε στο
βασίλειο της Δανιµαρκείας και δεν έπρεπε να είναι τόσο σκληρή
η επερώτηση και τόσο σκληρή η κριτική που έγινε, όταν έχουµε
έτοιµη δηµοπράτηση, την αλλάζουµε, τη µικραίνουµε και τη δηµοπρατούµε σε εργολάβο απατεώνα επί Νέας Δηµοκρατίας. Το
ξεχάσαµε αυτό; Έχουµε επιλεκτική µνήµη, λοιπόν. Και δεν είναι
καλό να έχουµε επιλεκτική µνήµη.
Ή να θυµηθούµε το άλλο, για το βόρειο άξονα για τον οποίο
µας κριτίκαρε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Κεφαλογιάννης. Να
θυµηθούµε δηλαδή, για παράδειγµα, ότι για το δρόµο από τον
Άγιο Νικόλαο στο Καλό Χωριό που είχε προκηρυχθεί στις 23 Δεκεµβρίου του 2003 – ή Οκτωβρίου, δεν ξέρω αν η σηµείωσή µου
είναι καλή, κάπου εκεί είναι όµως, το 2003- και τον ακυρώσατε
και µετά πήγατε να τον επαναπροκηρύξετε. Και βουίζει ο νοµός,
κύριε Πλακιωτάκη, ότι τον πήρε κάποιος που λέγεται «πεζοδροµιάκιας», διότι µέχρι τότε κατασκεύαζε µόνο πεζοδρόµια. Φυσικά,
δεν µπορεί να βγει καλά ο δρόµος. Κοιτάξτε, αν αυτοί ήταν οι
διαγωνισµοί που έκανε η Νέα Δηµοκρατία, θα περίµενα λίγο µεγαλύτερη σεµνότητα και λίγο µεγαλύτερη αυτοκριτική διάθεση
απέναντι στην Κυβέρνηση και στον κύριο Υφυπουργό. Σε αυτό
θα ήθελα πραγµατικά να ακούσω την τοποθέτησή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε κάθε περίπτωση, εµείς έχουµε την ευθύνη σήµερα ως Κυβέρνηση και οφείλουµε, κύριε Υφυπουργέ, όπως είπατε, να ανταποκριθούµε στα προβλήµατα που έχουµε µπροστά µας.
Χαίρω, διότι υπάρχουν θετικά σηµάδια για την ανάπτυξη του
νησιού. Χαίρω, για παράδειγµα, γι’ αυτό που είδα στην τηλεόραση, δηλαδή τον Δήµαρχο Χανίων κ. Σκουλάκη να υποδέχεται
πολλά κρουαζιερόπλοια, που αυξάνουν ήδη σε πολύ µεγάλο
βαθµό τον τουρισµό στην πόλη των Χανίων και γενικότερα στον
κρητικό χώρο.
Εγώ ακούω για πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια που θα τονώσουν τον εκπληκτικό και πρωτοπόρο τουρισµό της Κρήτης.
Ακούω για καλές λύσεις και εξελίξεις σε µία σειρά από τοµείς
της παραγωγής και αυτό είναι πολύ θετικό. Φυσικά, και εµείς, ως
κράτος, ως πολιτεία, πρέπει να τρέξουµε όλοι και να βοηθήσουµε τις υποδοµές, διότι οι υποδοµές είναι εκείνες που θα εξασφαλίσουν την ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη. Υπό αυτήν την
έννοια, για να µην τσακωνόµαστε, αλλά για να βλέπουµε και θετικά τα πράγµατα, να βλέπουµε µισογεµάτο το ποτήρι, θεωρώ
ότι οι προτάσεις, οι παρεµβάσεις σας, ακόµη και η κριτική σας,
µπορούν να συµβάλουν στην επιτάχυνση του σηµαντικού έργου,
το οποίο σήµερα συντελείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, λέγοντας, όσον αφορά το θέµα του αθλητισµού, ότι
πάντα πρέπει να βρίσκονται οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Θα
συµφωνήσω, όµως, µε τον κ. Κεφαλογιάννη σε ένα πράγµα που
είπε. Είναι ντροπή σήµερα αυτή η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Έβλεπα προχθές τον τελικό µεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και διάβασα µετά σε µία
εφηµερίδα ότι είχε εκατό άτοµα ως ιδιωτικούς σεκιούριτι. Εκατό
άτοµα µόνο σε ένα στάδιο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, όπου
δεν έπεσε ούτε µία κροτίδα, που δεν υπήρξε ούτε ένα επεισόδιο,
που δεν εκτοξεύτηκαν ούτε καν απειλητικοί χαρακτηρισµοί!
Ας παίρνουµε, λοιπόν, και κάποια θετικά στοιχεία από τους άλλους, µην έχουµε τον εγωισµό να λέµε ότι µόνο εµείς τα κάνουµε
όλα καλά. Σ’ αυτό το θέµα θα πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας και να εξυγιάνουµε µε όσο κόστος και εάν χρειαστεί -και φοβάµαι ότι θα χρειαστεί- µία κατάσταση, που πάνω απ’ όλα δεν
τιµά την κοινωνία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θα ήθελα να κάνω µερικές παρατηρήσεις, σχετικά µε την επερώτηση και τη συζήτηση. Η κυβερνητική πολιτική είναι ενιαία σε
όλη την Ελλάδα. Και στην Κρήτη η ίδια πολιτική εφαρµόζεται.
Είναι η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των µονοπωλίων.
Υποστηρίζει και στηρίζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και
η προηγούµενη της Νέας Δηµοκρατίας, στην Κρήτη λόγου χάριν,
τους µεγαλοξενοδόχους, όπως και στη Ρόδο και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Κανένα ενδιαφέρον για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για παράδειγµα, πολλοί από τους οποίους κάθε πρωί
πηγαίνουν στη δουλειά τους και υπογράφουν συλλογική σύµβαση εργασίας µίας ηµέρας.
Όσον αφορά τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη, πέρα από τα
λόγια, δεν πρόκειται για κάποια διαφορετική από τα µέχρι σήµερα ανάπτυξη. Κάθε βήµα της Κυβέρνησης, κάθε επιλογή της
εκάστοτε κυβέρνησης, αποσκοπεί οι όποιες αναπτυξιακές δράσεις να ενισχύουν πρωτίστως το µεγάλο κεφάλαιο. Και οι υποδοµές που δηµιουργούνται πρωτίστως και κυρίως
χρησιµοποιούνται, τις εκµεταλλεύονται µεγάλοι επιχειρηµατικοί
όµιλοι.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως για µίζερα σχολειά,
για µίζερα ΤΕΙ, για µίζερα πανεπιστήµια. Πάρα πολλή µιζέρια! Τελικά, κύριε Υπουργέ, εκείνο το σύνθηµα που έλεγε «κάθε κεφαλοχώρι και ΤΕΙ, κάθε πρωτεύουσα νοµού και πανεπιστήµιο» τίνος
ήταν; Δικό σας σύνθηµα δεν ήταν; Σε τι αποσκοπούσε αυτό; Μιλούσαν, λέει, για ανάπτυξη στην επαρχία. Ανάπτυξη ήταν να νοικιάζουν διαµερίσµατα, γκαρσονιέρες στους φοιτητές και
σπουδαστές, να δουλεύουν τα µπαρ, τα ξενοδοχεία. Όµως, αυτή
δεν είναι ανάπτυξη, γιατί µε µία τέτοια πολιτική υποβαθµίζεται
συνειδητά το επίπεδο της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αναφέρεστε στην επερώτησή
σας στα οξυµένα προβλήµατα στον τοµέα της υγείας και της
υγειονοµικής περίθαλψης στην Κρήτη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σε όλες τις περιοχές της χώρας κλείνουν νοσοκοµεία, µονάδες νεογνών κ.ά.. Αλήθεια, είναι σηµερινό φαινόµενο αυτή η
σκληρή ταξική πολιτική στον τοµέα της υγείας; Και εσείς, όταν
ήσασταν κυβέρνηση, την ίδια πολιτική στον τοµέα της υγείας δεν
εφαρµόζατε;
Υποστηρίζετε µέσα στην επερώτηση ότι η Κυβέρνηση δείχνει
παντελή έλλειψη σχεδιασµού, σε ό,τι αφορά το κλείσιµο νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Όχι, κύριοι. Δεν πρόκειται για έλλειψη σχεδιασµού από την Κυβέρνηση. Πρόκειται για µία συνειδητή
επιλογή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περικόπτονται οι
δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση. Με
πρόφαση το µνηµόνιο σήµερα, επιδεινώνεται η κατάσταση και
στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κρίσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτές οι περικοπές δεν κάνουν τίποτα άλλο, από το να µεταφέρουν αυτά τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των
εργαζοµένων. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην παραπέρα ενίσχυση
του ιδιωτικού τοµέα της υγείας, που είναι και δική σας πολιτική.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ενισχύεται καθηµερινά ο ιδιωτικός
τοµέας της υγείας, γιατί τα κέρδη του είναι τεράστια και η ίδια
πολιτική κατεύθυνση προωθείται και στο χώρο της παιδείας.
Αναφέρεσθε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, σε λιµάνια, αεροδρόµια, επικοινωνίες, ενέργεια. Αναφέρονται στην επερώτηση. Οι προτάσεις σας, όπως και οι δράσεις της
Κυβέρνησης, σε ποια κατεύθυνση κινούνται; Κινούνται προς την
κατεύθυνση να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις στην Κρήτη. Αυτές
οι επενδύσεις θα ιδιωτικοποιήσουν τα αεροδρόµια. Ψηφίστηκε
και πριν από λίγο καιρό παρόµοιο νοµοσχέδιο. Βεβαίως, όλα τα
λιµάνια θα ιδιωτικοποιηθούν, αλλά και η ενέργεια. Και γνωρίζετε
και εσείς πολύ καλά ότι υπάρχουν οξύτατοι ανταγωνισµοί και
στην περιοχή της Κρήτης, για το ποιος µεγάλος επιχειρηµατικός
όµιλος θα πάρει αυτά τα έργα.
Για το ποδόσφαιρο που έγιναν παρατηρήσεις και κριτικές,
είναι αλήθεια ότι όσο εµπορευµατοποιείται το ποδόσφαιρο και
γενικότερα ο αθλητισµός, τόσο θα έχουµε αυτά τα φαινόµενα,
όπου άξιες οµάδες σαν τον ΟΦΗ, δεν θα µπορούν να βλέπουν
µε επιτυχία το έργο που κάνουν.
