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Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 20 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο,
Βουλευτή Σάµου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πατρέων αιτείται την εξαίρεση
από το άρθρο 38 του Σχεδίου Νόµου «Αντιµετώπιση της βίας στα
γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» συγκεκριµένων ακινήτων τα οποία εδώ και χρόνια
έχουν παραχωρηθεί στο Δήµο Πατρέων.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το θέµα της µείωσης του
µη µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος αιτείται την άρση της κατάργησης της ταχυδροµικής
ατέλειας, η οποία θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 48 του ν.3986/11,
για τα έντυπα που εκδίδουν οι αποδηµικές οργανώσεις.
4) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
και κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αιτείται την άµεση απόσυρση του άρθρου 19 του
σχεδίου νόµου: «Επείγουσες Ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012- 2015», καθώς αφαιρείται η κύρια προσοδοφόρα
δραστηριότητά του.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα καταθέτει σειρά µέτρων κατά των βιοµηχανικών ΑΠΕ µε τα οποία
θα προστατευθεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των Βιοµηχανικών
Σταθµών αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και τη δηµιουργία εταιρειών λαϊκής βάσης.

6) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δήµου Σαρωνικού,
Νοµού Αττικής αιτείται την παράταση των ισχυουσών συµβάσεων για την µεταφορά των µαθητών έως το τέλος της σχολικής
περιόδου.
7) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης για τις προθέσεις της
Κυβέρνησης σχετικά µε την πάταξη του παρεµπορίου το οποίο
θίγει την λειτουργία των επιχειρήσεων και αυξάνει την ανεργία.
8) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ενηµέρωση των αρµοδίων προκειµένου να επιµηκυνθεί το όριο ηλικίας αποφοίτησης από τις
ειδικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
9) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΔΣ του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αιτείται την άµεση απόσυρση του άρθρου 19 του
πολυνοµοσχεδίου.
10) Οι Βουλευτές Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Ελευθέριος Παγιατάκης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κέρκυρας αιτείται τον επαναπροσδιορισµό της
αιτήσεώς του περί συνταξιοδότησής του, από το Ταµείο ΟΓΑ,
λόγω γήρατος.
11) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ενηµέρωση των αρµοδίων για την
άρση της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων αµπελώνων ώστε η
ανάπτυξή τους να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγοράς.
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία προτείνει σειρά µέτρων στήριξης της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται περίοδο χάριτος λειτουργίας της ισχύουσας νοµοθεσίας για το Νοµό Ηρακλείου,
ώστε να λειτουργήσει ανάλογο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Πέτρος Βέργουλας, ιδιώ-
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της εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την αυθαίρετη αύξηση των ασφαλίστρων.
15) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Εργοληπτών
Ηλεκτρολόγων Νοµού Λασιθίου Κρήτης αιτείται την έγκριση του
προγράµµατος “ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

27) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μετσόβου καταθέτει
υπόµνηµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για την πρόθεση του
Υπουργείου να καταργήσει το υποκατάστηµα του ΙΚΑ Μετσόβου.
28) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μεγάρων της Περιφέρειας Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του στη δηµιουργία
κέντρου κράτησης µεταναστών στην περιοχή.

16) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας αιτείται προσλήψεων νέων ιατρών αντί των
µετακινήσεων τους.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου αιτείται την εξακολούθηση της λειτουργίας των Ειρηνοδικείων Χαλανδρίτσας και
Ερυµάνθιας.

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έρευνα για
τη διάθεση των απόρρητων δαπανών των Υπουργείων.

30) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά την απαλλοτρίωση του Αγροκτήµατος ΒΟΥΡΒΑ Αττικής.

18) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πρόβληµα της έλλειψης αναλωσίµων το οποίο αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο Χανιών.

31) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΕΑΥΝ Σάµου, Αστυνοµικών
Υπαλλήλων αιτείται την επέκταση της εφαρµογής των ρυθµίσεων
του ν.3387/2005, συγκεκριµένων διατάξεων άρθρυ 12 παράγραφος 8.

19) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου
στον Κεφαλά Αποκορώνου.
20) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου αιτείται την εξαίρεση του νερού από την
επιβολή οποιουδήποτε φόρου, δεδοµένου ότι είναι µεγίστης σηµασίας κοινωνικό αγαθό.
21) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ιωαννίνων εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη διακοπή της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα µέλη του.
22) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εκπρόσωπος του Κόµµατος
“ΟΜΟΝΟΙΑ” για την Αττική, Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το
Μέλλον Περιφέρειας Κορυτσάς αιτείται την στήριξη και παρέµβαση της Ελληνικής Πολιτείας για τα δικαιώµατα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισµού Ναούµ Ντίσιο για την απαλειφή τακτικών
των εποχών απάνθρωπων καθεστώτων.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μαλεβιζίου του Νοµού
Ηρακλείου αιτείται χρηµατοδοτήσεων προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και δαπανών των σχολείων για το έτος 2011,
καθώς ο αριθµός των µαθητών του δήµου αυξάνεται ραγδαία.
24) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Αλιέων Μονεµβασιάς «Το Λαγούδι» αιτείται τη µη αναστολή της
λειτουργίας του Τελωνείου Μονεµβασιάς (Γ’ τάξης) και τη µεταφορά της αρµοδιότητας στο Τελωνείο Νεάπολης Βοιών.
25) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόµου
Καρδίτσας εκφράζει την αντίθεσή των µελών του Συλλόγου στην
ενδεχόµενη κατάργηση δροµολογίων που θα οδηγήσουν στην
περαιτέρω υποβάθµιση και απαξίωση του σιδηροδροµικού δικτύου της Δυτικής Θεσσαλίας.
26) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Δήµαρχος Σαρωνικού αιτείται την µεταφορά µαθητών στα σχολεία του
Δήµου Σαρωνικού.

32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αιτείται την ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης για αναγνώριση προϋπηρεσίας υπηρετησάντων στο Γενικό Νοσοκοµείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
33) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Εµπόρων
Νοµού Θεσσαλονίκης επισηµαίνει τη δύσκολη κατάσταση της
αγοράς ως συνέπεια της σκληρής πολιτικής λιτότητας η οποία
πλήττει θανάσιµα την κοινωνία.
34) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Ηλείας αιτείται την
µαταίωση της πρόθεσης της αρµόδιας επιτροπής αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώµατος για την αναστολή της λειτουργίας της ΠΥ Λεχαινών.
35) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Μυρτουντίων, Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας αιτούνται την παραχώρηση στέγης αντλιοστασίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων παραγωγής
ηλιακής ενέργειας.
36) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας, Τµήµα ΓΣΕΕ αιτείται την
διευκρίνηση των συνθηκών διαχείρισης για το λιµάνι της ΣΕΛΜΑΝ, τους φόρους προς το ελληνικό δηµόσιο όπως και του εργοστασίου ΣΟΓΙΑ.
37) Η Βουλευτής Εύβοιας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπρόσωποι των φορέων Καρύστου Εύβοιας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά
τους για την “φηµολογούµενη” κατάργηση του Ειρηνοδικείου
Καρύστου.
38) Η Βουλευτής Εύβοιας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παραθεριστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Υπαξιωµατικών και Αστυφυλάκων Τ.
Αστυνοµίας Πόλεων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά
πολεοδοµική µελέτη για την περιοχή Κάµπος της τ. Κοινότητος
Αγ.Σεραφείµ, Ν.Φθιώτιδας.
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39) Η Βουλευτής Εύβοιας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Εύβοιας εκφράζει την αντίθεσή της στην
αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ.

46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη λήψη πρωτοβουλιών
ώστε να διατηρηθούν σε λειτουργία τα παραδοσιακά αποσταγµατοποία τσικουδιάς.

40) Η Βουλευτής Εύβοιας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία γονείς και κηδεµόνες
των παιδιών που φιλοξενούνται στο ίδρυµα «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών» αιτούνται τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Ιδρύµατος.

47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας Ν.
Ηρακλείου αιτείται τη δηµιουργία σταθµού του ΕΚΑΒ στη θέση
Γαζέπη Μύλος του Δήµου.

41) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο Ειρηνοδικείων της περιοχής.
42) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΤΣΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νοµού Βοιωτίας αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν
τη θέσπιση κριτηρίων για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας, τη δηµιουργία ελληνικού φορέα αδειοδότησης των
οργανισµών πιστοποίησης ξένων γλωσσών κ.λπ..
43) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επίλυση µιας σειράς σοβαρών
υπηρεσιακών ζητηµάτων που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό.
44) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να επαναχορηγηθεί σε
όλους τους συµβεβληµένους µε τα ΚΑΠΗ γιατρούς το δικαίωµα
να συνταγογραφούν για τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ηρακλείου και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου αιτούνται την ανάκληση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του ΙΚΑ στην Ν. Αλικαρνασσό.

48) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε
τους λόγους καθυστέρησης και µη ολοκλήρωσης των προβλεπόµενων για το διορισµό ενεργειών του κ. Οικονοµάκη Εµµανουήλ.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου κοσµηµατοπωλών ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης αιτείται τη διατήρηση
λειτουργίας του ΕΛΚΑ.
50) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων αιτείται την νοµοθετική ρύθµιση καταπολέµησης της
λαθρεµπορίας καυσίµων.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην παρέλευση ενός
έτους, από την διαπίστωση της ελλείψεως προσβασιµότητας,
του κτηρίου της Έκτης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 795/18-10-2011 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Διώτη Ηρώς δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3403/8-12-2011 έγγραφο
από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 1497/10-11-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Διώτη Ηρώς δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3554/8-12-2011 έγγραφο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1551/14-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Χατζηδάκη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3560/8-12-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 1594/15-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3286/8-12-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 1620/16-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάκου Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3572/8-12-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 2019/28-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Α.Π. 54073/8-12-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 22476/08-09-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καλαφάτη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 101746/8-12-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 22796/16-09-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 100221/8-12-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΣΤ’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

9. Στην µε αριθµό 23417/23-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου και Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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100221/8-12-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών και
οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού
και Επικρατείας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων
θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα το δελτίο
επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 385/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης
Φαρµάκη-Γκέκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών
για τους διπλωµατούχους µηχανικούς.
2. Η µε αριθµό 407/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευσταθίου Κωνσταντινίδη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης Φλώρινας.
3. Η µε αριθµό 403/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην
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«Ελληνική Χαλυβουργία» Ασπροπύργου.
4. Η µε αριθµό 397/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού, σχετικά µε την περιφρούρηση και την ανάδειξη
του Βυζαντινού Πολιτισµού.
5. Η µε αριθµό 393/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων
από τις αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας και των τιµολογίων
στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 383/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κουσελά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την εκδίκαση των φορολογικών
υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλόµενων φόρων από µεγαλοοφειλέτες.
2. Η µε αριθµό 408/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
ανάγκη τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής – τυποποίησης του προϊόντος Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς.
3. Η µε αριθµό 404/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τους Υπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των
δεδουλευµένων στις καθαρίστριες των σχολείων της Χώρας.
4. Η µε αριθµό 398/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την παραχώρηση της δηµόσιας περιουσίας και
των δικαιωµάτων του κράτους επί των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της Χώρας.
5. Η µε αριθµό 394/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη
απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες
παθήσεις.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επειδή ο Υπουργός Επικρατείας κ. Καψής έχει µία επείγουσα
απασχόληση στη συνέχεια, ζήτησε να προταχθεί των δύο ερωτήσεων που απευθύνονται προς τον κ. Λοβέρδο.
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η τέταρτη µε αριθµό 396/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς τον Υπουργό
Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή της εκποµπής «Μουσική Παράδοση» από την ΕΡΤ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ στον κ. Καψή, επειδή
πρώτη φορά συναντιόµαστε από αυτή τη θέση, καλή επιτυχία
στο έργο του.
Ορίστε, κ. Κιλτίδη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ. Την ίδια ευχή δίνουµε και εµείς, κύριε Πρόεδρε.
Φοβούµαι ότι στην πατρίδα µας δεν γνωρίζουµε το βάθος και
το µέγεθος της µουσικής µας παράδοσης που έρχεται από τα
βάθη των αιώνων. Μάλιστα, πρόσφατα, στη µακεδονική γη ανευρέθηκε πλάκα του 4ου αιώνος π.Χ. µε ανάγνωση σύγχρονου πενταγράµµου, µε νότες. Ζήτησα µάλιστα να τοποθετηθεί στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για να σηµατοδοτεί το µεγαλείο των κλιµάκων που υπήρχαν στη µουσική από τότε, που ένα
µέρος έχει αναπτυχθεί στο φάσµα της µουσικής.
Έχω προχωρήσει και έχω καταθέσει όµως, την επίκαιρη ερώτηση γιατί ειλικρινά µε θλίψη πληροφορήθηκα για την εκποµπή
τού επί σαράντα χρόνια γνωστού µουσικολόγου και λαογράφου
του Παναγιώτη Μυλωνά, ο οποίος µάλιστα, αν δεν το γνωρίζετε,
κύριε Υπουργέ, ήταν διάδοχος του Σίµωνος Καρρά, είναι αυτού
του µεγέθους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν η προσµονή των αποδήµων Ελλήνων. Οι Έλληνες οµογενείς έλεγαν χαρακτηριστικά και
µας το έχουν µεταφέρει πολλές φορές –το γνωρίζουµε όσοι
έχουµε κάποια χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα- «τους κύκλους της
Ολυµπιακής περιµέναµε να δούµε και τη µουσική του Παναγιώτη
Μυλωνά και τη λαογραφία να γευτούµε».
Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη, όταν µάλιστα επί διετία, λόγω των γνωστών προβληµάτων και ιδιαίτερα των οικονοµικών, που είχε η ελληνική τηλεόραση, επαναλαµβάνονταν
συνεχώς οι εκποµπές του παρελθόντος. Υπήρχε η αναµονή να
ξεκινήσει και πάλι αυτή η εκποµπή και η παρουσίαση, η τόσο
βαθιά και εµπεριστατωµένη, που δεν είναι µια απεικόνιση ακριβώς ή εµφάνιση χορών και µουσικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ήταν µια αναλυτική προσπάθεια του συγκεκριµένου ανθρώπου που το µέγεθός του δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανένας,
όταν µάλιστα ο ίδιος προσήλθε και αµισθί από την αγάπη του και
αλλοτριωµένος µε αυτό που επί σαράντα τρία χρόνια έκανε και
γαλούχησε γενιές, να το πράξει πάλι. Δυστυχώς, η ελληνική τηλεόραση προχώρησε µε µια ενέργεια η οποία είναι και άκοµψη
και επικίνδυνη και φοβούµαι ότι κουβαλάει µέσα της όλα τα ψήγµατα ή τα µεγέθη της διαφθοράς εκείνων των παρεκτροπών που
µε τις εξωτερικές παραγωγές έγινε ό,τι έγινε στην ελληνική τηλεόραση και φτάσαµε µέχρι εδώ.
Στη δευτερολογία µου θα επανέλθω, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παντελής Καψής έχει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Κιλτίδη,
κατ’ αρχάς να πω ότι προσωπικά συµµερίζοµαι απολύτως την
αγάπη σας για την παραδοσιακή µουσική και «είµαι» και εγώ προσωπικά της παραδοσιακής µουσικής και όλων των εκδόσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με έµφαση στα σµυρναίικα εσείς.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Και στα κρητικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί είµαι και από την Κρήτη, από τη µη-