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Τέλος, εµείς ως ΚΚΕ ξέρετε πολύ καλά ότι υποστηρίζουµε µία
άλλου τύπου ανάπτυξη, µία ανάπτυξη ριζικά διαφορετική από τη
σηµερινή. Τριάντα επτά χρόνια από τη Μεταπολίτευση αυτή η
ανάπτυξη, η οποία πραγµατοποιήθηκε –και πραγµατοποιήθηκε
ανάπτυξη στη χώρα µας- έφερε νέα κέρδη, νέο πλούτο στο µεγάλο κεφάλαιο. Και φέρνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, φτώχεια
και ανεργία στην εργατική τάξη, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Εµείς παλεύουµε για µία ανάπτυξη, η οποία θα αξιοποιήσει
πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας που είναι πάρα
πολλά, αλλά και της Κρήτης. Αυτή η ανάπτυξη θα οδηγήσει στην
αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας,
αλλά και στην αξιοποίηση του εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού. Και βεβαίως, τα αποτελέσµατα αυτής της ανάπτυξης
θα τα καρπώνεται το σύνολο του εργαζόµενου λαού, η συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία.
Ασφαλώς χρειάζεται µία άλλη πολιτική, µία άλλη εξουσία, έτσι
ώστε αυτοί που παράγουν τον πλούτο, αυτοί που µε τον ιδρώτα
και µε το αίµα τους οικοδοµούν αυτήν την ανάπτυξη, πραγµατικά
να µπορούν να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους και τις οικονοµικές και τις πολιτιστικές. Σε αυτήν την κατεύθυνση εµείς
θα συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Του ΛΑΟΣ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ τι είπα; ΛΑΟΣ είπα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, µεταφραζόµενο εις τον πλήρη τίτλο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε µία σοβαρή τοποθέτηση και επίσης
η επίκαιρη επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας κινείται σε σωστή
κατεύθυνση, µιας που µας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε για
τα προβλήµατα της Κρήτης.
Ενόσω, όµως, εµείς αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε για τα
προβλήµατα της νήσου, και για τη συναίνεση που πρέπει να επικρατήσει στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, από την Πλατεία Συντάγµατος ακούγεται την ίδια ώρα ένα βουητό της κοινωνίας. Και
καλά θα κάνουµε όλοι µας να αφουγκραστούµε το κοινωνικό
αυτό βουητό. Μου δίδεται δε η ευκαιρία να δηλώσω εκ µέρους
του κόµµατός µου, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ότι αντιµετωπίζουµε µε ευνοϊκή διάθεση αυτήν την έκφραση της αγανάκτησης των πολιτών, γιατί γίνεται µε σεµνότητα, χωρίς λεηλασίες
και καταστροφές, γιατί στις συγκεντρώσεις αυτές επικρατεί η
εθνική µας σηµαία, ακούγεται ο εθνικός ύµνος και βεβαίως όσοι
θεωρούν ότι οι αγανακτισµένοι πολίτες είναι apolitice, κάνουν ένα
µεγάλο λάθος, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν βαθιά πολιτική
αντίληψη και την εκφράζουν µε συγκεκριµένο πολιτισµένο τρόπο.
Έρχοµαι τώρα στο αντικείµενο της σηµερινής επίκαιρης επερώτησης. Έχω πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή µου, περίπου τέσσερα λεπτά. Γι’ αυτό επιτρέψτε µου να εστιάσω την τοποθέτησή
µου στον αγροτικό τοµέα της νήσου. Από πολλούς τίθεται το
ερώτηµα ποιο πρέπει να είναι το αναπτυξιακό µοντέλο της κρητικής αγροτικής παραγωγής. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι το
εκτατικό µοντέλο. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι το εντατικό µοντέλο. Νοµίζω ότι και τα δύο είναι η σωστή απάντηση, γιατί αυτό
υπαγορεύεται από τη γεωγραφία της νήσου. Η Κρήτη είναι νησί
κατά βάση ορεινό, µε κλιµατικές συνθήκες ήπιες, οι οποίες µάλιστα στο νότο της νήσου δίδουν µεγάλη πρωιµότητα στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων.
Συνεπώς η Κρήτη χρειάζεται ένα υβριδικό –ας µου επιτραπεί
η έκφραση- µοντέλο στον αγροτικό της τοµέα, γιατί αυτό επιτάσσει η ίδια η γεωγραφία της και το κλίµα της.
Το σηµαντικό όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι να
βρούµε το µοντέλο ανάπτυξης του γεωργικού τοµέα στην Κρήτη.
Το σηµαντικό είναι να προβάλλουµε τις ποιοτικές εκείνες παραµέτρους που συνθέτουν την αναπτυξιακή εξίσωση της νήσου
στον αγροτικό της τοµέα. Κατά την άποψή µας, λοιπόν, θεωρούµε ότι η Κρήτη έχει µία µεγάλη ευκαιρία, οποιοσδήποτε και
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αν είναι κυβέρνηση, αυτό είναι το έλασσον, να αναδειχθεί σε ένα
καθαρά βιολογικό νησί. Ξέρετε η «αποµόνωση», επειδή είναι νησί
είναι και ένα συγκριτικό της πλεονέκτηµα, γιατί πράγµατι µπορεί
να δώσει γνήσια βιολογικά προϊόντα χωρίς τον κίνδυνο επιµολύνσεων. Αρκεί οι ποσότητες αυτές των βιολογικών προϊόντων να
είναι αρκετές, ούτως ώστε να ικανοποιήσουν τη διεθνή ζήτηση.
Άποψή µας είναι επίσης ότι θα πρέπει να συνδέσουµε επιτέλους την αγροτική παραγωγή της Κρήτης µε τις ξενοδοχειακές
της µονάδες. Όταν κατά µέσο όρο ενάµιση µε δύο εκατοµµύρια
άνθρωποι φθάνουν στην Κρήτη κάθε χρόνο ως τουρίστες, φαντασθείτε η διασύνδεση αυτή ξενοδοχειακών µονάδων και αγροτικού τοµέα, τι µπορεί να προσφέρει στην ενίσχυση του
αγροτικού εισοδήµατος.
Αν φτάσουµε στο σηµείο οι ξενοδοχειακές µονάδες της νήσου
να λαµβάνουν από την πρωτογενή παραγωγή ικανές ποσότητες
τροφίµων σε προσιτές τιµές, τότε θα έχουµε πραγµατοποιήσει
ένα πραγµατικό άλµα για τον αγρότη της Κρήτης.
Πολύ σηµαντική, επίσης, είναι η διασύνδεση του αγροτικού
τοµέα µε την κρουαζιέρα. Φανταστείτε –για να δώσω µια τάξη
µεγέθους- ότι ένα µέσο κρουαζιερόπλοιο καταναλώνει, ένα παράδειγµα θα πω, δύο χιλιάδες αυγά ηµερησίως. Φανταστείτε,
λοιπόν, η διασύνδεση αυτή κρουαζιέρας και αγροτικών προϊόντων πόσα πολλά πράγµατα µπορεί να προσφέρει στο αγροτικό
εισόδηµα. Και βεβαίως υπάρχουν δεκάδες µέτρα και χίλιοι δυο
τρόποι για να προβάλλουµε τη διατροφική αξία των κρητικών
αγροτικών προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Θεωρούµε, λοιπόν, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας για την ανοχή που µου δείξατε, ότι η επίκαιρη επερώτηση
της Νέας Δηµοκρατίας κινήθηκε σε θετική κατεύθυνση, γιατί µας
έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούµε όχι µόνο µε τα προβλήµατα
της νήσου, που καλείται και η σηµερινή και οποιαδήποτε άλλη
µελλοντική Κυβέρνηση, να επιλύσει, αλλά να συζητήσουµε και
για τη µελλοντική αναπτυξιακή δυναµική µιας νήσου, που όλοι
εµείς οι υπόλοιποι Έλληνες, είτε είναι Ηπειρώτες είτε είναι Θεσσαλοί είτε είναι Μακεδόνες την αγαπάµε εξίσου, γιατί είναι
τµήµα, κοµµάτι της ελληνικής γης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν είναι να µιλήσεις για την Κρήτη, ο χρόνος έτσι κι αλλιώς είναι λίγος, όσος κι
αν είναι.
Καλά κάνατε, θέλω να πω στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, που καταθέσατε την επίκαιρη επερώτηση. Είναι µια
ευκαιρία για συζήτηση. Σεβόµαστε αυτήν την κοινοβουλευτική
πρωτοβουλία και παίρνουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για την
Κρήτη.
Εµείς βέβαια, έχουµε µια άλλη οπτική. Προσπαθούµε να µιλήσουµε από την πλευρά της κοινωνίας της και της πλειοψηφίας
της, που είναι οι εργαζόµενοι, οι µισθωτοί, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι µικροµεσαίοι, οι βιοτέχνες, οι επαγγελµατίες, οι αγρότες, να µιλήσουµε για τους ανέργους και να µιλήσουµε από την
πλευρά του περιβάλλοντος και της προστασίας του και όχι, κυρίως ή αποκλειστικά, από την πλευρά του επιχειρείν, της επιχειρηµατικότητας και των µεγάλων συµφερόντων.
Θα ήθελα βέβαια για την Κρήτη την παρουσία όχι µόνο ενός
Υπουργού σήµερα. Δεν υποτιµώ το πρόσωπο, νοµίζω, όµως, ότι
θα έπρεπε, για να µπορούµε να είµαστε αποτελεσµατικότεροι και
καλύτεροι σε ό,τι παρατήρησαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι, να είναι και άλλοι Υπουργοί για να υπάρχει αυτή η αποτελεσµατικότητα.
Θα µιλήσω µε τη λογική της περιφερειακότητας και της τοπικότητας και όχι του τοπικισµού. Και θα µπω και στον πειρασµό
να πω ας µην µας λένε τόσα πολλά καλά λόγια γιατί το ανέκδοτο
–γιατί είναι ανέκδοτο, δεν είναι πραγµατικότητα- που ρώτησε το
παιδί τον πατέρα του «τι είναι πατέρα τοπικισµός;» και είπε «να
λένε κάποιοι άλλοι ότι το µέρος τους είναι καλύτερο από την
Κρήτη µας», δεν πρέπει να γίνει µε βάση αυτά που λέγονται,
αλλά να είναι µε βάση αυτά που γίνονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κριτήριο, όµως, και µέτρο δεν είναι η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, διότι διέκρινα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον κύριο Υφυπουργό µια τέτοια διάθεση, να συγκριθεί, δηλαδή, µε τη Νέα Δηµοκρατία. Όχι, µε τα
προβλήµατα και την πραγµατικότητα πρέπει να συγκριθούµε.
Και ξεκινώ µε σηµερινό δηµοσίευµα τοπικής εφηµερίδας που
λέει: «Τον κώδωνα του κινδύνου προς τους συναρµόδιους παράγοντες στο κοµµάτι της απορροφητικότητας κονδυλίων του
ΕΣΠΑ κρούει ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης σε σύσκεψη που πραγµατοποιείται στο επιµελητήριο» και θα πω ότι τούτο δεν διαψεύδεται.
Θα έλεγα, βέβαια, ότι µιλάει για την απορροφητικότητα και
εδώ είναι µια παθογένεια που έχει επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία και όχι για τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητα
στην κοινωνία και αυτό θα πω ότι ίσχυε και για τις προηγούµενες
και για τις τωρινές κυβερνήσεις και φοβάµαι ότι θα ισχύει για
πολύ καιρό ακόµα.
Το θέµα της απαξίωσης της Κρήτης είναι ένα γεγονός, µόνο
που δεν είναι τωρινό. Τραβάει πολύ πίσω και θα έλεγα ότι η σηµερινή του µορφή έχει το χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά της
κρίσης, του µνηµονίου, της ανεργίας και των αυτοκτονιών, παρακαλώ, και δεν µιλώ για υπερβολές. Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
διαβάζω που λέει για είκοσι µία αυτοκτονίες τον τελευταίο χρόνο
στην Κρήτη. Είναι οι περισσότερες που θα µπορούσαν να υπάρχουν. Είχαµε προχθές ένα τέτοιο γεγονός µε άνθρωπο που τον
ξέρανε γενικώς. Αυτές είναι πραγµατικότητες.
Θα σας πω ακόµη ότι όλα αυτά τα προβλήµατα έχουν να κάνουν και µε τη διακοµµατική διακυβέρνηση και µε το ίδιο το σύστηµα φυσικά, αλλά και µε την έλλειψη περιφερειακής
αντίληψης, περιφερειακής πολιτικής και µε ένα τεράστιο έλλειµµα για την τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα µας. Ενώ η αυτοδιοίκηση ταιριάζει και στον άνθρωπο και στη χώρα, έχει -µπορώ
να πω- µια τεράστια αναπηρία.
Έχει, λοιπόν, να κάνει και µε την κεντρική διακυβέρνηση –αυτό
φαίνεται γιατί είναι σε όλες τις περιφέρειες και όχι µόνο στην
Κρήτη- και φαίνεται και στην όλη εικόνα. Είµαστε η χειρότερη
χώρα στην Ευρώπη από την άποψη κατανοµής πληθυσµού. Είµαστε κατά 33%, το 1/3 δηλαδή, στο κέντρο και δυστυχώς
έχουµε κάνει και τις υπόλοιπες περιφέρειες κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωση του κέντρου. Δηλαδή, έχουµε τη Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία, τη Λάρισα στη Θεσσαλία και στην Κρήτη το Ηράκλειο.
Αυτό δεν είναι καλό και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα µοντέλο που
πρέπει να σπάσει. Και σπάει µε πολιτικές. Δεν σπάει µε λόγια,
ούτε µε αυτά που λέω εγώ ούτε µε αυτά που είπατε εσείς, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι.
Θα σας πω ότι το πρόβληµα στην Κρήτη είναι τελικά τεράστιο.
Θα ξεκινήσω µε κάτι που δεν ειπώθηκε ούτε από την πλευρά των
επερωτώντων ούτε από τις απαντήσεις.
Νησιωτικότητα και ορεινότητα. Είναι δύο πράγµατα που επιτάσσονται από το Σύνταγµα, αλλά κανένας νόµος και καµµία πολιτική δεν τα έχει φέρει στο προσκήνιο. Αυτό είναι το ένα θέµα,
κύριοι συνάδελφοι και νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Φάνηκε στην Επιτροπή των Περιφερειών, όταν ήρθαν οι δύο δήµαρχοι από τους επτά που είναι σε ορεινούς δήµους στην Κρήτη. Θα
άξιζε να δει κανείς αυτά τα πρακτικά.
Δεύτερον, όσον αφορά το θέµα του περιβάλλοντος, δεν γίνεται καµµία αναφορά στην ιδιαιτερότητα, που είναι το µεγαλύτερο
προσόν της Κρήτης και θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Αντίθετα, µε
τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος είναι αυτές οι φωνές που ακούγονται για την επιχειρηµατικότητα µέσα από το fast track. Θα
έλεγα ότι η βάση των Γουρνών, το Τοπλού, το Ελαφονήσι, αλλά
και η πυροπροστασία που δεν είναι ένα σηµείο αλλά είναι σε όλα
τα σηµεία, είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δει κανείς πάρα
πολύ σοβαρά.
Θα ήθελα να πω γι’ αυτά τα σηµεία –θα τα πω αναγκαστικά
πολύ γρήγορα- που νοµίζουµε εµείς ότι είναι προβλήµατα.
Το πρώτο πρόβληµα στη Κρήτη είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και δεν υπάρχει ένα σχέδιο συνεκτικό που
να έχει ένα στόχο. Σ’ αυτό το σχέδιο λείπει η χωροταξία, τα ειδικά
χωροταξικά, όπου είµαστε δυστυχώς σε όλη τη χώρα, αλλά και
στην Κρήτη ένα άδειο πουκάµισο.
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Το δεύτερο ζήτηµα –που είναι το πρώτο µετά την έλλειψη σχεδίου- είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου δεν υπάρχει
ένα σχέδιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων
πόρων κατά λεκάνη απορροής. Δεν υπάρχει εκµετάλλευση των
υπαρχόντων υδάτων. Υπάρχει κίνδυνος προστίµων για τη µη
εγκατάσταση των διαχειριστικών αρχών και τα νερά του Ψηλορείτη που φθάνουν για όλη σχεδόν την Κρήτη, απολήγουν στον
Αλµυρό, όπου αλµυρώνονται ερχόµενα σε επαφή µε τη θάλασσα
και εµείς τα πιάνουµε, όταν αλµυρώνονται και κάνουµε αφαλάτωση, αντί να δούµε µε τη µέθοδο της υδροµάστευσης ή της
κουρτίνας, όπως λένε οι ειδικοί, τι θα µπορούσε να γίνει.
Το δεύτερο θέµα είναι ο πρωτογενής τοµέας, όπου εδώ
έχουµε αυτό που στήριξε τον κρητικό, τον µινωϊκό πολιτισµό, το
αµπέλι και την ελιά, το ένα να έχει αποχωρήσει και το άλλο να
χάνεται. Έχουµε τα πρώιµα κηπευτικά που δεν µπορούµε να τα
υπερασπιστούµε και την κρητική ή µεσογειακή διατροφή –όπως
και αν θέλετε να την πείτε- η οποία όχι µόνο δεν προχωρά, αλλά
νοµίζω ότι είναι γράµµα κενό. Και ορισµένες φορές είναι για
γέλια να δείτε µε τι σιτίζονται οι ξένοι όταν έρχονται, το αντίθετο
της κρητικής διατροφής. Και ένα σύντοµο ανέκδοτο: Καλάθι
προϊόντων που εξαγγέλλει αυτή η Κυβέρνηση.
Για το ενεργειακό µία κουβέντα, ότι από το καλώδιο παλιότερα
µέχρι το ότι ούτε η ΔΕΗ ούτε η ΡΑΕ ούτε το κεντρικό κράτος
ούτε η περιφέρεια δεν αποφασίζουν, αλλά αποφασίζουν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, θα σας έλεγα ότι δεν περιποιεί τιµή,
δεν µπορούµε να µιλήσουµε για δηµοκρατικό προγραµµατισµό
και για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για µια δικτατορία των ατοµικών συµφερόντων, των επιχειρηµατικών συµφερόντων, που κάνει
κακό και στην Κρήτη και στην ανάπτυξή της.
Ένα τεράστιο θέµα τελικά είναι το θέµα των πυλών εισόδου,
που δεν υπάρχει καµµία στρατηγική, γι’ αυτό µιλάµε για λιµάνι,
γι’ αυτό µιλάµε για αεροδρόµιο. Το άλλο λιµάνι, το άλλο αεροδρόµιο είναι ατάκτως ερριµµένα χωρίς λογική. Είναι τεράστιο ζήτηµα για ένα νησί που είναι στη µέση τριών ηπείρων και τριών
πολιτισµών και δεν έχουµε πολιτική για τις πύλες εισόδου. Τα
λέω πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε. Θα σας έλεγα ότι για όλα τα
θέµατα των έργων, για τα αεροδρόµια, το ΒΟΑΚ και όλα αυτά
στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, νοµίζω ότι πάµε µε συµβάσεις παραχώρησης και µε ΣΔΙΤ και δηµιουργούµε αυτό που
ήδη υπάρχει σε σηµεία της Στερεάς, όπου δυστυχώς όλα αυτά
είναι έργα που καταλήγουν σε κάποια διόδια και δηµιουργούν τα
κινήµατα τού «Δεν πληρώνω».
Δεν αναφέροµαι σε άλλα θέµατα, παρά µόνο σε ένα θέµα,
κύριε Πρόεδρε - επιτρέψτε µου µόνο µισό λεπτό- επικαιρότητας.
Είναι η κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο οροπέδιο Λασιθίου µε την έλλειψη έργων, µε τις τελευταίες βροχές που θα έπρεπε να είναι
ευλογία. Υπάρχει µεγάλο θέµα και κάτι πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρώην αµερικανική βάση
των Γουρνών, όπου πηγαίνει ένα φιλέτο, το µοναδικό κοµµάτι
που είναι ελεύθερο στη βόρεια παραλία της Κρήτης, να γίνει και
αυτό τσιµέντο.