τέρα µου.
Δεν θα αµφισβητήσω καθόλου ότι η εκποµπή του κ. Μυλωνά
ήταν από τις καλύτερες στην ελληνική τηλεόραση και για σειρά
ετών την κόσµησε. Θα πρέπει να παρατηρήσω ωστόσο ότι στη
θέση αυτής της εκποµπής µπήκε µια εξίσου καλή εκποµπή µε
έναν από τους καλύτερους µουσικολόγους της Ελλάδας, τον κ.
Λιάβα και νοµίζω ότι υπηρετεί εξίσου καλά την ανάγκη προβολής
της παραδοσιακής µας µουσικής.
Επισηµαίνετε ότι είναι εξωτερική παραγωγή, θα πρέπει
ωστόσο να πούµε ότι είναι µέρος των υποχρεώσεων ή της δουλειάς της ΕΡΤ να προχωράει και σε εξωτερικές παραγωγές, γιατί
µε αυτόν τον τρόπο δίνει δουλειά και προβάλλει και το έργο δηµιουργών που είναι έξω από την κρατική τηλεόραση.
Ως προς το κόστος, αυτό απαιτεί µια πολύ µεγάλη συζήτηση
και νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει να την κάνουµε. Δεν είµαι
καθόλου βέβαιος αν είναι σωστή η σύγκριση που κάνουµε. Μερικές φορές, ενδεχοµένως ιδιωτικές εταιρείες να είναι πιο αποδοτικές και πιο οικονοµικές από το πώς ένας δηµόσιος
οργανισµός µπορεί να κινητοποιήσει τις παραγωγικές του δυνάµεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πάντως, η ΕΡΤ δήλωσε αδυναµία να κάνει µια τέτοιου είδους παραγωγή, γιατί το µοναδικό
στούντιο που θα µπορούσε να το κάνει είναι απασχοληµένο.
Για το κόστος να πω κάτι ακόµη, ότι η σύγκριση δεν είναι πραγµατική. Κατ’ αρχάς, στα στοιχεία που έχετε, έχει µειωθεί λίγο το
τελικό κόστος. Το µείωσε η Επιτροπή Προγράµµατος της ΕΡΤ.
Στο κόστος µιας εσωτερικής παραγωγής υπάρχουν διάφορα
στοιχεία τα οποία δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. Αν τα παίρναµε υπ’
όψιν, θα ήταν διαφορετική η σύγκριση.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πιστεύουµε σε µια κρατική
τηλεόραση, πιστεύουµε, όµως, και στην αυτοτέλειά της. Δεν είναι
δουλειά του Υπουργού και της Κυβέρνησης να παρακολουθεί και
να ελέγχει το πρόγραµµα. Νοµίζω ότι αυτό είναι ευθύνη της διοίκησης της ΕΡΤ και αυτή είναι σε καλύτερη θέση να το κάνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Παντελή Καψή.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Βουλευτής από το Κιλκίς, να λάβει το λόγο για τη δευτερολογία του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από
την τελευταία σας φράση. Και επειδή χρηµάτισα και µέλος της
εκτελεστικής εξουσίας και µου δίνεται και η ευκαιρία να καταθέσω την άποψή µου, η οποία πιστεύω ότι έχει και τη γνώση για
να κατατίθεται, θα πω ότι φτάσαµε εδώ που φτάσαµε γιατί απουσίαζαν οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γραµµατείς που εµπνευσµένοι κατά το καθήκον τους έπρεπε να εποπτεύουν και να
ελέγχουν.
Δεν είναι τυχαίο πώς οδηγήθηκε η χώρα εδώ που οδηγήθηκε.
Το έλλειµµα έχει να κάνει µε τη µη ύπαρξη ιδεολογικού περιεχοµένου, τη µη ύπαρξη εµπνεύσεως και προφανώς αυτά τα δύο
οδηγούσαν σε µια απάθεια ή σε µία διακυβέρνηση ακροθιγώς,
να περπατήσουν οι υπηρεσιακοί, να παραδώσουµε εµείς και
ποιος ξέρει τι θα επακολουθήσει ύστερα.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Κατ’ αρχάς, αυτή η δικαιολογία της
διοικήσεως της ΕΡΤ µε το στούντιο είναι για µωρά παιδιά, διότι
οι εκποµπές αυτές γνωρίζουµε όλοι ότι είναι µαγνητοσκοπηµένες
και είναι αδιανόητο, όταν κάποιος µάλιστα διαθέτει τον εαυτό
του, να µην βρεθεί ώρα σε µια βδοµάδα, έστω και τα µεσάνυχτα,
οποιαδήποτε ώρα, να γίνει αυτή η εκποµπή. Και µάλιστα, όταν
προσέρχεται αµισθί.
Προσέξτε, δεν αδικώ κανέναν κατά την επιστήµη και τον επαγγελµατισµό του και προφανώς δεν τον γνωρίζω τον κύριο που
κάνει την εκποµπή εις αντικατάσταση της «Μουσικής Παραδόσεως», αλλά εδώ µιλούσαµε για µια άλλη εκποµπή. Η «Μουσική
Παράδοση», η εκποµπή του κ. Μυλωνά δεν είχε µόνο τα στοιχεία
της µουσικολογίας. Αυτήν τη στιγµή οι σύλλογοι δεν έχουν πού
να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν από την παράδοση, όπως πρέπει, όχι µόνο έτσι
ακροθιγώς για να παρουσιαστεί κάτι.
Από την άλλη, αυτήν τη στιγµή δοκιµάζονται -και εσείς τους
ξέρετε καλύτερα- δέκα δηµοσιογράφοι τουλάχιστον, άξιοι, στους
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οποίους δεν ανανεώνεται η σύµβαση ή δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο τους. Εµείς εδώ στο Κοινοβούλιο
τους περισσότερους τους γνωρίζουµε και µάλιστα τυγχάνει να
είναι από αυτούς που κάνουν έργο, δεν είναι από αυτούς που
είναι κρυµµένοι κάπου και δεν τους βλέπουµε. Και αδυνατεί
δήθεν η ΕΡΤ, η Ελληνική Τηλεόραση, να δώσει αυτή τη συνέχεια
και έρχεται και δίνει 517.000 κι αν δεν είναι 517.000 είναι 450.000
ευρώ. Έχουµε χάσει το λογαριασµό, κύριε Υπουργέ. Κάθε επεισόδιο κοστίζει 32.000 συν ΦΠΑ. Και κατά τα άλλα δοκιµάζεται η
Ελληνική Τηλεόραση από οικονοµική δυσπραγία.
Εγώ ειλικρινώς, πλέον έχω καταλήξει σε ένα συµπέρασµα, όχι
επειδή το είπε κάποιος Πρωθυπουργός κάποτε. Καλώ τη δικαιοσύνη και αν υπάρχουν εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος, το
πεδίο της δόξης είναι µπροστά τους, να µπουν µέσα στην ΕΡΤ,
να δουν τι γίνεται ακόµη και τώρα που όλοι µας έχουµε αναγνωρίσει πού έχουµε οδηγήσει αυτήν τη χώρα και δεν λέµε να συνετιστούµε.
Και προπάντων, δεν µπορεί να συγκρίνεται το µέγεθος ενός
Παναγιώτη Μυλωνά µε οποιοδήποτε άλλο µέγεθος και δεν µπορεί να ακυρώνεται αυτό το µεγαλείο των σαράντα τριών ετών.
Είναι διάδοχος του Σίµωνος Καρρά. Και µόνο για εµάς που
έχουµε την όποια σχετική παιδεία, κύριε Υπουργέ -δεν λέω ότι
είµαι από αυτούς, αλλά διεκδικώ βεβαίως το µερίδιο της κατοχής
αυτής της παιδείας- είναι αδιανόητο να συµβαίνει αυτό, προπάντων όταν χρειάζεται µια ψυχική ανάταση και µια επαναφορά στις
ρίζες και στις πηγές µας για να ξεκινήσει αυτή η χώρα πλέον και
να ξαναβρεί το δρόµο της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παντελής Καψής,
προκειµένου να ολοκληρώσει την απάντησή του.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κατ’ αρχάς, σε
µερικά από αυτά που είπατε θα συµφωνήσω και νοµίζω ότι το ζήτηµα των οικονοµικών της ΕΡΤ είναι υπαρκτό. Απλώς θα σηµειώσω ότι µια ανάλογη εξωτερική παραγωγή, όπως ήταν το «Στην
υγειά µας», την οποία ξέρετε, κόστιζε 65.000 ευρώ η εκποµπή
και τώρα µειώθηκε στα 37.000 ευρώ. Υπάρχει µεγάλο ζήτηµα µε
τη διαχείριση των πόρων της ΕΡΤ, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Πιστεύω ότι αυτή η διοίκηση έχει κάνει σοβαρή δουλειά,
εξ ου και για πρώτη φορά φέτος η ΕΡΤ είχε περίσσευµα, δεν κατανάλωσε όλα τα ποσά που παίρνει από τους φορολογουµένους.
Άρα, αυτό είναι ένα µεγάλο ζήτηµα που µαζί µε τη διοίκηση πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Θίξατε, όµως, ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο κι εγώ ανέφερα στο
τέλος της πρώτης µου παρέµβασης, το ζήτηµα της αυτοτέλειας
της ΕΡΤ. Ειλικρινά, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουµε. Θέλουµε µία κρατική τηλεόραση και όχι µια κυβερνητική
τηλεόραση και δεν πρέπει ο Υπουργός να κάνει αυτές τις παρεµβάσεις. Υπάρχει η Επιτροπή Αλιβιζάτου. Την είχε δηµιουργήσει
ο κ. Μόσιαλος και τη συνεχίζουµε τώρα. Θα διατυπώσει αρχές
και διαδικασίες, µέσα από τις οποίες θα διασφαλίσουµε και τον
έλεγχο. Το εάν ανταποκρίνεται στο σκοπό της -και συµφωνώ
απολύτως µαζί σας ότι η ΕΡΤ πρέπει να υπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, δεν είναι ένα ιδιωτικό κανάλι- αλλά το πώς θα υλοποιηθεί αυτό χωρίς να γίνεται κυβερνητική είναι µείζον ζήτηµα και
είναι από τα στοιχεία τα οποία προσωπικά µε αφορούν και θέλω
να περιφρουρήσω.
Θίξατε το ζήτηµα των συµβασιούχων. Όντως, αυτές τις µέρες
η ΕΡΤ πρόκειται να προχωρήσει στην ανανέωση τριακοσίων πενήντα συµβάσεων. Όµως, είναι µείζον ζήτηµα να µη γίνει αυτό
µε κυβερνητική παρέµβαση. Ζήτησα από την ΕΡΤ να προχωρήσει
στη διατύπωση των κριτηρίων. Θα ελέγξω ότι θα τηρηθούν στο
µέγιστο δυνατό µέτρο τα κριτήρια αυτά, αλλά δεν είναι πρόθεση
της Κυβέρνησης να παρέµβει και να πει σε ποιους δηµοσιογράφους πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί η σύµβαση, γιατί τότε
θα µπούµε σε µια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Κι επειδή ξέρω ότι
είναι ευαίσθητο ζήτηµα, ήθελα κι εδώ µέσα στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε, να εξηγήσω ότι θα προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε µε
απόλυτη αντικειµενικότητα, κριτήρια µε τα οποία θα ανανεωθούν
οι συµβάσεις των συµβασιούχων.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Παντελή Καψή.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 387/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες και τις
ανεξόφλητες υποχρεώσεις Νοσοκοµείων.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος,
Βουλευτής Σάµου, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά
δοκιµάζεται περισσότερο από τον συνήθη µέσο όρο –γιατί διαρκώς δοκιµάζεται- ο χώρος της υγείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απειλή των προµηθευτών των νοσοκοµείων για διακοπή
της συνεργασίας τους µε αυτά. Η απειλή σε αυτή τη φάση συνέπεσε και µε τις κινητοποιήσεις των γιατρών, ουσιαστικά λόγω της
έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και των φαρµακοποιών, λόγω
της επικείµενης µείωσης κατά 3% του κέρδους τους.
Είναι ενδεικτικοί της κατάστασης και οι τίτλοι εφηµερίδων
όπως «Προµηθευτές SOS για τις οφειλές», «Ούτε βαµβάκι, σταµατούν οι αποστολές υλικών στα Νοσοκοµεία», «Εµπάργκο ετοιµάζουν οι προµηθευτές».
Γι’ αυτό υπάρχουν πολλές εύλογες ερωτήσεις: Ελέγχονται οι
ανεξόφλητες υποχρεώσεις των νοσοκοµείων µέχρι τώρα και τι
προβλέπεται, αν κάτι έχει αλλάξει, για το 2012;
Έχουν υλοποιηθεί αλλαγές στις διαδικασίες προµηθειών και
έχει υπάρξει οικονοµικό όφελος από αυτές; Και ένα ακόµα πιο
ειδικό ερώτηµα, έχει αυξηθεί η χρήση γενόσηµων φαρµάκων και
πόσο εκτιµάται η σχετική εξοικονόµηση πόρων από αυτές; Αυτά
είναι τα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδίκο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, απαντάµε σε πολλούς συναδέλφους Βουλευτές κατά καιρούς για το θέµα αυτό. Όσο πιο
συχνά έρχεται στη Βουλή τόσο το καλύτερο για να φανεί η πορεία.
Χρωστάµε –για να είµαι ευθύς από την αρχή στο θέµα σας300 εκατοµµύρια στους προµηθευτές των νοσοκοµείων για το
2010. Υπέγραψα τη σχετική αποπληρωµή µόλις πριν από πέντε
µέρες. Εντός των εποµένων εβδοµάδων αυτά τα 300 εκατοµµύρια θα καταβληθούν στους προµηθευτές.
Με αυτά τα εκατοµµύρια που θα πληρώσουµε αυτές τις µέρες
φτάνουµε τις πληρωµές του 2011 έως και τον Ιούνιο. Αυτήν τη
στιγµή οφείλουµε 1.100.000.000 στους προµηθευτές. Να αναλογιστείτε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι µέχρι να αναλάβουµε, πληρώναµε κάθε έξι χρόνια και σήµερα είµαστε στο σηµείο να λέµε ότι
τελειώνουν οι πληρωµές του 2010 και φτάνουµε τις πληρωµές
µέχρι και τον Ιούνιο του 2011. Παρακαλώ πάρα πολύ και τους
προµηθευτές και τους πολιτικούς επικριτές να δουν ότι αλλάξαµε
µια θλιβερή πρακτική κακοδιοίκησης και διαφθοράς δεκαεπτά
ετών.
Θα διαµαρτυρηθώ αύριο στη συζήτηση που έχω µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουµε απολογισµό έτους για τα νοσοκοµεία και τους προµηθευτές φαρµάκων και υλικών στα µέσα του
Ιανουαρίου 2012 για τη χρήση του 2011. Δεν υπάρχει εταιρεία
στον πλανήτη που να µπορεί να ετοιµάσει απολογισµό χρήσης
πριν το Μάρτιο του εποµένου έτους.
Εµείς, πιεσµένοι, προσπαθούµε να κάνουµε τον απολογισµό
µας στα µέσα του Γενάρη για την προηγούµενη χρήση. Να ενηµερώσω το Σώµα ότι ο στόχος για τη χρήση του 2011 έχει καλυφθεί πλήρως. Έχουµε 300 εκατοµµύρια περίπου εξοικονόµησης.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ώρα στην Εθνική Αντιπροσωπεία να
αναρωτηθούµε από πού προέρχονται τα φάρµακα και τα υλικά
νοσοκοµείων και ασφαλιστικών ταµείων; Ακούστε το εξής: Παράγονται εδώ ή συσκευάζονται εδώ το 22,5% και το 77,5% εισάγουµε από τη Γερµανία, τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις
ΗΠΑ. Στα αναλώσιµα η σχέση είναι 30% παραγωγή-συσκευασία
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εδώ, 70% από Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία και Ηνωµένες Πολιτείες.
Για τα γενόσηµα, που είναι ένα από τα καλπάζοντα άτια της
ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας και θα αποτελέσουν,
αγαπητέ συνάδελφε, ένα από τα εφαλτήρια για την κάµψη της
ύφεσης και την επαναφορά στην ανάπτυξη, θα κάνω ειδική αναφορά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Είναι σταθερή, ειληµµένη η απόφασή µας. Θα εκφραστεί σε
αυτούς µε τεχνικούς όρους την επόµενη Τρίτη, για το πώς θα
βοηθήσουµε αυτόν τον πολύ αναπτυσσόµενο κλάδο της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας.
Κυρίες και κύριοι, έχουµε αλλάξει τα πράγµατα σε ένα βαθµό
60% µε 70%. Κάνουµε την Τρίτη για πρώτη φορά την πρώτη ηλεκτρονική δηµοπρασία στην ιστορία του ελληνικού κράτους για
ορθοπεδικά υλικά. Έχουµε κάνει, µε πάρα πολύ καλές επιδόσεις,
τις πρώτες ηλεκτρονικές δηµοπρασίες για τα φάρµακα των νοσοκοµείων.
Είµαστε σε καλό δρόµο. Ωστόσο –και συνδέω αυτή µου τη
φράση µε τη δευτερολογία µου, γιατί δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε,
να πάρω άλλο χρόνο- από αυτά που είπα, κρατήστε, κύριε συνάδελφε, τα εξής:
Πρώτον, είµαστε σε θέση πια, µετά από δεκαεπτά χρόνια, το
Γενάρη κάθε επόµενου έτους να έχουµε απολογισµό προηγούµενης χρήσης, όχι κατά πρόβλεψη, αλλά κατά σοβαρή εκτίµηση,
πράγµα που δεν γίνεται πουθενά. Και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να αναλογιστεί τι ζητάει όταν έχουµε τη συνεργασία
µας.
Δεύτερον, πρέπει να σκεφθούµε –και σας θυµίζω πόσες φορές
για προµήθειες νοσοκοµείων πρέσβεις ξένων χωρών κάνουν παραστάσεις στην ελληνική διοίκηση- ότι µία πηγή στην οποία πηγαίνει το ελληνικό παραγόµενο προϊόν αλλά και ο ελληνικός
δανεισµός είναι οι εισαγωγές, πρωτεύοντα χαρακτήρα στις
οποίες έχουν τα φάρµακα και τα αναλώσιµα υλικά. Όσοι λοιπόν
«σηκώνουν» εύκολα κριτική εναντίον της χώρας, να σκεφθούν τα
οφέλη τους από µία διαδροµή σαράντα ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Ιδιαιτέρως εκτιµάται το γεγονός ότι κρατήσατε
χρόνο για τη δευτερολογία σας, για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, όπως εκτιµάται και το γεγονός ότι επιδεικνύετε ιδιαίτερη επιµέλεια στη σύνταξη του απολογισµού σε τόσο εύθετο
χρόνο, δηλαδή, από του Ιανουαρίου του εποµένου έτους,
πράγµα, που όπως τονίσατε στην εµπεριστατωµένη απάντησή
σας, είναι σχεδόν πρωτοφανές.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σάµου του ΠΑΣΟΚ, κ. Πυθαγόρας
Βαρδίκος, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Προφανώς είναι αφελές το να απορούµε επειδή δεν είχαµε ανάλογες κινητοποιήσεις τα προηγούµενα χρόνια, πριν το 2010, τότε που το Υπουργείο Οικονοµικών
κι όχι το Υγείας, όπως είπατε, ανά πενταετία ή εξαετία µε ρυθµίσεις εξοφλούσε τα χρέη των νοσοκοµείων και όλο αυτό το διάστηµα οι προµηθευτές πλήρωναν κανονικά και στην ώρα τους το
προσωπικό, τα υλικά, το φόρο µισθωτών υπηρεσιών, τον ΦΠΑ,
τα επιτόκια στις τράπεζες και το φόρο εισοδήµατος. Δεν αντιδρούσαν µε τον τρόπο που τώρα αντιδρούν, παρ’ όλο που τώρα
πληρώνονται από το Υπουργείο σας µε καθυστερήσεις µηνών κι
όχι ετών. Βέβαια έστω και αν οι καθυστερήσεις είναι µηνών, δεν
παύουν να είναι καθυστερήσεις κι οφείλετε να τις σµικρύνετε.
Ευχής έργον είναι να τις µηδενίσετε.
Κατανοώ τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε, οι οποίες γιγαντώνονται, γιατί σαν να µην έφθαναν όλα τα άλλα, πρέπει σε εποχές ισχνών αγελάδων να αποπληρώσετε χρέη εποχών όπου οι
αγελάδες είχαν πολύ περισσότερο βάρος.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Νοσοκοµείο της
Σάµου. Τριάντα δύο εκατοµµύρια χρέος άφησε η προηγούµενη
διοίκηση στην τωρινή. Σήµερα ο αριθµός αυτός έχει περιοριστεί
στα έντεκα εκατοµµύρια. Μέσα σε δυο χρόνια αποπληρώθηκαν
είκοσι ένα εκατοµµύρια. Τα υπόλοιπα έντεκα όµως είναι «βαρίδια» στην ανάπτυξη του νοσοκοµείου και πρέπει, κύριε Υπουργέ,
να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε δύο νοσοκοµεία στο νοµό µου. Ευτυχώς µε το Νοσοκοµείο της Ικαρίας δεν συµβαίνει κάτι ανάλογο. Εδώ η νέα διοίκηση βρήκε χρέος µόνο 1,3 εκατοµµύρια, το οποίο και
αποπλήρωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδίκο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Λοβέρδος, προκειµένου να ολοκληρώσει την απάντησή του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, είναι απορίας άξιο το ότι επί δεκαεπτά χρόνια οι προµηθευτές πληρώνονταν κάθε πέντε – έξι
χρόνια, µε ρυθµίσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών. Υπερτιµολογούσαν, επειδή το κράτος καθυστερούσε. Υπήρχε µία γενική
ακαταστασία. Δεν φαινόταν όµως να µην τους βολεύει αυτό.
Τώρα που έχουµε φθάσει τα πράγµατα εκεί που σας είπα, κύριε
συνάδελφε, κάθε τόσο µας απειλούν µε εµπάργκο. Είναι µία
άθλια συµπεριφορά σ’ αυτό το περιβάλλον που βρίσκεται η
χώρα, συµπεριφορά µη κατανόησης και της προόδου αλλά και
της θέσης της χώρας.
Η κ. Καστανιώτη από την Επιτροπή Προµηθειών µε ενηµερώνει
τώρα ότι πάει λίγο πίσω, δηλαδή µία εβδοµάδα, ο διαγωνισµός
της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας για τα ορθοπεδικά υλικά, που είχαµε την Τρίτη, γιατί ήρθαν αυτή την εβδοµάδα οι προµηθευτές
ενώπιον της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας να καταθέσουν προσφορές και συµπεριφέρθηκαν µε συµπεριφορά που ορίζει τι είναι το
καρτέλ: συντονισµένοι κι εναρµονισµένοι, µόλις άκουσαν ποια
είναι τα όρια δεν κατέθεσαν προσφορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είδατε τον ορισµό του
καρτέλ ενώπιόν σας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πράγµατι, ήταν ο ορισµός του καρτέλ οι κύριοι
αυτοί των ορθοπεδικών υλικών! Και τι νοµίζουν; Ότι θα υποχωρήσουµε; Δεν θα υποχωρήσουµε. Αυτοί θα υποχωρήσουν.
Αυτό το παράδειγµα που αναφέρατε για το Νοσοκοµείο της
Σάµου είναι χαρακτηριστικό, κύριε συνάδελφε, για το πώς χειριζόµαστε την καθηµερινότητα.
Τελειώνουµε τη χρήση -µείον 300 εκατοµµύρια- για το 2011,
πολλές φορές µε βίαιες ενέργειες, αυταρχικές, -δεν το κρύβωδιότι δεν έχουµε χρόνο. Και λέω «αυταρχικές» όχι µε την έννοια
του παρανόµου αλλά µε την έννοια µιας δυναµικής συµπεριφοράς που πολλές φορές δεν έχει και στοιχεία ορθολογισµού.
Πήγαµε κάτω κατά 300 εκατοµµύρια και εξοφλούµε και παρελθούσες χρήσεις.
Η Σάµος είναι ένα παράδειγµα, τριάντα δύο ήταν το χρέος του
παρελθόντος έντεκα είναι τώρα, δεν το σβήσαµε, αλλά το αποµειώσαµε.
Κύριε Προέδρε, µου είπαν πριν από δεκαπέντε ηµέρες για ένα
νοσοκοµείο –δεν έχει ανάγκη να πω ποιο- ότι ανακάλυψε ο προµηθευτής και το νοσοκοµείο, δαπάνη του 2002. Και λέω, σβήστε
την αυτή, δεν υπάρχει. Και µε νόµο αυτές εδώ τις ανακύπτουσες
εκ του παρελθόντος δαπάνες προφανώς και δεν θα τις πληρώσουµε.
Θέλω να απευθύνω µια τελευταία φράση και µε αυτή να
κλείσω: Σε όλους εκείνους εντός και εκτός της χώρας που βρίσκουν στον ελληνικό δανεισµό των µεταπολιτευτικών χρόνων το
πρόβληµα της χώρας, που είναι η ευδαίµων µεταπολιτευτική Ελλάδα, που είναι ο δανεισµός για κατανάλωση και όχι για ανάπτυξη, που είναι η άθλια συλλογική και ατοµική συµπεριφορά του
ρουσφετιού, ωστόσο, για να είµαστε δίκαιοι, εδώ υπάρχει και
ένας λαός που από το 1970 έως σήµερα έχει ξοδέψει έως το
2008 διακόσια δισεκατοµµύρια ευρώ σε αµυντικές δαπάνες λόγω
της υποδαυλιζόµενης κρίσης µε την Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και αναφέρω χαρακτηριστικά, κύριε Πρόεδρε, την περίοδο
1998-2008 φτάσαµε κατά µέσο όρο στο 4,1% του Ακαθάριστου
Εγχωρίου Προϊόντος για αµυντικές δαπάνες και το έτος 2002
φτάσαµε στο 4,7%, πρώτοι και πάνω από την Τουρκία.
Αν σε αυτά προσθέσει κάποιος –ό,τι είπα στην πρωτολογία
µου- τι εισάγουµε σε φάρµακα, σε αναλώσιµα υλικά, εκεί θα καταλάβει ότι οι χώρες αυτές οι οποίες σήµερα συµπεριφέρονται
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απέναντι στη χώρα µε ένα τόνο πάρα πολύ επιτιµητικό για το
ήθος και την αξιοπρέπεια της χώρας και των Ελλήνων πολιτών,
πρέπει να το ξανασκεφτούν. Γιατί η ύφεση και αυτούς χτυπάει
πρώτα.
Και νοµίζω ότι τα στοιχεία που ανέφερα, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά στον τοµέα, του οποίου έχω την πολιτική ευθύνη,
στην υγεία, δηλαδή, που σχετίζεται µε τις προµήθειες και τις συναφείς εισαγωγές στα φάρµακα και στα αναλώσιµα υλικά.
Κυρίες και κύριοι, την επόµενη εβδοµάδα εµείς θα παρουσιάσουµε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού συσκεφτούµε µαζί µε τις εταιρείες, όχι µόνο τις ελληνικές, κύριε
Πρόεδρε, αλλά και τις πολυεθνικές που συσκευάζουν εδώ απασχολώντας Έλληνες εργαζόµενους, ποια θα πρέπει να είναι για
το 2012, όχι για το µέλλον, η αναπτυξιακή πολιτική που αφορά
αυτήν την πάρα πολύ δυναµική δραστηριότητα στη χώρα µας
που σχετίζεται µε τα γενόσηµα φάρµακα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντύπωση µου προκαλεί, κύριε Υπουργέ, η παράγραφος του σκεπτικού σας για τη δηµιουργία του χρέους µε τους δύο µεγάλους λογαριασµούς των
αµυντικών δαπανών και των δαπανών υγείας.
Προσυπογράφω αυτήν τη σκέψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι πέντε
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί τους από το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τους ενηµερώνω ότι σήµερα είναι ηµέρα κοινοβουλευτικού
ελέγχου και δεν υπάρχουν πολλοί Βουλευτές γιατί η συζήτηση
περιορίζεται µεταξύ του ερωτώντος Βουλευτού και του απαντούντος Υπουργού, αποκλειστικά. Κανένας άλλος δεν µπορεί να
παρέµβει στη συζήτηση. Έτσι, λοιπόν, έχουµε µόνο την παρουσία των ερωτώντων Βουλευτών και των ερωτωµένων Υπουργών.
Αυτά για την ενηµέρωση σας, γιατί είστε από το Πειραµατικό
και πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και
τη λειτουργία των θεσµών.
Προχωρούµε στη τρίτη µε αριθµό 401/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας λόγω έλλειψης προσωπικού.
Το λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους, προκειµένου να
αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Χαραλάµπους, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω µε µία, θετική κατά την άποψή µου, επισήµανση.
Ασκώντας τον κοινοβουλευτικό µας έλεγχο κάναµε πολλές
φορές επίκαιρες ερωτήσεις για όσα τεκταίνονται και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δηµόσια υγεία στην Κέρκυρα, ωστόσο
είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως, ο κύριοςΥπουργός Υγείας, να µας απαντήσει και ειλικρινά χαιρόµαστε γι’ αυτό.
Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ και δεκατέσσερις, δεκαπέντε µήνες ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα καινούργιο νοσοκοµείο στην Κέρκυρα. Ένα νοσοκοµείο που πολλές φορές ο
κύριος Υπουργός το έχει χαρακτηρίσει σαν διαµάντι. Έγινε η µεταφορά του προσωπικού από το παλιό νοσοκοµείο στο καινούργιο.
Εκφράστηκαν τεράστιες και αντιρρήσεις και αµφιβολίες και
επιφυλάξεις, γιατί επιχειρείτο -και κατά τη δική µου άποψη- κάτι
το αδύνατο. Με το ίδιο προσωπικό που αφορούσε το παλιό νοσοκοµείο που είχε διακόσια είκοσι κρεβάτια επιχειρείτο να λειτουργήσει ένα καινούργιο νοσοκοµείο µε τριακόσια τριάντα
κρεβάτια. Το παλιό νοσοκοµείο ήταν οκτώ χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα, το καινούργιο είναι τριάντα έξι χιλιάδες τετραγωνικά
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µέτρα.
Δεν εκφράσαµε, όπως είπα, µόνο εµείς την αµφιβολία µας.
Όλο το προσωπικό είχε τις αντιρρήσεις του, το Σωµατείο του
οποίου την απόλυτη πλειοψηφία είχε η ΠΑΣΚΕ, είχε τις αντιρρήσεις του, ακόµα και ο τότε Γραµµατέας της Νοµαρχιακής του
ΠΑΣΟΚ.
Πείσανε, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς που είχαν τις αντιρρήσεις ότι θα µπορούσε να γίνει η µετεστέγαση και σιγά-σιγά
προοδευτικά θα προσλαµβανόταν το προσωπικό που έπρεπε να
υπάρχει για να λειτουργεί στοιχειωδώς το καινούργιο νοσοκοµείο.
Δυστυχώς, όχι µόνο δεν έγινε αυτό, αλλά σιγά-σιγά αποχωρούν είτε για συνταξιοδοτικούς είτε για άλλους λόγους πολλά
µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού µε αποτέλεσµα να φτάσουµε πριν λίγο καιρό στο σηµείο να έρθει στη δηµοσιότητα επιστολή του προϊσταµένου του χειρουργικού τοµέα που εξέφραζε
ουσιαστικά την οµόφωνη άποψη του τοµέα, ότι δεν µπορούν πια
τα χειρουργεία της Κέρκυρας να λειτουργήσουν και ότι από µια
ηµεροµηνία και µετά θα λειτουργούσε µόνο ένα κρεβάτι για τα
επείγοντα περιστατικά.
Απλά, να πω το τεράστιο πρόβληµα µε έναν αριθµό. Θα
έπρεπε αυτήν τη στιγµή στο νοσοκοµείο της Κέρκυρας να εργάζονται τετρακόσια τριάντα άτοµα νοσηλευτικό προσωπικό και ουσιαστικά υπάρχουν µόνο εκατόν ενενήντα τέσσερις.
Η απάντηση, βέβαια, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, του
διοικητή του νοσοκοµείου ήταν ότι δεν θα σταµατήσουν να λειτουργούν τα χειρουργεία, γιατί απλούστατα θα κόψει τα ρεπό
και θα κόψει τις κανονικές άδειες από το προσωπικό. Πρέπει να
σηµειώσουµε εδώ ότι χρωστούν κανονικές άδειες στο προσωπικό και από το 2010.
Την ίδια στιγµή βέβαια µε κινήσεις αµφιβόλου νοµιµότητος,
επειδή είναι κοινός διοικητής και µε το ψυχιατρείο, µεταφέρει
προσωπικό από το ψυχιατρείο -που δουλεύουν στις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας και που έχουν υπογράψει σύµβαση ότι για τρία
χρόνια θα είναι υποχρεωτικά σε αυτές τις µονάδες- για να καλύψει τα κενά τα οποία βέβαια δεν καλύπτονται µε την ελάχιστη
µετακίνηση δύο ή τριών προσώπων.
Θα συνεχίσω µετά στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαράλαµπο Χαραλάµπους.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Ανδρέας Λοβέρδος, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα
συνάδελφο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα µου δοθεί η ευκαιρία να δώσω και ένα στοιχείο στο
τέλος, που αφορά τη Λευκίµµη, που είναι πολύ πρακτικό και
αφορά τις επόµενες τρεις εβδοµάδες.
Κατ’ αρχάς, είναι άθλος η µετεγκατάσταση σ’ αυτό το πραγµατικό στολίδι -έτσι το έχει χαρακτηρίσει ο Βρετανός πρέσβης,
δεν είναι δικιά µας έκφραση – που χτίστηκε µε τη δραστηριότητα
και των δύο κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Το εγκαινίασε ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος και ο Μιχάλης Τιµοσίδης του έδωσε ζωή µε τη µετεγκατάσταση. Καλά πάµε
ως προς αυτό.
Υπήρχε άρνηση από το προσωπικό, γιατί φοβόταν, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν φτάνει για ένα τέτοιο µεγάλο νοσοκοµείο, το οποίο
λειτουργεί µε πληρότητα, αν είµαι σωστά ενηµερωµένος, κύριε
Χαραλάµπους, περίπου 65%. Κάπου εκεί πρέπει να είναι η πληρότητά του. Προσαρµόσαµε τώρα µε τους νέους οργανισµούς
και τα κρεβάτια -τα µειώσαµε, δηλαδή- όχι κλείνοντας λειτουργούντα κρεβάτια, αλλά κλείνοντας κρεβάτια, τα οποία ήταν
πάντα κενά.
Πράγµατι, υπάρχει θέµα προσωπικού, όπως το λέει ο συνάδελφος, αλλά, µε επικουρικό και εποχικό προσωπικό βγάλαµε το
2011 και ο όρος «βγάλαµε», κύριε συνάδελφε, είναι απολύτως
ακριβής, γιατί εκ των ενόντων λειτουργούµε. Κρατάµε το ΕΣΥ
ανοιχτό, αλλά λειτουργούµε εκ των ενόντων. Δεν λειτουργούµε
όπως θα θέλαµε. Λειτουργούµε όπως µπορούµε κι αυτό έχει
πολύ µεγάλη σηµασία.
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Ο µαγνητικός τοµογράφος µε τη µεταφορά για είκοσι µέρες
δύο νοσηλευτών από το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας, το οποίο, επίσης, έχω επισκεφθεί, δεν σταµάτησε να λειτουργεί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Σταµάτησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν µας εγκριθεί επικουρικό προσωπικό -θα σας
πω και στη δευτερολογία µου τον αριθµό του, τι υπολογίζουµε
για το 2012- θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε το νοσοκοµείο να
τον λειτουργήσει καλύτερα.
Δεν θέλω να λέτε για διακοπή λειτουργίας χειρουργείου.
Ήσασταν προχθές στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που
στηλιτεύσαµε τον παραιτηθέντα διοικητή της Ρόδου και αποδεχθήκαµε την παραίτησή του, που έκλεισε το χειρουργείο του νοσοκοµείου, όταν το Δεκέµβριο είχε κάνει περίπου τριακόσιες
χειρουργικές επεµβάσεις.
Νοσοκοµεία δεν κλείνουν ούτε σε πόλεµο. Κλείνουν νοσοκοµεία µε χειρουργεία ειδικά; Δεν κλείνουν ούτε σε πόλεµο. Μια
πόλη µπορεί να σταµατήσει να λειτουργεί, αλλά το χειρουργείο
του νοσοκοµείου θα δουλεύει.
Αυτές τώρα οι ευδαίµονες πρακτικές, είναι πρακτικές που πρέπει να αποκλειστούν από το spectrum κάθε πολιτικού κόµµατος.
Δεν µπορώ να κάνω αγωνιστική κινητοποίηση κλείνοντας µία µονάδα ενός νοσοκοµείου. Κάποιος άνθρωπος θα την πληρώσει
από αυτό.
Κλείνω λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι στην επίσκεψή µου στην
Κέρκυρα µε την κ. Γκερέκου, µε τον περιφερειάρχη -νοµίζω
εκλεγµένο όταν ήµουν εκεί - τον κ. Σπύρου, είχαµε επισκεφθεί
και το Κέντρο Υγείας Λευκίµµης, όπου είχα πάει εκεί γιατί στο
νοσοκοµείο που είχα πάει για τα εγκαίνια της λειτουργίας του
είχε κινητοποίηση και ήθελα να την αποφύγω. Στο Κέντρο Υγείας
Λευκίµµης υποσχέθηκα βιολογικό καθαρισµό. Έγινε ο βιολογικός
καθαρισµός. Σταµάτησε η λειτουργία του. Έχει αρχίσει πάλι να
λειτουργεί.
Υποσχέθηκα και εκ δωρεάς, κύριε συνάδελφε, ένα νοσοκοµειακό αυτοκίνητο. Θα σας πω στη δευτερολογία µου πώς θα το
πάω σε τρεις µέρες γιατί είχα την τύχη να προκύψει άνθρωπος
που κατάγεται από τη Λευκίµµη και µας δώρισε αυτό το αυτοκίνητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους, ο ερωτών συνάδελφος Βουλευτής Κερκύρας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, να λάβει το λόγο, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να πω
όπως τα πράγµατα έχουν όσον αφορά το Νοσοκοµείο της
Ρόδου, εγώ ουδέποτε στηλίτευσα και ούτε έχω και τέτοιο δικαίωµα, ένα διορισµένο από τον κύριο Υπουργό διοικητή ενός
νοσοκοµείου. Απλώς, επεσήµανα τις διαφορές που υπάρχουν
ανάµεσα σε δύο περίπου ίδια από άποψη πληθυσµού, από
άποψη υποδοχής τουρισµού, κ.λπ. νησιά.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς αναφέρατε –ίσως κακώς σας
έχουν πληροφορήσει- ότι λειτουργεί ο µαγνητικός τοµογράφος.
Ουδέποτε έχει λειτουργήσει ο µαγνητικός τοµογράφος στην
Κέρκυρα. Ούτε µία µαγνητική τοµογραφία δεν έχει γίνει στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, επειδή θέλετε να πούµε και τις ελλείψεις µε το
όνοµά τους, πρέπει να σας πω ότι η µονάδα εντατικής θεραπείας
αυτήν τη στιγµή έχει δώδεκα κρεβάτια και θα µπορούσε να εξυπηρετήσει δώδεκα ασθενείς, αλλά λειτουργούν µόνο τα τέσσερα. Την ίδια στιγµή, βέβαια, δεν έχουµε εργαστήριο πυρηνικής
ιατρικής, δεν έχουµε αιµοδυναµικό εργαστήριο, δεν έχουµε ακτινοθεραπευτικό, δεν έχουµε ογκολογικό.
Ουσιαστικά, ένας από τους λόγους για τον οποίο έλεγαν ότι
πρέπει να λειτουργήσει το καινούργιο νοσοκοµείο ήταν για να
σταµατήσει η ροή ασθενών από την Κέρκυρα προς τα άλλα νοσοκοµεία. Αυτό, βέβαια, όχι µόνο δεν έχει σταµατήσει, αλλά έχει
επαυξηθεί. Μπορώ να σας πω µετά λόγου γνώσεως ότι επί καθηµερινής βάσης µόνο από το Καρδιολογικό φεύγουν δύο και
τρεις ασθενείς προς το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων, για να κάνουν στεφανιογραφία.
Είπατε –και βέβαια, εσείς ήσασταν κυβέρνηση και η Νέα Δη-
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µοκρατία- ότι το καινούργιο νοσοκοµείο έγινε µε τις προσπάθειες
αυτών των δύο κοµµάτων. Δώδεκα χρόνια κράτησε το κτίσιµο
του νοσοκοµείου και αποπερατώθηκε µε τους αγώνες ολόκληρου του κερκυραϊκού λαού.
Είναι καλό να λέµε µεγάλα λόγια, είναι καλό να λέµε στολίδι
και διαµάντι ένα νοσοκοµείο, αλλά ένα νοσοκοµείο, κύριε
Υπουργέ, για να είναι στολίδι και διαµάντι, δεν αρκεί µόνο το κτηριακό µέρος. Αν δεν στελεχωθεί, αν δεν συµπληρωθεί ο αριθµός
των υπηρετούντων στο νοσοκοµείο, ουσιαστικά τίποτα δεν κερδίζουµε. Και επειδή είπατε για 67%, οφείλω να σας πω µε απλούς
κανόνες ότι ένα νοσοκοµείο µε τετρακόσια τριάντα κρεβάτια
χρειάζεται τουλάχιστον εννιακόσια άτοµα προσωπικό και αυτήν
τη στιγµή είναι ζήτηµα αν εργάζονται στο νοσοκοµείο τετρακόσιοι µε τετρακόσιοι πενήντα. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση,
η στελέχωση από άποψη, βέβαια, προσωπικού είναι στο 50%.
Θα µπορούσα να πω πολλά. Εγώ, όµως -αν θέλετε- και για λόγους ίσης αντιµετώπισης θα ζητήσω γραπτώς από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων να γίνει µία συζήτηση για
το Νοσοκοµείο της Κέρκυρας ανάλογα µε αυτήν που έγινε για
το Νοσοκοµείο της Ρόδου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαράλαµπο Χαραλάµπους.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος να λάβει το λόγο, για να ολοκληρώσει την
απάντησή του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σπεύδω να απαντήσω θετικά στην πρόταση του
συναδέλφου για τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όχι επειδή η Κέρκυρα έχει κάποια ειδική σηµασία από
πλευράς θεµάτων υγείας και οι κάτοικοί της είναι προνοµιούχοι
σε σχέση µε τους υπόλοιπους Έλληνες –προφανώς όχι- αλλά
επειδή αυτό το νησί δέχεται πολλά κύµατα τουρισµού κατά το
εξάµηνο της τουριστικής περιόδου, όπως και η Ρόδος, θέλει ειδική αντιµετώπιση, τουλάχιστον για έξι µήνες, για να αντέξει στην
πίεση της εξυπηρέτησης και των κατοίκων του, αλλά και των τουριστών που επισκέπτονται το νησί.
Σπεύδω, επίσης, να πω ότι έχει δίκιο ο συνάδελφος, εγώ έκανα
λάθος για το µαγνητικό τοµογράφο. Δεν έχει λειτουργήσει. Ο
ακτινολόγος όµως ο κ. Χρήστος Παναουρίδης, προσελήφθη –δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο διορισµός του- και έρχεται σε λίγο. Αυτό
σηµαίνει ότι θα λειτουργήσει ο µαγνητικός τοµογράφος. Έχετε
δίκιο, εγώ έσφαλα. Οι δύο νοσηλευτές που πήραµε από το Ψυχιατρείο αφορούν τη µη διακοπή της λειτουργίας των χειρουργείων. Έκανα λάθος στην απάντησή µου.
Τώρα, θα έρθω στην Κέρκυρα σε περίπου δύο ή τρεις βδοµάδες. Θα πάω στη Λευκίµµη, γιατί ο κ. Σπύρος Λαβράνος, ο πατέρας, µαζί µε τον κ. Γιάννη Λαβράνο, τον υιό –ο Σπύρος Λαβράνος
κατάγεται από τη Λευκίµµη- δώρισε ένα ασθενοφόρο στο Κέντρο
Υγείας της Λευκίµµης, το αγοράζει και θα το φέρει. Εγώ, επειδή
το υποσχέθηκα αυτό και ο προηγούµενος άνθρωπος που µου
είχε υποσχεθεί τη δωρεά υπαναχώρησε για δικούς του λόγους,
εκτέθηκα, γιατί είχα δεδοµένη τη δωρεά, η οποία, όµως, δεν
έγινε. Είχα πει –νοµίζω- ότι το Μάιο θα είναι εντάξει το ασθενοφόρο, δεν ήταν όµως εντάξει και έχω εκτεθεί. Τώρα µε την ευγενή δωρεά του κ. Λαβράνου, πατρός και υιού, µπορώ σε τρεις
βδοµάδες να είµαι εκεί, να δούµε όλα τα προβλήµατα και να πάει
–δεν ξέρω αν θα πάω εγώ- και το αυτοκίνητο στη Λευκίµµη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Θα προσλάβετε και οδηγό
για το ασθενοφόρο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Υπάρχει. Νοµίζω ότι ο κ. Κουλούρης είναι οδηγός
εκεί. Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος µε έπεισε ότι η Λευκίµµη χρειάζεται ένα καινούργιο νοσοκοµειακό, γιατί το παλιό όλο βλάβες
παρουσιάζει και αφήνει τον κόσµο στη µέση του δρόµου.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω µε κάτι που γενικότερα µε ενδιαφέρει να ακούγεται στη Βουλή, κάθε φορά που είµαι εδώ. Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου, ο κ. Κώστας Γρηγορόπουλος, είναι
καλός. Διορίστηκε από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου
–καµµία σηµασία, βέβαια, δεν έχουν αυτά- και πηγαίνει καλά,
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διότι είναι από τους καλούς διοικητές. Μην τον κατηγορείτε. Και
µη µας κατηγορείτε και εµάς για λιγότερο προσωπικό. Έτσι θα
πορευτεί η Ελλάδα, µε λιγότερο προσωπικό. Δεν µπορούµε να
καλύψουµε όλες τις ανάγκες. Αυτό δεν είναι οµολογία, αλλά παραδοχή της αντικειµενικής πραγµατικότητας. Όποιος µιλά εδώ
για προσλήψεις, κλπ, είναι έξω από το κλίµα, είναι έξω από τις
δυνατότητες. Δηµαγωγεί τελικά και δεν βοηθά.
Κύριε Πρόεδρε, λέω στο Σώµα –και το λέω µετά λόγου γνώσεως και το έχω πει πολλές φορές- ότι έχουµε ακόµα ένα χρόνο,
το 2012, για δηµοσιονοµικό εξορθολογισµό και όπως κλείσαµε
τη χρήση του 2011 µε 300 εκατοµµύρια ευρώ µείον στα νοσοκοµεία –για τις ανάγκες της χρήσης, όχι για ό,τι πληρώναµε για το
2010 και πίσω- έτσι µε άλλα 300 εκατοµµύρια ευρώ θα κλείσουµε
και το 2012.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η τελευταία χρονιά
που παίρνουµε χρήµατα από την κακοδιοίκηση. Δεν υπάρχουν
άλλα! Τέλος! Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν υπάρξει αναθέρµανση της οικονοµίας, το 2013 οι τότε κυβερνώντες δεν θα µπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, όταν µάλιστα υπάρχει και
αυτή η αντιµετώπιση «πάρε κι άλλους, πάρε κι άλλους» για προσωπικό. Με τα υφιστάµενα δεδοµένα δοµών και ανθρώπινου δυναµικού, το 2013 δεν θα βγει. Δεν βγαίνει, διότι εκεί δεν έχεις να
εξοικονοµήσεις τίποτα, χάριν της γενικής οικονοµίας του τόπου.
Ό,τι είχες να εξοικονοµήσεις, το εξοικονόµησες. Από εκεί και
πέρα, αν δεν έχεις χρήµατα να συντηρήσεις τις δοµές, πρέπει να
τις κλείνεις.
Γι’ αυτό, όλοι µας, όλα τα κόµµατα, όλα τα µέλη της Κυβέρνησης, όλοι οι Βουλευτές, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το εξής:
Δηµιουργούµε εδώ και τώρα αναπτυξιακές προϋποθέσεις για τον
τόπο, εκεί που µπορούµε να έχουµε γρήγορα αποτελέσµατα και
όχι φιλοσοφώντας, φλυαρώντας περί δήθεν καινοτοµιών που δεν
θα γίνουν ποτέ, αλλά εκεί που χρειαζόµαστε άµεσες παρεµβάσεις, εκεί που έχουµε τεχνογνωσία.
Όλες οι µελέτες, κύριε Πρόεδρε, που έγιναν για τον ΣΕΒ, για
το ΙΟΒΕ, για τη ΓΣΕΕ, όλες οι µελέτες που έχουν γίνει, τα ίδια
πράγµατα λένε εδώ και είκοσι χρόνια! Ή θα κινητοποιηθούν όλες
οι κυβερνήσεις για αναπτυξιακές πολιτικές το 2012 ή προλέγω
ότι παρ’ όλες τις προσπάθειές µας, το 2013 δεν θα βγει! Να τα
ξέρουµε αυτά, γιατί κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσουµε
το έτος 2012! Μιλώ για µας που είµαστε τώρα, αλλά και γι’ αυτούς που θα έρθουν στις εκλογές της άνοιξης!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής
των Ελλήνων, δεκαεπτά µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το
6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα, επίσης, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η δεύτερη µε
αριθµό 405/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος συντρέχοντος στο πρόσωπο του
Υπουργού.
Οµοίως, η πέµπη µε αριθµό 392/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Θεοδώρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ), δεν συζητείται επίσης λόγω κωλύµατος συντρέχοντος
στο πρόσωπο του Υπουργού.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να σας ενηµερώσω και δι’ υµών να
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ενηµερώσω και το Σώµα, αλλά και να καταθέσω τη διαµαρτυρία
µου, για την ακύρωση της σηµερινής συζήτησης της επίκαιρης
ερώτησής µου.
Ενηµερώθηκα χθες το µεσηµέρι τηλεφωνικά, στο γραφείο µου
έγινε το τηλεφώνηµα. Ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Μανιάτης βρίσκεται όντως στην Αργολίδα σε σύσκεψη, ηµερίδα, για τα νερά
της Αργολίδας που οργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου –
είναι µία υποχρέωση, για την οποία δεν ξέρω πότε προέκυψε- και
ο αρµόδιος Υπουργός χαιρετίζει σεµινάριο αυτήν τη στιγµή στο
Υπουργείο αναφορικά µε την εφαρµογή Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβαλλοντική ευθύνη.
Η επίκαιρη ερώτησή µου για τις συνέπειες που έχει η εφαρµογή σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου στους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ που
µένουν σήµερα -καταληκτική ηµεροµηνία- στο δρόµο -και είναι
περίπου διακόσιοι οι εργαζόµενοι- έχει υπερεπείγοντα χαρακτήρα.
Και απαιτείται απάντηση, διότι ο λόγος για τον οποίο µένουν
πολλοί απ’ αυτούς είναι, ότι ακόµα και τα προβλεπόµενα προαπαιτούµενα από τους ίδιους Υπουργούς στην ΚΥΑ και στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν έχει κινηθεί καν η διαδικασία για να εξασφαλιστούν. Έχω ζητήσει συνάντηση µε τον
Υπουργό. Κρύβεται, το γραφείο του τον καλύπτει και δεν µου
δίνει -µαζί µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων του ΙΓΜΕκαν ραντεβού µε τον Υπουργό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν µπορούν
να απαντήσουν, δεν έχουν την ευθύνη να απαντήσουν. Και δεν
έρχεται και σήµερα. Προτιµά να χαιρετήσει ένα σεµινάριο. Νοµίζω ότι το Προεδρείο πρέπει να το λάβει υπ’ όψιν. Οφείλω να
εκθέσω αυτά τα περιστατικά, διότι δεν τιµούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τα δικαιώµατα των Βουλευτών που θέλουν να
ασκήσουν αυτό το δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε δίκιο, κύριε Δρίτσα. Το Προεδρείο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το περιεχόµενο
της διαµαρτυρίας σας, όπως προκύπτει από την ερώτηση, σας
έδωσε το λόγο γι’ αυτήν τη διευκρινιστική παρέµβαση, ακριβώς
επειδή εκτιµά το νόηµα, το περιεχόµενο και της επίκαιρης ερώτησης και της διαµαρτυρίας σας.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 406/17-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τους άστεγους στην Ελλάδα.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της Κυβέρνησης θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Μάρκος Μπόλαρης.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας παρακαλείται να λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει
προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνεστε ότι η ερώτηση αυτή, η οποία όντως είναι επίκαιρη, δεν απευθύνεται µόνο προς τον αρµόδιο Υφυπουργό που
είναι εδώ. Κανονικά απευθύνεται προς όλη την Κυβέρνηση, διότι
είναι ένα θέµα που αφορά όλη την Κυβέρνηση. Και χαροποιούµαι
ιδιαίτερα που είναι εδώ και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο οποίος ίσως να µπορέσει να µεταφέρει κάποια
απ’ αυτά που θα ειπωθούν στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Όπως είπα και πριν, η ερώτηση αυτή είναι ίσως το πιο φλέγον
ζήτηµα των ηµερών. Πώς θα µπορούσαν να είναι διαφορετικά τα
πράγµατα όταν έχουµε να κάνουµε µε ανθρώπινες ζωές οι
οποίες καθηµερινά κινδυνεύουν, τους αστέγους; Πρόσφατα θρηνήσαµε συνανθρώπους µας, που χάθηκαν από το κρύο και την
παγωνιά.
Οι άστεγοι αντιµετωπίζουν καθηµερινά τη σκληρή πραγµατικότητα του δρόµου, πασχίζοντας για την επιβίωσή τους, υπό τις
πλέον αντίξοες συνθήκες. Τα τελευταία περιστατικά που είδαν
το φως της δηµοσιότητας, όπου άστεγοι έχασαν τη ζωή τους
από υποθερµία, αποκαλύπτουν µε βαναυσότητα τη νέα Ελλάδα
που δηµιουργείται. Οι άστεγοι είναι πολλοί και καθηµερινά γίνονται ολοένα και περισσότεροι. Επίσηµα στοιχεία για τον αριθµό
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τους δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά υπολογίζονται πάνω από είκοσι
χιλιάδες, εκ των οποίων στην Αθήνα –σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για την Έλλειψη Στέγης- ζουν πάνω από έντεκα
χιλιάδες. Άλλοι µη κυβερνητικοί οργανισµοί τούς υπολογίζουν
στην Αθήνα γύρω στους δεκαπέντε χιλιάδες.
Η ανθρωπιστική αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών από τα νοσοκοµεία, τις διοικήσεις τους, από τους γιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, επιβεβαιώνει
την ευαισθησία τους για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
άστεγοι, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν καλύπτει δυστυχώς, την
απουσία του κράτους.
Αν και η Ελλάδα έχει υπογράψει ψηφίσµατα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εξάλειψη του προβλήµατος των
αστέγων και παρ’ ότι οι άστεγοι έπρεπε να τυγχάνουν της προστασίας του κράτους, σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή του
άρθρου 21 παράγραφος 4, που αναφέρει ότι η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους,
δυστυχώς σήµερα στη χώρα µας δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον το αντίθετο συµβαίνει, θα έλεγα και δυστυχώς η συνδροµή
του κράτους είναι από µικρή έως ελάχιστη.
Η εκκλησία και άλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις έρχονται
να καλύψουν το κενό αυτό. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να παραµείνουµε αδρανείς. Πολύ σύντοµα σας θέτω τα εξής ερωτήµατα: Πρώτα απ’ όλα αν σκέπτεστε να δώσετε -και αυτό βέβαια
το ερώτηµα δεν απευθύνεται µόνο σε εσάς- ει δυνατόν και αύριο
τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να στεγαστούν άµεσα
σε δηµόσια κτήρια που παραµένουν σήµερα κλειστά και ανεκµετάλλευτα από όλα τα Υπουργεία, τι µέριµνα θα λάβετε για τη σίτισή τους και την ιατρική τους περίθαλψη; Σκοπεύετε να
κινητοποιήσετε τους κοινωνικούς φορείς και τις δυνάµεις, ώστε
να συνδράµουν στο έργο της φροντίδας αυτών; Μπορείτε µάλιστα να εκµεταλλευτείτε και την κοινωφελή εργασία και άλλα προγράµµατα. Σχεδιάζετε να δηµιουργήσετε θεσµικό πλαίσιο που να
αναγνωρίζει τους αστέγους ως ειδική κοινωνική οµάδα; Και σε
ποιες συγκεκριµένες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε
άµεσα, ώστε να υλοποιηθούν τα ανωτέρω και να µη θρηνήσουµε
άλλα θύµατα στο εγγύς µέλλον;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγκούνη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκος Μπόλαρης, να λάβει το λόγο προκειµένου να
απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούµε πολύ για την επίκαιρη ερώτηση. Το θέµα είναι όντως φλέγον. Είναι θέµα, το οποίο απασχολεί ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού της χώρας. Θέλω να σας
υπογραµµίσω πως τους τελευταίους µήνες στους παραδοσιακά
άστεγους, που ήταν συνήθως οµάδες στο κοινωνικό περιθώριο,
έχει προστεθεί µια καινούργια οµάδα την οποία την ονοµάζουµε
νεοάστεγοι.
Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει η πολιτεία να συνδράµει ιδιαίτερα αυτούς τους συµπολίτες µας, οι οποίοι βρέθηκαν λόγω
της οικονοµικής κρίσεως να αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της έλλειψης στέγης. Στην εν πολλοίς φλύαρη, όµως, ελληνική νοµοθεσία δεν υπάρχει ορισµός του αστέγου. Ξέρετε, στο µυαλό του
Έλληνα η έννοια του άστεγου είναι µονοσήµαντη. Στην Ευρώπη
και στη Βόρειο Αµερική που έχουν ζήσει το πρόβληµα τις προηγούµενες δεκαετίες, η προσέγγιση του θέµατος είναι πιο επιστηµονικά τεκµηριωµένη και προβλέπουν τέσσερις κατηγορίες
αστέγων: είναι αυτοί οι οποίοι είναι άστεγοι, είναι αυτοί που
έχουν χάσει το σπίτι τους, είναι αυτοί που µένουν σε επικίνδυνο
σπίτι και είναι αυτοί που µένουν σε ακατάλληλο σπίτι.
Στο επόµενο νοµοσχέδιο το οποίο -εδώ είναι ο Υπουργός για
να το επιβεβαιώσει- θα εισαχθεί στη Βουλή το Φεβρουάριο, θα
έχουµε τη δυνατότητα να λύσουµε αυτό το νοµοθετικό έλλειµµα,
το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσουµε στη
συνέχεια εξειδικευµένες και στοχευµένες πολιτικές. Πολιτική σηµαίνει όχι απλά ότι νοµοθετώ και κάνω διακήρυξη, αλλά ότι έχω
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χρήµατα για να παρέµβω µε σχέδια. Έχουµε συνεννοηθεί µε την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία, την FEANTSA, η οποία υποστηρίζει τα
ζητήµατα των αστέγων. Υπάρχουν χρήµατα στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, υπάρχουν χρήµατα και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, τα οποία δεν εκταµιεύτηκαν γιατί
υπήρχε το νοµοθετικό έλλειµµα.
Εµείς σήµερα στο Υπουργείο κάνουµε δύο δουλειές ταυτόχρονα. Ετοιµάζουµε το νοµοθετικό µέρος και ετοιµάζουµε και τα
προγράµµατα για να είµαστε έτοιµοι. Από το καλοκαίρι έχουµε
ξεκινήσει µια προσπάθεια καταγραφής, στην οποία ζητήσαµε τις
συνέργειες της εκκλησίας, των δήµων και των µη κυβερνητικών
οργανώσεων που είναι στο πεδίο που αντιµετωπίζουν και γνωρίζουν το πρόβληµα. Έχουµε ήδη κάποια πρώτα στοιχεία. Αυτά
όµως τα πρώτα στοιχεία δεν είναι κατηγοριοποιηµένα στις λογικές που απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, γι’ αυτό
µιλάµε για µια πρώτη καταγραφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Να επανέρθω στη δευτερολογία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να επανέρθετε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Απλώς, κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτού του χρόνου, επειδή
προηγουµένως ο Υπουργός Υγείας, δεν ολοκλήρωσε την απάντηση κάτω από την πίεση του χρόνου, θα ήθελα να πω µόνο τα
τρία στοιχεία για την περίπτωση του καρτέλ, στο οποίο αναφέρθηκε. Δεν είναι δυνατόν σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή, η ελληνική
κοινωνία να υποχωρήσει στην πίεση και στη δηµιουργία καρτέλ,
ιδιαίτερα όταν, στην προµήθεια του ορθοπεδικού υλικού, η χώρα
µατώνει. Το 2009 πληρώσαµε στο ΚΑΤ για ορθοπεδικό υλικό 19
εκατοµµύρια. Το 2010 πληρώσαµε 11 εκατοµµύρια, το 2011 πληρώσαµε 1,5 εκατοµµύριο. Όταν, λοιπόν, πάει να προµηθευτεί
τώρα το Υπουργείο αυτό το υλικό και διαπιστώνει ότι θα βρει
µπροστά του καρτέλ, είναι απολύτως σαφές ότι θα κάνει την
προµήθεια απευθείας από το εξωτερικό, τιµώντας και διασώζοντας το δηµόσιο χρήµα, µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα το καλύψουµε µε νόµο. Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να συµπληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έγινε αντιληπτό, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα αγοράσουµε από την Κύπρο και στο νόµο που
έχουµε θα καλύψουµε τη νοµιµότητα αυτής της δαπάνης. Για
να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι σηµαντικό το ότι
ακούγεται δηµόσια στη Βουλή αυτή η δήλωσή σας.
Παρακαλείται τώρα ο ερωτών συνάδελφος, κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης, να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό το ότι ανακοινώσατε
ότι πρέπει όντως να γίνει ο ορισµός και ο καθορισµός των αστέγων και βεβαίως, να γίνει και καταγραφή. Διότι, αν δεν γίνει αυτό,
αν δεν καθορίσουµε νοµοθετικά τους αστέγους ως ειδική κοινωνική οµάδα που χρήζει ιδιαιτέρας υποστήριξης, όπως είναι ο άπορος ή ο τοξικοµανής, δεν θα µπορέσουµε να χορηγήσουµε
επιδόµατα για να επιζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε βεβαίως να
τους χορηγήσουµε και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Δυστυχώς, δεν περιλαµβάνεται συγκεκριµένη δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισµό. Και το ζήτηµα της φροντίδας των αστέγων έχει
αφεθεί σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, στην Εκκλησία, στον
Ερυθρό Σταυρό και σε άλλους φορείς. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει κρατική παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, όσο περνούν οι µέρες θρηνούµε και νέα θύµατα. Θα πρέπει, κατά την άποψή µου, αυτό να το δείτε και µε
τα υπόλοιπα Υπουργεία, ώστε να ανοίξουν δηµόσια κτήρια για
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να στεγαστεί άµεσα ο κόσµος. Και θα πρέπει να το δείτε αυτό
σήµερα, κύριε Υπουργέ και όχι αύριο σε συνεργασία, όπως είπα,
µε τα Υπουργεία, αλλά και µε τους δήµους και µε τους άλλους
κρατικούς φορείς. Πρέπει να δείτε ποια κτήρια είναι διαθέσιµα
για άµεση αξιοποίηση. Θα πρέπει να κινητοποιήσουµε προσωπικό είτε από το κράτος είτε µέσω του εθελοντισµού και της κοινωφελούς εργασίας, για να υποστηρίξουν και να υποδεχθούν και
να συµπαρασταθούν στους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να δηµιουργηθούν άµεσα δηµόσια λουτρά, ώστε να διασφαλίσουµε την
υγιεινή των αστέγων.
Η λογική σας, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να έχει ως αφετηρία
και σκοπό την εξής φράση: Κανένας άστεγος στο δρόµο.
Πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι ο άστεγος µε την ευρύτερη
σηµασία του όρου περιλαµβάνει ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν
το σπίτι τους και αναγκάζονται να µένουν περιστασιακά σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα ή ακόµα και στο αυτοκίνητό τους. Είναι
δείγµα των ηµερών. Πρέπει να σας τονίσω ότι το πρόβληµα των
αστέγων είναι ακόµα εντονότερο στη βόρειο Ελλάδα, όπου ο
µέσος όρος ηλικίας τους είναι χαµηλότερος και διαµορφώνεται
ανάµεσα στις ηλικίες των είκοσι και τριάντα ετών. Το γεγονός
αυτό αποδίδεται, όπως είπα, στις εντονότερες συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε, αλλά και στην έλλειψη επαρκών
δοµών παροχής υποστήριξης στη συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού. Υπάρχει µάλιστα πρόσφατη έρευνα στη Βρετανία που
έγινε από το Πανεπιστήµιο του Sheffield, που αποκάλυψε πως
ένας άστεγος στη Βρετανία -και κατ’ επέκταση βεβαίως και
αλλού- έχει µέσο προσδόκιµο ζωής τα σαράντα επτά έτη έναντι
εβδοµήντα επτά, που έχει το υπόλοιπο του πληθυσµού. Στις
άστεγες γυναίκες το προσδόκιµο πέφτει στα σαράντα τρία έτη.
Η έρευνα δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους που κοιµούνται
στο δρόµο, αλλά περιέλαβε και όσους κοιµούνται σε νυχτερινά
καταλύµατα, όπως πανδοχεία ή κέντρα διηµέρευσης.
Από αυτό φυσικά αντιλαµβανόµαστε ότι δεν φτάνει να χορηγήσουµε απλά και µόνο τη στέγη, αλλά ότι χρήζουν γενικότερης
φροντίδας. Χρειάζονται, δηλαδή, ιατρική, φαρµακευτική, ψυχολογική, αλλά βεβαίως και επαγγελµατική, µε προγράµµατα επανένταξης, φροντίδα και πρόνοια. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πώς
οι άστεγοι έχουν εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν απ’ ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσµός και πως οι θάνατοι
σαν αποτέλεσµα τροχαίου ατυχήµατος είναι τρεις φορές περισσότεροι. Ανήµποροι άνθρωποι σήµερα, επιδιώκουν µε κάθε
τρόπο την εισαγωγή τους σε κάποιο νοσοκοµείο. Στην απόγνωσή
τους φθάνουν να υποκριθούν τους πάσχοντες, ακόµα και τους
ψυχικά διαταραγµένους και δεν διστάζουν να στήσουν µέχρι και
ψεύτικους καυγάδες για να πετύχουν ολιγοήµερη νοσηλεία, µε
στόχο να βρουν στέγη και φαγητό έστω και για µία νύχτα.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι ότι για εµάς υπάρχει άπλετος
χρόνος να συζητάµε το πρόβληµα, να κάνουµε ή να µην κάνουµε
µεγαλόπνοα σχέδια, αλλά γι’ αυτούς που σήµερα είναι εκεί έξω,
δεν νοµίζω ότι υπάρχει χρόνος. Η κλεψύδρα της ζωής γι’ αυτούς
γυρνά αντίστροφα κι εµείς πρέπει να τη σταµατήσουµε άµεσα
και αποφασιστικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ήταν ωραία η ανάπτυξη της ερωτήσεως σας, κύριε Καραγκούνη. Σας έχω πει όµως
χίλιες φορές ότι «noblesse oblige», η ευγένεια υποχρεώνει.
Έπρεπε να σηµειώσετε κάπου εν παρενθέσει ότι είστε τιµώµενος, από το γεγονός ότι σας απαντούν και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας στην ερώτησή σας. Αυτό το παραλείψατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν το ήξερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας το λέω εγώ.
Ο κ. Μάρκος Μπόλαρης έχει το λόγο για να ολοκληρώσει την
απάντησή του προς τον κ. Καραγκούνη.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την επισήµανση.
Κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να σας πω ότι οι αριθµοί, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται δηµοσιογραφικά, δεν είναι ακριβείς. Έχει γίνει
µια απογραφή-καταγραφή του έτους 2009. Αυτό έγινε χωρίς να
υπάρχουν οι προϋποθέσεις των κατηγοριοποιήσεων, τις οποίες
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σας ανέφερα.
Σε αυτήν την απογραφή µνηµονεύονται ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες, οι οποίες µετακινούνται και µπορεί να µένουν σε ακατάλληλη στέγη, αλλά είναι επιλογή τους και δεν συνεργάζονται
µε τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα υπαρκτό θέµα, αλλά
δεν έχει να κάνει µε τους νεοάστεγους στους οποίους αναφερθήκαµε. Ο αριθµός των νεοάστεγων είναι πολύ µικρότερος.
Ακόµη, δεν έχουµε θανάτους. Είχαµε ένα περιστατικό στα Χανιά.
Πιθανόν, το περιστατικό να µην έγινε από τον παγετό, γιατί στη
Θεσσαλονίκη και στη βόρειο Ελλάδα που αναφερθήκατε, δεν είχαµε καµµία περίπτωση.
Πρέπει να σας πω ότι εγκαίρως, το Υπουργείο συνεργάστηκε
µε τους δήµους, τις περιφέρειες, ώστε αυτές τις µέρες, να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι για να µην αντιµετωπίζουν το ψύχος οι άστεγοι. Αυτή όµως είναι µια ενέργεια εκτάκτου ανάγκης.
Η πολιτική, την οποία οργανώνει το Υπουργείο σήµερα, στοχεύει στην αξιοποίηση της εµπειρίας των ευρωπαϊκών κρατών
και τη δηµιουργία υπνωτηρίων, τα hostels, τα οποία θέλουµε στο
κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στα άλλα µεγάλα
αστικά κέντρα, όπου υπάρχει πρόβληµα, να είναι µια βάση ελπίδας γι’ αυτούς τους ανθρώπους έτσι, ώστε να µπορούν να πάνε
το απόγευµα στις 17.00’ το χειµώνα, στις 20.00’ το καλοκαίρι, να
βρουν ένα χώρο για να ξεκουραστούν, ένα πιάτο φαΐ, χώρους
υγιεινής, είδη υγιεινής και το πρωί να φύγουν. Δεν θέλουµε να
δηµιουργήσουµε χώρους όπου θα λιµνάσουν άνθρωποι. Πρέπει
να έχουν το χώρο, τη βάση για την ξεκούραση, για την αναψυχή,
για ένα πιάτο φαΐ, αλλά να βγουν στην κοινωνία, να παλέψουν να
ξαναβρούν δουλειά, για να υπάρξει επανένταξη. Αυτή είναι η πολιτική µας. Αυτό σχεδιάζουµε.
Σε αυτήν την πολιτική που χρειάζονται και κέντρα ηµέρας, για
να µπορούν να στηρίξουν τους ανέργους και τους αστέγους στο
διάστηµα της ηµέρας, ήρθε αργοπορηµένα προχθές, ένα γνωστό
ίδρυµα, το οποίο συνεργάζεται µε µια µη κυβερνητική οργάνωση.
Θέλω να σας πω ότι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες
είναι στο πεδίο και υποστηρίζουν τους άστεγους –µετανάστες
µέχρι σήµερα και πρόσφυγες- είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συνεργάζονται µε το Υπουργείο. Τα χρήµατα, τα
οποία χρησιµοποιούν, είναι χρήµατα µέσα από τις πολιτικές του
Υπουργείου Υγείας. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπόν, µας
δίνουν αναφορά και ξέρουµε τι µας γίνεται.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
στην Πάτρα, στο Βόλο, υπάρχουν στέγες για τους άστεγους,
µόνο που αυτές µέχρι σήµερα, ήταν κοινωνικές στέγες, δηλαδή
στόχευαν στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων οµάδων. Έχουµε
στέγη για κακοποιηµένες γυναίκες. Έχουµε στέγες για κάποιους
εξαρτηµένους. Έχουµε στέγες για µετανάστες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η παρέµβαση αυτή σήµερα, που γίνεται οργανωµένα και περιλαµβάνει το σύνολο των αστέγων, αντιµετωπίζει και το οξύ
πρόβληµα των νεοαστέγων, δηλαδή των συµπολιτών µας, οι
οποίοι έχασαν τη δουλειά τους, έχασαν το σπίτι τους, βρέθηκαν
στο δρόµο και έχουν ανάγκη από τη παρέµβασή µας, για να
έχουν µια βάση ελπίδας και επανένταξης στην κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό και τον Υφυπουργό, τον κ. Μάρκο Μπόλαρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου τού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση
ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό».
Η επόµενη ερώτηση που θα συζητηθεί είναι η πρώτη µε αριθµό
390/17-1-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερη κύκλου του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διατήρηση του τελωνείου Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαν-
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τήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παντελής Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση ήρθε ως επίκαιρη, γιατί δεν αφορά ένα απλό θέµα.
Παρ’ ότι αυτό το θέµα φαίνεται να είναι τοπικό, όπως το κλείσιµο
διοικητικών υπηρεσιών, δεν είναι έτσι. Και το λέω αυτό, γιατί στη
συγκεκριµένη περιοχή, έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας άλλων
υπηρεσιών, αλλά υπάρχει η εναλλακτική λύση της εξυπηρέτησης
των πολιτών σε κοντινές αποστάσεις.
Για το Τελωνείο Τυµπακίου, όµως, το ζήτηµα είναι πάρα πολύ
µεγάλο, γιατί σήµερα εξυπηρετεί ουσιαστικά το νότιο τµήµα δύο
νοµών, του Νοµού Ηρακλείου και του Νοµού Ρεθύµνης και περιοχές που έχουν µεγάλη δραστηριότητα στην αλιεία µε τα αντίστοιχα αλιευτικά σκάφη, στον τουρισµό µε τα αντίστοιχα
τουριστικά σκάφη, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων
που έχουν ανάγκη το τελωνείο, όπως είναι οι φούρνοι που κάνουν χρήση πετρελαίου.
Όµως είναι και µία σειρά από δραστηριότητες, που για να εξυπηρετηθούν, σε περίπτωση που υπάρξει αναστολή λειτουργίας
ή κλείσιµο του τελωνείου, θα πρέπει να µεταφερθούν στο Ηράκλειο. Επειδή πραγµατικά, η πρόσβαση από το νότο διά της θάλασσας, έχει µία διέξοδο σήµερα, µόνο το Τελωνείο Τυµπακίου,
δεν µπορεί οι εισαγωγές ψαριών, παραδείγµατος χάριν, που σήµερα γίνονται από το Τυµπάκι, να γίνουν από το Ηράκλειο ή από
άλλο τελωνείο που βρίσκεται πολύ µακριά.
Συνεπώς το αίτηµα είναι, το Υπουργείο να δει τα οικονοµικά
στοιχεία. Έχει ένα πολύ χαµηλό ενοίκιο το κτήριο, έχει χαµηλό
κόστος λειτουργίας και επειδή υπάρχει η ανάγκη για τη λειτουργία του, θα αναγκάζεται το Υπουργείο, στέλνοντας υπαλλήλους
µε εκτός έδρας και µε επιπλέον κόστος, να πληρώνει περισσότερα. Γι’ αυτό τονίζω στην ερώτησή µου ότι, εάν δεν λειτουργεί
µόνιµα µια υπηρεσία τού Τελωνείου στο Τυµπάκι, το κόστος θα
είναι µεγαλύτερο και τα προβλήµατα περισσότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Παρακαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου να λάβει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει
στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την εύλογη επίκαιρη
ερώτησή σας, διότι πράγµατι υπάρχει µία ανησυχία για σηµεία
που δεν θα έλεγα ότι κλείνουν. Χρησιµοποιήσατε το ρήµα «κλείνουν» σε σηµεία όπου γίνεται αναδιάρθρωση υπηρεσιών. Θα σας
εξηγήσω, γιατί δεν είναι σωστό, για εµένα, να χρησιµοποιείτε το
ρήµα «κλείνω». Ανησυχείτε για τις ενδεχόµενες συνέπειες στην
εξυπηρέτηση του κοινού.
Πρώτα-πρώτα, να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Κλείσιµο µε την έννοια που λέτε, δεν πρόκειται να συµβεί, υπό την
έννοια ότι οι υπηρεσίες που παρέχει σήµερα το Τελωνείο Τυµπακίου, θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Από ποιους;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, άλλη ερώτηση έχετε κάνει. Φαντάζεστε να σταµατήσω την απάντηση προς το συνάδελφο και να
απαντήσω στη δική σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Αυγενάκη, µη
διακόπτετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά το θέµα αφορά την περιοχή µου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συνεπώς να σας πληροφορήσω πως σε ό,τι αφορά ένα
µεγάλο κοµµάτι εργασιών του Τελωνείου Τυµπακίου, που έχει να
κάνει µε τον έλεγχο φορολογικής αποθήκης καυσίµων, αυτή η
φορολογική αποθήκη θα ενταχθεί στο σύστηµα εισροών-εκροών.
Μετά τα πρατήρια, τα οποία θα τελειώσουν µέσα στο 2012, επίσης µέσα στο 2012 θα γίνει η επέκταση του συστήµατος σε διυλιστήρια και αποθήκες. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρχει ανάγκη
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παρουσίας κλιµακίου τελωνειακών για τη συγκεκριµένη δράση.
Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Εκτός έδρας για τους τελωνειακούς δεν υπάρχουν. Και επίσης είναι τόσο χαµηλό το κόστος
πράγµατι, όπως σωστά επισηµάνατε, που δεν είναι δηµοσιονοµικό το θέµα. Νοµίζω όµως ότι πρέπει κάποια στιγµή να αντιµετωπίζουµε κάπως αλλιώς τη Δηµόσια Διοίκηση. Η Δηµόσια
Διοίκηση δεν είναι παραγωγός κόστους, λόγω της µισθοδοσίας
και της κάλυψης των συντάξεων όσων αποχωρούν απ’ αυτήν.
Είναι παραγωγός υπηρεσιών και συνεπώς, το πρώτο που πρέπει
να εξετάζουµε, είναι ποια είναι η παραγωγικότητα του κάθε εργαζόµενου και της υπηρεσίας στο σύνολο της.
Συνεπώς, οι εργαζόµενοι εις το Τελωνείον Τυµπακίου, όπως
λειτουργούσε µέχρι σήµερα, είναι καλύτερο να παραµείνουν και
να απασχολούνται δύο, δώδεκα, είκοσι δύο, τριάντα ώρες την
εβδοµάδα ή να είναι εγκατεστηµένοι κάπου αλλού και να εργάζονται περισσότερο; Αυτό είµαι διατεθειµένος, βεβαίως, να το
συζητήσω και δεσµεύοµαι από τώρα, αν πράγµατι µου αποδείξετε ότι θα είναι παραγωγικότερος ο χρόνος τους, αν παραµείνουν στο Τυµπάκι, τότε πολύ ευχαρίστως να παραµείνουν. Η
εκτίµησή µας –η υπηρεσιακή εκτίµηση, για να είµαι ακριβέστερος- είναι διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά, να το συζητήσουµε.
Κοντολογίς, δεν υπάρχει καµµία υπηρεσία από αυτές που παρέχονται σήµερα, η οποία να µη συνεχίσει να παρέχεται και σας
µίλησα και για κάτι πολύ συγκεκριµένο.
Δεύτερον, η εκτίµηση µας είναι ότι η παραγωγικότητα των συγκεκριµένων υπαλλήλων που απασχολούνται σήµερα εις το Τελωνείον Τυµπακίου, θα αυξηθεί µε τη µετακίνησή τους. Παρ’όλα
αυτά είµαι ανοιχτός να ακούσω πρόσθετη επιχειρηµατολογία εκ
µέρους σας και για συζήτηση, ούτως ώστε να βελτιώσουµε κάποια αδυναµία, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου να λάβει το λόγο
για δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να διευρύνω, κύριε Υπουργέ, τη
σκέψη σας σε σχέση µε το ρόλο της δηµόσιας υπηρεσίας. Η δηµόσια υπηρεσία, ασφαλώς και δεν έχει ως µόνο στόχο τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε βάση την αναδιάρθρωση η οποία
προτείνεται σε πολλούς τοµείς. Η δηµόσια υπηρεσία πρέπει να
κριθεί από το συνολικό έργο που παράγει, όχι µόνο ως προς τη
στιγµιαία εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και τη συνέργεια στη
συνολική ανάπτυξη. Και επειδή ερωτήσατε, θα πρέπει να σας
δώσω ορισµένα στοιχεία. Αν οι διακόσιοι, παραδείγµατος χάριν,
αλιείς αναγκάζονται να πάνε στο Ηράκλειο, που δεν θα πήγαιναν,
για να θεωρήσουν τα βιβλιάρια ή όλοι όσοι θέλουν να προµηθευτούν πετρέλαιο που χρειάζεται το τελωνείο -και θα δούµε και
πότε θα εφαρµοστούν τα συστήµατα αυτά- τότε η έλλειψη της
υπηρεσίας είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δηµιουργεί προσκόµµατα στην ανάπτυξη. Δεν θα υπολογίζουµε στενά το κόστος
µόνο για τη λειτουργία τής υπηρεσίας –σαφώς- αλλά θα πρέπει
να δούµε και τι θετικά αποτελέσµατα µπορεί να φέρει στον τόπο.
Εµείς αυτό που ζητάµε, ανεξάρτητα πώς θα ονοµάζεται Α’ τάξη,
Β’ τάξη, Γ’ τάξη ή δεν ξέρω πώς -είναι, να συνεχίσει η µόνιµη παρουσία των δύο υπαλλήλων στο Τυµπάκι. Δεν είναι, κατά την
άποψη µου, ακριβές αυτό που είπατε, ότι αν γίνει απόσπαση ενός
υπαλλήλου για ένα ή δύο µήνες δεν πληρώνεται επιπλέον. Δεν
ξέρω αν ονοµάζεται εκτός έδρας.
Τούτη την ώρα, λοιπόν, όπως σας έχω ενηµερώσει και µε το
έγγραφο, ο σταθµός εφοδιασµού καυσίµων των πλοίων, ο
οποίος είναι δέκα-δεκαπέντε χιλιόµετρα από αυτό το χώρο, εξυπηρετείται µε αποσπασµένους υπαλλήλους από το Ηράκλειο που
είναι µόνιµα εκεί, ανά ένα µήνα, ανά δύο µήνες κ.λπ.. Αυτοί, λοιπόν, έχουν ένα κόστος. Αυτό που σας ζητάω εγώ και σας το ζητούν όλοι οι Βουλευτές Ηρακλείου, Ρεθύµνου, ανεξαρτήτως
κόµµατος, είναι να παραµείνει η παρουσία του τελωνείου εκεί,
προκειµένου να υπάρχει εξυπηρέτηση των αναγκών και να µην
το αφήσετε στην ευχέρεια του διευθυντή, διότι ο διευθυντής
πήρε εξουσία –ο κάθε διευθυντής, αλλά αναφέροµαι και στον
προηγούµενο, σ’ αυτό που σας έθεσε ο κ. Αυγενάκης- και λέει,
«εγώ κρίνω ότι αυτό πρέπει να γίνει ή το άλλο». Άλλη είναι η δουλειά των διευθυντών. Να έχουν αποτελεσµατικό έργο και να προ-
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χωρούν τα θέµατα που τους ανατίθενται.
Θέλω, λοιπόν, µία απάντηση και πιστεύω ότι θα είναι ξεκάθαρη, όπως είστε ξεκάθαρος πάντα, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία του τελωνείου στο Τυµπάκι, για την εξυπηρέτηση της
νότιας Κρήτης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Παρακαλείται ο κ. Παντελής Οικονόµου, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για τις
καλές σας κουβέντες, για την επιδαψίλευση θετικών σχολίων για
το πρόσωπό µου, ότι είµαι πάντοτε καθαρός και ευθύς. Με αυτήν
την καθαρότητα, λοιπόν και την ευθύτητα, την οποία µε υποχρεώνετε τουλάχιστον, στην απάντηση αυτή να έχω, µετά από αυτήν
την ευγενική σας αναγνώριση, αρχίζω από εκεί που τελείωσα.
Είµαι ανοιχτός να έρθετε όποτε θέλετε και εσείς και όλοι οι
συνάδελφοι όλων των κοµµάτων και των δύο νοµών, πολύ ευχαρίστως, να µελετήσουµε από κοινού, το θέµα που θέσατε, ως
θέµα κόστους ωφέλειας. Δεν έχω καµµία αντίρρηση. Αν πράγµατι προκύπτουν τα συµπεράσµατα τα οποία υποστηρίζετε, δεν
έχω καµµία δυσκολία δι’ απλής αποφάσεως, δεν χρειάζεται κάτι
πιο περίπλοκο, να πάρουµε µία διαφορετική απόφαση.
Ερχόµαστε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν θέλω να µείνει στην Αίθουσα αυτήν η εντύπωση ότι υπάρχει εκχώρηση εξουσίας, όπως
δεν θα έπρεπε να συµβαίνει, προς τη διοικητική µηχανή. Η συγκεκριµένη απόφαση η οποία δεν αφορά ασφαλώς το Τελωνείο
Τυµπακίου, αφορά το σύνολο της αναδιάρθρωσης των τελωνείων της χώρας, σας υπενθυµίζω ότι απορρέει από υποχρέωση
που προκύπτει από αυτήν εδώ την Αίθουσα, που είναι και τυπικά
η πρώτη εξουσία η νοµοθετική, που είναι νόµος της χώρας, να
εφαρµοσθεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης της
φορολογικής και τελωνειακής µηχανής. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η εντολή. Ασφαλώς οι υπηρεσίες είναι απολύτως χρήσιµες
στη διαχείριση της πληροφόρησης.
Επίσης είναι πολύ σηµαντικό το ότι ως Βουλευτής της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας, επισηµαίνετε ότι κατά την εκτίµησή σας, η απόφαση, τα στοιχεία τα οποία εστάλησαν στην
υπηρεσία, δεν ήταν σωστά. Πολύ ευχαρίστως, σας καλώ, επαναλαµβάνω και όλους τους συναδέλφους, να το επανεκτιµήσουµε.
Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να πω το εξής. Αντιλαµβάνοµαι, γιατί,
κάτω από τη συγκεκριµένη οικονοµική δυσπραγία η οποία υπάρχει, αισθάνεται ακόµη περισσότερη ανησυχία ο πληθυσµός και
στο Τυµπάκι και σε άλλα µέρη, όταν µία δηµόσια υπηρεσία «κλείνει» και για λόγους οικονοµικούς είναι µία δραστηριότητα η
οποία αποµακρύνεται και δεύτερον, διότι η αποµάκρυνση της παρουσίας του κράτους σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας, δηµιουργεί µία πρόσθετη ανησυχία.
Δεν είναι όµως αυτός ο σκοπός της κρατικής µηχανής, δηλαδή
να εµπνέει απλώς εµπιστοσύνη διά της παρουσίας. Έχει και
αυτήν τη διάσταση. Πρέπει ταυτόχρονα, να αποδίδει και συγκεκριµένα αποτελέσµατα, διότι όλοι εµείς οι φορολογούµενοι πληρώνουµε ένα βαρύ κόστος, για να λειτουργεί ο κρατικός
µηχανισµός και καλά κάνουµε, διότι πρέπει να λειτουργεί αυτός
ο µηχανισµός. Το πώς αυτά τα χρήµατα, που είναι λεφτά φορολογουµένων, θα τοποθετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, νοµίζω ότι πρέπει να είναι και µία πρόνοια την οποία πρέπει να λάβουµε όλοι εδώ. Εξ ου και επαναλαµβάνω για τρίτη
φορά -και το εννοώ- ότι είστε ευπρόσδεκτος να µελετήσουµε και
αν αποδειχθεί ότι είναι σωστά τα όσα επικαλείσθε, να αναθεωρήσουµε τη συγκεκριµένη απόφαση όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παντελή Οικονόµου.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 399/17-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
ανάγκη κατάργησης του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων που
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εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ.
Στην επίκαιρη ερώτηση, εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Παντελής Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μία κουβέντα µόνο σχετικά µε την προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο αγαπητός συνάδελφος, κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, σχετικά µε το Τελωνείο Τυµπακίου, έχετε δεχθεί ερωτήσεις και από τη Δηµοκρατική Συµµαχία. Τα στοιχεία τα
οποία επικαλέστηκε, είναι απολύτως ακριβή. Επειδή είχαµε πραγµατοποιήσει προηγούµενη σύσκεψη για θέµατα της ευρύτερης
περιοχής της Μεσαράς και ιδιαίτερα του Δήµου Φαιστού, σας
κάνω γνωστό ότι αυτά που είχαµε συµφωνήσει, δεν λειτούργησαν τελικά. Αυτά που είχατε δεσµευθεί στη σύσκεψη ενώπιον δηµάρχου, Βουλευτών κ.λπ., δεν ίσχυσαν.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να ζητήσετε από τους υπηρεσιακούς
σας παράγοντες να σας ενηµερώσουν σχετικά µε την ακρίβεια
των στοιχείων που σας έχουν δώσει και να επανεξετάσετε, ανεξαρτήτως της δικής µας παρουσίας ή όχι -είµαστε διαθέσιµοι ανά
πάσα ώρα και στιγµή- διότι φοβούµαι πως δεν είστε καλά ενηµερωµένος, εξαιτίας των υπηρεσιακών σας παραγόντων και όχι
επειδή εσείς ο ίδιος δεν το επιθυµείτε.
Μπαίνω στο θέµα της επίκαιρης ερώτησης που έχω καταθέσει.
Αν και αντιλαµβανόµαστε πλήρως την ανάγκη να εισρέουν
χρήµατα στα άδεια ταµεία του κράτους, δεν είναι δυνατόν να ζητάµε από τους πολίτες να καλύψουν τις αδυναµίες του δικού σας
οικονοµικού επιτελείου. Οι λανθασµένοι υπολογισµοί σας και η
ανικανότητα είσπραξης οφειλών προς το κράτος, δεν δικαιολογούν επ’ ουδενί, αυτήν την ακατάσχετη φοροεπιδροµή στην
οποία έχει προβεί τον τελευταίο χρόνο και µάλιστα, όταν αποδεδειγµένα πλήττονται οι ίδιοι και οι ίδιοι φορολογούµενοι.
Να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς ο ίδιος αλλά και ο κ.
Βενιζέλος, πολύ πρόσφατα, είχατε χαρακτηρίσει λανθασµένη την
πρακτική να επιβάλλονται επιπλέον, φόροι στα ήδη φορολογηµένα ακίνητα και µάλιστα, µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ. Και
εσείς ο ίδιος το είχατε πει και µάλιστα σε συνέντευξή σας στα
Μέσα Ενηµέρωσης.
Το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται µέσω της
ΔΕΗ, αποτελεί για τη Δηµοκρατική Συµµαχία ένα εντελώς άδικο,
οριζόντιο και ισοπεδωτικό οικονοµικό µέτρο, ειδικά, όταν οι πολίτες πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν κάθε χρόνο, φόρους