Η τελευταία µου κουβέντα είναι η εξής: Πολιτική παρέµβαση
για το άνοιγµα όλων των φακέλων, διότι υπάρχει µεν το αυτοδιοίκητο, αλλά Κυβέρνηση υπάρχει; για το ζήτηµα του ΟΦΗ και
σας το λέει ένας που είναι µε τον αντίπαλο του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, µε τον Εργοτέλη δηλαδή. Σας λέω ότι όλα όσα συµβαίνουν
τον τελευταίο καιρό στο ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο
καταδεικνύουν τη γιγάντωση ενός ολόκληρου συστήµατος διαφθοράς στους κόλπους του και πρέπει να πούµε τρεις λέξεις:
Ισονοµία, δικαιοσύνη, ισοτιµία και να το εφαρµόσουµε και στην
περίπτωση του ΟΦΗ και παντού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και εισερχόµεθα
στο στάδιο των δευτεροµιλιών των επερωτώντων Βουλευτών.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αποδείχθηκε µε
τον πιο γλαφυρό τρόπο η πειστικότητα των επιχειρηµάτων µας,
αλλά και η ορθότητα της επίκαιρης επερώτησης από τους συναδέλφους Βουλευτές. Ο καθένας ξεχωριστά µε τη σειρά του έχει
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συµβάλει αποφασιστικά από διάφορες θέσεις στην ανάπτυξη και
στην πρόοδο του νησιού µας, από τον κ. Κεφαλογιάννη, τον
πρώην Υπουργό, τον Κώστα Μουσουρούλη ως Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων, τον Κώστα Χατζηδάκη ως Υπουργό Ανάπτυξης
και Μεταφορών αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, δεν πήραµε καµµία απάντηση. Και δεν πήραµε
καµµία απάντηση, διότι ουσιαστικά µας είπατε ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια. Είναι ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, το οποίο είναι κατακρεουργηµένο. Μονάχα τους
πρώτους τέσσερις µήνες είναι µειωµένο κατά 55%. Αυτήν τη
στιγµή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι κανένα
δηµόσιο έργο δεν είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη. Όλα τα δηµόσια
έργα είναι σταµατηµένα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα σε επίπεδο Κρήτης. Μας είπατε ότι θα επανεξετάσετε, δηλαδή παραπέµψατε στις καλένδες ουσιαστικά τη δηµιουργία της «ΚΡΗΤΗ
Α.Ε.». Μα ο σκοπός της δηµιουργίας της «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.», ήταν
ακριβώς για να τρέξουν όλες οι απαραίτητες µελέτες, να στελεχωθεί µε το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα λειτουργούσε στα
πρότυπα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.». Εποµένως επιβεβαιώσατε µε τον
πιο περίτρανο τρόπο ότι η Κρήτη πολύ απλά δεν είναι µέσα στις
προτεραιότητές σας.
Ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι επί Νέας Δηµοκρατίας είχαν
δηµοπρατηθεί και ολοκληρωθεί µελέτες και έργα στο βόρειο και
στο νότιο οδικό άξονα. Εσείς δεν µπορείτε να ολοκληρώσετε τα
ήδη εν εξελίξει έργα, θα δηµοπρατήσετε καινούργια έργα; Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µίλησε για
απατεώνες εργολάβους, για πεζοδροµιάκηδες. Αν, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ, έχετε συγκεκριµένες καταγγελίες παρακαλώ να τις αναφέρετε.
Διότι για παράδειγµα, για το Δήµο Σητείας –και όχι Νοµό Σητείας, όπως ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ- πράγµατι το έργο είχε δηµοπρατηθεί το 2003. Είχε φτάσει σ’ ένα οριακό σηµείο το 2009. Υπήρξαν προβλήµατα, όµως
είχαµε προτείνει στη νυν ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών να
εξετάσει νόµιµο τρόπο –και το επαναλαµβάνω αυτό- ώστε να συνεχιστεί κανονικά το έργο. Όταν µιλάµε για νόµιµο τρόπο, υπάρχει και η εναλλακτική µέθοδος της υποκατάστασης.
Παρά τις κοινοβουλευτικές µας παρεµβάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δεν έχουµε λάβει µέχρι σήµερα καµµία συγκεκριµένη απάντηση. Ο ένας εργολάβος, όπως ανέφερε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είχε κάνει ασφαλιστικά µέτρα πριν από λίγους µήνες. Το πρώτο συµβούλιο δηµοσίων έργων –γιατί έγινε και δεύτερο στη συνέχεια- επί υπουργίας
ΠΑΣΟΚ τον είχε δικαιώσει. Μετά από µερικές µέρες έγινε δεύτερο συµβούλιο δηµοσίων έργων και απέρριψε τη συνέχιση της
συγκεκριµένης εργολαβίας. Ο καθένας, βέβαια, ας βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως, κύριε Πρόεδρε, σε µια δύσκολη, πραγµατικά, συγκυρία για τον τόπο είναι η ολοκλήρωση
µεγάλων έργων υποδοµής, έργων που, πραγµατικά, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη. Εσείς, όµως, τι κάνετε; Ακυρώνετε ήδη δηµοπρατηµένα έργα, όπως για
παράδειγµα το λιµάνι του Ηρακλείου. Είναι ανατεθειµένα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, κύριε Υπουργέ. Μηδέν κόστος για τον
κρατικό προϋπολογισµό.
Το πρόβληµά σας είναι ότι καλείστε τώρα να υπερβείτε την
ιδεολογία σας. Πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν Υπουργός ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, πετούσατε πέτρες στο λιµάνι του Πειραιά. Σήµερα, µετά από την πίεση της τρόικας, καλείστε να
προχωρήσετε σ’ ένα ευρύ πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.
Θα σας πω χαρακτηριστικά το εξής. Στο λιµάνι του Ηρακλείου
άλλα λέει ο πρόεδρος του οργανισµού και άλλα λέει ο διευθύνων
σύµβουλος του οργανισµού. Βρείτε τα πρώτα µεταξύ σας και
µετά προχωρήστε σε αποκρατικοποιήσεις.
Μια τελευταία κουβέντα για την κρουαζιέρα και την αύξηση
της τουριστικής κίνησης. Η φερόµενη ως αύξηση της τουριστικής κίνησης φέτος στην Κρήτη δεν είναι αποτέλεσµα κάποιας
ολοκληρωµένης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά είναι κυρίως λόγω
των δυσµενών, αν θέλετε, επιπτώσεων που συµβαίνουν στη γειτονιά µας στη βόρεια Αφρική.
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Εµείς, όµως, κύριε Υπουργέ, για το θέµα της κρουαζιέρας –
που βεβαίως δεν είναι δικό σας ζήτηµα- έχουµε προτείνει την
πλήρη απελευθέρωση του καµποτάζ. Αν θέλουµε το καµποτάζ
να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στις τοπικές οικονοµίες και
γενικότερα στην εθνική οικονοµία θα πρέπει τα λιµάνια µας να
λειτουργήσουν ως λιµάνια home port, ως λιµάνια δηλαδή αναχώρησης και άφιξης κρουαζιέρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Χίου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην πρωτολογία σας κάνατε αναφορά σε
ανυπαρξία µελετών. Είπατε συγκεκριµένα ότι δεν βρήκατε ούτε
µια γραµµή µελέτης.
Ρωτώ, λοιπόν, ευθέως. Ο τεχνικός σύµβουλος που προκηρύχθηκε πριν από δύο εβδοµάδες από το Υπουργείο Υποδοµών, µε
αντικείµενο, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο των µελετών των ήδη
εκτελούµενων έργων, αν καταλαβαίνω καλά, θα αµειφθεί µε
800.000 ευρώ χωρίς να έχει αντικείµενο. Αφού, όπως είπατε, δεν
υπάρχει καµµία µελέτη, δεν εκτελείται κανένα έργο, τι είναι αυτό,
λοιπόν, που θα αναλάβει ο τεχνικός σύµβουλος;
Να σας πω, επίσης, ότι εµείς, είχαµε προβλέψει στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ειδικό µέτρο ωρίµανσης µέσα από το
οποίο χρηµατοδοτούσαµε µελέτες δηµοσίων έργων σ’ όλη την
περιφέρεια. Αντίθετα µε εσάς, που όπως φαίνεται από τις διάφορες προσκλήσεις των ΠΕΠ, δεν δέχεστε τις µελέτες, ως υπόέργα και καλείτε να υποβάλουν προτάσεις µόνο οι φορείς που
τις διαθέτουν στο συρτάρι, προφανώς λόγω άγχους απορροφήσεως. Δηλαδή τώρα που µιλάµε, δεν προετοιµάζετε το επόµενο
«κύµα» έργων, όποτε βγούµε από την κρίση. Άρα, λοιπόν, δεν
έχετε το δικαίωµα να κάνετε κριτική. Έχετε δε, την υποχρέωση
να µας πείτε συγκεκριµένα πού «δεν βρήκατε ούτε µια γραµµή
µελετών»;
Αναφερόµενος στα δηµόσια έργα, είπατε ότι όλα αυτά τα χρόνια έγιναν µικρά, αναποτελεσµατικά και µίζερα έργα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ; Γι’ αυτό καταργήσατε το όριο των
100.000 ευρώ που είχαµε βάλει εµείς, στο ν.3614/2007, προκειµένου να ενταχθεί ένα έργο στα ΠΕΠ; Θυµίζω ότι το όριο αυτό
ήταν τριακόσιες χιλιάδες στα τοµεακά προγράµµατα και εκατό
χιλιάδες στα ΠΕΠ. Το καταργήσατε το όριο αυτό και επιτρέπετε
να εντάσσονται, ως αυτοτελή, έργα προϋπολογισµού ακόµα και
10.000 ευρώ, δηλαδή µικρά, µίζερα, αναποτελεσµατικά έργα.
Αναφερθήκατε επίσης στην ειδική γραµµατεία και είπατε ότι
µε το που ανέλαβε η ειδική γραµµατέας, -που τυγχάνει να τη
γνωρίζω- ξεκίνησαν µετακινήσεις πόρων εντός του ιδίου άξονα.
Πείτε µου κάτι: Δηλαδή έπρεπε να δηµιουργηθεί ειδική γραµµατεία για το αυτονόητο, που προβλέπεται από τους κανονισµούς
και είναι µια δουλειά ρουτίνας στη διαδικασία διαχείρισης των
προγραµµάτων;
Θέλω τώρα να αναφερθώ και στον κ. Κριτσωτάκη. Ακούγεται
πολλές φορές ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει
όραµα. Το ΠΕΠ της Κρήτης έχει και γενικούς και ειδικούς στόχους, εκτός από τον ευρύτερο που είναι η ανάδειξη µιας ανταγωνιστικής Κρήτης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και εξηγεί και
το πώς θα γίνει αυτό. Η Κυβέρνηση δεν έχει παρά να ακολουθήσει αυτήν τη διαδροµή. Να την προσαρµόσει, βέβαια, στην υφιστάµενη κατάσταση, λόγω της κρίσης, αλλά να την ακολουθήσει.
Το σχέδιο υπάρχει, αλλά η Κυβέρνηση δεν το ακολουθεί.
Ως προς την απλούστευση των διαδικασίων θέλω να σας ρωτήσω -και να µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας- το εξής: Τι
απέγιναν αυτές οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης της κ.