για την ακίνητη περιουσία. Ήδη, εξαιτίας της παρατεταµένης
ύφεσης αλλά και της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας
του λαού, µεγάλο µέρος των νοικοκυριών δεν µπορεί να πληρώσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ήδη, κύριε Υπουργέ, τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά είναι αντιµέτωπα µέσα στο καταχείµωνο, µε τη διακοπή ηλεκτροδότησης.
Πριν µερικές µέρες, αρκετοί απεγνωσµένοι πολίτες του Ηρακλείου έκαναν κατάληψη στο υποκατάστηµα της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι.
Επισηµαίνεται ότι το χαράτσι της ΔΕΗ αποτελεί εξοντωτικό
φόρο, που δεν συνδέεται ούτε µε το εισόδηµα ούτε µε τον
πλούτο και αποτελεί κυριολεκτικά κεφαλικό φόρο ακινήτου. Το
γεγονός ότι µεγάλο µέρος των ελληνικών νοικοκυριών δεν µπορεί να πληρώσει τα τιµολόγια της ΔΕΗ, εκφράζεται ήδη µε τις
σφοδρές αντιδράσεις της κοινωνίας, που υπάρχουν σε όλα τα
επίπεδα. Μάλιστα, η ΔΕΗ έχει εκδώσει ήδη, τριάντα χιλιάδες εντολές διακοπής της ηλεκτροδότησης, που αποδεικνύουν τη δραµατική, πλέον, κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετά
νοικοκυριά που ζουν στα όρια της φτώχειας.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία πρότεινε εξαρχής αντί για το χαράτσι της ΔΕΗ, να ληφθούν συγκεκριµένα δηµοσιονοµικά µέτρα,
για τα οποία βεβαίως, είχαµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση,
τότε, στην περίοδο συζήτησης για το µεσοπρόθεσµο.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, κι εσάς και το οικονοµικό επιτελείο,
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να εξετάσετε την πρόταση της Δηµοκρατικής Συµµαχίας για την
πλήρη κατάργηση του έκτακτου ειδικού φόρου ακινήτων µέσω
ΔΕΗ και να αφουγκραστείτε επιτέλους, την κοινωνία των πολιτών, που, ενώ ήδη έχουν δει το εισόδηµά τους να συρρικνώνεται,
δραµατικά, θα έλεγα, ακούν µε απόγνωση τις απειλές για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, ενός -για να χρησιµοποιήσω πάλι
ένα δικό σας όρο- θεµελιώδους κοινωνικού αγαθού και µάλιστα,
εν µέσω χειµερινής περιόδου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να λάβετε ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα, καθώς το
έκτακτο ειδικό τέλος είναι άδικο, είναι ισοπεδωτικό και ενισχύει
το αίσθηµα της άνισης κατανοµής της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δεν είναι µια ανεδαφική πρόταση, αλλά µια ορθολογιστική και
κοινωνικά δίκαιη πρωτοβουλία. Παρακαλώ πάρτε την άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παντελής Οικονόµου, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, έχει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κι εσάς, κύριε συνάδελφε,
για την επίκαιρη ερώτηση.
Θα χρησιµοποιήσω την ευκαιρία να κάνω ορισµένες αναφορές
γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο
τέλος.
Πρώτον, σε κανένα νοικοκυριό δεν πρόκειται να κοπεί το ηλεκτρικό. Και αυτό δεν είναι εξαγγελία, αλλά αυτό προβλέπεται
ασφαλώς και από τις διατάξεις του νόµου, αλλά και από πρόσθετη ερµηνευτική εγκύκλιο, η οποία έχει κυκλοφορήσει. Θα σας
παρακαλέσω, αν επισηµάνετε ότι υπάρχει νοικοκυριό στο οποίο
κόπηκε το ηλεκτρικό, να µου πείτε ποιο είναι συγκεκριµένα. Γιατί
οι εντολές οι οποίες υπάρχουν….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μα, κύριε Υπουργέ…
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με συγχωρείτε, βιάζεστε και δεν ακούτε.
Η εντολή η οποία έχει δοθεί στη ΔΕΗ, είναι λόγω αδυναµίας
καταβολής του τέλους, να µην υπάρξει καµµία διακοπή σε νοικοκυριό.
Δεύτερον, µε τη συγκεκριµένη εγκύκλιο, υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος που οι οικονοµικά αδύναµοι να καταβάλουν το συγκεκριµένο τέλος, προστρέχουν στην εφορία και κάνουν αίτηση
µη διακοπής και µέχρι να συζητηθεί αυτή, δεν πρόκειται να γίνει
καµµία διακοπή. Άρα υπάρχει πολλαπλή διασφάλιση της µη διακοπής.
Τρίτον, ακόµα και σε απόφαση του διευθυντή της ΔΟΥ να γίνει
διακοπή, υπάρχει δικαίωµα ένστασης. Κατά συνέπεια, πού είδατε
ότι γίνονται αυτές οι διακοπές σε νοικοκυριά; Αυτό το οποίο έχει
συµβεί και έχει υποπέσει στην αντίληψή µου, είναι το εξής. Υπάρχουν µεγαλοοφειλέτες προς τη ΔΕΗ, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες προφασίζονται ότι έχει προστεθεί το τέλος
στο λογαριασµό και γι’ αυτό δεν πληρώνουν. Είναι µεγαλοοφειλέτες από προηγούµενους λογαριασµούς. Για την αδυναµία καταβολής του λογαριασµού, ο οποίος ήρθε το Νοέµβριο και
περιέχει το τέλος, δεν έχει γίνει ούτε µία διακοπή σε νοικοκυριό
και δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό το λέω, για να καθησυχάζονται
και οι συµπολίτες µας που µας ακούνε.
Επίσης πράγµατι, δηµιουργήθηκε ένα δεύτερο πρόβληµα, το
οποίο είναι ότι, επειδή το τέλος αυτό καταβάλλεται σε δόσεις,
θεωρείται ότι δεν έχει εξοφληθεί, όταν έχει πληρωθεί η πρώτη
δόση και στο µεσοδιάστηµα, υπάρχει µία δυσκολία µετακίνησης
του καταναλωτή από προµηθευτή ενέργειας σε έναν άλλον προµηθευτή ενέργειας, που είναι ένας από τους σκοπούς της επονοµαζόµενης απελευθέρωσης της αγοράς. Και γι’ αυτό έχει
δοθεί εντολή και στις δικές µου υπηρεσίες να συνεργαστούν µε
τη ΔΕΗ και εντός της εβδοµάδος, να λυθεί, ώστε οποιοσδήποτε
θέλει για οποιονδήποτε λόγο να µετακινηθεί από πάροχο σε πάροχο, να µπορεί να το κάνει, χωρίς να υπάρχει το εµπόδιο ότι
οφείλει µία δόση. Αυτά σε ό,τι αφορά την πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά το ίδιο το τέλος, άκουσα µε προσοχή την υιοθέτηση εκ µέρους σας, χαρακτηρισµών για το τέλος, οι οποίοι
κυκλοφόρησαν στην αρχή, σε Μέσα Ενηµέρωσης, δηλαδή «χαράτσι», «άδικος φόρος» κ.λπ.. Επ’ αυτών στη δευτερολογία µου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, θα µιλήσω πολύ
περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ ευθέως
να καταργήσετε το χαράτσι της ΔΕΗ, έτσι ξεκάθαρα και έντιµα.
Και όλα αυτά που µας λέτε ότι δεν έχει κοπεί σε κανένα νοικοκυριό το ρεύµα, είναι λάθος. Ή είστε ανενηµέρωτος ή αυτήν τη
στιγµή, θέλετε να δώσετε λάθος πληροφορίες. Δεν ισχύει αυτό
που λέτε, Υπουργέ µου.
Συµπληρωµατικά της πρωτολογίας µου, θα µου επιτρέψετε να
θέσω συγκεκριµένα ερωτήµατα και παρακαλώ απαντήστε µου.
Τα έχει θίξει όχι κάποιος άσχετος ή ο οποιοσδήποτε, αλλά ο Συνήγορος του Πολίτη, περιµένοντας να πάρετε ξεκάθαρη θέση επ’
αυτού.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, προτίθεστε να προβλέψετε διαδικασία διόρθωσης των σφαλµάτων στον υπολογισµό του τέλους,
στην περίπτωση που ο υπολογισµός έγινε µε βάση εσφαλµένη
τιµή ζώνης και πλασµατικών τετραγωνικών;
Δεύτερον, θα επανεξετάσετε την επιβολή του τέλους σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν πρόκειται για δοµηµένες επιφάνειες;
Τρίτον, υπάρχει η βούληση να επεκταθεί η απαλλαγή από το
τέλος σε άτοµα που αποδεδειγµένα αδυνατούν να καταβάλουν
τέλος µε βάση το προσωπικό τους εισόδηµα και την οικογενειακή
τους κατάσταση;
Τέταρτον, και τέλος, προτίθεστε να µελετήσετε την επέκταση
της επιβολής του τέλους µε µειωµένο συντελεστή υπό προϋποθέσεις σε άτοµα µε κάθε είδους βαριά αναπηρία;
Κύριε Υπουργέ, σας είπα στην αρχή -και το επαναλαµβάνω και
τώρα- ότι τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά είναι ήδη αντιµέτωπα µε
τη διακοπή του ρεύµατος και σε πολλά άλλα έχει ήδη διακοπεί.
Δεν σας συγκινούν, αλήθεια, οι άνεργοι, κύριε Υπουργέ, που αυξάνονται δραµατικά και φτάνουν ήδη στο 20% µε 25% των συµπολιτών µας, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις και η µεγάλη µείωση
στο εισόδηµα της µέσης ελληνικής οικογένειας; Και είστε έτοιµοι
να στερήσετε από τους συµπολίτες µας το κοινωνικό αγαθό που
λέγεται «ηλεκτρικό ρεύµα»;
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι, κύριε Υπουργέ, και µαζί µου εκπλήσσονται και όλοι οι Έλληνες που παρακολουθούν αυτήν την
ώρα τη συζήτηση, από την απίστευτη προχειρότητα µε την οποία
σχολιάζετε και επιβάλλετε τελικά ένα φοροεισπρακτικό µέτρο,
που βεβαίως είναι χαράτσι. Στην προσπάθειά σας να καλύψετε
την ολιγωρία του οικονοµικού επιτελείου ή την ανικανότητα να
εφαρµόσει τα µέτρα εξυγίανσης, που έχουν ήδη συµφωνηθεί µε
τους εταίρους µας, ανακοινώνετε και εφαρµόζετε χαράτσια που
στερούνται κάθε είδους λογικής, αλλά και κοινωνικής ηθικής. Το
έκτακτο τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται µέσω της
ΔΕΗ, ξεπερνά κάθε φαντασία. Χωρίς να υπολογίσετε απλούς φορολογικούς κανόνες, όπως το εισόδηµα, επενδύετε σε ένα κεφαλικό φόρο και µάλιστα για περιουσιακά στοιχεία πολιτών που
ήδη έχουν φορολογηθεί πολλαπλώς.
Τι να πούµε για τον ελλιπέστατο σχεδιασµό αυτού της δικής
σας επινόησης χαρατσίου;
Αναγκαστήκατε κατόπιν εορτής, κύριε Υπουργέ -και αυτό οφείλετε να το παραδεχθείτε- να προβείτε σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, χωρίς να το
κάνετε και αυτό σωστά. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που πρεσβεύετε, ως Υπουργείο Οικονοµικών;
Για να ανοίξουµε, λοιπόν, το θέµα, σας ζητώ ξεκάθαρα να καταργήσετε άµεσα το χαράτσι και βεβαίως, παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να απαντήσετε -αλλά να απαντήσετε- στα τέσσερα
ερωτήµατα τα οποία σας έθεσα επιπλέον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο επί της δευτερολογίας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριοι συνάδελφοι, αποφασιστικότητα στο ύφος δεν
είναι απόδειξη ορθότητας των ισχυρισµών.
Πρώτα-πρώτα, πώς ζητάτε να καταργηθεί ένας νόµος; Το
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τέλος προβλέπεται διά νόµου. Με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα
έκτακτο τέλος διετούς διάρκειας για το οποίο, εν συνεχεία,
έχουµε διευκρινίσει ότι θα ενσωµατωθεί στο εθνικό φορολογικό
σύστηµα, προφανώς διότι υπάρχουν και άλλοι φόροι στο ακίνητο. Και εγώ αυτό έχω πει, όχι αυτό που είπατε εσείς ότι έχω
πει. Έχω πει αυτό, ότι υπάρχουν και άλλοι φόροι και πρέπει να
υπάρχει µια δικαιότερη φορολογική µεταχείριση του ακινήτου.
Αν θέλετε, να σας πω και κάτι άλλο; Κάθε άλλο παρά κεφαλικός φόρος είναι. Δεν µπαίνει σε κεφάλι, αλλά µπαίνει σε ηλεκτροδοτούµενα τετραγωνικά µέτρα. Χαράτσι είναι ο κεφαλικός
φόρος, δηλαδή, σε κάθε Έλληνα βάζουµε 5 ευρώ. Αυτός είναι ο
κεφαλικός φόρος, το χαράτσι. Τώρα, αν το λένε διάφοροι σε κανάλια έτσι, είναι δικαίωµά τους, αλλά δεν είναι.
Αντιθέτως είναι ο πιο αναλογικός και δίκαιος φόρος, γιατί;
Διότι µπαίνει µε κριτήριο την παλαιότητα του ακινήτου. Έτσι είναι
ακριβέστατα και ακούστε. Με όση υποµονή άκουσα τις ανακρίβειες που είπατε, ακούστε τα ακριβή που σας λέω µε την ίδια
υποµονή, τουλάχιστον. Μπαίνει µε βάση τα τετραγωνικά, την παλαιότητα και ο σχεδιασµός είναι να προβλεφθούν και οι χρήσεις
του ακινήτου -γιατί αυτό πράγµατι δεν προβλέπεται, είναι µια
ατέλεια και πρέπει να προβλεφθεί, δηλαδή, δεν µπορεί να φορολογείται το ίδιο ένα υπόγειο και ένα ρετιρέ- όπως και οι διάφορες
τιµές ζώνης.
Επίσης, θα έχετε καταλάβει ότι δηµοτικά τέλη και άλλα τέλη
εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ. Δεν είναι το
πρώτο τέλος που εισπράττεται µε αυτόµατο τρόπο -και το ανακαλύψατε τώρα και εσείς και ο Συνήγορος του Πολίτη, τον
οποίον επικαλείστε- διότι οι λογαριασµοί της ΔΕΗ έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί επί σειρά ετών για την είσπραξη τελών και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται. Είναι ένας τρόπος να υπάρξει
µια πιο ακριβής απεικόνιση των ακινήτων, η οποία δυστυχώς δεν
υπήρχε.
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Λέτε ισοδύναµα µέτρα, τα οποία
όµως δεν τα εκφωνείτε. Όταν λέµε ισοδύναµα µέτρα πρέπει να
τα εκφωνούµε. Δηλαδή, «καταργείστε αυτό και βάλτε αυτό». Το
«βάλτε αυτό» δεν άκουσα να λέτε, γιατί είναι δυσάρεστο.
Εγώ σας λέω ότι και το δικό σας κόµµα είναι προσκεκληµένο
από βδοµάδα στη συζήτηση για εθνικό φορολογικό σύστηµα που
αρχίζει και εκεί ελάτε να πείτε τα ισοδύναµα µέτρα να δούµε ποια
είναι.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω και κάτι άλλο, ότι ο φόρος µεγάλης
ακίνητης περιουσίας δεν έχει εισπραχθεί για το 2010, όπως
ακόµα και µέρος του ΕΤΑΚ του 2009 δεν έχει εισπραχθεί, διότι η
προηγούµενη κυβέρνηση -για να σας προλάβω και µην ανησυχείτε, θα τα ακούσετε όλα ακριβώς όπως έχουν- αδυνατούσε να
οργανώσει τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
και να στείλει τα σηµειώµατα. Γι’ αυτό και για κανέναν άλλο λόγο.
Ο προβληµατισµός που υπάρχει είναι το συγκεκριµένο έκτακτο
τέλος που έχει επιβληθεί για δυο χρόνια και οι φόροι, οι οποίοι
προϋπήρχαν και αδυνατούσε η κυβέρνηση την οποία υποστηρίζατε τότε να εισπράξει πώς µπορεί να ενσωµατωθούν σε ένα φορολογικό σύστηµα, ώστε να είναι µια πιο δίκαιη επιβάρυνση;
Υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Υπάρχουν ακίνητα σε χωριά τα
οποία ηλεκτροδοτούνται, των οποίων τα τετραγωνικά µπορεί να
είναι πολλά, αλλά να είναι φτωχικά. Και αυτά πρέπει ενδεχοµένως να έχουν άλλη µεταχείριση.
Ελάτε από Δευτέρα να τα συζητήσουµε. Όµως, πετώντας έναν
γενικό χαρακτηρισµό «αυτό είναι χαράτσι» δεν ωφελείται η συζήτηση και στην ουσία, δεν ωφελείται ούτε ο καταναλωτής.
Σε ό,τι δε αφορά την κοινωνική πολιτική και την αδυναµία µας
για τους φτωχούς, τους άνεργους, τα άτοµα µε αναπηρία, εµείς
φέραµε όχι απλώς τις αρχικές προβλέψεις του νόµου, αλλά και
επιπρόσθετη εγκύκλιο η οποία τα διευκρινίζει όλα αυτά. Επαναλαµβάνω δε την πρόσκλησή µου και πρόκλησή µου ταυτοχρόνως: Φέρτε µου ένα λογαριασµό ανήµπορου…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Το ξέρω. Θα σας φέρω.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ναι, αλλά θα δω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Θα σας φέρω, κύριε Υπουργέ,
από το Ηράκλειο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µικών): Βεβαίως, θα φέρετε το λογαριασµό και θα το διακινήσετε
και θα πούµε ότι είναι ανήµπορος αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει
ηλεκτρικό στο σπίτι. Διότι, συν τοις άλλοις και ένας άλλος λόγος
που είναι δίκαιο το συγκεκριµένο µέτρο είναι ότι είναι µόνο για
ηλεκτροδοτούµενα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα για ενοικίαση, δεν τα κατοικούν και δεν είναι ενοικιασµένα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί νοµίζω ότι δεν βλάπτεται ο διάλογος.
Έχουν διακόψει οικειοθελώς εδώ και καιρό την παροχή, διότι
δεν έχει κανένα νόηµα -γιατί να πληρώνουν το τέλος;- και δεν
πληρώνουν το τέλος. Αυτό, για να δείτε πόσο χαράτσι είναι το
δήθεν χαράτσι που λέτε.
Ως προς το ότι οι υπηρεσίες µου δεν µε ακούν, έχω να σας πω
το εξής: Θα σας κοινοποιήσω το απόγευµα την εγκύκλιο που έχω
στείλει για εφαρµογή της απόφασης, αυτής που είπατε πριν για
το Δήµο Φαιστού. Έχω κοινοποιήσει απόφαση για άµεση αποστολή του προσωπικού. Από εκεί και πέρα, επειδή πράγµατι σε
συγκεκριµένες περιοχές υπάρχει απειθαρχία των διευθυντών των
ΔΟΥ, εγώ δεν είµαι µε τους διευθυντές των ΔΟΥ. Εγώ είµαι µε
τον κόσµο που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει και άλλη Εγκύκλιος που θα τη βάλω στις θυρίδες όλων των συναδέλφων όλων
των κοµµάτων και πηγαίνετε να κυνηγήσετε τους διευθυντές των
ΔΟΥ εκεί που δεν εφαρµόζουν τις αποφάσεις.
Μη µου λέτε, λοιπόν, ότι δεν ξέρω. Όχι απλώς ξέρω καλά,
αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά και ενεργώ κιόλας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 105ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλωσορίσατε παιδιά. Παρακολουθείτε τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Οι Βουλευτές ελέγχουν τους Υπουργούς και έχουν τρίλεπτο και οι µεν και οι δε για να τοποθετηθούν.
Ο συνάδελφος Βουλευτής Α’ Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί η τώρα τρίτη µε αριθµό 402/17-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολου Νάνου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων υγείας και ασφάλειας στην «Ελληνική Χαλυβουργία»
Μαγνησίας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Απόστολου Νάνου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης
Κουτσούκος.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος να διατυπώσει επί δίλεπτο
την ερώτησή του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην «Ελληνική Χαλυβουργία» στη Μαγνησία, στο Βόλο και
στο Βελεστίνο, στα δύο εργοστάσια που υπάρχουν, το 2006 έγινε
ένα θανατηφόρο ατύχηµα στα ελασµατουργεία. Βέβαια και τα
προηγούµενα χρόνια έχουν γίνει αρκετά ατυχήµατα και, µάλιστα,
θανατηφόρα. Από τότε έχουν διενεργηθεί κάποιοι έλεγχοι από
την Επιθεώρηση Εργασίας που φυσικά δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις ενός εργασιακού χώρου µε ιδιαίτερα επιβαρυµένες
συνθήκες από πολλές απόψεις.
Αυτή την περίοδο στα εργοστάσια αυτά έχει επιβληθεί καθεστώς εντατικής εργασίας και τροµοκρατίας των εργαζοµένων,
για να καλύψουν προφανώς και τις ανάγκες σε παραγγελίες
λόγω της απεργίας του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο.
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Σύµφωνα µε καταγγελίες των συνδικαλιστών, η Επιθεώρηση
Εργασίας δεν έχει τα κατάλληλα µέσα και το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό για να πραγµατοποιήσει ουσιαστικούς ελέγχους. Επίσης, παρά τις οχλήσεις του Συνδικάτου Μετάλλου
Μαγνησίας προς την Επιθεώρηση Εργασίας για να δοθούν οι έγγραφες εκτιµήσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους, υπήρξε
συστηµατική άρνηση και κάτω από αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για νέα ατυχήµατα.
Θέλουµε να µάθουµε τι µέτρα πρόκειται να πάρει το Υπουργείο σας για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και την αποφυγή νέων εργατικών ατυχηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Κουτσούκος να πάρει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η χώρα µας έχει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο,
θα έλεγα, θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία.
Αυτό το θεσµικό πλαίσιο έχει δύο σκέλη, το σκέλος της πρόληψης, µιας και προβλέπει τους γιατρούς εργασίας και τους τεχνικούς ασφαλείας και το σκέλος της προστασίας, µιας και
προβλέπει την εκτίµηση του κινδύνου και τη µέτρηση των αιτιών
που λειτουργούν βλαπτικά για την εργασία ή που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα.
Πάρα πολύ πρόσφατα, µε το ν.3850/10, όλο αυτό το πλαίσιο
συµπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε στον κώδικα των νόµων για
την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και ήδη βρισκόµαστε
στο µέσο µιας τριετούς προσπάθειας για το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο για την υγιεινή και την ασφάλεια, το οποίο µάλιστα παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό στη Λάρισα, σε µια ηµερίδα της
υπηρεσίας µας. Έχει παρουσιαστεί και εδώ στη Βουλή, στη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Πέρα από τα µέτρα πρόληψης και προστασίας, η φιλοσοφία
του θεσµικού πλαισίου που ισχύει είναι ότι τη βασική ευθύνη, την
αποκλειστική ευθύνη την έχει ο εργοδότης για να παίρνει τα
µέτρα και της πρόληψης και της προστασίας. Οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας µέσα από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχουν την τήρηση της νοµοθεσίας.
Στην προκειµένη περίπτωση, λοιπόν, έχουµε δύο µονάδες που
απασχολούν συνολικά τριακόσιους εξήντα εργαζόµενους, το Χαλυβουργείο και το Ελασµατουργείο για τα οποία, όπως µε έχει
ενηµερώσει η αρµόδια υπηρεσία –και µπορώ να καταθέσω τα
στοιχεία, γιατί είπατε ότι δεν σας ενηµερώνει- έχει πραγµατοποιήσει την τελευταία πενταετία ογδόντα τέσσερις ελέγχους, έχει
εξετάσει µια σειρά εργατικά ατυχήµατα και έχει επιβάλει πολύ
σηµαντικά πρόστιµα, όταν διαπίστωσε ότι η επιχείρηση δεν τηρούσε αυτά που η νοµοθεσία επιβάλλει. Έχει δε εξετάσει και τις
µετρήσεις που έχουν γίνει για τους κινδύνους που σας ανέφερα
νωρίτερα. Τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί είναι στο ύψος των
55.000 ευρώ αθροιστικά και για τις δύο µονάδες.
Σε ό,τι δε αφορά το εργατικό ατύχηµα που έγινε το 2006, θέλω
να σας πω ότι ο εργοδότης και ο υπεύθυνος έχουν δικαστεί πρωτόδικα σε τρεισήµισι και τρία χρόνια. Άρα η υπηρεσία έχει κάνει
τη δουλειά της αποδίδοντας τις ευθύνες και θα συνεχίσει να την
κάνει, µε δεδοµένο ότι έχει και γιατρό εργασίας και τεχνικούς
διαφόρων ειδικοτήτων, ο δε προϊστάµενος της αρµόδιας διεύθυνσης είναι και ο ίδιος µεταλλειολόγος-µεταλλουργός και έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το εργοστάσιο.
Η δική µας εκτίµηση είναι ότι µε τη συστηµατική δουλειά είχαµε µία σηµαντική µείωση των ατυχηµάτων που αγγίζει το 50%,
δηλαδή ενώ την προηγούµενη περίοδο είχαµε πάνω από πενήντα
εργατικά ατυχήµατα στις δύο µονάδες, την περίοδο στην οποία
αναφέροµαι εγώ µε τα στοιχεία, δηλαδή από το 2006 µέχρι τώρα,
έχουν µειωθεί στα τριάντα.
Δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν σηµαίνει ότι θέλουµε να υπάρχουν ατυχήµατα ούτε πολύ περισσότερο ότι δεν
αυξάνονται οι κίνδυνοι κάτω από την εντατικοποίηση της εργασίας. Απλώς, θέλω να σας πω ότι οι υπηρεσίες µας έχουν κάνει
ό,τι µπορούν.
Όσον αφορά τα ζητήµατα δε που αναφέρετε στην ερώτησή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας για το φούρνο και τη λειτουργία του, πρέπει να σας πω ότι
η αδειοδότηση του εργοστασίου δεν είναι αντικείµενο της δικής
µας υπηρεσίας, αλλά των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρώην Βιοµηχανίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Απόστολος Νάνος για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι στη Χαλυβουργία, όπως ανέπτυξα και νωρίτερα, έχουν γίνει τα περισσότερα ατυχήµατα στη Μαγνησία. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήµατα ήταν θανατηφόρα.
Δεν µιλάω µόνο για πρόσφατη περίοδο, αλλά στη διάρκεια χρόνου. Το χειµώνα που µας πέρασε είχαµε θανατηφόρο ατύχηµα
και στον Ασπρόπυργο, πάλι στον ίδιο εργοδότη.
Γι’ αυτά τα ατυχήµατα, όπως είπατε και εσείς, η εταιρεία έχει
καταδικαστεί µε οικονοµικά πρόστιµα, τα οποία δεν αξιολογούνται ως ποσά σε σχέση µε τις ανθρώπινες ζωές. Οι κυριότεροι
λόγοι είναι η εντατικοποίηση της εργασίας και τα ελλιπή µέτρα
προστασίας.
Αρκετές φορές βέβαια έχει απασχολήσει και την τοπική κοινωνία του Βόλου αλλά και της περιφέρειας γενικότερα, η µόλυνση
του περιβάλλοντος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο, που επιδρά τόσο στους εργαζόµενους όσο και σ’ ολόκληρη την περιοχή.
Τεράστια κέρδη υπήρχαν όλο αυτό το διάστηµα, στα χρόνια που
πέρασαν, από την πλευρά του εργοδότη και όσον αφορά αποκλειστικά και µόνο σ’ αυτόν.
Τώρα µάλιστα, λόγω της κρίσης –το γνωρίζετε βέβαια κι εσείςτης µείωσης της τιµής του σιδήρου και χάριν της ανταγωνιστικότητας κι όχι της µείωσης της παραγγελιών, ο εργοδότης εκβιάζει τους εργαζόµενους µε την απειλή της απόλυσης ή του
κλεισίµατος του εργοστασίου, για να αποδεχθούν να δουλέψουν
πεντάωρο ή µε εκ περιτροπής εργασία. Βέβαια έχει πάρει την
απάντηση και από τους εργαζόµενους του Ασπροπύργου, όπου
οι χαλυβουργοί έχουν απεργία πάνω από ογδόντα δύο µέρες και
δείχνουν το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει το σύνολο των
εργαζοµένων για να αποφευχθούν αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές
και βέβαια για να χαράξουν και µια άλλη πολιτική προς όφελός
τους, µε προοπτική. Έχουν γίνει και στο Βόλο δύο εικοσιτετράωρες απεργίες συµπαράστασης στον αγώνα των χαλυβουργών
αυτών και για να παρθούν πίσω οι απολύσεις των εξήντα πέντε
εργαζοµένων.
Δυστυχώς όµως οι πολιτικές της προηγούµενης κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ όσο και της σηµερινής, ενθαρρύνουν τους εργοδότες µε πρόσχηµα την κρίση να προχωρούν στις ανατροπές των
εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συµβάσεων, και να απαιτούν δραστικές µειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών.
Το ρόλο του «λαγού» δυστυχώς έχει αναθέσει ο ΣΕΒ στον Μάνεση, να εφαρµόσει τις πολιτικές αυτές γενικεύοντας στο σύνολο
των εργαζοµένων της περιοχής. Όµως είναι γεγονός ότι ο αγώνας που διεξάγεται στη Χαλυβουργία έχει ταράξει τα νερά, γι’
αυτό και ορισµένοι προσπαθούν µε δηλώσεις τους να καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους και στον τοπικό ΣΕΒ. Συµµετέχουν
στον εκφοβισµό και στην τροµοκράτηση των εργαζοµένων κι
ενεργοποιούν λογικές κοινωνικού αυτοµατισµού. Εξάλλου ο ΣΕΒ,
και τοπικά αλλά και πανελλαδικά, έχει αναλάβει και το ρόλο του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
Όντως είχαν γίνει έλεγχοι στα εργοστάσια του Βόλου –αναφέρατε και το νούµερο- από το τοπικό ΣΕΠΕ, υπό αντίξοες βέβαια
συνθήκες, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και µάλιστα εξειδικευµένο. Το θέµα είναι ότι παρά τις οχλήσεις του Συνδικάτου Μετάλλου της Μαγνησίας προς το ΣΕΠΕ για να δοθούν
οι έγγραφες εκτιµήσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους,
υπάρχει ακόµη και τώρα συστηµατική άρνηση. Υπόθεση του συνδικάτου είναι να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγείας
και ασφάλειας των εργαζοµένων και την αποφυγή νέων πιθανών
ατυχηµάτων. Κι ευθύνη βέβαια της Κυβέρνησης είναι να ενισχύσει το τοπικό ΣΕΠΕ στην ανάδειξη των προβληµάτων, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και για να µην υπάρξουν ξανά
ανθρώπινα θύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκος,
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προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, αναφερθήκατε στη µεγάλη
απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο. Γι’ αυτό το
θέµα είχαµε συζητήσει εδώ στη Βουλή µε αφορµή ερώτηση του
συναδέλφου του ΚΚΕ κ. Πρωτούλη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Και τη Δευτέρα θα υπάρξει και πάλι
ερώτηση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα έχουµε πάλι τη Δευτέρα ερώτηση; Ωραία.
Αυτή είναι µια πονεµένη ιστορία και πρέπει να σας πω –θα το
επαναλάβω και τη Δευτέρα- ότι στην τρίτη ή τέταρτη τριµερή που
έγινε µε πρωτοβουλία µας, της πολιτικής ηγεσίας, και κράτησε
πάνω από τέσσερις ώρες και µετά από συµβιβαστικές προτάσεις
που έκανε το Σωµατείο των εργαζοµένων, η αίσθησή µου είναι
ότι θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί συµφωνία, να κλείσει αυτό
το µέτωπο, το οποίο αναµφίβολα επηρεάζει όσα γίνονται στο
Βόλο, γιατί µεταφέρεται εκεί και η κοινωνική και η συνδικαλιστική
πίεση και αυτό έχει να κάνει µε τη µεταφορά της παραγωγικής
δραστηριότητας σ’ αυτό το εργοστάσιο. Γιατί ενώ εκεί ο εργοδότης, όπως είπατε, πέτυχε µία συµφωνία µε το σωµατείο για
µείωση των ωρών απασχόλησης, εντούτοις αυτή η συµφωνία δεν
υλοποιείται γιατί αναγκάστηκε να δουλεύει εντατικά για να βγάλει τις παραγγελίες.
Εγώ εκτιµώ ότι έγιναν λάθη κι από τις δυο πλευρές, που ενδεχοµένως θα οδηγήσουν σε µια παρατεταµένη κοινωνική σύγκρουση στον Ασπρόπυργο και ίσως βγάλουν στην ανεργία
εκατοντάδες εργαζόµενους, κάτι που είναι απευκταίο για µας.
Εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα, κύριε συνάδελφε, τους διακόσιους τριάντα χιλιάδες εργαζόµενους που επιδοτούµε να τους
κάνουµε ούτε έναν παραπάνω. Αλλά, δυστυχώς, τέτοιες εξελίξεις µας θλίβουν και δεν έχουµε και εργαλεία να παρέµβουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σε ό,τι τώρα αφορά το Βόλο, θα σας δώσω τα στοιχεία των
ελέγχων, η δε υπηρεσία µε έχει διαβεβαιώσει προφορικά και
γραπτά ότι είναι στη διάθεση των συνδικαλιστών, είναι σε ανοικτή
γραµµή καθηµερινά. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και στα δύο εργοστάσια λειτουργούν –από ότι µε έχουν ενηµερώσει- υποδειγµατικά και οι δύο εργασιακές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας,
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται µε την υπηρεσία µας και να ελέγχουν την τήρηση των κανόνων. Το γεγονός
δε αυτό που σας είπα ότι σαν αποτέλεσµα αυτών των συστηµατικών ελέγχων έχουµε µια µείωση των ατυχηµάτων δείχνει ότι γίνεται µια προσπάθεια. Όµως, θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής
µαζί σας. Όταν υπάρχει εντατικοποίηση και κοινωνική οξύτητα,
όπως έχει µεταφερθεί αυτήν τη στιγµή στο Βόλο, πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να επιστήσω και τη δική σας προσοχή, γιατί ξέρω ότι
έχετε άµεση σχέση µε τους εργαζόµενους στην περιοχή να συνεργαστούµε, για να µην οδηγηθούµε σε άλλα ατυχήµατα, σαν
αυτό που είπατε. Πρέπει δε να σας πω ότι επίσης, για το εργατικό
ατύχηµα στη «Χαλυβουργία», εδώ στον Ασπρόπυργο, υπήρξε
κατ’ αρχάς καταδίκη, από όσο γνωρίζω. Τώρα, το ίδιο έχει συµβεί
και µε το ατύχηµα που έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια.
Εγώ, λοιπόν, εκτιµώ ότι οι δικοί µας άνθρωποι, οι οποίοι –επαναλαµβάνω- είναι κατηρτισµένοι τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων,
είναι γιατροί και παρακολουθούν και εφαρµόζουν τη νοµοθεσία
σε συνεργασία µε όλους τους φορείς, εργατικό κέντρο, σωµατεία, µπορούν να είναι πάρα πολύ αυστηροί στην εφαρµογή των
νόµων. Και αν χρειαστεί, αν εκτιµηθεί, µπορούµε να βρούµε και
άλλους τρόπους να κάνουµε ελέγχους. Γιατί πρέπει να ξέρετε –
ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι το σύστηµα των ελέγχων σε
ένα βαθµό στηρίζεται και σε ιδιωτικές εταιρείες που δίνουν πιστοποιητικά, τις οποίες πολλές φορές δεν έχουµε τη δυνατότητα
να τις πιστοποιήσουµε, για να δούµε την ακρίβεια των µετρήσεων. Αν υπάρχουν, λοιπόν, άλλα ζητήµατα περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, για τα οποία δεν µπορώ να σας απαντήσω,
µπορείτε να απευθυνθείτε στα αρµόδια Υπουργεία, το ίδιο και
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για τις αδειοδοτήσεις.
Σε ό,τι αφορά βέβαια την εκτίµηση των κινδύνων, αν θέλετε
µπορούµε να ενεργοποιήσουµε και τις κεντρικές µας υπηρεσίες
και το ΚΥΑΕ, δηλαδή το κεντρικό εργαστήριο, προκειµένου να
κάνουµε µετρήσεις αν αµφισβητηθούν.
Πάντως, οι φάκελοι των εργαζοµένων είναι συµπληρωµένοι
από το γιατρό εργασίας, γίνονται µετρήσεις, ακόµα και αίµα για
να βρούµε τα στοιχεία διοξείδιο, µονοξείδιο ή τα άλλα που είναι
επιβαρυντικά για την υγεία, σε µια κατεύθυνση να προασπίσουµε
όσο περισσότερο µπορούµε τους εργαζόµενους από τους κινδύνους που δηµιουργούνται σε µια βιοµηχανία εντάσεως εργασίας και πάρα πολλών κινδύνων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Νάνο,
έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ήθελα να αναφερθώ στο εξής: περίµενα ότι θα αποφύγει ο κύριος Υφυπουργός -αλλά δυστυχώς δεν
το απέφυγε, όπως και άλλοι στο Βόλο αλλά και άλλοι πολιτικοί την κινδυνολογία ότι οι αγώνες των εργαζοµένων θα κλείσουν τα
εργοστάσια και ότι οι αγώνες των εργαζοµένων δηµιουργούν
κουφάρια εργοστασίων,. Αυτό επιχειρείται από πολλούς πολιτικούς των άλλων κοµµάτων, γιατί δεν µπορούν να αντέξουν τους
αγώνες των εργαζοµένων.
Ο αγώνας των εργαζοµένων της «Χαλυβουργίας» του Ασπροπύργου είναι αγώνας και υπόθεση όλων των εργαζοµένων γιατί
αυτό που επιχειρεί ο Μάνεσης στον Ασπρόπυργο, το πεντάωρο
ή τις εργασιακές σχέσεις, θέλουν να υλοποιηθεί για το σύνολο
των εργαζοµένων της Ελλάδος.
Άρα, λοιπόν, η νίκη και η αλληλεγγύη που δείχνεται αυτό το
διάστηµα απ’ όλους στους εργαζόµενους της περιοχής, στον
αγώνα των εργαζοµένων της «Χαλυβουργίας» του Ασπροπύργου, θα είναι νίκη όλου του εργαζόµενου λαού και πρέπει να γίνει
υπόθεση όλου του εργαζόµενου λαού, παρά τις απαιτήσεις και
τις προσπάθειες που γίνονται από την εργοδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Παρεµβαίνουµε εξωδιαδικαστικά και ο κύριος συνάδελφος και εγώ.
Εγώ δεν κατηγόρησα τους αγώνες. Εγώ εξέφρασα την αγωνία
µου την προσωπική και της πολιτικής ηγεσίας, γιατί µια παραγωγική µονάδα που απασχολεί πάνω από τριακόσιους εργαζόµενους στον Ασπρόπυργο είναι αυτήν τη στιγµή κλειστή. Και
αναφέρθηκα στις πρωτοβουλίες που πήραµε εµείς, καλώντας και
τον εργοδότη και τα σωµατεία για να βρούµε µια λύση να λειτουργήσει το εργοστάσιο.
Έκανα την εκτίµηση ότι στην τελευταία τριµερή θα µπορούσε
να είχε βρεθεί λύση.
Από εκεί και πέρα, µιας και έχουµε επίκαιρη ερώτηση, όπως
είπατε, τη Δευτέρα, θα πούµε και περισσότερα για να µας δώσετε και εσείς τη γνώµη σας για το τι άλλα µέτρα µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε για να αναγκάσουµε τον εργοδότη να ανοίξει
το εργοστάσιο.
Κύριε συνάδελφε, στις συνθήκες της ανοιχτής οικονοµίας και
της ελεύθερης αγοράς εµείς έχουµε τη δυνατότητα να υλοποιούµε και να επιβλέπουµε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και το κάνουµε. Το πού θα πάει ο άλλος να επενδύσει και
ποια είναι τα επιχειρηµατικά του σχέδια, δυστυχώς δεν µπορούµε να το καθορίσουµε εµείς µονοµερώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε για τον
ενδιαφέροντα διάλογο και τον κ. Νάνο και τον Υφυπουργό κ.
Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 13/5/10-1-2012 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας των κ.κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Χρήστου Ζώη, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη,
Μάξιµου Χαρακόπουλου, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, Νικολάου
Λέγκα, Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, Ιωάννη Ανδριανού, Σπυρίδωνος Γαληνού, Κωνσταντίνου Τασούλα και Γεωργίου Καρασµάνη
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης, ενηµερώνει ότι κατά την παρούσα
επερώτηση ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Κολοκοτρώνης Άγγελος.
Επίσης, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση της επερώτησης
ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Μιχάλη Κριστωτάκη.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών, Βουλευτής Χίου της Νέας
Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τις χθεσινές
δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η πορεία
προς την κρίση δεν ήταν αναπόφευκτη. Όλοι το ξέραµε, ή το
υποπτευόµασταν. Κάποιοι όµως ευθύνονται γι’ αυτό, είτε µιλούσαν και αποφάσιζαν είτε σιωπούσαν.
Η ουσία είναι ότι αυτή η κρίση, αυτή η ύφεση, ανέτρεψε όλα
τα αναπτυξιακά δεδοµένα και κυρίως κατέστρεψε, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιφέρειες, τα συγκριτικά τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα πάνω στα οποία θα µπορούσαν να
οικοδοµήσουν µια καλύτερη προοπτική.
Όλα αυτά που συζητάµε σήµερα είναι αντικείµενο της περιφερειακής πολιτικής ή πολιτικής συνοχής, όπως λέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιφερειακή πολιτική σηµαίνει τρία πράγµατα.
Πρώτον, παρεµβαίνω στους παράγοντες που εντείνουν, συντηρούν ή δηµιουργούν ανισότητες µεταξύ των περιφερειών και
εντός των περιφερειών. Δεύτερον, παράγω πλούτο, αξιοποιώντας τους πόρους κάθε περιφέρειας, µε τρόπο ευφυή, ορθολογικό, αποτελεσµατικό και βέβαια, µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Δηλαδή, επιδιώκω σύγκλιση µε ισόρροπη ανάπτυξη. Τρίτον, όταν
υπάρχει ύφεση, αντιµετωπίζω τη ζηµιά που έχει υποστεί κάθε περιφέρεια, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της και το εύρος της
ζηµιάς, το οποίο δεν είναι το ίδιο σε κάθε περιφέρεια. Δεν υπάρχει ίδιο υφεσιακό κουστούµι που µπορεί να φορέσει και κάθε περιφέρεια. Αυτά ως εισαγωγή γι’ αυτά που θα πω.
Εµείς ως τοµέας περιφερειακής πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας έχουµε αναδείξει τα προβλήµατα, έχουµε καταθέσει πλήθος
προτάσεων, έχουµε υποβάλει εντός και εκτός της χώρας υποµνήµατα, ασκήσαµε κριτική και εγκαλέσαµε όλα τα Υπουργεία
και όχι µόνο το δικό σας, κύριε Υπουργέ. Κανονικά, σ’ αυτήν τη
συζήτηση θα έπρεπε να είναι όλα τα Υπουργεία είτε εφαρµόζουν
τοµεακές πολιτικές, όπως η ενέργεια, η βιοµηχανία είτε οριζόντιες, όπως η κοινωνική, η φορολογική πολιτική κ.ο.κ..
Καταθέσαµε αυτήν την επερώτηση µε µια ελπίδα, να συµφωνήσουµε όλοι –και θα ήθελα πολύ να το ακούσω από το στόµα
σας- ότι όλες οι πολιτικές του κράτους πρέπει, επιτέλους, να
αποκτήσουν περιφερειακή διάσταση.
Δυστυχώς, όµως, δεν είδαµε καµµία παρέµβαση σε κανένα νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Πείτε µου -και θα ήθελα και αυτό να το σχολιάσετε, κύριε
Υπουργέ- ένα νοµοσχέδιο οποιουδήποτε Υπουργείου, το οποίο
να έλαβε υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας αλλά και
τη ζηµιά, την οποία υπέστη από την κρίση.
Θα ήθελα να πω και κάτι ειδικότερο. Δεν είναι µόνο οι γεωµορφολογικοί ή και οι πολιτικοί παράγοντες που οξύνουν ή αµβλύ-

νουν τις ανισότητες. Ελάχιστοι συνάδελφοι αντιλαµβάνονται ότι
οι αναπτυξιακές δυνάµεις λειτουργούν διαφορετικά, ακόµη και
όταν οι παράγοντες αυτοί εµφανίζουν ή όχι οµοιοµορφία.
Θα αναφέρω κάποια παραδείγµατα. Οι νησιωτικές περιφέρειες, µε δεδοµένη γεωγραφική οµοιοµορφία µεταξύ τους συγκριτικά µε την ενδοχώρα, δεν παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα
δυναµισµού, όπως το βόρειο και το νότιο Αιγαίο.
Δεύτερο παράδειγµα αποτελούν οι αγροτικές περιφέρειες,
που έχουν µεν κοινά χαρακτηριστικά αλλά εµφανίζουν µεταξύ
τους τεράστιες αποκλίσεις, όπως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος,
η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.
Τρίτο παράδειγµα αποτελούν οι περιφέρειες που η οικονοµία
τους δεν έχει κάποιον αναγνωρίσιµο χαρακτήρα, οι οποίες επίσης εµφανίζουν µεγάλη διαφοροποίηση δυναµισµού, όπως η
Ήπειρος και η δυτική Ελλάδα.
Και εδώ θα θέσω δύο προβληµατισµούς και ερωτήµατα, ταυτόχρονα.
Πρώτον, η περιφερειακή διάρθρωση της χώρας φέρει ή όχι ευθύνη για τις ανισότητες; Κατά τη γνώµη µου, φέρει τεράστια ευθύνη και αυτό ισχύει από την εποχή των γεωγραφικών Υπουργείων,
των περιοχών ευθύνης των γενικών γραµµατέων της δικτατορίας,
των προγραµµατικών περιφερειών του παλαιού Υπουργείου Συντονισµού, µέχρι και τις περιφέρειες του ν.1622 1986, τις σηµερινές,
δηλαδή.
Έτσι η σηµερινή διοικητική διάρθρωση που δεν άλλαξε µε τον
«Καλλικράτη», κύριοι συνάδελφοι, εξελίχθηκε σε διπλό πρόβληµα: σε πρόβληµα άνισης συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων -τις βλέπουµε να συγκεντρώνονται στον κεντρικό άξονα
της χώρας- αλλά και σε πρόβληµα σοβαρών ενδοπεριφερειακών
ανισορροπιών. Γι’ αυτό, βλέπουµε να υπάρχουν τόσο µεγάλες
διαφορές σε επίπεδο ανάπτυξης, όχι µόνο εντός των περιφερειών, αλλά και εντός των περιφερειακών ενοτήτων, δηλαδή των
νοµών.
Δεύτερος προβληµατισµός: πιστεύετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι
οι περιφέρειες διαθέτουν σήµερα όλες τις προϋποθέσεις για να
σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους; Και ακόµα, αρκούν τα όργανα
που έχει θεσπίσει ο «Καλλικράτης» γι’ αυτό; Αναφέροµαι συγκεκριµένα στην περιφερειακή επιτροπή που είναι ένα είδος ελεγκτικού συνεδρίου, στην εκτελεστική επιτροπή που είναι ένα είδος
τοπικής κυβέρνησης και, τέλος, στο περιφερειακό συµβούλιο
που είναι ένα είδος τοπικού κοινοβουλίου. Ας µη σχολιάσω καλύτερα τα τεχνικά προγράµµατα των δήµων πώς σχεδιάζονται
και πότε εγκρίνονται. Έχουµε δει ακόµα και περιπτώσεις να εγκρίνονται πρώτα τα τεχνικά προγράµµατα και µετά οι προϋπολογισµοί. Το λέω αυτό γιατί είµαι και δηµοτικός σύµβουλος.
Σε όσα προανέφερα, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τα ΠΕΠ, δίνουν µία έµµεση απάντηση. Κατ’ αρχάς, οι
πόροι των ΠΕΠ παραδοσιακά, και στα τρία Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης, τα ΚΠΕ, ήταν πάντα περιορισµένοι, η δε εξάρτηση του
περιφερειακού από το εθνικό σκέλος ήταν πάντα µεγάλη.
Και θα το εξηγήσω κι αυτό. Σύµφωνα πάντως µε εκτιµήσεις,
που είχε κάνει παλαιοτέρα το ΚΕΠΕ, µόνο το ένα τέταρτο των
πόρων των ΚΠΣ δεσµεύονταν για τις περιφέρειες. Τα δε ΠΕΠ καταρτίζονταν παραδοσιακά ως µια µικρογραφία του εθνικού προγράµµατος, είχαν όµως ένα πλήρες φάσµα παρεµβάσεων. Και
αυτό ίσως να ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Η διαφορά τους µε τα
τοµεακά ήταν ότι χρηµατοδοτούσαν συνήθως µικρότερα έργα,
µε χαµηλότερους προϋπολογισµούς. Όµως –και εδώ είναι ο προβληµατισµός- δεν υπήρχε άλλος εναλλακτικός τρόπος, αφού η
οργάνωση και η στελέχωση των περιφερειών ήταν –όπως είπα
και πριν- τέτοια, που δεν επέτρεπε αυτόνοµο σχεδιασµό. Γι’ αυτό
και ανέκαθεν η κατάρτισή τους γινόταν στο κέντρο. Έτσι τα ΠΕΠ
είχαν ως αφετηρία τους αιτήµατα της τοπικής κοινωνίας για την
εξυπηρέτηση των αναγκών αλλά ήταν φτωχά σε αναπτυξιακό περιεχόµενο.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εµείς ως Νέα Δηµοκρατία εργαστήκαµε για να «προικίσουµε» τις περιφέρειες µε τις κατάλληλες δοµές, προκειµένου να µπορούν να σχεδιάζουν σωστά
την ανάπτυξή τους. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Περιφερειών, που κακώς ακυρώσατε και, βέβαια, στην τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων, που, επίσης,
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στρεβλώσατε. Αναφέροµαι στο εθνικό πρότυπο διοίκησης και
διαχείρισης έργων.
Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν και θα τα διορθώσουµε στο µέλλον. Είµαι βέβαιος.
Έρχοµαι τώρα στο σχεδιασµό των τοµεακών και οριζόντιων
πολιτικών. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ό,τι νοµοθέτησε το έκανε
χωρίς καµµία µελέτη. Ο εκάστοτε Υπουργός δεν µπορούσε να
καταλάβει ότι η πολιτική που σχεδιάζει, έχει περιφερειακό αντίκτυπο. Εάν είχε κάνει µία ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης
ή των επιπτώσεων, που µπορεί να προκαλέσει στην περιφέρεια
η συγκεκριµένη πολιτική του, τότε τα πράγµατα θα ήταν σήµερα
διαφορετικά.
Θα προσθέσω εδώ το λάθος που γίνεται µε τους δείκτες. Και
βλέπω µε χαρά τον κ. Πετράκο, το Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος, αν θυµάµαι καλά, το 2004 είχε
κάνει µία µελέτη στην οποία είχε προτείνει ένα σύνθετο δείκτη
από πολλά στοιχεία, κοινωνικά, οικονοµικά και άλλα, µε βάση τον
οποίο να σχεδιάζονται οι πολιτικές. Εσείς σήµερα τι κάνετε; Χρησιµοποιείτε µόνο το ΑΕΠ ανά κάτοικο. Δυστυχώς! Και στον αναπτυξιακό νόµο το ίδιο κάνατε.
Τέτοιοι δείκτες, είναι για παράδειγµα, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η ανεργία, το ανθρώπινο δυναµικό, η παραγωγική
διάρθρωση της µιας περιφέρειας κ.ο.κ.. Και οι δείκτες αυτοί
αγνοήθηκαν στο σχεδιασµό των πολιτικών.
Θα δώσω ένα παράδειγµα για το πώς ο δείκτης του ΑΕΠ µπορεί να οδηγεί σε λάθος συµπεράσµατα. Περιφέρειες που γειτνιάζουν µε την Αττική εµφανίζουν υψηλό ΑΕΠ. Γιατί; Γιατί έχουν
εγκατασταθεί σ’ αυτές, επιχειρήσεις που όµως ανήκουν ή ελέγχονται από κατοίκους της Αττικής.
Άλλο παράδειγµα από την προηγούµενη κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Πλην του αναπτυξιακού νόµου, στο κείµενο της επερώτησης αναφερόµαστε διεξοδικά σ’ αυτόν, είναι και το νοµοσχέδιο
για τη βιοποικιλότητα και η περίφηµη διάταξη για τα δέκα στρέµµατα. Πρόκειται για ένα παράδειγµα αντιµετώπισης ενός θέµατος µε εντελώς ισοπεδωτική λογική. Χαρακτηριστικά, ο Υµηττός
και η βόρεια Χίος, που είναι και οι δύο περιοχές «Natura», αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Δεν έπρεπε η προηγούµενη κυβέρνηση να έχει εγκλωβιστεί σε τέτοιες προκρούστειες λογικές,
κύριοι συνάδελφοι. Έπρεπε να είχε αναλύσει, να είχε µελετήσει
και να είχε εξειδικεύσει τις πολιτικές της.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο πώς τα µεγάλα έργα επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και να στηλιτεύσω, κύριε
Υπουργέ, την πλήρη απουσία του Υπουργείου σας από την παρακολούθησή τους. Θα έπρεπε επί δύο χρόνια να ήσασταν
επάνω από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, το σηµερινό Υπουργείο Υποδοµών. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Η Εγνατία Οδός δεν είναι
απλά ένας νέος µεγάλος αυτοκινητόδροµος. Είναι ένας αναπτυξιακός άξονας που έχει ανατρέψει επί τα βελτίω, όλα τα κοινωνικά, οικονοµικά και χωροταξικά δεδοµένα των πέντε
περιφερειών τις οποίες διατρέχει.
Έρχοµαι τώρα στο ΕΣΠΑ. Θα τα πει και ο κ. Χατζηδάκης, εγώ
όµως θέλω να σταθώ στο θέµα της κρίσης και στο πώς προσανατολίσατε τα προγράµµατα και ειδικά τα ΠΕΠ, προκειµένου να
την αντιµετωπίσουν, πλην των εξαγγελιών δισεκατοµµυρίων για
την ανάπτυξη, ανάπτυξη που ακούµε αλλά δεν βλέπουµε. Σε ό,τι
αφορά στο σχεδιασµό των προγραµµάτων –και θέλω αυτό να το
τονίσω- δεν έγινε τίποτα απολύτως. Καµµία προσαρµογή στις σηµερινές απαιτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά τα άλλα, το Υπουργείο σας αρέσκεται συνεχώς να παρουσιάζει διαγράµµατα και συγκρίσεις. Το είπα και προχθές στον
Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη. Να σταµατήσει να κάνει συγκρίσεις –
είναι, συγγνώµη για την έκφραση, ανόητες- δηλαδή της διετίας
2007-2008 µε τα έτη 2009-2011. Και κάτι ακόµη. Να πάρει αµέσως πίσω την πρόταση για το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που επιπλέον αναστατώνει τη Γενική
Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, το πλέον κοµβικό σηµείο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και τη διαχείριση των
προγραµµάτων.
Τέλος, να σταµατήσει τις «πινακοµαχίες». Εκείνο που βλέ-
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πουµε, κύριοι συνάδελφοι –για να το πω απλά- είναι το εξής: ένας
δουλεύει στο έργο, και τριάντα από πάνω τον παρακολουθούν,
σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, στα Υπουργεία
στην κεντρική υπηρεσία, στη ΜΟΔ. Και πάνω από όλους είναι και
η οµάδα κρούσης του κ. Ράιχενµπαχ. Και όλοι αυτοί ανταλλάσσουν πίνακες µε στοιχεία, εµπλεκόµενοι σε διαφόρου τύπου «πινακοµαχίες» µεταξύ τους.
Επιπλέον, να προσπαθήσετε να δίνετε τα ίδια στοιχεία σε
όλους, κύριε Υπουργέ. Έχω εδώ τον πίνακα που κατέθεσε ο κ.
Χρυσοχοΐδης προχθές για τα ΠΕΠ, όπου δείχνει ποσοστό απορρόφησης 34% και τον πίνακα του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, που
δίνει ποσοστό απορρόφησης 37%. Καταλαβαίνω –και θα µου το
επιβεβαιώσετε εσείς ή οι συνεργάτες σας- ότι πρόκειται για τη
διαφορά µεταξύ επιλέξιµων και µη επιλέξιµων δαπανών. Καλό θα
είναι να το λάβετε υπ’ όψιν σας και να κάνετε διορθώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµα.
Προχθές στην επιτροπή όταν µας ενηµέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης για το ΕΣΠΑ δήλωσε -και το έχω σηµειώσει αυτό- ότι στόχος
του είναι «να απολυθεί ένας λιγότερος από τον ιδιωτικό τοµέα
και να κλείσει µια λιγότερη επιχείρηση». Έτσι όµως δεν µπορούµε να πάµε µπροστά, κύριε Υπουργέ. Πρέπει επιτέλους να
ξεφύγετε από τη σχολή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου, ο οποίος και σας δίδαξε το πώς να µπαίνει ο πήχης
στο πάτωµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας για περιφερειακή ανάπτυξη, προφανώς δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το ευρύτερο επενδυτικό
περιβάλλον. Δυστυχώς, είναι το χειρότερο που θα µπορούσε να
υπάρχει. Η χώρα είναι αντιµέτωπη µε δύο ρίσκα, ένα βαθύ συστηµικό ρίσκο, αυτό που στα αγγλικά λέγεται country risk –όλοι
οι επενδυτές κοιτούν την Ελλάδα, η οποία είναι σε βαθύτατη
κρίση και στρέφουν το βλέµµα τους αλλού- και το δεύτερο είναι
το ρίσκο που συνδέεται µε το νόµισµα, διότι µε τις κινήσεις που
έγιναν την τελευταία διετία, µε αποκορύφωµα την προκήρυξη δηµοψηφίσµατος, τέθηκε εν αµφιβόλω η παραµονή µας στην Ευρωζώνη.
Αν δεν λυθούν, λοιπόν, αυτά τα δύο βασικά προβλήµατα, όλη
η συζήτηση από εκεί και πέρα κινδυνεύει να είναι µάταια. Και
αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Νέα Δηµοκρατία
και ο Πρόεδρός της αποφάσισαν να στηρίξουν την Κυβέρνηση
Παπαδήµου, για να ξεπεράσουµε τους µεγάλους κάβους, τα µεγάλα προβλήµατα σε σχέση µε το PSI και τη δανειακή σύµβαση,
να διασφαλιστεί η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και
στη συνέχεια, από την προκήρυξη των εκλογών και πέρα, να προχωρήσει η χώρα σε µια καινούργια πορεία.
Εν τω µεταξύ, όµως, έχει δηµιουργηθεί ένα ζοφερό περιβάλλον, για το οποίο δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι οι Έλληνες πολίτες θα κατανείµουν ευθύνες στο κόµµα που κυβέρνησε την
τελευταία διετία στις εκλογές.
Πέρα από αυτήν τη ζοφερή εικόνα, την οποία δυστυχώς δεν
µπορούµε να ξεχνάµε, πρέπει να θυµάται η Κυβέρνηση και τα
στελέχη που είχαν την ευθύνη την τελευταία διετία ότι είχαν και
έχουν στη διάθεσή τους κάποια εργαλεία που σχετίζονται µε τις
δηµόσιες επενδύσεις, τα οποία –ούτε και αυτά- δεν αξιοποιήθηκαν.
Το πρώτο και βασικό είναι το ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ, λοιπόν, παρουσιάσαµε πίνακα που δεν αµφισβητείται, είναι επίσηµος πίνακας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είµαστε δέκατη όγδοη χώρα στις
απορροφήσεις σε σύνολο είκοσι επτά κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριοι συνάδελφοι, η Ιρλανδία είναι πρώτη και
η Πορτογαλία είναι ενδέκατη. Δεν αναφέροµαι τυχαία σε αυτές
τις χώρες, γιατί αυτές οι δύο χώρες είναι αυτές που έχουν υπογράψει επίσης µνηµόνιο µε την τρόικα. Το Σεπτέµβριο του 2009
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–δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω- η Ελλάδα ήταν στην πέµπτη θέση ανάµεσα στις είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και η απορρόφηση, όµως, η οποία έχει εν τω µεταξύ πραγµατοποιηθεί είναι ως ένα βαθµό λογιστικού τύπου, δηλαδή οφείλεται αφ’ ενός στην αύξηση του ποσοστού συγχρηµατοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 85% αναδροµικά από το 2007
–θετικό είναι αυτό και εµείς το ζητήσαµε, αλλά διευκολύνει την
εικόνα, την αύξηση των ποσοστών- και αφ’ ετέρου οφείλεται στα
ταµεία χαρτοφυλακίου.
Τα ταµεία χαρτοφυλακίου, όπως είναι το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», το «JEREMIE», το Ενάλιο,
δεν είναι κακές ιδέες. Είναι ιδέες που είχαν εφαρµοστεί και επί
των ηµερών µας. Όµως, πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες
ότι συµβαίνει το εξής. Σε αυτά τα ταµεία έχουν «παρκαριστεί»
1.200.000.000 ευρώ. Από αυτά τα χρήµατα που είναι εκεί «παρκαρισµένα» και φαίνεται λογιστικά ότι απορροφήθηκαν, στην
πραγµατική οικονοµία µέχρι το τέλος της χρονιάς δεν είχαν διοχετευτεί ούτε 20.000.000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, ας δεχθώ ότι εν τω µεταξύ ανέβηκε το νούµερο κατά 200 παραπάνω στις µέρες που πέρασαν. Όµως, φαίνεται ότι έχετε απορροφήσει 1.200.000.000 ευρώ. Δεν βοηθάτε
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια, οπουδήποτε
στην Ελλάδα. Αυτές δεν θέλουν λογιστικές απορροφήσεις, αλλά
πραγµατικές απορροφήσεις.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ορισµένα προγράµµατα στο
ΕΣΠΑ που αφορούν και την Αθήνα και την περιφέρεια, όλες τις
περιοχές στην Ελλάδα, τα οποία εξελίσσονται εξαιρετικά
άσχηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο. Εκεί είµαστε εικοστοί τρίτοι στις απορροφήσεις. Δεν
είναι καθόλου άσχετο αυτό το πρόβληµα µε το ότι έχουµε το
πρωτάθληµα στην ανεργία σ’ ολόκληρη την Ευρώπη µε 18%
ανεργία! Δεν πιάσαµε ούτε το στόχο που είχε τεθεί από το µνηµόνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Μόνο κατά 78% επετεύχθη αυτός ο στόχος. Και δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν και
άλλα προγράµµατα, όπου τα πράγµατα εξελίσσονται ακόµα χειρότερα. Το πρόγραµµα του Υπουργείου που ονοµάζεται «Διοικητική Μεταρρύθµιση» µετά από τόσο καιρό έχει απορρόφηση
10%! Κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτήν την εξέλιξη!
Όµως, µια και µιλάµε για περιφερειακή ανάπτυξη, δεν µπορώ
παρά να θυµίσω τι συµβαίνει και µε τα δηµόσια έργα, µε τους
δρόµους της ανάπτυξης, µε τους µεγάλους οδικούς άξονες.
Έχουν µείνει εκεί που ήταν το Σεπτέµβριο του 2009. Υποτίθεται
ότι θα καλυτερεύατε τις συµβάσεις και θα αντιµετωπίζατε το
πρόβληµα µε τα διόδια. Εκείνο το οποίο έγινε, είναι απλώς ότι τα
σχέδια κόλλησαν και ο νέος Υπουργός Υποδοµών προσπαθεί
µήπως βγάλει καµµιά άκρη µε τους παραχωρησιούχους!
Όλα αυτά δεν είναι άσχετα µε τα διαχειριστικά προβλήµατα
που είχατε την τελευταία διετία. Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων ήταν ο τελευταίος γενικός γραµµατέας που τοποθετήθηκε
µετά από έξι µήνες από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Στα δύο
χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ άλλαξαν στον τοµέα του
ΕΣΠΑ δύο Υπουργοί και τρεις Υφυπουργοί. Κατά τον κ. Χρυσοχοΐδη, χρειάζονται έξι µήνες για να εξοικειωθεί κάποιος µε τα
προβλήµατα του ΕΣΠΑ. Ο µέσος χρόνος παραµονής των Υφυπουργών που είναι αρµόδιοι για τα θέµατα του ΕΣΠΑ ήταν ακριβώς έξι µήνες!
Ο ν.3840/2010 έγινε για να λυθούν τα διαχειριστικά προβλήµατα του ΕΣΠΑ, τα οποία λέγατε ότι κληρονοµήσατε από τη Νέα
Δηµοκρατία. Στη συνέχεια, ήρθε πάλι ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να
πει ότι κληρονόµησε διαχειριστικά προβλήµατα. Πάντως, αν τα
κληρονόµησε, τα κληρονόµησε από την προκάτοχό του και όχι
από εµάς, διότι υποτίθεται, όπως σας είπα, ότι τα είχατε λύσει
την Άνοιξη του 2010!
Βεβαίως, πρέπει να αποφασίσετε πότε είχατε δίκιο ως προς
το µοντέλο διαχείρισης που κάνετε σε σχέση µε τις επενδύσεις,
όταν δηµιουργούσατε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών Επενδύσεων πέρυσι ή όταν την καταργείτε φέτος; Όταν δηµιουργού-
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σατε την Ειδική Γραµµατεία για το ΕΣΠΑ πέρυσι ή όταν την καταργείτε φέτος; Δεν µπορεί να έχετε δίκιο και στη µία περίπτωση
και στην άλλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένουµε να πάρουµε σαφείς απαντήσεις σε σχέση µε το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, διότι εδώ ο ένας Υπουργός
του ΠΑΣΟΚ στρέφεται εναντίον του άλλου Υπουργού του
ΠΑΣΟΚ! Έχει κλείσει η διαχείριση του 2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Χατζηδάκη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί έχετε ξεπεράσει πλέον το όριο
του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το
οποίο συµβαίνει είναι ότι, ενώ υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 0,6%, έχουµε µείωση κατά 21,8%, διότι κατά τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού
Ανάπτυξης, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρησιµοποιείται ως µαξιλαράκι για να βγει ο στόχος του προϋπολογισµού για
το έλλειµµα. Όµως, επειδή στον προϋπολογισµό έγινε πέρυσι µία
τρύπα στο νερό και µετά από έναν ορυµαγδό µέτρων καταλήξαµε
να έχουµε το ίδιο έλλειµµα που είχαµε και το 2010, τελικά το θύµα
είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και οι δηµόσιες επενδύσεις, οι
οποίες µειώνονται και µαζί µ’ αυτήν τη µείωση αυξάνεται η ανεργία και βαθαίνει η ύφεση στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε πιο προσεκτικοί στο χρόνο που µιλάµε, εκτός
αν δηλώνετε ότι θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το δηλώνει εποµένως ο
κ. Χατζηδάκης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική ‘Εδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ )
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα κάνετε χρήση και
της δευτερολογίας σας, κύριε Χαρακόπουλε;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει
δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπάρχει.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περιπέτεια στη δύνη της
οποίας βρίσκεται η χώρα, δεν ήταν αναπόφευκτη και αυτό το συνοµολογούν πλέον όλο και περισσότεροι. Οφείλεται στα εγκληµατικά λάθη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η οικονοµική κρίση
που βιώνουν στο πετσί τους οι πολίτες είναι έργο των χειρών
σας. Δεν ήταν µοιραία, αλλά αποτέλεσµα της άφρονος πολιτικής
σας. Γι’ αυτό επιµένουµε ότι οι ευθύνες δεν είναι ορφανές, έχουν
ονοµατεπώνυµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί δύο χρόνια οι πολίτες υποβάλλονται σε βαριές θυσίες χωρίς αντίκρισµα. Όλοι οι δείκτες
της οικονοµίας είναι στο κόκκινο. Παρά τη φοροκαταιγίδα, παρά
τις οριζόντιες περικοπές σε µισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα, το έλλειµµα δεν µειώνεται. Η αγορά έχει παγώσει από
την ύφεση που θα ξεπεράσει το 6%.
Τα έσοδα του 2011 υπολείπονται κατά 4 δισεκατοµµύρια ευρώ
από αυτά του 2010, ενώ οι δαπάνες του προϋπολογισµού ξεπερ-
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νούν αυτές του προηγούµενου έτους. Ολόκληροι κλάδοι της οικονοµίας καταρρέουν, η οικοδοµή, οι κατασκευές, ο κλάδος του
αυτοκινήτου, το λιανικό εµπόριο. Οι τράπεζες στερεύουν από
ρευστό. Οι καταθέσεις µειώθηκαν από το τέλος του 2009 κατά
60 δισεκατοµµύρια, οι ακάλυπτες επιταγές ξεπερνούν τα 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η απόγνωση οδηγεί επαγγελµατίες, νοικοκυραίους µέχρι πρότινος, σε τοκογλύφους, σε σπείρες, όπως
αυτή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.
Αυτός ο οικονοµικός Αρµαγεδδών επιφέρει δραµατικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Οι άνεργοι πλησιάζουν το ένα εκατοµµύριο. Τα λουκέτα έχουν πάρει διαστάσεις τσουνάµι. Για το
τρέχον έτος οι προβλέψεις µιλούν για πενήντα τρεις χιλιάδες
επιχειρήσεις που θα κλείσουν. Παντού επικρατεί κατάθλιψη και
απαισιοδοξία. Δύσκολα µπορεί να βρεθεί ανάλογο τόσο ταχείας
καταστροφικής διακυβέρνησης, όπως αυτή της διετίας του κ.
Παπανδρέου.
Βεβαίως, εξοργίζουν τον απλό πολίτη που βυθίζεται στην
απόγνωση όσα φαιδρά και απαράδεκτα εκστοµίζει ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, όταν επιµένει να εµφανίζεται ως µεσσίας που δεν
βρίσκει κατανόηση. Όπως αγανάκτηση δηµιουργούν οι όψιµες
απόπειρες των πρωτοκλασάτων Υπουργών του ΠΑΣΟΚ να αποστασιοποιηθούν από την πολιτική που οδήγησε στον όλεθρο και
να εµφανίσουν ως µοναδικό αποδιοποµπαίο τράγο τον κ. Παπανδρέου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση έχει πλήξει
όλα τα κοινωνικά στρώµατα, κυρίως όµως τη µεσαία τάξη και τις
αδύναµες οµάδες του πληθυσµού. Και παρά το γεγονός ότι θύµα
της ύφεσης έχει καταστεί πρωτίστως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, οι οδυνηρές της επιπτώσεις καταγράφονται και στην περιφέρεια.
Η παραγωγική δραστηριότητα της περιφέρειας δέχθηκε καίριο
πλήγµα από την απουσία αναπτυξιακής πολιτικής. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά
για µέτρα ανάπτυξης, για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, για τη θέσπιση ενός δυναµικού αναπτυξιακού νόµου, για µείωση της φορολογίας, τελικά επιλέχθηκε η συνταγή της αποτυχίας.
Η συνεχής µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
του βασικότερου εργαλείου περιφερειακής ανάπτυξης, µε στόχο
τη µείωση των δαπανών, αποτελεί µία τραγική επιλογή. Διότι συνετέλεσε στην ύφεση, στη µείωση των εσόδων και τελικά στην
αύξηση των δαπανών, καθώς θα έπρεπε να καλυφθούν οι µαύρες
τρύπες στα ασφαλιστικά ταµεία από την έκρηξη της ανεργίας.
Αντιθέτως, το ΕΣΠΑ βρέθηκε σε µακρά χειµερία νάρκη και η
παραίνεσή µας για µείωση του ποσοστού της εθνικής συµµετοχής, ώστε να πάρει µπροστά η µηχανή της οικονοµίας, έβρισκε
ώτα µη ακουόντων. Τα πάντα βάλτωσαν και απλώς παρακολουθούσαµε σε τακτά διαστήµατα τις κραυγές θριάµβου της κυβέρνησης για τη σωτηρία της χώρας που σύντοµα µετατρέπονταν
σε απόγνωση από την αποτυχία των µέτρων.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, µε τη βιαστική, χωρίς σχεδιασµό, µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη» προκλήθηκε εν µέσω της
κρίσης αποδιοργάνωση της κρατικής µηχανής. Πολύτιµοι µήνες
για την οικονοµία χάθηκαν στην αναζήτηση τού ποιος κάνει τι.
Αλλά και τα µέτρα που πάρθηκαν, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
νόµου, δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της κρίσης ανά περιοχή και ανά κλάδο.
Επιπλέον, η περιφερειακή ανάπτυξη έχει να αντιµετωπίσει και
τη µείωση των πόρων που θα εισρεύσουν στο µέλλον από ευρωπαϊκά κονδύλια καθιστώντας ακόµα πιο δύσκολο το έργο της
ανασυγκρότησης.
Ο κίνδυνος η Θεσσαλία να χάσει την πλήρη κάλυψη από τα
διαρθρωτικά ταµεία είναι ορατός, αν η κατανοµή των κονδυλίων
της επόµενης περιόδου γίνει µε τα προ κρίσης δεδοµένα και όχι
µε τους δείκτες των ετών 2010 - 2011. Γι’ αυτό και η ευθύνη της
Κυβέρνησης είναι µεγάλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παραγωγικό µοντέλο που
βασίζεται στην κατανάλωση, στις εισαγωγές, στις υπηρεσίες
και στον «αέρα» κατέρρευσε. Για να ξεφύγουµε από την κρίση
και να χαράξουµε µια νέα αφετηρία, είµαστε υποχρεωµένοι να
στραφούµε και πάλι στην πρωτογενή παραγωγή, σε προϊόντα
ποιότητας µε πιστοποίηση προέλευσης, στην αξιοποίηση των