Κατσέλη; Υπάρχουν ακόµα; Να το πω και σε όρους του κ. Χρυσοχοΐδη. Τι απέγιναν τα «Σύµφωνα Ανάπτυξης» που εξήγγειλε ο
κύριος Υπουργός; Ένα απ’ αυτά το εξήγγειλε, στις 13 Φεβρουαρίου 2011, στην Κρήτη, καλώντας παράλληλα τους φορείς να το
συνδιαµορφώσουν. Έχουν περάσει δύο-τρεις µήνες. Προχωράει
αυτό το Σύµφωνο Ανάπτυξης που εξαγγέλθηκε στην Κρήτη;
Τα σύµφωνα και οι συµφωνίες που αποτελούν την απάντηση
που δίνει η Κυβέρνησή σας στην κρίση, δείχνουν την αδυναµία
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σας να προχωρήσετε ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα. Αντί να αξιοποιήσετε όλη αυτήν τη δουλειά, εσείς συνεχίζετε µε εντυπωσιασµούς που αποσυντονίζουν και µάλιστα µε µηδενικό
αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σ’ ένα λεπτό µε την ανοχή σας. Δεν
νοµίζω ότι υπάρχει άλλος οµιλητής.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της επόµενης περιόδου 2014-2020.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η Κρήτη εξέρχεται από την πλήρη
στήριξη των διαρθρωτικών ταµείων επειδή η ΕΛΣΤΑΤ, µε µια
ανοησία όσον αφορά στη µεθοδολογία υπολογισµού του ΑΕΠ,
δηµιούργησε πλασµατικές συνθήκες ανάπτυξης της νήσου, και
ότι από τα 600-700 εκατοµµύρια ευρώ περίπου µπορεί να κατρακυλήσει στα 150-200 εκατοµµύρια; Το έχετε συνειδητοποιήσει
αυτό; Και τι απαντάτε στον κρητικό λαό; Πείτε µας ειλικρινά.
Διότι η έξοδος της Κρήτης από την πλήρη χρηµατοδότηση γίνεται οριακά. Αν ήταν αποτέλεσµα µιας πραγµατικής ανάπτυξης
δεν θα το συζητούσα καθόλου.
Σχετικά µε τον αναπτυξιακό νόµο. Πανηγυρίσατε πριν από
λίγες µέρες ότι δήθεν πεντακόσιες προτάσεις διαφάνηκαν στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού νόµου. Η λέξη ήταν σαφής: «διαφάνηκαν». Ξέρετε περί τίνος επρόκειτο; Επρόκειτο περί πληκτρολογήσεων. Πεντακόσιοι ήταν οι άνθρωποι που µπήκαν στην
ιστοσελίδα για να αναζητήσουν πληροφορίες. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει σε δύο ηµέρες, αν δεν έχει λήξει ήδη.
Από αυτούς τους πεντακόσιους, ζήτηµα είναι –έχω πληροφορία
και παρακαλώ να µε διαψεύσετε- αν σε όλη την Ελλάδα έχετε
λάβει είκοσι επενδυτικά σχέδια. Στη, δε, Κρήτη κανένα!
Αυτό είναι το αποτέλεσµα των επενδυτικών εξαγγελιών δισεκατοµµυρίων, που ακούγαµε όλον αυτόν τον καιρό. Αν κάτι
έµεινε, στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ, είναι οι εκταµιεύσεις που
εσείς αναφέρατε: τα 686 εκατοµµύρια ευρώ από τον επενδυτικό
νόµο της Νέας Δηµοκρατίας, 81 εκατοµµύρια το 2009 και 88 το
2010. Με αυτές τις επενδύσεις που βρήκατε πορεύεστε. Γιατί
αυτές που θέλετε να δηµιουργήσετε, είναι δυστυχώς ένα κενό
γράµµα. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία.
Παρακαλώ, λοιπόν, και –κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- να
µου πείτε, τώρα που κλείνει η προκήρυξη, µία έστω επένδυση
που κατατέθηκε για την Κρήτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Παναγιώτης Ρήγας, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο κλείσιµο µιας συζήτησης όπου έγινε µία προσπάθεια από
τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας να παρουσιάσουν ένα
σκηνικό µιας εγκαταλελειµµένης Κρήτης και µιας Κυβέρνησης
που δεν έχει σχέδιο, όχι µόνο για την Κρήτη αλλά και για την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πως τα περισσότερα επιχειρήµατα ήταν µετέωρα και βεβαίως κάθε άλλο παρά αποδείχθηκε
αυτό το οποίο ο τίτλος της επίκαιρης επερώτησης µαρτυρά, ότι
δηλαδή η Κρήτη έχει απαξιωθεί.
Η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα, υφίσταται τις συνέπειες µίας
δηµοσιονοµικής κρίσης, µίας κρίσης χρέους, που δεν είναι η ώρα
και η στιγµή να αναλύσουµε -το έχουµε συζητήσει πολλές φορέςποιος τη δηµιούργησε και ποιος τη διόγκωσε. Μέσα σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία, πράγµατι, αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να
διασώσει την όποια αξιοπιστία έχει µείνει σε αυτήν τη χώρα, να
τονώσει την οικονοµία και βεβαίως να προχωρήσει µέσα σε
αυτήν τη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, τα σχέδια ανάπτυξης που έχει εκπονήσει για κάθε περιοχή.
Υπάρχει σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται µέσα από το ΕΣΠΑ,
µέσα από το νέο επενδυτικό νόµο, µέσα από τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Και, βεβαίως, υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτού
του σχεδίου -µε βάση και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ο οποίος εφαρµόζεται- είναι από εδώ και πέρα η περιφέρεια µαζί µε τους ισχυρούς δήµους, οι οποίοι αναλαµβάνουν και τυπικά πια από την 1η
Ιουλίου τη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, το σχεδιασµό για το µέλλον της ανάπτυξης της Κρήτης.
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Βεβαίως αυτήν την έννοια και αυτήν τη σηµασία είχε και το
σύµφωνο που υπέγραψε ο κ. Χρυσοχοΐδης µε τους φορείς και
την Περιφέρεια της Κρήτης. Ήταν µια κίνηση συµβολισµού και
ουσίας, ότι δεν µπορεί το κεντρικό κράτος µονίµως και παγίως
να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται τα ζητήµατα ανάπτυξης κάθε
περιφέρειας. Θέλουµε -και θεωρώ ότι έχουµε περάσει σε µία
εντελώς άλλη εποχή- τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ενός τόπου
–και η Κρήτη έχει αρκετά- να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται από τους φορείς εκείνους που έχουν και την ευθύνη πλέον
της διαχείρισης, της ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Αναφερθήκατε, κύριε Μουσουρούλη, για τη µέθοδο της ΕΛΣΤΑΤ. Δεν ξέρω, «ανόητη», την χαρακτηρίσατε.
Η ΕΛΣΤΑΤ, κύριε Μουσουρούλη είναι ανεξάρτητη αρχή κι έτσι
µε εκπλήσσετε …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αυτό της έδωσαν να
κάνει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Βεβαίως κι εγώ µπορούσα να το
ισχυριστώ. Όµως, είπατε, τι έκανε η Κυβέρνηση.
Θεωρείτε ότι η Κυβέρνηση µετά τις «Κοντοπυράκειες»
µεθόδους και το ξεφτίλισµά µας στην Ευρώπη, θα µπορούσε
σήµερα –και το λέτε σοβαρά, εσείς-…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν είναι επιχείρηµα
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Βεβαίως είναι επιχείρηµα, διότι µας
λέτε ότι θα µπορούσε η ελληνική Κυβέρνηση να βγει …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ήταν λάθος η µέθοδος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εµείς το επισηµάναµε, έχουµε
κάνει συναντήσεις.
Αλλά, εµείς αυτό που κάνουµε είναι να δούµε και σε σχέση και
µε τη EUROSTAT της οποίας η ΕΛΣΤΑΤ είναι συνοµιλητής και
βεβαίως η EUROSTAT δεν ακούει αυτά τα οποία µπορεί να λέτε
εσείς και να έχετε δίκιο, ούτε αυτά που λέω εγώ για την…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μα, κι εσείς τα λέτε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Βεβαίως, ούτε αυτά που λέω εγώ.
Είναι µια ανεξάρτητη αρχή, της οποίας τη µέθοδο προφανώς
δεν µπορούµε να τη δεχθούµε ως θέσφατο. Το έχουµε
επισηµάνει. Έχουµε και εγγράφως αποστείλει και στην ΕΛΣΤΑΤ
και στη EUROSTAT τις απόψεις µας και θεωρούµε ότι …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η ζηµιά έγινε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κοιτάξτε να δείτε, η ζηµιά δεν
θεωρώ ότι έχει γίνει γιατί δεν έχει καθοριστεί ακόµα. Αλλά, από
εκεί και πέρα, εξαρτάται -σας λέω και πάλι- αν η EUROSTAT
πειστεί µε τα επιχειρήµατα, τα οποία κι εµείς έχουµε συνεισφέρει
αντιδρώντας και λέγοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή επιλογή. Αλλά
από εκεί µέχρι να λέµε ότι µπορούµε εµείς αυτήν τη στιγµή να
βγούµε µε έναν τρόπο επιθετικό απέναντι στην ανεξάρτητη
αρχή…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν είπα αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Λέω ότι ο χειρισµός πρέπει να γίνει.
Έχει γίνει. Και σας διαβεβαιώ ότι καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια, ώστε να µην υπάρξει αυτή η εξέλιξη η οποία θα
είναι, πράγµατι, ολέθρια για τη χώρα. Πράγµατι, θα είναι ολέθρια
για τη χώρα!
Όσον αφορά τον αναπτυξιακό νόµο στον οποίο αναφερθήκατε,
κοιτάξτε, η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ξέρετε ότι δεν
είναι καθόλου απλό στον Έλληνα επιχειρηµατία σήµερα είτε
βρίσκεται στην Κρήτη είτε αλλού µέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας
και ανασφάλειας, να βάλει ως προτεραιότητα την επένδυση. Δεν
είναι ζήτηµα, λοιπόν, ότι φταίει ο αναπτυξιακός νόµος ή ότι ο
αναπτυξιακός νόµος δεν ήταν καλά δοµηµένος.
Ο αναπτυξιακός νόµος έχουµε εξηγήσει - και δεν είναι ώρα
τώρα να το αναλύσουµε - ότι έχει µία φιλοσοφία η οποία
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει η αγορά γιατί η ίδια η
αγορά είπε: «Stop πλέον στις επιχορηγήσεις, σταµατήστε πλέον
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να επιδοτείτε τα πάντα και να έχετε στοχευµένη επιδότηση».