3633

ανεκµετάλλευτων πλουτοπαραγωγικών πηγών, στην επένδυση,
στον τουρισµό και στη ναυτιλία. Έτσι, θα ανοίξουµε διόδους ελπίδας για τη νέα γενιά, που σήµερα ξαναπαίρνει τους δρόµους
της ξενιτιάς.
Πρέπει να ξεκινήσουµε σήµερα ενισχύοντας πρωταρχικά τις
οδικές, τις τουριστικές, τις αγροτικές υποδοµές. Να µην αφήσουµε ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ ανεκµετάλλευτο. Να στηρίξουµε την υγιή επιχειρηµατικότητα. Να απελευθερώσουµε από
τις παθογένειες, τις αδιαµφισβήτητες ικανότητες του Έλληνα,
την ευφυΐα του και το επιχειρηµατικό του δαιµόνιο. Αν δεν
ακούτε εµάς, κύριοι της Κυβέρνησης, ακούστε τουλάχιστον το
καµπανάκι του κ. Ράινχενµπαχ για το κόστος του επιχειρείν στην
Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ )
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αντέξει ο κόσµος τις θυσίες, χρειάζεται ελπίδα. Για να υπάρξει, όµως, ελπίδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της περιφέρειας
πρέπει να καταστεί ο στρατηγικός στόχος της χώρας µε ορίζοντα
δεκαετίας και γι’ αυτό απαιτείται όραµα και σχέδιο από µια πολιτική ηγεσία αποφασισµένη να τα εφαρµόσει. Αυτή είναι και η δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας ως αυριανή κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μάξιµο Χαρακόπουλο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας από το
Νοµό Λάρισας.
Παρακαλώ, τον κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό Καβάλας, να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω και εγώ χρήση του χρόνου της δευτερολογίας µου.
Σπεύδω να ξεκινήσω λέγοντας, κύριοι συνάδελφοι, ότι οπωσδήποτε είναι δύσκολο να γίνεται σχεδιασµός και ακόµη δυσκολότερο να γίνεται υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης
στη χώρα κάτω από τις συνθήκες αυτής της οξύτατης δηµοσιονοµικής κρίσης.
Όταν, λοιπόν, η ασκούµενη οικονοµική πολιτική περιορίζεται
αποκλειστικά κάτω από τις συνθήκες στην τήρηση των µακροοικονοµικών ισορροπιών και τη διαχείριση των δηµοσιονοµικών κινδύνων, όπου αυτό γίνεται και παρά τις αστοχίες στην επίτευξη
των στόχων που έχουν προβλεφθεί, παρά τις θυσίες που αναλαµβάνουν οι πολίτες αισθανόµενοι ότι πλέον έχουν περιέλθει
σε αδιέξοδο, αφού περισσότερες θυσίες δεν έχουν οδηγήσει σε
κανένα ή σε πολύ µικρά αποτελέσµατα, είναι, λοιπόν, δύσκολο
να κάνουµε λόγο και για συγκροτηµένη περιφερειακή πολιτική.
Δεν είναι, όµως, άκαιρο να κάνουµε λόγο για συγκροτηµένη περιφερειακή πολιτική. Διότι η άσκηση περιφερειακών πολιτικών,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εργαλείο επίτευξης ισόρροπης ανάπτυξης.
Και η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης είναι, θα έλεγα, και µέσο
και σκοπός και για την ανάκαµψη της οικονοµίας και για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων και τελικά για την οριστική τιθάσευση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. Δυστυχώς,
στην παρούσα συγκυρία κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συµβαίνει.
Γιατί η τάση σύγκλισης που επικρατούσε πριν από την εκδήλωση
της οικονοµικής κρίσης ως προς τις περιφερειακές πολιτικές έχει
µετατραπεί πλέον σε τάση απόκλισης, επαναφέροντας και οξύνοντας τις ανισορροπίες αφ’ ενός µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Για παράδειγµα, το 49% και βάλε του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας παράγεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε αντίθεση µε την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για παράδειγµα, όπου παράγεται το 3,5% περίπου του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας και µε εξαίρεση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή –δεν υπάρχει άλλη περιφέρεια- µε δείκτη ποσοστού παραγωγής στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας µεγαλύτερο του 10%. Αυτό είναι ανισορροπία. Αφ’ ετέρου βέβαια
υπάρχουν ανισορροπίες και στο εσωτερικό των περιφερειών,
ιδίως στους νησιωτικούς και στους ορεινούς όγκους.
Τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο δύσκολα µε την πλήρη απαξίωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων τα τελευταία
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δύο χρόνια. Όταν στο ενδεκάµηνο του 2011 οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είναι µειωµένες κατά 40% έναντι αρχικού στόχου αύξησης 0,6% σε σχέση µε το 2010- είναι
προφανές ότι ως προς την αξιοποίηση αυτού του πολύ βασικού
κρατικού αναπτυξιακού εργαλείου περνάµε πολύ κάτω από τον
πήχη, ο οποίος είναι ήδη χαµηλωµένος.
Παρά ταύτα, ο βασικός προβληµατισµός µας, κύριε Υπουργέ,
για την αδράνεια και τη στασιµότητα της περιφερειακής πολιτικής της χώρας εν µέσω κρίσης δεν είναι άλλος από τους ρυθµούς απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Κάποια χαρακτηριστικά σχετικά µε το ΕΣΠΑ: Προγραµµατική
περίοδος 2007-2013: Κονδύλια 20,2 δισεκατοµµύρια, τα οποία
έχει κατορθώσει η χώρα µας επί προηγουµένων κυβερνήσεων
να αποσπάσει στη διάρκεια υλοποίησης αυτών των προγραµµάτων. Το 80% αυτών των κονδυλίων έχει κατεύθυνση την ελληνική
περιφέρεια. Μια σαφής αναπτυξιακή στρατηγική µε πέντε βασικές προτεραιότητες: βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη ορεινών περιοχών, ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών, ανάπτυξη
αγροτικών και αλιευτικών περιοχών και τέλος, διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, πλήρης κάλυψη των
πόρων από το Ταµείο Συνοχής και βέβαια, υψηλά ποσοστά ενίσχυσης της περιφέρειας.
Τι γίνεται στην πράξη από όλο αυτό το θεωρητικό σχήµα;
Στις αρχές του 2012, έκτος χρόνος λειτουργίας του ΕΣΠΑ, στη
φάση που, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, θα έπρεπε οι ρυθµοί απορρόφησης των πόρων φυσιολογικά να ήταν οι µέγιστοι δυνατοί, ένα
χρόνο πριν τη λήξη του τι συµβαίνει; Συµβαίνουν αρρυθµίες, συµβαίνουν καθυστερήσεις, συµβαίνουν δυσλειτουργίες. Η επίδοση
της χώρας είναι εξαιρετικά χαµηλή. Είναι δέκατη όγδοη στις είκοσι επτά σε σειρά απορρόφησης. Ειπώθηκε εδώ προηγουµένως
ότι η Ιρλανδία, που αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα, αλλά
µε διαφορετικό προφανώς τρόπο από εµάς, είναι πρώτη σε ρυθµούς απορρόφησης. Με τα στοιχεία της 31-12-2011, το συνολικό
ποσοστό είναι 32,86%. Με τα στοιχεία της 4-1-2012, το ποσοστό
34,94%. Ποσοστό χαµηλό, εν πάση περιπτώσει. Από τα 20 δισεκατοµµύρια, έχουν απορροφηθεί περίπου 7. Περίπου 13 δισεκατοµµύρια και βάλε µένουν αναξιοποίητα. Αν ληφθούν υπ’ όψιν,
επίσης, η αύξηση ποσού συγχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 85% αναδροµικά από το 2007 και η δέσµευση
πόρων σε ταµεία χαρτοφυλακίου, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευθούν
στην αγορά, η επίδοση είναι ακόµα χειρότερη.
Κλείνω µε το παράδειγµα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα έργα που εξελίσσονται στην περιφέρεια
αυτή, τα έργα που υλοποιούνται, είναι ώριµα ήδη από την περίοδο 2007-2009 µε το παλιό καθεστώς των νοµαρχιών. Είναι
µάλλον ήσσονος σηµασίας -αναδασµοί, επαρχιακή οδοποιία, µικρές παρεµβάσεις σε περιφερειακούς λιµένες- και εξελίσσονται
και µε µεγάλες καθυστερήσεις την τελευταία διετία. Αντιθέτως,
τα µεγάλα έργα από πλευράς αναπτυξιακής ώθησης στο επίπεδο
των υποδοµών των µεταφορών, δηλαδή οι κάθετοι άξονες, η σύνδεση του σιδηροδροµικού δικτύου µε λιµένες, τα λιµάνια, η αναβάθµιση των αεροδροµίων, η σύνδεση της Εγνατίας Οδού µε
χώρους ειδικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Υπενθυµίζω ότι το αναπτυξιακό όραµα αυτής της περιφέρειας
είχε να κάνει µε την ανάπτυξη µιας βιώσιµης, ανταγωνιστικής,
εξωστρεφούς περιφερειακής οικονοµίας βασισµένης στο δίπτυχο «ενέργεια-µεταφορές» κυρίως, βέβαια και µε αναφορές
στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και µε αναφορές
στην ανάπτυξη του τουρισµού. Στην πράξη έχουµε πενιχρά αποτελέσµατα.
Στο πεδίο της ενέργειας µπορώ να µιλήσω για πραγµατικό Βατερλό. Η ανάπτυξη τη ενέργειας στο πεδίο περιφερειακής πολιτικής έχει στρατηγική σηµασία όχι µόνο για την περιφερειακή
ανάπτυξη αλλά και για την ίδια τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.
Εδώ έχουµε απουσία συγκροτηµένου σχεδίου, παλινωδίες, καθυστερήσεις της κεντρικής πολιτικής αρχής, που είχαν ως αποτέλεσµα την πλήρη αποδυνάµωση του ενεργειακού σχεδιασµού
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τίποτα δεν γίνεται σ’ αυτόν τον τοµέα αυτήν τη στιγµή, ούτε
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στη γεωθερµία, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ούτε βέβαια στην επένδυση στις υποδοµές των αγωγών διέλευσης και
µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ακόµα και αυτή η
µοναδική ορατή άµεσα υλοποιήσιµη επένδυση κατασκευής αποθήκης φυσικού αερίου στην περιφέρεια, στις ακτές της Καβάλας,
έχει παρουσιάσει εµπλοκή µε την ένταξή της στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, ώστε να πωληθεί το δικαίωµα εκµετάλλευσης
αυτού του χώρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του µεσοπρόθεσµου.
Επί της ουσίας, πάει να χαθεί και αυτό το τρένο την ώρα που
οι Σέρβοι κατασκευάζουν στη γειτονιά µας εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου για να µας ξεπεράσουν και σε αυτόν
τον τοµέα, που σχεδιάσαµε πρώτοι, αλλά καθυστερούµε πάρα
πολύ στην υλοποίηση.
Τα τελευταία δύο χρόνια αποδείχθηκε ότι η επιµονή στη µονοδιάστατη δηµοσιονοµική προσαρµογή χωρίς παράλληλη άσκηση
συγκροτηµένης αναπτυξιακής πολιτικής, όχι µόνο δεν επιλύει
αλλά επιδεινώνει το πρόβληµα. Είναι ανάγκη περισσότερο από
ποτέ η χώρα να απορροφήσει και το τελευταίο ευρώ από το
ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, γνωρίζοντας
ότι στην επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-2020 η χώρα θα
κληθεί να διαχειριστεί µειωµένους πόρους για την κοινωνική συνοχή κάτω από χειρότερες συνθήκες στην εγχώρια οικονοµία.
Εποµένως, πρέπει να ενταθούν τώρα οι προσπάθειες ώστε η
χώρα να αποκτήσει άµεσα συγκροτηµένη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, µε επαναπροσδιορισµό στρατηγικών στόχων,
ειδικό σχεδιασµό, εφαρµογή τοµεακών και οριζόντιων πολιτικών,
λήψη υπ’ όψιν των επιπτώσεων της κρίσης ιδίως στην πραγµατική οικονοµία και τελικά µηχανισµό υλοποίησης αυτών των πολιτικών. Μόνο τότε θα πάµε στην ισόρροπη ανάπτυξη, µόνο τότε
θα ξεπεράσουµε το συνολικό µας πρόβληµα, µόνο τότε θα πείσουµε την κοινωνία που περνάει πολλά ότι οι θυσίες έχουν τελικά
αντίκρισµα και υπάρχει µέλλον σε αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό
Σερρών, κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω και εγώ το χρόνο της δευτερολογίας µου και ζητώ
την ανοχή σας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε µια
από τις δυσκολότερες -όντως- και κρισιµότερες περιόδους της
νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε,
µας οδηγεί στην οικονοµική καθίζηση και την κοινωνική αποσάθρωση. Το µέλλον φαίνεται να είναι ζοφερό και δυσοίωνο. Αυτοί
που έχουν µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην
πατρίδα µας, επιβάλλεται να προτάσσουν και να αναδεικνύουν
τα σηµαντικότερα πολιτικά θέµατα, γιατί µε τον τρόπο αυτό στέλνουν µηνύµατα σε πολλαπλούς αποδέκτες, ότι σε µια Ελλάδα
που αγωνιά, σε µια Ελλάδα γεµάτη απογοήτευση για την κατάσταση και τις προοπτικές της, για το ίδιο το µέλλον της, µπορεί
να φυτρώσουν οι σπόροι της αναγέννησης της πατρίδας µας.
Η Νέα Δηµοκρατία επιλέγει να αναδείξει την περιφερειακή πολιτική, την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και όχι µόνο καταθέτει
την αγωνία της αλλά στέλνει και ένα µήνυµα, ότι µόνο όταν υπάρξει µια συγκροτηµένη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης µε επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών στόχων, που θα λαµβάνει υπ’
όψιν τόσο τις τοµεακές πολιτικές αλλά και τις οριζόντιες πολιτικές, τότε θα έχουµε το δικαίωµα ξανά να ελπίζουµε.
Ίσως αυτό να µην είναι ορατό ακόµη µέσα στο γενικότερο
κλίµα. Μα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτός ο τόπος διαθέτει ένα
εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ότι σήµερα περισσότερο από
ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, η επιχειρηµατικότητα σταδιακά απενοχοποιείται, έννοιες όπως «εξωστρέφεια» και «καινοτοµία»
έχουν µπει για τα καλά στο λεξιλόγιό µας και φυσικά γίνεται ο
αυξανόµενα αυτονόητος στόχος του επιχειρηµατικού κόσµου
της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκάστοτε κυβερνήσεις της
χώρας, προκειµένου να µειώσουν την ανεργία, να αυξήσουν την
παραγωγή και την παραγωγικότητα, να καταστήσουν τα ελληνικά
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προϊόντα ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά, να δηµιουργήσουν
νέες θέσεις απασχόλησης, να αναδιαρθρώσουν τοµείς και κλάδους παραγωγής, να αξιοποιήσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες,
χρησιµοποιούν ένα ευρύτατο φάσµα µέτρων που έχει ως σκοπό
την προώθηση µιας αναπτυξιακής πολιτικής και την επίτευξη µιας
κοινωνικής και οικονοµικής ισορροπίας, ώστε να είναι αδύνατη η
δηµιουργία απαράδεκτων διαφορών εισοδήµατος, απασχόλησης,
όρων διαβίωσης µεταξύ των περιφερειών, να αποφευχθούν οι κίνδυνοι της κοινωνικής αποδιοργάνωσης.
Όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, για δεκαετίες ήταν οι στόχοι.
Τα µέσα τα είχαµε. Ευρωπαϊκά προγράµµατα, κονδύλια, πλαίσια,
αναπτυξιακούς νόµους και όµως τι καταφέραµε; Καταφέραµε να
δηµιουργηθεί µία Ελλάδα δύο ταχυτήτων, µια Ελλάδα που κινείται στα όρια της πολιτικής αντίδρασης ενάντια σε όλο το σύστηµα.
Θέλετε να µιλήσουµε για ευθύνες, για καθυστερήσεις, για µεταρρυθµίσεις; Θέλετε να µιλήσουµε ξανά για προτεραιότητες και
προθεσµίες; Να µιλήσουµε. Όµως, πρώτα πρέπει να δούµε τα
ποσοστά της ανεργίας, τη διακύµανσή της στη χώρα, την αστυφιλία και τους δηµογραφικούς δείκτες. Οι ευθύνες δεν είναι ούτε
αόριστες ούτε γενικόλογες, είναι πολιτικά ονοµαστικές, αφορούν
τους σηµερινούς κυβερνώντες και έχουν σχέση µε τη συνευθύνη
όλων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο φόβος της ανέχειας, της
ανεργίας και της ανοµίας, που όλοι γνωρίζουµε ότι αναπτύσσεται
ιδιαίτερα σε υφεσιακές οικονοµίες, φόβοι που συνθλίβουν τα
όνειρα και τις φιλοδοξίες κυρίως των νέων της χώρας, όταν το
µόνο δίληµµα της εποχής είναι «να µείνω ή να φύγω;», είναι καθήκον και υποχρέωσή µας να δώσουµε ελπίδα και προοπτική.
Στο όνοµα, λοιπόν, όλων των επόµενων γενεών θα πρέπει πειστικά να οδηγήσουµε τις εξελίξεις. Αυτό είναι το πνεύµα της σηµερινής επίκαιρης επερώτησης που καταθέσαµε οι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλουµε να εκφράσουµε µε τον πιο πειστικό τρόπο, ότι η µόνη µας επιλογή είναι η εφαρµογή µιας συνολικής στρατηγικής ανάκαµψης και ανάπτυξης, µε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα, µε στόχους µετρήσιµους και εφικτούς, που να βασίζεται
σε ρεαλιστικές προβλέψεις.
Στις Σέρρες απ’ όπου προέρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, για
χρόνια η δηµιουργία επενδυτικών ευκαιριών σε γειτονικούς νοµούς είχε ως αποτέλεσµα να επικρατήσει ένα επιχειρηµατικό
τέλµα, ένας οικονοµικός µαρασµός και ανεργία λόγω της έλλειψης νέων επενδύσεων. Επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης να αµβλυνθούν οι επικρατούσες
διαφορές. Η ανυπαρξία ενός τεκµηριωµένου διεκδικητικού πλαισίου, ίσως και από την ευθύνη των Σερραίων, σε συνδυασµό µε
τη φθίνουσα πορεία του αγροτικού τοµέα και όλα τα διαρθρωτικά αποτελέσµατα είχε αντίκτυπο στη γενικότερη αναπτυξιακή
πορεία του τόπου µου. Απαράδεκτες διαφορές εισοδήµατος,
όρων διαβίωσης και απασχόλησης, µε ορατό τον κίνδυνο της
ορατής αποδιοργάνωσης. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγµα που να
αποδεικνύει καλύτερα την ανισορροπία στο εσωτερικό της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στόχοι χρειάζονται χρόνο για
να ωριµάσουν και ακόµα περισσότερο χρόνο για να σχεδιαστούν
και να ετοιµαστούν. Όλοι εµείς, λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσουµε έγκαιρα στο ερώτηµα ποιοί είµαστε, πού θέλουµε να
πάµε, ποια είναι η θέση µας σε ένα ελληνικό και διεθνές περιβάλλον που αλλάζει µε ταχύτατο ρυθµό. Και επειδή στο µέλλον δεν
θα µπορούµε να µιλάµε ξανά για χαµένες ευκαιρίες, δεν έχουµε
πια αυτό το δικαίωµα, σήµερα υπάρχει και η ατοµική µας ευθύνη,
υπάρχει και η ιεράρχηση της πολιτικής µας ευθύνης.
Η ευθύνη σας, κύριοι της Κυβέρνησης δεν µπορεί να κρυφτεί
πίσω από τη µετατόπιση των ευθυνών, ούτε από ευχολόγια.
Επειδή στα λόγια πάντα συµφωνούµε, ότι χρειαζόµαστε µία ολοκληρωµένη πολιτική δυναµικής και ισόρροπης ανάπτυξης, να µη
µας διαφεύγει ότι πάνω από το µεγαλόπνοα οράµατα υπάρχει η
συνοχή, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά που πρέπει καθηµερινά
να αποδεικνύονται µε πράξεις.
Σε ό,τι αφορά την παράταξή µου, εµείς δεν συνηθίζουµε τα
λόγια µας να ξεπερνούν τις πράξεις µας -το προσπαθούµε πολύ
αυτό- εµείς δεν έχουµε αυτοσκοπό την εξουσία και τα επιχειρή-
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µατά µας και οι δεσµεύσεις επιβάλλεται να µας οδηγούν τους
επόµενους µήνες, τα επόµενα χρόνια, όταν θα κληθούµε να τους
υπηρετήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να ανακοινώσω κάτι
πολύ δυσάρεστο. Απεβίωσε ο πρώην συνάδελφος Βουλευτής Ρεθύµνου και πρώην Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος
υπήρξε Βουλευτής από το 1958 της ΕΡΕ και από το 1974 έως το
2007 της Νέας Δηµοκρατίας.
Εκ µέρους του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
και του Προεδρείου όλης της Βουλής, όλων των συναδέλφων, εκφράζουµε την οδύνη µας για την απώλεια του συναδέλφου,
πρώην Βουλευτή και πρώην Υπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Εκφράζουµε τα συλλυπητήριά µας προς την οικογένεια και προς τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι
υποχρεωµένος και εξ ονόµατος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
αλλά και προσωπικά, να πω ότι ο πολιτικός κόσµος της χώρας,
αλλά και εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, έχασε ένα από τα πιο σηµαντικά στελέχη της µεταπολεµικής πολιτικής περιόδου, έναν πολιτικό ο οποίος συνόδευσε τη χώρα µε πολύ συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας.
Είχα την τύχη να τον γνωρίζω προσωπικά από τα φοιτητικά
µου χρόνια, έτσι έγιναν τα πράγµατα και έχω και την προσωπική
άποψη, εκφράζοντας και την Κοινοβουλευτική Οµάδα βεβαίως,
να πω ότι τα χαρακτηριστικά του ήταν ο έντονος πατριωτισµός,
η πατριωτική ανάλυση δηλαδή όλων των πολιτικών και των κοινωνικών φαινοµένων που συνέβησαν στη χώρα, η επιµονή του
στις προσωπικές του απόψεις, κάτι που έδινε ένα πολύ σταθερό
µήνυµα, αλλά και σηµείο αναφοράς στην παράταξή µας, αλλά
και στο πολιτικό σύστηµα, η αταλάντευτη εντιµότητά του και η
αξιοκρισία του, όπως επίσης και η επιτυχηµένη θητεία του σε
πολλά Υπουργεία, σε πολλές φάσεις της πολιτικής ζωής του
τόπου.
Στην οικογένειά του και στην κόρη του που είναι µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, ευχόµαστε το παράδειγµά του να είναι
φάρος. Η στεναχώρια και η ανθρώπινη λογική, να δώσει τη θέση
της στα θετικά της ανάµνησης ενός πολιτικού, ενός πατέρα και
ενός οικογενειάρχη που νοµίζω ότι περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του ελληνισµού, του Έλληνα πολιτικού, του Έλληνα
πατέρα και του Έλληνα οικογενειάρχη. Ας ακολουθήσουµε και
εµείς οι νεότεροι τα βήµατά του, την εµπειρία και τις διδαχές
που µας άφησε πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε και εµείς
ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, να εκφράσουµε τη λύπη
µας για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ιωάννη
Κεφαλογιάννη.
Θέλω να τονίσω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα σηµαντικός πολιτικός
µε ενεργή δράση και για τη χώρα και για την παράταξή του. Με
τις παρεµβάσεις του, την υπηρεσία του, τη συµµετοχή του σε κυβερνητικά σχήµατα, αλλά και τη δράση του µέσα στη Βουλή,
άφησε ενεργό το στίγµα της όλης πολιτικής του διαδροµής.
Τα συλλυπητήριά µας και προς τους οικείους του και προς το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Χατζηδάκης έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να
λάβω το λόγο, διότι είµαι συγκλονισµένος προσωπικά για την
απώλεια του Γιάννη Κεφαλογιάννη, όχι µόνο γιατί έχουµε κοινή
καταγωγή από το Ρέθυµνο, αλλά και γιατί ήταν στενός φίλος του
πατέρα µου και βοήθησε και µένα τον ίδιο αποφασιστικά στα
πρώτα βήµατά µου στην πολιτική.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, όµως, ήταν µία προσωπικότητα που
λάµπρυνε το δηµόσιο βίο της χώρας και µία προσωπικότητα που
ξεχώρισε διαχρονικά µέσα στην παράταξή µας.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ )
Δεν ήταν άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι εξελέγετο συνεχώς
Βουλευτής από το 1958 έως το 2007. Ήταν µία πολιτική προσωπικότητα που ξεχώρισε για την προσφορά του τόσο στο Ρέθυµνο, όσο και στον τόπο, αλλά φυσικά και για το ήθος του.
Εύχοµαι στην Όλγα Κεφαλογιάννη, την κόρη του και συνάδελφό µας, στη σύζυγό του Ελένη Κεφαλογιάννη και σε όλη την
οικογένειά του καλό κουράγιο γι’ αυτήν τη δοκιµασία.
Εύχοµαι να είναι ελαφρύ το χώµα της Κρήτης που θα τον σκεπάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης από το ΛΑΟΣ έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αποχαιρετούµε
έναν ευπατρίδη, έναν άνθρωπο που διεκρίθη σε έναν όχι και τόσο
φιλικό πάντοτε στίβο της πολιτικής. Διεκρίθη σε χρόνια ταραχώδη τα οποία δεν απέλειπαν αυτή τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια, αλλά άφησε το αποτύπωµά του και είναι ισχυρό.
Τον αποχαιρετούµε µε αισθήµατα οδύνης, γιατί πολιτικοί που
θήτευσαν σε αυτό το Κοινοβούλιο επί τρεις και πλέον δεκαετίες
σηµαίνει ότι έχουν τιµηθεί από τον ίδιο το λαό που τους εκλέγει
και ευχόµαστε να είναι ελαφρύ το χώµα της κρητικής γης που
θα τον σκεπάσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κολοκοτρώνη από το ΛΑΟΣ.
Ο κ. Κριτσωτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να εκφράσουµε τα συλλυπητήριά µας για το θάνατο του Γιάννη Κεφαλογιάννη, έναν παλιό κοινοβουλευτικό µε µακροχρόνια παρουσία
στην πολιτική και στο Κοινοβούλιο, σε καιρούς δύσκολους,
Υπουργός και Βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δηµοκρατίας
µέχρι σχετικά πρόσφατα.Ήµασταν σε αντίθετες πλευρές, όµως,
ήταν σηµαντικός για την παράταξή του και για την ιδιαίτερη πατρίδα του το Ρέθυµνο.
Στην οικογένειά του, στη Νέα Δηµοκρατία, ιδιαίτερα, όµως,
στην κόρη του, συνάδελφο Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Όλγα Κεφαλογιάννη εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εκ µέρους των µελών της
ελληνικής Κυβέρνησης εκφράζω τη βαθιά µας λύπη για την απώλεια του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στην κόρη του και συνάδελφο,
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, σε όλους
τους οικείους του εκφράζουµε τα συλλυπητήριά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Προσωπικά κι εγώ από το Προεδρείο, de profundis εκφράζω
τη βαθύτατη θλίψη µου για την απώλεια ενός τέτοιου πολιτικού
ανδρός και προς τη θυγατέρα, συνάδελφο και αγαπηµένη φίλη.
Επανερχόµεθα στο ουσιαστικό έργο αυτής της Αίθουσας της
Ολοµέλειας. Είναι η σειρά του οµιλητή κ. Ιωάννη Ανδριανού, Βουλευτή Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας.
Έχετε τρία λεπτά χρόνο οµιλίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Θα χρησιµοποιήσω και το χρόνο της
δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ως αγαπητό φίλο,
απλώς θα σας πω ότι δεν κάνουµε τη συνάθροιση. Θα σας ακούσουµε όσο χρειάζεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να εκφράσω κι εγώ τη βαθιά µου λύπη για την απώλεια
του Γιάννη Κεφαλογιάννη, µιας ισχυρής προσωπικότητας µε µακρόχρονη πολιτική δράση και προσφορά στον τόπο και την παράταξή µας. Εκφράζω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος και στην κόρη και συνάδελφό µας,
Όλγα Κεφαλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανείς
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και καµµία σ’ αυτήν την Αίθουσα που να µην συµφωνεί πως η
ανάπτυξη είναι το κλειδί για την έξοδο της πατρίδας µας από την
κρίση. Το θέµα είναι τι εννοεί ο καθένας µε την ανάπτυξη και τι
κάνει ή τι δεν κάνει για να την ενισχύσει.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη στιγµή της κρίσης
τονίσαµε την ανάγκη η κυβερνητική πολιτική να αλλάξει προσανατολισµό από τη λιτότητα και µάλιστα την οριζόντια που πλήττει
την πραγµατική οικονοµία, τη µεσαία τάξη, τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και δηµιουργεί ανέργους, να στραφεί στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.
Οι προτάσεις που έχουµε καταθέσει παραµένουν επίκαιρες και
δυστυχώς σε µεγάλο βαθµό ακόµα δεν έχουν εφαρµοστεί. Σε
κάθε περίπτωση η ανυπαρξία πολιτικής για την ανάπτυξη και
ιδίως για την περιφερειακή ανάπτυξη, που αφορά και την επίκαιρη επερώτηση που συζητάµε σήµερα, είναι πλήρης και είναι
αποκαρδιωτική.
Εν µέσω της κρίσης ο περιφερειακός σχεδιασµός θα έπρεπε
να επιδιώκει ταυτόχρονα δύο κρίσιµους στόχους.
Πρώτος στόχος, να αντιµετωπίζει και να θεραπεύει στο µέτρο
του δυνατού τις χωρικά διαφοροποιηµένες συνέπειες της κρίσης. Δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρθηκε να δει τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της κρίσης ούτε
κατά κοινωνική οµάδα ούτε κατά περιφέρεια και νοµό. Τα οριζόντια µέτρα το µόνο που κατάφεραν ήταν να εντείνουν ακόµα
περισσότερο τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.
Ο δεύτερος µεγάλος στόχος είναι να αποτελέσει τον αναγκαίο
µοχλό για την αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, ιεραρχώντας ανάγκες, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες και συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, δηµιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Όχι µόνο δεν είδαµε µια τέτοια πολιτική από το αρµόδιο Υπουργείο αλλά δυστυχώς το γενικότερο κλίµα της κυβέρνησης Παπανδρέου, ακόµα και οι επιδόσεις στην απορρόφηση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών κονδυλίων, ένα από τα ελάχιστα πολύτιµα εργαλεία
της ανάπτυξης που έχει η χώρα µας διαθέσιµο εν µέσω της κρίσης, ήταν πλήρως απογοητευτικές. Όταν, λοιπόν, οι απορροφήσεις είναι εκεί που είναι, όταν το Πρόγραµµα των Δηµοσίων
Επενδύσεων έχει συρρικνωθεί, τότε δεν χρειάζεται να είναι κανείς
µάγος ή να έχει νόµπελ στα οικονοµικά για να δει ότι µόνο µε
µέτρα λιτότητας η κρίση όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται αλλά γίνεται ολοένα και πιο βαθιά. Και όµως υπάρχουν και διαθέσιµοι πόροι
και τοπικές ανάγκες που αν και επιτακτικές, δεν καλύπτονται.
Υπάρχουν και αναπτυξιακές προοπτικές που σήµερα µένουν αναξιοποίητες.
Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, την Αργολίδα αλλά και ευρύτερα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επισηµαίνω ενδεικτικά την έγκαιρη και πλήρη
ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου του Αναβάλου, την αποφασιστική στήριξη της αγροτικής παραγωγής µε έµφαση την τυποποίηση και τη µεταποίηση –γιατί είναι παρανοϊκό να πουλάµε
το αρίστης ποιότητας ελαιόλαδο χύµα στην Ιταλία και να πλουτίζουν οι Ιταλοί µεταποιητές- τη µετατροπή του στρατιωτικού
αεροδροµίου της Τρίπολης, ώστε να εξυπηρετεί και τουριστικές
πτήσεις charter, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
και των απορριµµάτων, την πραγµατοποίηση των απαραίτητων
έργων στους οδικούς άξονες, στο οδικό δίκτυο, τα λιµάνια και
τις µαρίνες.
Και βεβαίως, να τονίσω και µε την ευκαιρία αυτή την επιτακτική
ανάγκη ολοκλήρωσης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού, η καθυστέρηση του οποίου κρατά πολλά επενδυτικά σχέδια στο συρτάρι. Γιατί, κύριε Υπουργέ, µέχρι σήµερα είδαµε
ιδιαίτερη σπουδή για το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών, µάλιστα υπογράφοντας και δηµοσιεύοντας στο ΦΕΚ τη σχετική ΚΥΑ
σε χρόνο ρεκόρ και µάλιστα τη µέρα που κατέρρεε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ένα πραγµατικό εξάµβλωµα. Γιατί δεν είµαστε αντίθετοι µε αυτήν την οικονοµική δραστηριότητα αλλά
δεν µπορεί να γίνεται αποσπασµατικά, να µη γίνεται χωροταξικό
για τον τουρισµό και να έχουµε συγκρούσεις του ενός κλάδου,
του ενός τοµέα µε άλλους τοµείς όπως ο τουρισµός, ο πολιτισµός, το περιβάλλον σε περιοχές µε τουριστική δραστηριότητα,
µε πολιτιστική κληρονοµιά, µε φυσικό πλούτο. Επίσης, την ώρα
που η υπερβολική δραστηριότητα έχει νεκρώσει, υπάρχει πάλι
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σπουδή βάσει του σχεδίου του προεδρικού διατάγµατος που έχει
δοθεί για διαβούλευση, να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόµηση
και µάλιστα σε τεµάχια γης που είναι άρτια σήµερα, λόγω της έκθεσης των τεσσάρων στρεµµάτων.
Πραγµατικά, περιµένω µε εξαιρετικό ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Περιµένουµε να ακούσουµε µια συγκροτηµένη στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα είναι όµως σίγουρο,
ότι οι σηµερινοί ρυθµοί και η ακολουθούµενη πολιτική δεν επαρκούν ούτε για την ουσιαστική αντιµετώπιση των συνεπειών της
κρίσης αλλά ούτε για το σχεδιασµό της επόµενης µέρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ιωάννη Ανδριανό, Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Αργολίδας.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των οµιλητών µε τον Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σπυρίδωνα Γαληνό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Να εκφράσω κι εγώ τη θλίψη µου,
κύριε Πρόεδρε, για το θάνατο του Γιάννη Κεφαλογιάννη και τα
συλλυπητήριά µου στην οικογένειά του, στο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας και ιδιαίτερα στην κόρη του Όλγα Κεφαλογιάννη, που
είµαι σίγουρος ότι θα φανεί αντάξια του µεγάλου πατρός της.
Η αλήθεια είναι ότι εν µέσω κρίσης, οικονοµικής καχεξίας, απογοήτευσης και εθνικής κατάθλιψης, τα ωραία λόγια, τα µεγάλα
λόγια, τα λόγια που ξεφεύγουν από το µίζερο και αποκαρδιωτικό
γεννούν ελπίδα και µου αρέσουν. Μου αρέσουν, αλλά υπό την
αίρεση να έχουν αντιστοιχία µε την πραγµατικότητα. Όταν, όµως,
τα λόγια, τα νούµερα, οι θεωρίες έρχονται να κρύψουν ή να µασκαρέψουν µία πραγµατικότητα, να τη θαµπώσουν, να υπεκφύγουν, να αποσείσουν ευθύνες, τότε όχι απλά δεν αρέσουν, αλλά
εξοργίζουν.
Για µένα όσον αφορά το Νοµό Λέσβου, αλλά και το ευρύτερο
βόρειο Αιγαίο, τα επιµέρους ερωτήµατα που τίθενται στο πλαίσιο
αυτής της επερώτησης είναι καίρια και ουσιαστικά. Την απάντησή τους, όµως, τη γνωρίζουµε όλοι, τη ζούµε καθηµερινά. Τα
νησιά µας τη ζουν καθηµερινά.
Οι περιφερειακές ανισότητες υπάρχουν. Τις βλέπουµε καθηµερινά. Υπάρχουν και δυστυχώς, κάθε ηµέρα που περνά, αβγατίζουν. Η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών µας µε την
ηπειρωτική Ελλάδα, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
υπάρξει τουρισµός και να υποστηριχθεί το επιχειρείν, για να εξακολουθήσει να υπάρχει ζωή στα νησιά µας, θα έλεγα ότι είναι ένα
άσχηµο αστείο.
Δεν το λέω, όµως, γιατί σέβοµαι τους συνανθρώπους µου από
τη Λήµνο που έρχονται από ανάγκη να δουν ένα γιατρό στην
Αθήνα και µετά από δύο και τρεις ηµέρες αναµονής στο Λαύριο,
αναγκάζονται να καταθέσουν το µισθό τους ή τη σύνταξη του
ΟΓΑ, προκειµένου να προµηθευτούν ένα εισιτήριο από την Ολυµπιακή και να επιστρέψουν στο νησί.
Βλέπουµε την αναγκαία υποδοµή, που είναι απαραίτητη όχι για
την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά για τη στοιχειώδη οικονοµική λειτουργία, όπως τα τελωνεία, τις εφορίες, τις δηµόσιες υπηρεσίες,
να εξαφανίζονται κυριολεκτικά µπροστά από τα µάτια µας, να εγκαταλείπουν τις πόλεις της Λέσβου και της Λήµνου.
Το µοντέλο του υδροκεφαλισµού, το δίπολο κέντρο-περιφέρεια, όπου η πρωτεύουσα αποµυζά και συντελεί στην ερηµοποίηση της υπαίθρου, αυτό το επονείδιστο µοντέλο, που αποτέλεσε
την κύρια στρέβλωση της µεταπολεµικής αναπτυξιακής πορείας
της Ελλάδας, το βλέπουµε να αναπαράγεται σε επίπεδο νοµού
και να συντελεί στην περαιτέρω ερηµοποίηση της υπαίθρου.
Η συγκυρία της οικονοµικής κρίσης, η πρακτική των αλόγιστων
περικοπών και συγχωνεύσεων, η λογική του µοντέλου του «Καλλικράτη» στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην παιδεία, σε κάθε τοµέα
κρατικών υπηρεσιών, λειτουργεί σαφώς αντιαναπτυξιακά.
Φθάσαµε να ζούµε το τραγελαφικό και να µιλάµε για µια κρίση
που περιµένουµε και ελπίζουµε να µετατραπεί σε ευκαιρία και –
προσέξτε!- θα γίνει ευκαιρία µέσα από την αναζωογόνηση της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Μιλάµε για προστιθέµενη αξία
στην πρωτογενή παραγωγή και για αύξηση των εξαγωγών και
την ίδια στιγµή από αυτούς τους ανθρώπους που περιµένουµε
να κάνουν όλα αυτά –γιατί προφανώς δεν περιµένουµε να τα κά-
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νουν αυτά οι παρεπιδηµούντες την πλατεία Κολωνακίου- στερούµε τα πάντα, τους κλείνουµε τα σχολεία, τις εφορίες, τους
αστυνοµικούς σταθµούς, τα τελωνεία κ.λπ..
Για να κάνουµε λίγες δεκάρες οικονοµία, προκαλούµε αβάσταχτο κόστος στις τοπικές κοινωνίες. Τους εξωθούµε να φύγουν.
Παράγουµε τις συνθήκες που οδηγούν στην έξοδο, µε τη βιβλική,
βέβαια, έννοια ως προς τη µαζικότητα, αλλά χωρίς να βρίσκουν
τη Γη της Επαγγελίας. Μα, καλά ποιον περιµένουµε να µείνει και
να παράγει; Πώς θα γίνει η παραγωγή; Πώς θα υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη; Με φαντάσµατα;
Και κάτι ακόµα, µία τελευταία κουβέντα για τους «λεβέντες»
που κάνουν το σχεδιασµό στα όµορφα γραφεία τους των Αθηνών
ή στα ακόµα οµορφότερα των Βρυξελλών. Προσοχή στα λάθη!
Γιατί όταν κάνετε λάθη εσείς, εµείς τα πληρώνουµε. Γιατί όταν
ζεις και παράγεις δίπλα στη βαριά ανάσα της Τουρκίας, δεν
υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Όταν ο ανταγωνισµός είναι λίγες
εκατοντάδες µέτρα µακριά, ένα καράβι που ανεβοκατεβαίνει,
τότε κάθε αστοχία πολιτικής πληρώνεται και µάλιστα ακριβά.
Κάθε αστοχία, κάθε απρονοησία, όπως παραδείγµατος χάριν
µε την αύξηση του ποσοστού του ΦΠΑ, οδηγεί σε µαγαζιά που
κλείνουν, εταιρείες που ρίχνουν φαλιµέντο, κόσµο που πεινάει.
Πρέπει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για εµάς που είµαστε όριο και σύνορο της Ευρώπης, να υπάρχει ειδική µέριµνα, τρόπος για αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των όρων εξωτερικού εµπορίου.
Στο όνοµα της κρίσης η εξουθένωση της περιφέρειας πρέπει
να σταµατήσει και κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα που προσφέρει
η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιηθεί. Κάτι πρέπει να γίνει άµεσα,
γιατί πολύ φοβάµαι ότι το παλιό, ευχετικού χαρακτήρα, σύνθηµα
της αποκέντρωσης «Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα» θα αντιστραφεί, θα αποκτήσει διαπιστωτικό χαρακτήρα και θα γίνει «Ελλάδα είναι µόνο η Αθήνα».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γαληνό.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επερωτώντων
Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μωραΐτης,
για είκοσι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µε τη σηµερινή σας επερώτηση θίγετε ένα
πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα, το ζήτηµα της περιφερειακής ανάπτυξης και της άµβλυνσης των ανισοτήτων. Βέβαια σε κάθε τέτοια διαδικασία απ’ όλους τους συναδέλφους δεν λείπει και το
καθιερωµένο «αλατοπίπερο». Έτσι, λοιπόν, σε τοποθετήσεις σας
ακούστηκε, για παράδειγµα, ότι ο κ. Προβόπουλος µίλησε χθες
και ότι αναφερόταν στη διετία για την αναπόφευκτη δροµολόγηση των πραγµάτων. Επίσης ακούστηκε στην Αίθουσα σήµερα
και το πολύ βαρύγδουπο, ότι «οι ευθύνες έχουν ονοµατεπώνυµο».
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να µην µπω στη διαδικασία να απαντήσω σ’ αυτά, γιατί πιστεύω ότι ο λαός µας έχει
και µνήµη και διαθέτει και κρίση. Και δεν θα µπω σ’ αυτά, γιατί
όλοι γνωρίζουν πώς η χώρα µας έφθασε στο σηµείο στο οποίο
βρίσκεται σήµερα, πώς οδηγήθηκε στα βράχια, πώς κάποιοι την
εγκατέλειψαν και το έβαλαν στα πόδια. Θέλω να τα αφήσω όλα
αυτά και να πω δύο λόγια µόνο για τη µεγάλη ευκαιρία που έχει
το πολιτικό σύστηµα αυτές τις κρίσιµες ώρες που η χώρα µας
βρίσκεται σ’ αυτήν την τόσο µεγάλη και δύσκολη θέση. Κι ένας
λόγος παραπάνω είναι το ότι είµαστε νέοι άνθρωποι και πρέπει
εµείς πρώτα απ’ όλους να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Δεν πρέπει να κρυφτούµε πίσω από το δάχτυλό µας αυτές τις
κρίσιµες στιγµές. Θα πρέπει να µιλήσουµε για τις ευθύνες που
έχει και το πολιτικό σύστηµα αυτές τις τέσσερις –πέντε τελευταίες δεκαετίες για το ότι φθάσαµε ως εδώ και δεν θα πρέπει
φθηνά να συνεχίσουµε αυτό το «γαϊτανάκι» των αλληλοκατηγοριών ή κάποιων µικρών ή µεγάλων, κάποιες άλλες φορές, εντυπώσεων στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο ελληνικός
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λαός από εµάς απαιτεί να τον κοιτάξουµε στα µάτια, να του
πούµε όλη την αλήθεια, αλλά πάνω απ’ όλα να του πούµε αν θα
υπάρξει επόµενη ηµέρα. Κι αυτό ακριβώς είναι το καθήκον µας.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα της επίκαιρης επερώτησης, ένα
πρόβληµα στο οποίο κι εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία µιας και καταγόµαστε
από την περιφέρεια, ένα πρόβληµα που είναι συνεχές και διευρυνόµενο τα τελευταία σαράντα χρόνια κι όχι φυσικά µόνο από
την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, όπως αναφέρεται στο κείµενο της επερώτησης.
Πρόκειται για µια παθογένεια που τσάκισε γενιές Ελλήνων και
οδήγησε σ’ ένα στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο η χώρα
πληρώνει πολύ ακριβά σήµερα, ένα µοντέλο που οδήγησε στην
καταναλωτική «φούσκα» µιας επίπλαστης ευηµερίας, η οποία τελικά «έσκασε» και τις συνέπειές της σήµερα όλοι µας αντιµετωπίζουµε.
Η δηµιουργία του προβλήµατος οφείλεται κυρίως σε τρεις βασικούς παράγοντες.
Πρώτα απ’ όλα είναι ιστορικοί παράγοντες, όπως η σταδιακή
διαµόρφωση της εθνικής επικράτειας που δηµιούργησε χρονικά
διαφορετικές συνθήκες εκκίνησης για τα εν δυνάµει αστικά κέντρα, ευνοώντας φυσικά πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα την
Αθήνα.
Επίσης είναι και παράγοντες που είχαν σίγουρα να κάνουν µε
τη µορφολογική ιδιαιτερότητα της χώρας µας.
Βεβαίως είναι και οι πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι πιστεύω
ότι ήταν και οι καταλυτικοί, όπως φάνηκε στη συνέχεια.
Εδώ και δεκαετίες, λοιπόν, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έβλεπαν το ίδιο έργο ακριβώς να επαναλαµβάνεται. Έβλεπαν µια Δηµόσια Διοίκηση µε µια πρωτοφανή συγκεντρωτική δοµή, παρά
τις όποιες προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια, και έβλεπαν
επίσης –θα µου επιτρέψετε να πω- κι ένα πολιτικό σύστηµα το
οποίο κατήγγειλε κατά καιρούς, για την τιµή των όπλων και µόνο,
το κράτος των Αθηνών, αλλά παράλληλα βολευόταν απ’ αυτό.
Ουσιαστικά αναπαρήγαγε τις παθογένειες και δεν είχε καµµία
διάθεση να αµβλύνει τις αντιθέσεις οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί.
Βεβαίως, είδαµε και µεγάλες αλλαγές που επιχείρησαν να
σπάσουν το απόστηµα της συγκεντρωτικής δοµής και να αλλάξουν δεδοµένα, για τις οποίες η παράταξή µας είναι περήφανη.
Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, ας πούµε µε ειλικρίνεια ότι µε το
µισό του πληθυσµού της Ελλάδας ακόµα στην Αθήνα δεν µπορούµε να γίνουµε πειστικοί ό,τι και να λέµε σε αυτήν την Αίθουσα. Και βέβαια, δεν νοµίζω ότι γινόµαστε πειστικοί µε όσα
έχουν συµβεί στη χώρα, όταν αναφέρεται παραδείγµατος χάριν
ότι υπήρχε –και το ακούσαµε και πριν- την πενταετία της Νέας
Δηµοκρατίας µια πορεία σύγκλισης και αυτή διακόπηκε τα δύο
τελευταία χρόνια.
Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα στην αρχή, είναι κάποια πράγµατα τα οποία πρέπει να τα αφήσουµε πίσω. Το λέω αυτό, γιατί
ακόµα ηχούν και συνθήµατα µεγάλα τα οποία τα θυµάστε και
εσείς και από εµάς και από εσάς «η ώρα της περιφέρειας» και
διάφορα άλλα πράγµατα. Και το λέω αυτό χωρίς να έχω καµµία
διάθεση αντιπαράθεσης, γιατί από όλες τις πολιτικές δυνάµεις
έχουν ακουστεί κατά καιρούς µεγάλα, µεγαλεπήβολα συνθήµατα, τα οποία γνωρίζουµε πού κατέληξαν. Καταλαβαίνουµε όλοι
µας όµως, ότι τα συνθήµατα απλά τελείωσαν.
Και έρχοµαι τώρα στις επιπτώσεις της κρίσης. Υπάρχουν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικής µελέτης η οποία είχε ανατεθεί τον Ιούνιο του 2011 στο Ινστιτούτο
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου. Σκοπός
της µελέτης ήταν η ανάδειξη της χωρικής διάστασης της κρίσης
και η σηµασία που έχει η διάσταση αυτή στην κατανόησή της και
στη στρατηγική εξόδου από αυτή.
Με βάση τη µελέτη, λοιπόν, οι αρνητικές πιέσεις είναι παρούσες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η κρίση οδήγησε στη
σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας
προς τα κάτω και όχι σε όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Η κατά τεκµήριο περισσότερο ανεπτυγµένη περιφέρεια της
χώρας, η Αττική, είναι αυτή η οποία εµφανίζεται, µέσα από τα
στοιχεία αυτής της µεγάλης µελέτης και έρευνας, να υφίσταται
κατά κύριο λόγο τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Σε αντι-
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διαστολή, µια από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της
χώρας, η Ήπειρος, έχει υποστεί τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις.
Εν τούτοις, η κατάταξη των περιφερειών παραµένει περίπου
η ίδια και οι λιγότερο ανεπτυγµένες υπέστησαν τις συνέπειες
της κρίσης. Σηµαντική ύφεση έχουν υποστεί οι νησιωτικές και
κατ’ επέκταση τουριστικές περιοχές της χώρας.
Οι πιο προηγµένοι οικονοµικοί κλάδοι είναι περισσότερο εκτεθειµένοι στην κρίση και δέχονται πολύ εντονότερες πιέσεις. Η
ανάλυση της περιφερειακής διάρθρωσης της απασχόλησης καταδεικνύει ότι οι πλέον αρνητικές επιπτώσεις στον τοµέα αυτό
σηµειώνονται στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Τα αποτελέσµατα αυτά
λαµβάνονται υπ’ όψιν από το Υπουργείο µας και κατά το σχεδιασµό των αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και πρωτοβουλιών που
παίρνουµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας το κείµενο της επερώτησής σας, τις απόψεις σας για τη στήριξη των κλάδων που
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, τίθενται βασικά ερωτήµατα που πρέπει σήµερα να απαντήσουµε και πρέπει να τα απαντήσουµε όλοι µας. Πραγµατικά, πιστεύω ότι αυτά τα µεγάλα
ζητήµατα και ερωτήµατα, τα οποία µπαίνουν, πολλές φορές δεν
είναι θέµα για αντιπαράθεση, αλλά πρέπει επιτέλους ο ελληνικός
λαός να πάρει απαντήσεις. Είναι το κύριο ζητούµενο όµως για
την ελληνική οικονοµία και για την ελληνική κοινωνία. Και οι απαντήσεις πρέπει να µας ενώσουν και όχι να µας διχάσουν.
Και ερωτώ: θέλουµε να αναστήσουµε το ίδιο παραγωγικό µοντέλο στη χώρα µας, το οποίο αιµορραγεί και το ξέρουµε πολύ
καλά πού οδήγησε τα πράγµατα ή θέλουµε µια άλλη οικονοµία,
µια άλλη παραγωγική βάση, ένα άλλο µοντέλο παραγωγής; Θέλουµε για παράδειγµα την ενίσχυση του λιανεµπορίου που αυξάνει τα ελλείµµατα των ισοζυγίων και βρίσκεται σήµερα σε
κρίση ή πρέπει να επιδιώξουµε την ενίσχυση του πρωτογενούς
τοµέα, της µεταποίησης και των εξωστρεφών δραστηριοτήτων;
Τα ερωτήµατα είναι συγκεκριµένα, γιατί δεν φτάσαµε τυχαία
σήµερα σε αυτήν την καταναλωτική φούσκα, η οποία έσκασε στα
χέρια µας. Η χώρα είχε κατεβάσει ρολά, είχε σταµατήσει αυτό
που την κράτησε πολλές φορές όρθια στο παρελθόν και σε δύσκολες συγκυρίες, είχε σταµατήσει να παράγει. Και αυτό πρέπει
να το πούµε ξεκάθαρα κοιτάζοντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στα µάτια. Οι απαντήσεις, λοιπόν, αν και προφανείς δεν
είναι εύκολες σε αυτά τα ερωτήµατα.
Και θα κριθούµε από την ιστορία, κύριοι συνάδελφοι, ακόµα
και αν έχουµε πολιτικό κόστος από τις απαντήσεις, τις οποίες θα
δώσουµε σε αυτήν τη συγκυρία.
Τώρα είναι η ώρα των µεγάλων αλλαγών που θα σηµαδέψουν
τη µοίρα της χώρας για τις επόµενες δεκαετίες. Πρέπει να δώσουµε τις απαντήσεις που έχει ανάγκη αυτήν τη στιγµή ο τόπος
µε µεγάλη αίσθηση της ιστορικής ευθύνης.
Και για να µην παρεξηγηθώ, όταν λέω ότι πρέπει να ενώσουµε
και όχι να διχάσουµε, δεν λέω ότι πρέπει να παραµερίσουµε τις
ιδεολογικές και πολιτικές µας διαφορές. Τα κόµµατά µας είναι
πολιτικοί οργανισµοί µε µια µεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι το κάθε
κόµµα και ο καθένας από εµάς ξεχωριστά σε αυτήν τη διαδικασία
και σε αυτήν την πορεία έχει τη δική του χρησιµότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο που ανέφερα και
µε την πίεση που ασκεί η διαχείριση της κρίσης, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δρούµε σε δύο
κύριους βασικούς άξονες:
Πρώτον, προωθούµε ενέργειες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και δεύτερον, σχεδιάζουµε την αναπτυξιακή
πολιτική της χώρας για την επόµενη περίοδο. Θα αναφερθώ σε
αυτούς τους δύο άξονες για να ενηµερωθεί το Σώµα, γιατί πραγµατικά έχουν γίνει σηµαντικά πράγµατα το τελευταίο διάστηµα
που δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και να µηδενίζονται.
Δεν λέµε ότι τα κάναµε όλα. Σε καµµία περίπτωση δεν θα ειπωθεί από εµάς ότι λύσαµε τα προβλήµατα. Όχι! Υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν αδυναµίες, κάναµε λάθη, γιατί πάντα κάνεις
λάθη όταν είσαι στη διαδικασία της παραγωγής. Και βεβαίως
πρέπει να µπορέσεις να λύσεις αδιέξοδα και προβλήµατα.
Για την αντιµετώπιση της κρίσης, λοιπόν, προωθούµε τη σύ-
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σταση ταµείου εγγυήσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι
πόροι του οποίου, ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ, θα χρησιµοποιηθούν ως εγγύηση για την άντληση πολλαπλάσιων πόρων από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε στόχο την ενίσχυση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Προωθούµε µέσω τροποποίησης του κανονισµού τη σύσταση
ταµείου έργων υποδοµής και παραγωγικών επενδύσεων το οποίο
θα παρέχει δάνεια και εγγυήσεις στο µέρος της επένδυσης που
αφορά την ιδιωτική συµµετοχή, η οποία σήµερα είναι µη επιλέξιµη προς συγχρηµατοδότηση. Η σύσταση του ταµείου επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τετράµηνο του 2012.
Διεκδικήσαµε και πετύχαµε να καταστεί επιλέξιµη στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ η χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων, ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας για την επιβίωσή τους
στις σηµερινές συνθήκες.
Προωθούµε την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ µε κύριους στόχους,
την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τη
διογκούµενη ανεργία και την κάλυψη ανειληµµένων υποχρεώσεων στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων.
Σχεδιάζουµε νέο στοχευµένο πρόγραµµα για ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ σε συνεργασία µε τους αιρετούς περιφερειάρχες, που θα αναδεικνύει και
θα πριµοδοτεί τα πλεονεκτήµατα της κάθε περιφέρειας. Κατευθύνουµε πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων σε
πληρωµές των αναπτυξιακών νόµων, σε επενδύσεις που δηµιουργούν θέσεις εργασίας, µε αποτέλεσµα οι πληρωµές για το
2011 να ανέλθουν σε 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Βέβαια, πρέπει να τονίσω τη µεγάλη σηµασία της επίτευξης
του µνηµονιακού στόχου του ΕΣΠΑ. Θα µου επιτρέψετε να πω
ότι δεν ήταν µια αυτονόητη επιτυχία, µια επιτυχία που ήρθε από
µόνη της, ήταν ένα αποτέλεσµα σκληρής και συστηµατικής δουλειάς αλλά θα µου επιτρέψετε να πω, και τολµηρών, σκληρών
πολιτικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών που πάρθηκαν όταν είδαµε το µεγάλο πρόβληµα το οποίο είχαµε µπροστά µας.
Βεβαίως, πετύχαµε ένα στόχο, αλλά ο δρόµος είναι µπροστά
µας και είναι δύσκολος, ώστε, πράγµατι, το 2012 να είναι η χρονιά που το ΕΣΠΑ θα αφήσει -και θα αφήσει!- το αναπτυξιακό του
αποτύπωµα στην πραγµατική οικονοµία. Ναι, είναι και θα είναι η
χρονιά που οι πολίτες της περιφέρειας, µιας και συζητάµε γι’
αυτήν θα δουν πιο απτά αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή για άλλη µια φορά αρκετοί από
εσάς φύγατε από τη µεγάλη κουβέντα της περιφερειακής ανάπτυξης και επικεντρωθήκατε στα νούµερα γύρω από το ΕΣΠΑ,
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, θέλω κύριε Πρόεδρε –
παίρνοντας λίγο χρόνο παραπάνω- να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία και σε κάποια νούµερα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ
σηµαντικά. Πιστεύω ότι ακριβώς από εκεί µπορούµε να αντλήσουµε την αισιοδοξία για το τι θα γίνει το 2012 και το 2013 στη
χώρα µας και εάν, πράγµατι, µπορεί να στηριχθεί η περιφερειακή
ανάπτυξη και στο ΕΣΠΑ και στα άλλα εργαλεία τα οποία έχουµε.
Θέλω να θυµίσω ότι το Γ’ ΚΠΣ το διαχειρίστηκαν τριάντα τρεις
φορείς διαχείρισης µε χίλια εκατόν ενενήντα δύο στελέχη. Θέλω
να θυµίσω το σχήµα, το οποίο βρήκαµε µπροστά µας: εβδοµήντα
εννιά δοµές -εκατόν έξι µαζί µε τις τράπεζες- µε περίπου δυόµισι
χιλιάδες υπαλλήλους και υπουργικές αποφάσεις, που απαίτησαν
τελικά τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα τρεις υπαλλήλους. Δηλαδή, συζητούµε για τριπλάσιες δοµές διαχείρισης και τριπλάσιους υπαλλήλους.
Εµείς µέσα στο 2011 πήραµε τολµηρές αποφάσεις, όπως οι
απεντάξεις «νεκρών» έργων και αλλαγές σ’ αυτό το βαρύ, συγκεντρωτικό σχήµα, οι οποίες έκοψαν το «γόρδιο δεσµό» όλων
αυτών των παθογενειών, που κρατούσαν καθηλωµένο το ΕΣΠΑ
τα προηγούµενα χρόνια.
Σήµερα, λοιπόν, το ΕΣΠΑ ξεπερνά το 31%, ποσοστό που κινείται πλέον στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Δεν θέλω να επαναλάβω
πάλι -τα έχουµε πει ξανά σε επίκαιρη επερώτηση δική σας- το
παράδειγµα της Ιρλανδίας, το οποίο είναι λάθος να το αναφέρετε.
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Επιτεύχθηκε ο µνηµονιακός στόχος που αφορούσε απορροφήσεις 3,35 δισεκατοµµυρίων ευρώ, κάτι το οποίο φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Πραγµατικά, πιστεύω ότι το 2011 ήταν η χρονιά
της µεγάλης αναστροφής του ΕΣΠΑ αλλά το 2012, θα είναι η
κοµβική χρονιά για το ΕΣΠΑ. Θα φανεί πιο άµεσα στην πραγµατική οικονοµία όλη η δουλειά, η οποία έγινε τους προηγούµενους
µήνες.
Θα αναφέρω κάτι, γιατί πολλές φορές ακούµε από διάφορους
οι οποίοι δεν γνωρίζουν για το ΕΣΠΑ, δεν γνωρίζουν τα διάφορα
επενδυτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν και µε τα οποία προσπαθούµε σήµερα να δώσουµε λύσεις και απαντήσεις, να µιλούν
για 15 δισεκατοµµύρια, τα οποία «λιµνάζουν» κι όλα αυτά. Λέω,
λοιπόν, ότι σήµερα οι συµβάσεις έργων που εκτελούνται, ξεπερνούν τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προχωράµε σε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο δράσης για τα εκατόν ογδόντα
ένα έργα προτεραιότητας, τα οποία έχουµε καταθέσει, σε όλη
τη χώρα ύψους 11,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά είναι
τα έργα, τα οποία θα δηµιουργήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους πάνω από διακόσιες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και
δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία τους.
Λέτε στην ερώτησή σας πως η κατάσταση επιβαρύνεται -και
αυτό το επαναλαµβάνετε συνέχεια και µεταφέρουµε ένα λάθος
µήνυµα και µία λάθος εικόνα προς τα έξω- από τις τραγικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Εδώ, θέλω να δώσω µόνο ένα στοιχείο, καθώς µιλάµε για τις
περιφέρειες. Στις 30 Σεπτεµβρίου του 2009, το σύνολο των
απορροφήσεων όλων των ΠΕΠ ήταν περίπου 538 εκατοµµύρια.
Σήµερα, το σύνολο των απορροφήσεων των ΠΕΠ ανέρχεται στα
3 δισεκατοµµύρια 600 εκατοµµύρια ευρώ. Όλα αυτά -θα επαναλάβουµε και πάλι- δεν ήταν αυτονόητα. Πιστέψαµε στην αυτοδιοίκηση, εµπιστευθήκαµε τις περιφέρειες και αποκεντρώσαµε
αρµοδιότητες από την πρώτη στιγµή. Συνεργαστήκαµε µε όλους
τους περιφερειάρχες, πέρα και πάνω από κόµµατα και χρώµατα.
Αυτό πιστεύω ότι θα σας το µεταφέρουν όλοι οι περιφερειάρχες
όταν θα συζητήσετε αυτά τα θέµατα µεταξύ σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε να µιλήσουµε τώρα
για το σχεδιασµό της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, πρέπει
να οριοθετήσουµε το στόχο, να γνωρίζουµε τις προϋποθέσεις
της επιτυχίας της και να καθορίσουµε τους άξονες δράσης. Ο
ξεκάθαρος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας για
την επόµενη περίοδο είναι η ανασυγκρότηση του παραγωγικού
ιστού και η αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα. Αυτή
θα είναι η αλλαγή που θα φέρει την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µε έµφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της κάθε περιφέρειας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της απασχόλησης της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.
Βεβαίως, πρέπει να τονίσω κάτι σηµαντικό σ’ αυτό το σηµείο.
Οι προϋποθέσεις επιτυχίας της αναπτυξιακής πολιτικής δεν είναι
θέµα ενός µόνο Υπουργείου. Αυτό αναφέρθηκε και από εσάς και
θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας, αλλά αφορούν το σύνολο της
Κυβέρνησης, τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων και την κατανόηση, βεβαίως, των πολιτών. Η ανάπτυξη της χώρας στο σύγχρονο περιβάλλον προϋποθέτει τη θέσπιση ενός δίκαιου,
σταθερού, αποτελεσµατικού και απλού φορολογικού συστήµατος. Προϋποθέτει ότι, επιτέλους, πρέπει να τελειώσουµε µε αυτό
το κράτος, το οποίο έχουµε και για το οποίο το πολιτικό σύστηµα
πρέπει να ντρέπεται. Προϋποθέτει, τέλος, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, που θα διασφαλίζει επάρκεια και ίσες ευκαιρίες στους
νέους της πατρίδας µας.
Έρχοµαι τώρα στους άξονες δράσης της αναπτυξιακής µας
πολιτικής οι οποίοι περιλαµβάνουν, πρώτον, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε µέτρα και δράσεις που συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, µε θεσµικές αλλαγές,
όπως την άρση των φραγµών στη δηµιουργία επιχειρήσεων,
απλοποίηση των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης, λειτουργίας της αγοράς, κρατικών προµηθειών, συναλλαγών εξωτερικού εµπορίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω χρόνο και από τη δεύτερή
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µου τοποθέτηση. Είχα συνεννοηθεί και µε τον κ. Νιώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν είναι θέµα συνεννόησης. Θα συνεννοηθείτε µαζί µου. Όσο χρόνο θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το ζητώ από εσάς, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όσο χρόνο θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επειδή και οι περισσότεροι συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία έκαναν χρήση του χρόνου της
δευτερολογίας τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Άρα, δεν θα µιλήσετε, δευτερολογώντας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι, αν χρειαστεί, µόνο για δύο
λεπτά. Όχι παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία. Συνεχίστε,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Περιλαµβάνουν, λοιπόν, δεύτερον,
την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, µε δράσεις οι οποίες αποσκοπούν
στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε κίνητρα
τα οποία συµβάλλουν σε επενδύσεις υψηλής προστιθέµενης
αξίας, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό
σε τοµείς όπου η χώρα διαθέτει σήµερα αυτό το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα.
Τρίτον, ενίσχυση των υλικών και άλλων υποδοµών για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας, µε την
αξιοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, των κοινοτικών πόρων, των ΣΔΙΤ, αλλά και ευρωπαϊκών άλλων πρωτοβουλιών τύπου JESSICA για την ανάπτυξη των βασικών
υποδοµών.
Τέταρτον, την εκκίνηση της αγοράς και του ανταγωνισµού, µε
εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου του ανταγωνισµού, την
απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των κρατικών προµηθειών, την αναθεώρηση των αγορανοµικών διατάξεων και του
Αγορανοµικού Κώδικα, τον αποτελεσµατικό έλεγχο των ενδοοµιλικών συναλλαγών και την αντιµετώπιση του παρεµπορίου, τον
εκσυγχρονισµό των ελεγκτικών µηχανισµών, την προώθηση του
ελληνικού σήµατος και τη µείωση του διοικητικού κόστους στην
εφοδιαστική αλυσίδα.
Πέµπτο και τελευταίο, την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοηµένων περιοχών, µε
διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή σύγκλιση και την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, η οποία θα περιλαµβάνει συγκεκριµένους περιφερειακούς στόχους και δράσεις για
την ενίσχυση των περιφερειών, ώστε να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και ιδίως αυτά τα
πλεονεκτήµατα τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά.
Με ενίσχυση, λοιπόν, του περιφερειακού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και µεταφορά σηµαντικού µέρους της λήψης αποφάσεων στις περιφέρειες, στο πλαίσιο ενός
υγιούς και δηµοσιονοµικά συνεπούς µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευµένων προγραµµάτων ανάπτυξης σε κάθε
περιφέρεια για τις ανάγκες στις υποδοµές και παρεµβάσεις που
δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην ενίσχυση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων,
στην αντιµετώπιση της κρίσης και στην επανασύνταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Οι µεγάλες προκλήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι
είναι µπροστά µας. Αυτές τις προκλήσεις καλούµαστε σ’ αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, σ’ αυτό το δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, εµείς να κερδίσουµε. Διότι είναι η ώρα, που
οι περιφέρειές µας θα πρέπει να κερδίσουν το στοίχηµα των διεθνών αγορών. Έχουµε, πράγµατι, προϊόντα και τα βλέπουµε παντού όπου κι αν πάµε στη χώρα, τα οποία, όταν µπήκαν σε ξένες
αγορές, τις κέρδισαν και έφεραν αποτελέσµατα πάρα πολύ θετικά και για την οικονοµία µας. Είµαστε εδώ, λοιπόν, για να σταθούµε δίπλα σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που σ’ αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία ρισκάρουν και προσπαθούν µέσα σ’ αυτό το
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δύσκολο περιβάλλον. Πρέπει να δούµε τις προτάσεις τους, να
οργανώσουµε και να στηρίξουµε το µεγάλο στόχο της εξωστρέφειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µπορέσουν όλα αυτά να
προχωρήσουν, λοιπόν, πρέπει και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων να µετατραπεί σε ένα εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης, σε µεσοπρόθεσµο και όχι σε ετήσιο προγραµµατισµό, µε
συγκεκριµένο προϋπολογισµό για κάθε περιφέρεια, µε κριτήρια
αξιολόγησης έργων, που θα συνυπολογίζουν τη συµπληρωµατικότητα του κάθε έργου που εντάσσεται στο εθνικό σκέλος και
τα έργα που εκτελούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενδυναµώνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των ενταγµένων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων έργων, ενώ ήδη εκκαθαρίζεται το πρόγραµµα από
πολύ µεγάλο αριθµό ανενεργών έργων αυτήν τη στιγµή.
Για την εκπόνηση της περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης
έχει ήδη συγκροτηθεί µη αµειβόµενη επιτροπή έγκριτων καθηγητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ως συµβουλευτικό όργανο.
Έρχοµαι τώρα στη διαπραγµάτευση της επόµενης περιόδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, µάλλον καλύτερα να δευτερολογήσετε, να ακούσουµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τώρα, γιατί ο χρόνος περνάει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ωραία. Θα µου επιτρέψετε να
κλείσω τότε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Έχω κάποια άλλα στοιχεία ακόµη,
τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικά και τα οποία αφορούν
ερωτήµατα της επίκαιρης επερώτησης.
Εγώ θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να πω
ότι η µάχη για την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι
ταυτισµένη µε την προσπάθεια για την αλλαγή του αναπτυξιακού
µοντέλου της χώρας µας. Εκεί εστιάζουµε όλες µας τις προσπάθειες, τις αποφάσεις µας και τις δράσεις µας και εκτιµώ ότι,
πράγµατι, υπάρχει χώρος για να βαδίσουµε από κοινού αυτόν το