Αυτό και κάναµε µε τον επενδυτικό νόµο.
Καθορίσαµε µε σαφήνεια τις διαδικασίες, οι οποίες είναι και
σύντοµες και διαφανείς σχετικά µε τα επενδυτικά σχέδια σας
λέω ότι αυτήν τη στιγµή έχουν υποβληθεί τριάντα έξι σχέδια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και στους τρεις άξονες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Στον άξονα της γενικής επιχειρηµατικότητας και της περιφερειακής συνοχής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σε όλη τη χώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ναι, σε όλη τη χώρα.
Και βεβαίως στις 30 Ιουλίου βγαίνει στον αέρα το ειδικό καθεστώς της νεανικής επιχειρηµατικότητας, όπου, πράγµατι, περιλαµβάνει –και αφορά και στην Κρήτη βέβαια- πολύ σοβαρά
κίνητρα, κυρίως για τους νέους επιχειρηµατίες και θεωρώ ότι
είναι ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο παρά τις δύσκολες συνθήκες
και τις όποιες δυσκολίες έχει σήµερα η επιχειρηµατικότητα θα
έχει ανταπόκριση.
Όµως, σας λέω και πάλι ότι δεν είναι θέµα του αναπτυξιακού
και επενδυτικού νόµου, αλλά είναι περισσότερο και ζήτηµα συγκυρίας και, βεβαίως, πρέπει να παρθούν και άλλα µέτρα, όπως
είναι η ενεργοποίηση όλων των προγραµµάτων και των ταµείων
του ΕΤΕΑΝ για τη δανειοδότηση αυτών των επιχειρήσεων µε χαµηλότοκα δάνεια και βεβαίως ό,τι άλλο έχουµε στη διάθεσή µας,
για να κάνουµε το επενδυτικό περιβάλλον πιο φιλικό.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση και µέτρα απλοποίησης στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων παίρνουµε και βεβαίως την «υπηρεσία
µιας στάσης» έχουµε δηµιουργήσει και προσπαθούµε –εν πάση
περιπτώσει- να χρησιµοποιήσουµε ό,τι είναι πιο κατάλληλο ως
εργαλείο και να το ενεργοποιήσουµε σε αυτήν τη συγκυρία.
Όσον αφορά τα θέµατα που µπήκαν για τα ζητήµατα υγείας,
εκπαίδευσης κ.λπ., να σας καταστήσω σαφές –και το είπε ξεκάθαρα ο Υπουργός Υγείας κατεβαίνοντας στην Κρήτη την προηγούµενη Πέµπτη και Παρασκευή- ότι δεν καταργείται καµµία
υγειονοµική µονάδα στην Κρήτη. Επαναλαµβάνω ότι δεν καταργείται καµµία υγειονοµική µονάδα στην Κρήτη.
Η πρόταση που υπέβαλε η συγκεκριµένη επιτροπή, που είχε
συσταθεί, δεν σηµαίνει ότι έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση.
Οι επιτροπές καταθέτουν τις προτάσεις τους. Η Κυβέρνηση είναι
υπεύθυνη για τη λήψη των όποιων αποφάσεων και είναι καθαρό
ότι στην Κρήτη δεν καταργείται καµµία υγειονοµική µονάδα.
Αντίθετα, θα ήθελα να θυµίσω ότι µέσα στο 2010 διορίστηκαν
επιπλέον εκατόν εξήντα τέσσερις γιατροί στην Κρήτη και µόλις
τους πρώτους µήνες του 2011 έχουν διοριστεί άλλοι είκοσι έξι,
αυξάνοντας σηµαντικά το ιατρικό δυναµικό των υγειονοµικών µονάδων.
Το ίδιο ισχύει και στο ΙΚΑ –γιατί η ερώτησή σας αφορά και το
ΙΚΑ- όπου είχαµε καινούργιες δωδεκάµηνες συµβάσεις µε εξήντα
τέσσερις γιατρούς, από τους οποίους οι σαράντα έξι έχουν ήδη
τοποθετηθεί στις υγειονοµικές µονάδες του ΙΚΑ στο νησί.
Μπήκε και ένα άλλο ζήτηµα για τις µελέτες του ΒΟΑΚ. Οι µελέτες έχουν ανατεθεί –ορισµένες από αυτές ανατέθηκαν στο
τέλος του 2009- και δουλειά του συµβούλου είναι ακριβώς όλες
αυτές τις µελέτες και όλους αυτούς τους φακέλους των έργων
να τους φέρει εις πέρας. Ούτε έχουν παραδοθεί όλες οι µελέτες
ούτε είναι ώριµοι οι φάκελοι των έργων προκειµένου να δηµοπρατήσουµε.
Όταν, λοιπόν, ανέφερα ότι δεν υπήρχε τίποτα προς δηµοπράτηση, δεν είπα ότι δεν είχαν ανατεθεί µελέτες. Είπα ότι το 88% σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που έχω- των µελετών αυτών
που διάβασε ο κ. Κεφαλογιάννης δεν είχαν ολοκληρωθεί, δεν
ήταν παραδοτέα και εποµένως η δουλειά αυτή του συµβούλου
είναι να πάρει όλες αυτές τις µελέτες και να µπορέσει να ωριµάσει έναν-έναν αυτούς τους φακέλους των έργων που – επαναλαµβάνω - ως έργο, δυστυχώς, σχεδιάστηκε και υλοποιείται
τµηµατικά.
Έρχοµαι σ’ ένα ζήτηµα, το οποίο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε και η τοποθέτησή µου είχε και την
έννοια της αυτοκριτικής, λέγοντας ότι τελικά σε πολλές περιφέρειες –και στην Κρήτη- σχεδιάσαµε µε έναν αποσπασµατικό
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τρόπο.
Δεν είναι κακό να διορθώνει κάποιος τα λάθη του και δεν είναι
κακό να αναγνωρίζουµε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να κάνουµε ό,τι κάναµε µέχρι σήµερα, δηλαδή να προγραµµατίζουµε µόνο στα όρια ενός δήµου ή ενός νοµού και να µη
σχεδιάζουµε στο επίπεδο µιας ενιαίας περιφέρειας.
Γι’ αυτό είπα ότι γεµίσαµε τις περιφέρειες από µικρά λιµάνια,
µικρά αεροδρόµια, µικρά νοσοκοµεία, µικρούς δρόµους. Αυτό,
όµως, τελικά απέδειξε ότι και σπατάλη πόρων γίνεται και, εν
πάση περιπτώσει, ποτέ στην Ελλάδα, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις των µεγάλων υποδοµών που έγιναν τη δεκαετία του ’90
και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν είχαµε στην περιφέρεια ολοκληρωµένα έργα.
Αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι οφείλουµε όσο µας επιτρέπεται τώρα,
µετά τη ζηµιά που έχει γίνει, να το αποκαταστήσουµε, δηµιουργώντας κάποιες µεγαλύτερες, υπερτοπικού επιπέδου υποδοµές.
Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να γίνει από όλους, να στηριχθεί
από τους φορείς και ευτυχώς, κατά την άποψή µου, πέφτει στις
πλάτες των περιφερειακών αρχών οι οποίες θα απολογούνται,
θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν µε την παρουσία και των τοπικών κοινωνιών.
Είναι µια πρόοδος, είναι δύσκολο για την αυτοδιοίκηση σε
αυτήν τη συγκυρία, πράγµατι, να σηκώσει το βάρος όλου αυτού
του σχεδιασµού και της υλοποίησης. Ήταν, όµως, επιβεβληµένο
και θεωρώ ότι η Κρήτη και τη µέριµνα της Κυβέρνησης έχει, αλλά
κυρίως έχει µέλλον, γιατί και σχέδιο ανάπτυξης υπάρχει, αλλά
και γιατί διαθέτει ένα τροµακτικό δυναµικό φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και έχει και ανθρώπους και στον
τοµέα της επιχειρηµατικότητας και στον τοµέα της επιστήµης.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι θετική ήταν η συζήτηση που έγινε. Όµως,
η Κρήτη ούτε απαξιωµένη είναι ούτε πιστεύω ότι έχει σταµατήσει
να πορεύεται αισιόδοξα στο µέλλον.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ήταν µια επερώτηση η οποία είχε
πάρα πολλές ερωτήσεις για µια σειρά από Υπουργεία -οκτώ
Υπουργεία- και στο πλαίσιο του χρόνου προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης έχει το
λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο για
λόγους δικής σας σεµνότητας µπορώ να σας δικαιολογήσω, γιατί
δεν ήσασταν από την αρχή σε αυτήν τη συζήτηση για την Κρήτη,
µιας και είναι γνωστό ότι αντλείτε την καταγωγή σας από το
ορεινό κοµµάτι που είπε και ο κ. Κριτσωτάκης, την περιοχή του
Μυλοποτάµου και τα Ανώγεια. Η οικογένειά σας είναι από τις οικογένειες εκείνες που έγραψαν µε χρυσά γράµµατα ιστορία στον
τόπο και καλό είναι να τα λέµε και αυτά, γιατί οι Νιώτηδες ήταν
οι µεγάλοι ήρωες του Μυλοποτάµου στη µεγάλη επανάσταση
του 1866. Και αυτό το λέω, διότι, αν ήσασταν από την αρχή, θα
γλιτώναµε και κάποιες παρεξηγήσεις που έγιναν µε το Προεδρείο.
Το λέω επίσης, γιατί και πολλοί άλλοι διαγκωνίστηκαν να υπογράψουν την επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας, µεταξύ των
οποίων και ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο
κ. Τασούλας ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια στην Κρήτη. Μάλιστα, ήµασταν και συµµαθητές για έξι χρόνια στο δηµοτικό, σ’
ένα πρότυπο σχολείο που δυστυχώς έκλεισε, το Λύκειο «ΚΟΡΑΗΣ» στο οποίο φοίτησε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η
αγάπη του για την Κρήτη από τότε είναι ανεξίτηλη.
Γι’ αυτό επιλέξαµε ως προς αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και
κάποιος οµιλητής, στο ποιος είναι ο ορισµός του ρατσιστή, ότι
είναι αυτός που πιστεύει ότι η περιοχή του είναι ισάξια µε την
Κρήτη, όχι καλύτερη, αλλά ισάξια.
Αγάπησε, λοιπόν, την Κρήτη, τον θεωρούµε Κρητικό και γι’
αυτό προσυπέγραψε και µίλησε στην οµιλία του, όπως και ο κ.
Μουσουρούλης, ο οποίος έχει αναλάβει ειδική αποστολή, πέρα
απ’ όλα τα άλλα, ως Τοµεάρχης Περιφερειακής Πολιτικής, για
τα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, για τα οποία, όπως είδατε, µί-
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λησε µε πληρότητα, καλύτερα και από Κρητικό Βουλευτή.
Η σηµερινή επερώτηση ορθώς έγινε. Αυτό φαίνεται και από τις
απαντήσεις τις οποίες έδωσε η Κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω
τώρα, συνοψίζοντας τη συζήτηση, να πω µερικά πράγµατα.
Όσον αφορά το βόρειο οδικό άξονα, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση
δεν ξέρει ότι υπάρχουν µελέτες. Προσπάθησε να το διορθώσει
λίγο στη δευτερολογία του ο παριστάµενος Υφυπουργός, ο κ.
Ρήγας, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω αν είναι τεχνικός, αλλά
για όσους γνωρίζουν από τεχνικά έργα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι
όταν µια µελέτη έχει ολοκληρώσει τις αναγνωριστικές µελέτες,
τις προµελέτες, τις οριστικές µελέτες, τις περιβαλλοντικές µελέτες, τις µελέτες των τεχνικών και το κτηµατολόγιο, τότε όλες
αυτές οι µελέτες είναι έτοιµες, µελέτες προς δηµοπράτηση.
Του ανέφερα συγκεκριµένα σε ποιες περιοχές από άκρο σε
άκρο στην Κρήτη, που είναι εκατόν τριάντα χιλιόµετρα έργα, θα
µπορούσε άµεσα η Κυβέρνηση να τα δηµοπρατήσει. Και προχωρούν και οι άλλες µελέτες για το νότιο άξονα.
Άρα, µελέτες υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν, που µας έλεγε
ο κ. Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν λεφτά. Γιατί δεν υπάρχουν
λεφτά;
Διότι όσοι προσυπέγραψαν το µνηµόνιο, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάθε χρόνο το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µειώνεται κατά 500 εκατοµµύρια. Γνωρίζουν πολύ καλά
ότι κανένα έργο δεν µπορεί να προχωρήσει, γιατί η Κυβέρνηση
χρωστάει ήδη 8 µε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία δεν δίνει.
Ένα µεγάλο κοµµάτι είναι και τα δηµόσια έργα, τα οποία δεν γίνονται για να µην τα προσµετρήσει στο χρέος, γιατί αν τα προσµετρούσε στο χρέος, το 10,5% που λέει τώρα η Κυβέρνηση
-από 12%, που το εξήγγειλε «φουσκωµένο» το 2009- θα έφτανε
στο 17%. Γι’ αυτόν το λόγο δεν γίνονται τα έργα. Δεν είναι, βεβαίως, δικαιολογία αυτό.
Βγήκε, όµως και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι ανησυχητικό. Ένα έργο, το οποίο έπρεπε να προκηρυχθεί η διακήρυξή του το Φεβρουάριο του 2010, που ήταν όλα έτοιµα, η
Κυβέρνηση το πήρε πίσω. Αναφέροµαι στο αεροδρόµιο του Καστελίου. Αλλάζει τις µελέτες, οι οποίες υπήρχαν, κάνει το διάδροµο µικρότερο, τον κάνει πιο στενό για να µην προσγειώνονται
αεροπλάνα τέτοια που µπορούν να µεταβιβάζουν πολίτες και να
κάνουν διεθνείς πτήσεις σε Αυστραλία, Αµερική, Κίνα και Ιαπωνία
και το κάνει µικρό αεροδρόµιο, περιφερειακό.
Τώρα, τι µας λέει η Κυβέρνηση; Ενώ 6 Ιουνίου έπρεπε να γίνει
η διακήρυξη, επειδή –λέει- εργολάβοι δεν θέλουν –ακούστε, οι
εργολάβοι δεν θέλουν!- το σκέφτεται ξανά και το πάει τρεις
µήνες µετά, αν το προκηρύξει και τότε. Είναι πολύ ανησυχητικό
αυτό ως θέµα.
Μας είπε η Κυβέρνηση για τον ΟΑΝΑΚ και τον ΟΑΔΥΚ. Είναι
δύο οργανισµοί πραγµατικά «κόσµηµα» για την Κρήτη. Ο µεν
ΟΑΝΑΚ µπορεί να λειτουργήσει τα θέµατα των αποχετεύσεων
γιατί έχει εξειδικευτεί εκεί, ο δε ΟΑΔΥΚ –ένας πολύ πετυχηµένος
οργανισµός- είναι εξειδικευµένος στα νερά. Η Κρήτη ερηµώνεται.
Δεν µπορούσε οικονοµικά να στηριχθεί αυτός ο οργανισµός,
γιατί οι δήµοι που, όπως ξέρετε, στην πλειοψηφία τους έχουν δηµάρχους που αντλούν την πολιτική τους καταγωγή από το
ΠΑΣΟΚ –διαγκωνίζονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ποιος θα βγει
δήµαρχος- και επειδή δεν πλήρωναν τους οργανισµούς αυτούς,
δεν είχαν χρήµατα να πληρώσουν τους µισθούς τους. Ως Νέα
Δηµοκρατία τους βάλαµε κάτω από την «οµπρέλα» του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ακριβώς για να εκµεταλλευθούµε τα
στελέχη αυτά -τώρα είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι
πολλοί σπουδαίοι επιστήµονες- για να αξιοποιήσουν τους υδάτινους πόρους και τις αποχετεύσεις. Είναι πραγµατικά πάρα πολύ
ανησυχητικό. Είναι µέγα λάθος.
Το τρίτο συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι η Κυβέρνηση, που
µε τόση, αν θέλετε, µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια, έλεγε ότι θα
σας κάνω το βόρειο οδικό άξονα και γι’ αυτό θα κάνω την
«ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» στα πρότυπα της Εγνατίας, σήµερα µας είπε ο
Υπουργός ότι το παραπέµπει στις καλένδες. Ένα έργο, δηλαδή,
που θα ήταν εργαλείο για το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της
Κρήτης, ουσιαστικά το τέλειωσε, το «έσβησε από το χάρτη».
Όσον αφορά, επίσης, τον ΟΑΝΑΚ και τον ΟΑΔΥΚ, πολύ φο-
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βούµαι ότι στις ανακοινώσεις που θα κάνει η Κυβέρνηση την Παρασκευή –µπορεί να µην είναι πλήρως ενηµερωµένος ο Υφυπουργός- και αυτούς τους οργανισµούς µαζί µε άλλους, θα τους
καταργήσει, παρά τα όσα έλεγαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κι ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη.
Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, η Κυβέρνηση έσπρωξε τον
κόσµο, πριν από τις δηµοτικές εκλογές, να κάνει αιτήσεις και σήµερα αποδεικνύεται ότι αυτό είναι η µεγαλύτερη σοσιαλιστική
«φούσκα» των τελευταίων είκοσι µηνών που κυβερνάει η Κυβέρνηση. Είναι ανάλογη της ενεργειακής φούσκας του αείµνηστου
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος µας παραµύθιαζε για πολλά χρόνια στην Κρήτη ότι θα κάνει ένα υπόγειο καλώδιο για να µας καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες από την Πελοπόννησο.
Την ίδια σοσιαλιστική φούσκα µάς έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σηµίτης, ότι θα κάνει το λοξό διάδροµο στο αεροδρόµιο
του Ηρακλείου. Μάλιστα, µέσω του ΟΑΝΑΚ, µε λεφτά που δεν
πλήρωσε το δηµόσιο, δεν πλήρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έγινε µελέτη –ακούστε, κύριοι συνάδελφοι- η οποία ολοκληρώθηκε και η οποία πληρώθηκε 4.000.000 ευρώ,
1.500.000.000 δραχµές εκείνη την εποχή. Ήταν οριστική µελέτη
για το λοξό διάδροµο, η οποία ξεκίνησε το 1996, ολοκληρώθηκε
το 2000, για να µας πει µετά τις εκλογές του 2000 η Κυβέρνηση,
όπως τώρα µας λέει και ο παριστάµενος Υπουργός, ότι δεν γίνεται αυτό το έργο, θα πάµε στο Καστέλι.
Αυτές οι λογικές µάς ανησυχούν για την Κρήτη. Νοµίζει το
ΠΑΣΟΚ ότι την Κρήτη την έχει δεδοµένη. Κανείς δεν είναι πια δεδοµένος. Ανησυχείτε µε αυτά που συµβαίνουν έξω από την Αίθουσα στην πλατεία Συντάγµατος. Να ανησυχείτε µε αυτά που
γίνονται στην Κρήτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν
την αδικία που γίνεται για τον Όµιλο Φιλάθλων Ηρακλείου, ένα
σωµατείο το οποίο έχει εκατοντάδες παιδιά, µακριά από τη νυκτερινή ζωή και τα ναρκωτικά, µε πρωταθλητές σε πάρα πολλά
αθλήµατα. Τον καταδικάζετε σε υποβιβασµό στην τέταρτη κατηγορία µε υπόγειες διαδροµές, οι οποίες υπάρχουν σ’ ένα άθληµα
που πρέπει να καθαρίσει.
Συµφωνώ και µε τον κ. Κριτσωτάκη και συµφωνώ και µε τους
άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους συναδέλφους Βουλευτές που µίλησαν για το θέµα ότι πρέπει να ανοίξουν
οι φάκελοι και να πάρει την ευθύνη το Υπουργείο Πολιτισµού. Ο
κ. Γερουλάνος δεν µπορεί να κρυφτεί, ο κ. Μπιτσαξής δεν µπορεί
να κρυφτεί. Προσέξτε, γιατί αν αυτό το θέµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί θα νοµίζουν ότι επειδή επαινέσατε τους Νιώτηδες, είµαι ανεκτικός.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ολοκληρώνω. Αν αυτό το
θέµα δεν λυθεί, δεν θα είναι διαµαρτυρία, θα γίνει επανάσταση
στην Κρήτη. Προσέξτε αυτό το θέµα, για να µην έχουµε και άλλα
προβλήµατα στα όσα έχουν συσσωρευτεί και στην Ελλάδα και
στην Κρήτη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υφυπουργός
έχει το λόγο για να τριτολογήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, η τριτολογία πρέπει
να είναι σύντοµη, εποµένως θα αναφερθώ µόνο σε δύο-τρία σηµεία.
Δεν ανακάλεσα τίποτα. Το επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά.
Καµµία µελέτη από αυτές τις δεκατρείς που ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης δεν έχει παραδοθεί. Αν έχει κάποια αντίθετη άποψη,
ας ψάξει να βρει στη διεύθυνση τη συγκεκριµένη της Κρήτης που
έχει την ευθύνη του συγκεκριµένου έργου, αν έχει παραδοθεί
καµµία από αυτές τις δεκατρείς µελέτες που λέει ότι ήταν έτοιµες προς δηµοπράτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μόλις τις ζητήσετε, θα τις
πάρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνι-
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στικότητας και Ναυτιλίας): Καµµία, λοιπόν, δεν έχει παραδοθεί.
Επιµένω και έχω την ευθύνη των όσων λέγω.
Η δεύτερη, λοιπόν, διευκρίνιση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι
χρήµατα προφανώς υπάρχουν, γιατί αυτό το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Προσπελασιµότητας.
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να έχουµε απορρόφηση και αξιοποίηση πόρων. Κάθε άλλο, λοιπόν, παρά είναι πρόβληµα χρηµατοδότησης του συγκεκριµένου δρόµου. Μη δηµιουργούµε,
λοιπόν, εντυπώσεις. Δεν είχε γίνει καµµία οριστική προετοιµασία.
Οι µελέτες αυτές -και µάλιστα µέχρι το 2009, όταν ξέρουµε ότι
αυτές οι µελέτες είναι πολύ σύνθετες και κάνουν αρκετά χρόνια
µέχρι να ολοκληρωθούν- δεν µπορεί να εµφανίζεται τώρα ότι
είναι έτοιµες προς δηµοπράτηση. Επαναλαµβάνω, λοιπόν -και το
κλείνω αυτό το θέµα, τουλάχιστον από τη δική µου πλευρά- ότι
καµµία από τις δεκατρείς µελέτες που ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτηµα του Καστελίου, για άλλη µία
φορά λέω ότι ούτε ο διάδροµος µίκρυνε µε βάση την καινούργια
πρόταση που έκανε η Κυβέρνηση ούτε άλλαξε κάτι. Επαναλαµβάνω και πάλι ότι είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο, το οποίο
δεν το προκηρύσσουµε µε τη λογική των δηµοσίων έργων. Εποµένως, ποια είναι η άποψη των εργολαβιών, των συµπράξεων,
των τεχνικών εταιρειών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον; Είναι ζήτηµα το οποίο το εξετάζουµε, γιατί δεν έχει το συγκεκριµένο τη
µορφή της κλασικής προκήρυξης δηµοσίου έργου.
Όσον αφορά τώρα τα θέµατα του ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ, επαναλαµβάνω και πάλι ότι αυτοί οι δύο οργανισµοί µέχρι το τέλος του
έτους θα συνενωθούν. Τον ΟΑΝΑΚ και τον ΟΑΔΥΚ τους φουσκώσατε σε µια εποχή κρίσης µε συµβασιούχους και τους κάνατε
εντελώς ασύµφορους και αντιοικονοµικούς.
Και αν δεν έφευγαν κάποιοι άνθρωποι στο τέλος του 2009 και
αρχές του 2010, αυτοί οι οργανισµοί θα έκλειναν µοιραία.
Επειδή, λοιπόν, αυτό που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια είναι να διογκώνετε τους οργανισµούς και να επιβαρύνετε τον κρατικό προϋπολογισµό, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη απόδοση, σας λέω
και πάλι ότι αυτοί οι δύο οργανισµοί θα συγχωνευτούν σ’ έναν
οργανισµό και θα αξιοποιήσουν το, πράγµατι, αξιόλογο δυναµικό
που έχουν, γιατί είναι αξιόλογο το δυναµικό που διαθέτουν. Δεν
το διαχειριστήκατε και δεν το χρησιµοποιήσατε αυτό το δυναµικό
όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς, αυτό που κάνατε είναι να µεγεθύνετε
το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω αφορά το θέµα της παιδείας. Αναφέροµαι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, επειδή αυτό
δεν το θίξαµε. Δεν υπάρχει κατάργηση σχολών στην Κρήτη, αλλά
υπάρχει αναστολή υποδοχής φοιτητών σε τρία τµήµατα του
Αγίου Νικολάου και σ’ ένα του Ηρακλείου. Αυτό γίνεται για πολύ
συγκεκριµένους λόγους. Όταν στο δεύτερο τµήµα του Ηρακλείου εγγράφονται εκατόν ενενήντα τρία άτοµα και παίρνει δεκαεννέα συγγράµµατα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα τµήµατα δεν
µπορούν να ζήσουν. Έχουµε τµήµατα τα οποία κοστίζουν και λειτουργούν χωρίς φοιτητές. Εποµένως, είναι απόλυτα λογικό και
αυτονόητο ότι όσο δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν αυτά τα τµήµατα των TEI, αυτά δεν µπορούν να λειτουργούν και µάλιστα σ’ αυτήν τη συγκυρία.
Υπάρχει, λοιπόν, εξορθολογισµός και λήψη µέτρων που είναι
αυτονόητα και επιβάλλονται. Αυτό γίνεται και στο θέµα της αναστολής –και όχι του κλεισίµατος- της λειτουργίας, επειδή, πραγµατικά, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον το 2010. Αυτά ήθελα να
πω όσον αφορά το θέµα της παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε εξαντλήσει το χρόνο της τριτολογίας σας. Θέλετε να σας
δώσω το λόγο για ένα λεπτό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω εξαντλήσει µόνο το χρόνο της δευτερολογίας µου. Τώρα θα ήθελα
το χρόνο της τριτολογίας µου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, λοιπόν, µπορείτε να έχετε το λόγο, για να τριτολογήσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσον
αφορά τον ΟΑΝΑΚ-ΟΑΔΥΚ, µας ακούν επιστήµονες άνθρωποι µε
πολύ µεγάλη προσφορά στην ανάπτυξη της Κρήτης, οι οποίοι
δεν έχουν και πολύ συγγένεια µε τη Νέα Δηµοκρατία. Σας ακούν
ότι τους καταργείτε και ακυρώνετε ένα τεράστιο έργο το οποίο
κάνουν. Εάν βρέθηκαν σε οικονοµική δυσχέρεια αυτοί οι οργανισµοί, βρέθηκαν γιατί δεν τους πλήρωναν οι δήµοι και οι κοινότητες. Το 99% των δηµάρχων είναι ΠΑΣΟΚ! Βρείτε τους στη
Χαριλάου Τρικούπη ή όπου είναι τώρα τα γραφεία σας!
Όσον αφορά τις µελέτες, λέτε ότι είναι δεκατρείς οι µελέτες.
Σας διάβασα τι έχει οριστικοποιηθεί από τις µελέτες. Αν δεν τις
έχετε πάρει, ξέρετε γιατί συνέβη αυτό; Διότι δεν πληρώνετε ούτε
τα δηµόσια έργα ούτε τις µελέτες. Μόλις τις ζητήσετε, είναι έτοιµες. Σε ένα µήνα, δηλαδή, µπορείτε να βάλετε µπροστά τη διαδικασία και να προκηρύξετε. Δεν τις παίρνετε τις µελέτες, παρ’
ότι σας είπα τι είναι έτοιµο από τις µελέτες! Όσοι ξέρουν από µελέτες, καταλαβαίνουν ότι είναι στο τελευταίο στάδιο και είναι
έτοιµες. Απλώς, δεν σας τις παραδίδουν, γιατί δεν αποπληρώνετε! Αποπληρώστε, λοιπόν, τις µελέτες και δεν έχετε πρόβληµα!
Όσον αφορά το αεροδρόµιο του Καστελίου, κοιτάξτε, είστε
νεοφώτιστοι στο νεοφιλελευθερισµό, γιατί στην Ελλάδα άλλο νεοφιλελεύθερο κόµµα, όπως είστε εσείς, δεν έχουµε. Όµως, όπως
όλοι οι νεοφώτιστοι, είστε και φανατικοί. Τι κουβεντιάζετε µε
τους εργολάβους; Αυτό που κουβεντιάζετε µε τα Σπάτα; Δηλαδή,
να βάλετε στη διακήρυξη άρθρα, όπως το άρθρο 2.5, παράγραφος 2, της Σύµβασης των Σπάτων που λέει ότι το παρόν υπερτερεί κάθε ελληνικού νόµου και του ελληνικού Συντάγµατος ή το
άρθρο 6, παράγραφος 6, του αεροδροµίου των Σπάτων των κυβερνήσεων του κ. Σηµίτη και του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εγγυάσθε
όλη τη χρηµατοδότηση µε εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου;
Αυτά κουβεντιάζετε µε τις τεχνικές εταιρείες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς που έχουµε κάνει την ίδια δουλειά ξέρουµε. Και σε µένα
τα ίδια έλεγαν οι εταιρείες για το λιµάνι του Ηρακλείου! Το προκηρύξαµε! Αυτές ήρθαν! Αν σας σύρουν, όπως σας σέρνει τώρα
ο κάθε πιστωτής και η τρόικα, θα υπογράφετε αυτά που υπογράφατε µε το µνηµόνιο! Θα υπογράφετε αυτά που υπογράψατε ως
ΠΑΣΟΚ στα Σπάτα!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύξτε το έργο! Είναι βιώσιµο! Θα έρθουν πολλές τεχνικές εταιρείες και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό και το
έργο θα προχωρήσει! Μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από
το δάκτυλό σας! Μην αφήνετε την κοινωνία να υποβιβάζει πολύ
περισσότερο το δικό σας κόµµα, αλλά και το πολιτικό σύστηµα,
επειδή διαπραγµατεύεστε µόνο µε τις επιχειρήσεις, χωρίς να κοιτάζετε το συµφέρον των πολιτών!
Αυτό είναι το θέµα, κύριε Υπουργέ. Και σ’ αυτά τα θέµατα, δυστυχώς, σήµερα η Κυβέρνηση δεν έδωσε απαντήσεις. Και αυτό
που βγαίνει ως συµπέρασµα είναι ότι για άλλη µια φορά η Κρήτη
καταδικάζεται από αλληγορίες και ανεπάρκειες της κυβερνητικής παράταξης και της Κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
44/27/15-4-2011 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισµού και Τουρισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «απαξίωση» της Κρήτης από
τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
Δευτέρας 9 Μαΐου 2011 και της Τετάρτης 11 Μαΐου 2011 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Δευτέρας 9 Μαΐου 2011 και της Τετάρτης 11 Μαΐου 2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 31 Μαΐου 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