δύσκολο δρόµο µιας ιστορικής για τη χώρα αναγκαιότητας.
Πολλές φορές, οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου έµειναν πίσω.
Εγκλωβίστηκαν στα µικρά και έχασαν τους µεγάλους στόχους.
Ο στόχος της αλλαγής του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας
είναι η µεγάλη πρόκληση που έχουµε µπροστά µας και µας
αφορά όλους. Αφορά τις πολιτικές δυνάµεις, τους φορείς, τον
επιχειρηµατικό κόσµο.
Πρέπει να αφήσουµε, λοιπόν, πίσω µας οριστικά µια εποχή που
καθένας εγκλωβιζόταν και οχυρωνόταν στο δικό του µικρό κουτάκι. Όλοι είχαν µάθει αλλιώς και είχαν εθιστεί σε ένα βόλεµα,
όπου κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν, γιατί το σαράκι του παρασιτισµού κατέτρωγε ύπουλα και αθόρυβα όλο το είναι της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. Τώρα, είναι η ώρα που µπορούµε
να αλλάξουµε µυαλά αλλά να αλλάξουµε και νοοτροπία. Και
αυτήν τη φορά δεν πρέπει να είναι ουραγός ο πολιτικός κόσµος.
Πρέπει να δώσει αυτός το έναυσµα, το έµπρακτο παράδειγµα
προς την ελληνική κοινωνία για τις µεγάλες αλλαγές, αλλάζοντας
πρώτα ο ίδιος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο Μωραΐτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από
το Γυµνάσιο Λακόπετρας του Νοµού Αχαΐας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα ξεκινήσει,
φυσικά, µε τον κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Βουλευτή Νοµού
Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος θα µιλήσει για δώδεκα
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λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, είναι µεγάλης αξίας η επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας, διότι όπως φάνηκε -και δικαιώνω στην ανάλυσή του τον
Υφυπουργό κ. Μωραΐτη- η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας
αγγίζει το σύνολο µιας κυβερνητικής πολιτικής.
Ασφαλώς, δεν ήρθατε εδώ να «απολογηθείτε», να εκθέσετε το
έργο του δικού σας Υπουργείου και των δικών σας αρµοδιοτήτων. Ασφαλώς, είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της περιφερειακής πολιτικής αλλά περιφερειακή πολιτική ασκούν όλα τα
Υπουργεία.
Και µόνο από τον τρόπο µε τον οποίο αναλύσατε τα ζητήµατα,
φαίνεται ξεκάθαρα ένα πάρα πολύ σοβαρό έλλειµµα αυτής της
Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, πολύ
απλά διότι δεν υπάρχει κανένας στο Υπουργικό Συµβούλιο ο
οποίος αποτελεί το στεφάνωµα της αντανάκλασης σε περιφερειακό επίπεδο της πολιτικής οποιουδήποτε Υπουργείου. Αυτό το
πολύ σοβαρό έλλειµµα της πολιτικής, φαίνεται από τον τρόπο µε
τον οποίο τοποθετήθηκε ο αρµόδιος Υφυπουργός σήµερα.
Πραγµατικά, ενώ µας εκθέσατε θεωρητικά την ανάγκη ενός
νέου προσανατολισµού περιφερειακής ανάπτυξης και αλλαγής
του προτύπου ανάπτυξης της χώρας, δεν µπορέσατε να το στοιχειοθετήσετε και να το περιγράψετε στην ουσία, πολύ απλά γιατί
δεν το έχει η Κυβέρνησή σας. Δεν το είχε ποτέ.
Ακόµα και αν ήρθατε σε αυτήν την Κυβέρνηση µε την ψήφο
του ελληνικού λαού, για να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα του
τόπου και την οικονοµική κρίση που µπήκε µε φόρα στην Ελλάδα
–που αρνιόσασταν ότι υπήρχε όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
ευρωπαϊκά πριν γίνετε κυβέρνηση αλλά την ανακαλύψατε και
στην Ελλάδα και µετά και ευρωπαϊκά, όταν αρχίσατε να βλέπετε
τα σκούρα στην αντιµετώπισή της, δεν πειράζει, κάλλιο αργά
παρά ποτέ, σας συγχωρούµε γι’ αυτό, αρκεί να παραδεχθείτε ότι
έχετε κάνει µία σωρεία λαθών στην ανάλυση της οικονοµικής κρίσης- ακόµα και αν την αντιµετωπίσατε κατάµατα, δεν µπορέσατε
µέχρι τώρα, είκοσι εφτά ολόκληρους µήνες που κυβερνάτε, να
περιγράψετε µία περιφερειακή πολιτική.
Δηλαδή δεν µπορέσατε να πείτε ποια τµήµατα της ελληνικής
περιφέρειας πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα, γιατί έχουν
µείνει πίσω. Δεν χρειαζόσασταν νούµερα, τα έχει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Δεν µπόρεσε ποτέ η κυβέρνησή σας να εφαρµόσει µία πολιτική, σε ό,τι αφορά τις πιο σηµαντικές δοµές της περιφερειακής
ανάπτυξης, που είναι ο τουρισµός και η ναυτιλία. Καταστρέψατε
και εξαφανίσατε και τα δύο Υπουργεία. Κανένα από τα δύο
Υπουργεία, δεν έφερε ούτε ένα σχέδιο νόµου ουσίας επί είκοσι
επτά ολόκληρους µήνες γι’ αυτά τα κοµµάτια της περιφερειακής
ανάπτυξης και µείνατε κι εσείς στο αποτυχηµένο µεταπολιτευτικό µοντέλο κι ενοχληθήκατε χθες που σας το θύµισε ο κ. Προβόπουλος. Διότι µαζί µε την αποτυχία του µεταπολιτευτικού
µοντέλου επέδειξε ιδιαίτερα αρνητική κριτική για τον τρόπο µε
τον οποίο το αντιµετωπίσατε επί είκοσι επτά µήνες αλλά και για
τον τρόπο της λύσης της οικονοµικής κρίσης. Ενοχλήστε από
αυτά αλλά στην πράξη σήµερα δεν µας φέρατε κάποιες απαντήσεις.
Δεν περιµένουµε να λύσετε το ζήτηµα της περιφερειακής ανάπτυξης µέσα σε είκοσι επτά µήνες. Περιµέναµε, όµως, να έχετε
θέση. Δεν έχετε καµµία θέση. Μίζερα, λοιπόν, επαναλαµβάνετε
και απολογείστε για την κακή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων,
που ουσιαστικά δεν έχουν φτάσει ποτέ στην περιφέρεια. Όµως,
για αναπτυξιακό µοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης δεν έχω
ακούσει κουβέντα, παρά τη µισή ώρα που µιλάει ο αρµόδιος
Υφυπουργός.
Για να έρθω στα δικά σας, είπατε ότι το 2012, θα είναι η άνοιξη
του ΕΣΠΑ και ότι 8 δισεκατοµµύρια θα µπουν στην αγορά. Αν
αυτό ισχύει, κύριε Υπουργέ, τότε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η τρόικα προβλέπουν 3,9 ύφεση το 2012; Μα µε 8 δισεκατοµµύρια στην αγορά πάνω στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
χώρας, έπρεπε να είχαµε όχι ισολογισµένο προϋπολογισµό, αλλά
περίσσια κι όχι ύφεση.
Άρα, στην πραγµατικότητα έρχεστε και δικαιώνετε αυτά που
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λέει η Νέα Δηµοκρατία, ότι είναι λογαριθµικό και αριθµητικό το
µοίρασµα, αλλά όχι ουσιαστικό. Αυτή είναι πραγµατικότητα και
πρέπει να τη δείτε κατάµατα.
Βεβαίως µπορεί να είστε υπερήφανοι ότι µπορέσατε ενδεχοµένως να ξεκολλήσετε κάποια έργα. Δεν θα τα µηδενίσουµε όλα.
Στην ουσία, όµως, να ξέρετε ότι το 2012 ούτε τα 3 από τα 8 δεν
πρόκειται να µπουν στην αγορά. Τιµαριθµικά και λογαριθµικά
µπορούν να µπουν.
Και σας επαναλαµβάνω, αν ήταν να µπουν, γιατί η πρόβλεψη
των οικονοµικών δεικτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση χειροτέρευσε προχθές και από ύφεση της τάξεως του 1,5 πήγε στο 3,9;
Μόνοι τους το έβγαλαν αυτό; Όχι, προφανώς σας έχουν µετρηµένους, γιατί µας έχουν µετρηµένους όλους. Άρα, λοιπόν, οφείλετε να είστε πιο συγκρατηµένοι στις προβλέψεις σας, γιατί και
οι προβλέψεις αυτές θα µετρηθούν και θα κατοχυρωθούν σε
εσάς αρνητικά.
Δεύτερον, ποιοι είναι οι πραγµατικοί στόχοι της περιφερειακής
ανάπτυξης της χώρας; Δηλαδή, πού πιστεύετε εσείς ότι η χώρα
πλεονεκτεί και πρέπει να το σπρώξετε; Πώς αποδεικνύεται ότι
έχετε καταλήξει κάπου -που δεν το ακούσαµε ακόµα- και τι ενέργειες έχετε κάνει γι’ αυτό; Απολύτως τίποτα! Εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά που έχουµε πει για το µνηµόνιο, για την ύφεση, για
τη µείωση της φορολογικής ικανότητας των Ελλήνων. Τα αφήνω
αυτά, τα θεωρώ «χαλί» στη συζήτησή µας. Είναι δεδοµένα. Πάνω
σ’ αυτά πώς χτίσατε; Τίποτα δεν άκουσα. Κουβέντα.
Συγγνώµη, µε ένα ΕΣΠΑ δύο χρόνια, επαίρεστε ότι µπορείτε
να προχωρήσετε στην οποιαδήποτε µορφή ανάπτυξης; Ας αφήσουµε τώρα το δηµόσιο τοµέα. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Συγγνώµη, δεν αντιληφθήκατε ότι το έχετε κακοποιήσει επί δύο ολόκληρα χρόνια, γιατί
είναι ο µεγάλος κουµπαράς από τον οποίο παίρνετε κάθε φορά
όταν σας λείπουν για τα έξοδα του κράτους;
Γιατί δεν παραδέχεστε ότι έχετε φορτώσει τα Προγράµµατα
Δηµοσίων Επενδύσεων της επόµενης πενταετίας µε δεκάδες
έργα, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καν, δίνοντας φρούδες ελπίδες ότι θα πληρωθεί το κρατικό κοµµάτι από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων; Έχετε αιχµαλωτίσει δηλαδή και την
επόµενη κυβέρνηση, σε έργα που δεν έχουν καν ξεκινήσει.
Ένα παράδειγµα στο νοµό µου είναι το Νοσοκοµείο Χαλκίδας.
Μη µε κοιτάτε, κύριε Υπουργέ, σας τα είπα και προχθές.
Το βρήκατε στο ΕΣΠΑ µε 47 εκατοµµύρια από τα 70 εκατοµµύρια, το εξαφανίσατε από το ΕΣΠΑ -όχι εσείς η περιφέρεια- το
ξαναβάλατε µετά µε 22 εκατοµµύρια και τα υπόλοιπα 55 εκατοµµύρια, τα οποία χρειάζεται για να τελειώσει το έργο τα φορτώσατε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Μα το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, χρωστάει της Μιχαλούς, χρωστάει στα
έργα που έχουν τελειώσει από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
χρωστάει σ’ αυτά που έχουν ξεκινήσει από το ΕΣΠΑ, θα χρωστάει
σ’ αυτά που θα ξεκινήσουν από το ΕΣΠΑ και εσείς του βάζετε και
από πάνω.
Είστε περήφανος γι’ αυτό; Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι οι
επόµενες κυβερνήσεις, χωρίς λεφτά θα προχωρήσουν τα έργα
τα δικά σας ή έχετε την εντύπωση ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
απολογηθεί γι’ αυτά που εσείς έχετε αιχµαλωτίσει και που δεν
υπάρχουν αλλά είναι λογάριθµοι σε κάτι ΣΑΕ µε άδεια κουτάκια
από κάτω; Καλά, δεν έχετε καταλάβει ότι παρακολουθήστε εκτός
από την Ευρώπη και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Δεν αντιλαµβάνεστε, δηλαδή, ότι αυτά που κάνετε είναι απόλυτοι ερασιτεχνισµοί;
Κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη µιας χώρας εκτός από το δηµόσιο τοµέα, δηλαδή το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά χρήµατα και το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, περιλαµβάνει πάνω από όλα
τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η περιφερειακή ανάπτυξη, θέλει περιγραφή ευκαιριών για να καταδείξουµε στους όποιους ιδιώτες
επενδυτές εµφανιστούν κάποια στιγµή, πού πρέπει να κάνουν τι
και µετά να τους δώσουµε κάποια κίνητρα. Επ’ αυτού εκτός από
ένα fast track άδειο σε ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα του
δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τη δικιά σας την Κυβέρνηση.
Μιλάτε για ένα φορολογικό, το οποίο θα έρθει. Γιατί δεν το παρουσιάζετε; Μιλάτε για ένα σχεδιασµό, ο οποίος θα προκύψει
µετά από διάλογο µε την κοινωνία. Γιατί δεν τον ξεκινήσατε; Μι-
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λάµε για την ανάγκη επενδύσεων στη χώρα. Μα, όταν η χώρα,
κύριοι συνάδελφοι, βρίσκετε κάτω από τη µέγγενη ενός µνηµονίου, το οποίο µέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει -δυστυχώς γι’ αυτόµε βεβαιότητα ότι η χώρα µένει στη Ζώνη του ευρώ, όπως όλοι
θέλουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα -και µάλιστα µε δηλώσεις αρνητικές δικών σας Υπουργών και της Επιτρόπου, της κ. Δαµανάκη,
καµµία κουβέντα από τη Νέα Δηµοκρατία γι’ αυτό, σιγή από τη
Νέα Δηµοκρατία γι’ αυτό, δεν το έχετε απαντήσει, έχετε ακόµα
δικά σας ερωτηµατικά- όταν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της
χώρας είναι στον αέρα και τρέχουµε ακόµα και τώρα, για να σώσουµε το τραπεζικό σύστηµα που είναι η µόνη ελπίδα χρηµατοδότησης µιας ιδιωτικής επένδυσης, όταν ο φορολογικός δείκτης
στη χώρα για επενδύσεις από το εξωτερικό είναι απολύτως αρνητικός, σε σύγκριση µε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες της περιοχής για ποια περιφερειακή ανάπτυξη θα συζητάµε;
Υπάρχουν τρελοί, που θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα µε
40% και 45%; Ασφαλώς και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι,
που θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα µε αυτό το κόστος των
διοδίων σε ό,τι αφορά τις µεταφορές; Πόσο νοµίζετε θα βοηθήσει η απελευθέρωση που δικαίως έγινε -στρεβλή και αυτή, αλλά
θα το συζητήσουµε την Τρίτη πάλι- για τις µεταφορές, όταν τα
διόδια στη χώρα είναι τα πιο ακριβά διόδια σε ολόκληρη την Ευρώπη µε αυτήν την ποιότητα των δρόµων και για τα οποία δεν
έχετε κάνει απολύτως τίποτα;
Πώς θα µιλήσουµε για περιφερειακή ανάπτυξη, όταν δεν έχετε
περιγράψει τους στόχους, δεν έχετε δώσει δηλαδή το δόλωµα
µε την καλή την έννοια στους επενδυτές του εξωτερικού να έρθουν να κάνουν τι, που; Τίποτα από όλα αυτά. Πόσο θα φτάσει
τώρα το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για να
πετύχει την πολυπόθητη ανάπτυξη;
Πάµε στον πρωτογενή τοµέα. Σας είπα ότι δεν αποτελεί αντικείµενο µόνο του δικού σας Υπουργείου αλλά µιας ολόκληρης
κυβέρνησης. Πρωτογενής τοµέας. Τι έχετε κάνει γι’ αυτό; Τίποτα.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο µόνο για την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήµατος και ένα µητρώο για τους αγρότες. Τώρα ετοιµάζετε και βιβλία για τους αγρότες και τους βάζετε και στα
αντικειµενικά κριτήρια. Πιστεύετε, πραγµατικά, ότι οι άνεργοι, θα
ξαναγυρίσουν στα χωράφια του πατέρα τους να τα καλλιεργήσουν; Με ποιες δοµές; Με ποιες προοπτικές; Με ποιο κράτος
δίπλα τους, να τους βοηθήσει στην προβολή των προϊόντων στο
εξωτερικό;
Άρα, λοιπόν, περιφερειακή ανάπτυξη µε µαγικά δεν γίνεται. Γίνεται µε πολύ δουλειά, γίνεται µε όραµα, γίνεται µε πίστη στις
δυνατότητες του τόπου, γίνεται µε κλίµα εµπιστοσύνης στους
νέους ανθρώπους, που σήµερα βρίσκονται στην ανεργία και προσπαθούν και αυτοί να βρουν µια άκρη και ασφαλώς δεν γίνεται
µέσα από µίζερα προγράµµατα προβληµατικής χρηµατοδότησης
νέων µικροεπενδύσεων και µικροµεσαίων µε 45% φορολογικούς
δείκτες, µε κυνήγι της εφορίας, µε κυνήγι στην ακίνητη περιουσία, µε χτύπηµα στη µεσαία τάξη και µε απόλυτη ύφεση και
µηδέν χρήµα κατανάλωσης στην περιφέρεια. Περιφερειακή ανάπτυξη µ’ αυτόν τον τρόπο, δεν γίνεται. Το µόνο που µπορεί να
γίνει µ’ αυτόν τον τρόπο, είναι να επιταθεί ακόµα περισσότερο η
απελπισία των ανθρώπων και το κλίµα και το κίνηµα της µετανάστευσης.
Δεν µπορέσατε πριν να τελειώσετε, κύριε Υπουργέ. Θα περιµένουµε, όµως, να σας ακούσουµε στο πιο σηµαντικό κοµµάτι;
σε ό, τι αφορά τις κατανοµές των ευρωπαϊκών χρηµάτων για την
περίοδο µετά το ΕΣΠΑ.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι ο δείκτης µε τον οποίο θα γίνουν οι κατανοµές, είναι τα εισοδήµατα 2006, 2008. Ξέρετε πολύ
καλά ότι είναι δυσανάλογα αυξηµένα σε σχέση µε τη σηµερινή
οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και των ατοµικών εισοδηµάτων. Άρα, λοιπόν, η χρηµατοδότηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση -εν µέσω αυτής της πολύ µεγάλης ύφεσης, την
οποία βιώνουµε- θα είναι πολύ µικρότερη του αναµενόµενου και
ασφαλώς πολύ µικρότερη της πραγµατικής ανάγκης, την οποία
έχει η χώρα.
Περιµένουµε, λοιπόν, µε ενδιαφέρον να ακούσουµε τι όρους
διαπραγµάτευσης έχετε βάλει και πού έχετε βάλει τον πήχη για
τη χώρα. Δεν έχει καµµία σηµασία αν αυτό δεν αφορά τη δική
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σας Κυβέρνηση, που κατά την εκτίµηση της Νέας Δηµοκρατίας
είναι απελθούσα πλέον µετά τις επόµενες εκλογές. Αφορά τη
χώρα. Κι επειδή οι αποφάσεις και η διαπραγµάτευση η δική σας
κινδυνεύει και σε αυτόν τον τοµέα να παγιδεύσει τις ελπίδες του
ελληνικού λαού και να καθυποτάξει τις δυνατότητες µιας επόµενης, καλύτερης, κατά την εκτίµησή µου, κυβέρνησης από εσάς,
περιµένουµε να δούµε τι ακριβώς έχετε κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κατά τα άλλα -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε– ως Νέα Δηµοκρατία, είµαστε ανήσυχοι. Και η αγωνία µας, φαίνεται από την
έκταση και από τα ερωτήµατα αυτής της επερώτησης, πολλά
από τα οποία παραµένουν αναπάντητα. Είµαστε πολύ ανήσυχοι,
πολύ προβληµατισµένοι και πολύ αρνητικοί, στο τι µπορείτε πια
να κάνετε. Θα είµαστε πολύ ευτυχείς, αν πάρουµε µερικές απαντήσεις σε ό, τι αφορά τη µελλοντική χρηµατοδότηση και ακόµη
πιο ευτυχείς, αν τελειώσει η ιστορία του PSI και της δανειακής
σύµβασης µε επιτυχία -το ευχόµαστε όλοι, γιατί αυτό θα σώσει
τη χώρα και θα διασώσει και την τύχη της επόµενης κυβέρνησηςκαι πάµε σύντοµα σε εκλογές, για να αποφασίσει ο ελληνικός
λαός, εφόσον ελπίζει, πού θα αναθέσει αυτές τις ελπίδες. Εγώ
πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει στις δυνατότητες της
χώρας, όπως πιστεύουµε κι εµείς και είναι έτοιµος να αναθέσει
αλλού τις ελπίδες -πάντως όχι σε εσάς- σε ό, τι αφορά την πορεία του τόπου και την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και της
προσωπικής επιβίωσης του καθενός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαρκόπουλο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μετά την τοποθέτηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας -νοµίζω
ότι ο επίλογός του αποδεικνύει και τη βασική στόχευση της τοποθέτησής του- είναι προφανές, πως οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας θεωρούν ότι βρισκόµαστε σε µία αµιγώς προεκλογική
περίοδο. Όµως, έτσι δεν γίνεται να περπατήσει η χώρα. Δεν είναι
δυνατόν αυτή η σχιζοφρένεια να συνεχιστεί.
Πριν από λίγες ηµέρες, καταθέσαµε στο Υπουργικό Συµβούλιο
ένα µεγάλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που περιλαµβάνει την άρση όλων των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα,
καινούργια νοµοθεσία για τα σήµατα, για τους µεσίτες, την άρση
του καµποτάζ, τα ζητήµατα των θαλασσίων υποθέσεων. Εκεί,
από τη Νέα Δηµοκρατία και από τους Υπουργούς από τους οποίους εκπροσωπείται, δεν εκφράζεται αυτό το τίποτε, το οποίο
ακούστηκε δέκα φορές από το στόµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας.
Ας αποφασίσουν, λοιπόν: Είναι τίποτε ή είναι µία συλλογική
προσπάθεια της χώρας αυτό που γίνεται µε την Κυβέρνηση Παπαδήµου; Δεν µπορούν να πατούν συνεχώς σε δύο βάρκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, να µείνουµε
στο πλαίσιο της συζήτησης της σηµερινής επερώτησης, διότι
έτσι θα ξεκινήσει ένας κύκλος, ο οποίος δεν θα τελειώσει ποτέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, να συµβάλουµε όλοι σε αυτό.
Κύριε Πρωτόπαπα, παρακαλώ έχετε το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω στις επισηµάνσεις σειράς
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, από τον πρώτο οµιλούντα,
τον κ. Μουσουρούλη αλλά και από πολλούς άλλους, οι οποίοι
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επανήλθαν στη ρήση του κ. Προβόπουλου ότι «η κρίση δεν ήταν
αναπόφευκτη», δίνοντας τις δικές τους ερµηνείες σε αυτό. Πρόθεσή µου δεν είναι ούτε να απολογηθώ για τον κ. Προβόπουλο –
αλίµονο- ούτε και να τον ερµηνεύσω, όµως. Δεν το δικαιούµαι.
Θέλω, όµως, να επισηµάνω κάτι:
Είµαστε σε µία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Ο ελληνικός λαός
έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Χρειάζονται,
λοιπόν, καθαρές κουβέντες από τον οποιονδήποτε έχει κάτι να
πει. Καθαρές και ειλικρινείς εξηγήσεις απέναντι στον ελληνικό
λαό. Όποιος έχει κάτι να πει, να το βάλει στο τραπέζι. Αλλιώς δεν
γίνεται. Δεν µπορούµε να µιλάµε ούτε µε υπονοούµενα ούτε µε
χρησµούς ούτε µε µισόλογα.
Καλώ, λοιπόν –και καλούµε- τον κ. Προβόπουλο, το Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, να ενηµερώσει επισήµως και τον ελληνικό λαό –µπορεί να το κάνει και µέσω της Βουλής- σε ποια
συγκεκριµένη περίοδο αναφέρεται, εάν είχε εγκαίρως προειδοποιήσει και ενηµερώσει τις πολιτικές ηγεσίες, τις ηγεσίες των
κοµµάτων και γενικότερα τις κυβερνήσεις και τι είχε συγκεκριµένα ο ίδιος προτείνει. Επαναλαµβάνω, ότι δεν είναι εποχή για
χρησµούς, είναι εποχή για καθαρές κουβέντες. Όποιος έχει κάτι
να πει, παρακαλείται και καλείται να το βάλει πάνω στο τραπέζι
ενώπιον του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει υποφέρει αρκετά και
θέλει αυτή τη στιγµή να δει ότι υπάρχει συγκεκριµένη διέξοδος
µε την προσπάθεια που γίνεται στη χώρα.
Δεύτερον, εγώ θα συµφωνήσω µε τη ρήση του κ. Χατζηδάκη –
µε εκείνο το κοµµάτι εννοώ- ότι δεν µπορεί να περιµένει κανείς
µεγάλες επενδύσεις σε µια χώρα, η οποία ταλανίζεται. Και δεν
είναι δυνατόν να περιµένει κανείς µεγάλες επενδύσεις από µια
χώρα, η οποία δεν έχει πείσει ακόµη ότι είναι σταθερή, τη στιγµή
που γράφεται –κακώς κατά τη γνώµη µου- από ορισµένα µέσα
διεθνώς εννοώ, όµως γίνεται αυτό- ότι θα χρεοκοπήσουµε ή όχι.
Εκτιµώ ότι αυτό µπορεί να γίνει µέσα στο επόµενο διάστηµα. Βεβαίως, θα πρέπει ταυτόχρονα εµείς, τουλάχιστον εκείνα τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, να εκδηλώσουµε την
εµµονή µας, τη σταθερή στήριξή µας στην προσπάθεια της Ελλάδας να µην οδηγηθεί σε περιπέτειες, να µείνει µέσα στη ζώνη
του ευρώ, να προχωρήσει επιτέλους στο δρόµο της ανάπτυξης
και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Έγινε χθες µια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Δεν ξέρουµε λεπτοµέρειες. Ξέρουµε όµως, ένα κλίµα που το έχουµε
σήµερα όλοι µπροστά µας. Το θεωρώ θετικό αυτό. Θεωρώ θετικό
να συνεργάζονται οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την Κυβέρνηση µε τον Πρωθυπουργό, να συζητούν και να συµφωνούν σε
κάποια πράγµατα. Αναµφίβολα, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ
την Κυβέρνηση στην κρίσιµη διαπραγµάτευση που ήδη διεξάγεται, τόσο για το PSI, όσο και µε την τρόικα για τη νέα δανειακή
σύµβαση. Ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση της Ελλάδας και
της Κυβέρνησης αυτός ο διάλογος, µε όσο περισσότερες συµφωνίες έχει. Και αυτό πρέπει να το σκεφθούµε καλά, ώστε να µην
κλαίµε µετά πάνω σε ερείπια. Θα πρέπει φυσικά, πέρα από την
κουβέντα, πέρα από το διάλογο να είµαστε µαζί και στην εφαρµογή του αποτελέσµατος.
Θέλω, λοιπόν, για µια ακόµη φορά –ελπίζω τελευταία- να επισηµάνω ότι σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η
χώρα –και αναφέροµαι σε αυτό το κοµµάτι, δηλαδή στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα- η επίσηµη γραµµή και των
τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση -και όχι του κάθε
Βουλευτή που τελικά δικαίωµά του είναι να εκφράζεται- πρέπει
να είναι σαφής, καθαρή και χωρίς διπλή γλώσσα. Με θέση ευθύνης να στηρίξουµε και να εφαρµόσουµε τις υποχρεώσεις που
έχουµε αναλάβει έναντι των εταίρων µας.
Κλείνοντας αυτό το κοµµάτι της τοποθέτησής µου, θα ήθελα
να επισηµάνω ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να συνεχίσει να κάνει τον «µουτζούρη» σε ένα τέτοιο «παιχνίδι» παίρνοντας και το µέρος της ευθύνης που δεν της
αναλογεί, διότι αρκετό µερίδιο έχει πάρει µέχρι τώρα στην προσπάθεια, την οποία έχει καταβάλλει, προκειµένου η χώρα να µπορέσει να ορθοποδήσει, να σωθεί, να προχωρήσει µπροστά.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της συζήτησης. Νοµίζω ότι ήταν ιδιαιτέρως θετική και πειστική η παρέµβαση του αρµόδιου Υφυπουργού του κ. Μωραΐτη. Δεν ξέρω αν θα µιλήσει και ο παριστάµενος
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Αναπληρωτής Υπουργός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και η επερώτηση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και η επερώτηση συνέβαλε, κύριε
Μουσουρούλη, αναµφίβολα. Έχετε κάνει µια πολύ καλή δουλειά.
Οφείλω να το οµολογήσω αυτό, διότι δώσατε και την ευκαιρία
στον κ. Μωραΐτη να µας εξηγήσει πολλές πτυχές της πολιτικής,
η οποία εφαρµόζεται σήµερα. Εκτιµώ ότι και ο κύριος Υπουργός
στη δευτερολογία του θα δώσει και τα σηµεία, στα οποία ο ίδιος
αναφέρθηκε, διότι λόγω χρόνου δεν πρόλαβε.
Θέλω όµως, να θυµίσω και κάτι, για να µην είµαστε απόλυτοι.
Εγώ εκτιµώ ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια. Και ξέρετε
όλοι –και µερικοί από εσάς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- ότι η
προσπάθεια αυτή δεν γίνεται κάτω από τα καλύτερα δεδοµένα,
τόσο διότι υπάρχουν πολύ µεγάλα προβλήµατα στην κατάσταση
της εθνικής συµµετοχής –πρόσφατα έγινε η συµφωνία για τον
περιορισµό της- όσο διότι υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στη
δηµόσια διοίκηση, δεν υπάρχουν χρήµατα προκειµένου να πάρει
κανείς όλους αυτούς που θέλει πιθανά και εν πάση περιπτώσει,
έχουµε να συναντήσουµε και σοβαρές επιφυλάξεις και προβληµατισµούς που δηµιουργούνται από τα γενικότερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η χώρα. Αυτό το επισήµανε και ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης πριν. Παρ’ όλα αυτά, γίνεται προσπάθεια. Παρ’ όλα
αυτά, γίνεται ένας αγώνας.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η επερώτησή σας έγινε για να βοηθήσει αυτόν τον αγώνα, για να βοηθήσει αυτήν την προσπάθεια
που καταβάλλεται.
Πρέπει να σταθούµε πλάι στο Υπουργείο, σε σχέση µε την
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Τα πράγµατα πάνε πολύ καλύτερα πια. Ας θυµηθούµε ότι το 2006 ήµασταν στο 0%, το 2007
στο 0%, το 2008 στο 0% και το 2009 στο 3,6%. Σήµερα, αν δεν
κάνω λάθος έχουµε περάσει το 31%. Έχει γίνει µια µεγάλη προσπάθεια και εκτιµώ ότι δεν είναι µόνο αυτό, αλλά αυτή η προσπάθεια έχει γίνει και σε βάθος και θα τρέξουµε πιο γρήγορα.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να επισηµάνω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο να γνωρίζουµε ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι µόνο ένα
ενιαίο σύνολο, είναι και άθροισµα επιµέρους δράσεων που γίνονται από Υπουργεία, από γενικές γραµµατείες, από οργανισµούς
κ.ο.κ.. Μια σοβαρή ενηµέρωση που έγινε στην επιτροπή σε
σχέση µε το ΕΣΠΑ, αποδεικνύει ότι υπάρχουν και χώροι που είµαστε πιο πίσω. Και αυτοί, για να είµαι δίκαιος, δεν είναι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε αυτούς τους χώρους που είµαστε πιο
πίσω, εκτιµώ ότι χρειάζεται και να ασκηθεί µια αυτοκριτική και να
τρέξουµε, διότι είναι χώροι ευαίσθητοι, σε σχέση µε προβλήµατα
της ελληνικής κοινωνίας και χρειάζεται σε αυτό το σηµείο µεγαλύτερη πίεση από όλους µας, ειλικρινής στήριξη από όλους µας,
προκειµένου να φτάσουµε εκεί που θέλουµε.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα σηµαντικό όπλο, όχι µόνο για την περιφέρεια, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας και νοµίζω
ότι οι βηµατισµοί που υπάρχουν είναι πολύ καλύτεροι πια, χρειάζεται να τους στηρίξουµε και να κάνουµε –γιατί όχι;- τις θετικές
επισηµάνσεις και προτάσεις µας, τη θετική κριτική µας, προκειµένου να µπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα, γιατί αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Πρωτόπαπα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης για έξι λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιλέγουµε να είµαστε χρήσιµοι. Έτσι, θα αποφύγουµε τους πολιτικούς χαρακτηρισµούς και
τις κατάρες που ακούγονται συχνά εδώ και θα επικεντρώσουµε
ειδικότερα το ενδιαφέρον µας στην παρακολούθηση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Παρά την τυπική υιοθέτηση της εταιρικής σχέσης, η οποία
προβλέπει την ενεργό συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων, η συµµετοχή των τελευταίων στις αρµόδιες επιτροπές παρακολούθησης παραµένει συµβολική και περιθωριακή.
Θέλετε να πω, µε ελάχιστες εξαιρέσεις; Να το πω, µε ελάχιστες
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εξαιρέσεις. Πάντως, η ιστορία της διαχείρισης των ελληνικών
ΠΕΠ είναι αποκαλυπτική της βούλησης του κεντρικού κράτους
να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο της εγχώριας περιφερειακής
πολιτικής και από την άλλη πλευρά, της αδυναµίας των τοπικών
παραγόντων να αξιοποιήσουν τις περιορισµένες έστω ευκαιρίες
που ανακύπτουν τελικά. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι τοπικοί φορείς έχουν µετατραπεί σε «φτωχούς συγγενείς» των Υπουργείων
και των διαχειριστικών αρχών, περιοριζόµενοι κατά κανόνα στην
ανάληψη µεµονωµένων δράσεων και έργων και λειτουργώντας
ουσιαστικά ως «πελάτες» µιας πολιτικής που εκπονείται γι’ αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς.
Η κυρίαρχη λογική του συγκεντρωτισµού θεµελιώνεται συνήθως σε δύο επιχειρήµατα. Σύµφωνα µε το πρώτο επιχείρηµα,
τόσο οι περιφερειακές διοικήσεις όσο και η Αυτοδιοίκηση δεν
διαθέτουν τους αναγκαίους χρηµατικούς, οργανωτικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειµένου να αναλάβουν το βάρος αυτής
της πολιτικής και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ολοένα αυξανόµενες διαχειριστικές απαιτήσεις των Βρυξελλών.
Σύµφωνα µε το δεύτερο επιχείρηµα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να πειραµατίζεται µε αποκεντρωµένα και συµµετοχικά
σχήµατα, διότι από το 2000 και έπειτα οι προθεσµίες απορρόφησης των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων είναι ασφυκτικές και ο κίνδυνος απώλειας πόρων µεγάλος.
Αυτά τα δυο επιχειρήµατα είναι µάλλον ισχνά. Από την µια
πλευρά, οι προφανείς αδυναµίες των περιφερειών και των ΟΤΑ
οφείλονται πρωταρχικά, αλλά όχι αποκλειστικά, όπως οφείλει να
παραδεχθεί κανείς, στην αδυναµία ή και την απροθυµία του κεντρικού κράτους να προωθήσει τη διοικητική αποκέντρωση, για
την οποία τόσα έχουµε ακούσει κατά καιρούς και τη δηµοσιονοµική µεταρρύθµιση, ακόµη και στις πλέον κραυγαλέες περιπτώσεις.
Ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αξίζει να αναφέρει κανείς
το γεγονός ότι οι περιφέρειες θεσπίστηκαν το 1986, αλλά πόρους διαχειρίστηκαν µόλις το 1996, δέκα χρόνια µετά.
Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος της απώλειας πόρων θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µέσω της σταδιακής ενδυνάµωσης και
χειραφέτησης των περιφερειών και της εκχώρησης σ’ αυτές της
αρµοδιότητας άσκησης περιφερειακής πολιτικής έπειτα από µια
ικανή µεταβατική περίοδο.
Το αρµόδιο Υπουργείο, κατά την άποψή µας, θα πρέπει να εκπονήσει τις ανάλογες µελέτες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν
οι επιπτώσεις της σηµερινής µη χωρικά ισορροπηµένης κρίσης,
λαµβανοµένου υπόψη ότι η κρίση έχει επιδεινώσει τα αναπτυξιακά δεδοµένα, ιδίως στις πιο προβληµατικές περιφέρειες της
χώρας, µειονεκτούσες, αποµονωµένες ή µε ειδικά γεωγραφικά
χαρακτηριστικά περιφέρειες, σχεδιάζοντας νέες πολιτικές για
την εξοµάλυνσή τους.
Άλλωστε, είναι προφανές ότι αφού η κρίση έχει επηρεάσει
ασύµµετρα τους διάφορους οικονοµικούς κλάδους, γεγονός που
οξύνει το πρόβληµα στις περιφέρειες, το παραγωγικό πρότυπο
των οποίων συναρτάται µε τους κλάδους που έχουν υποστεί το
µεγαλύτερο πλήγµα, είναι άµεση ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπισή του. Στα ζητήµατα αυτά η
Νέα Δηµοκρατία φαίνεται ότι συµφωνεί προς την κατεύθυνση
αυτή και κατά συνέπεια συµφωνούµε και εµείς µαζί της.
Επίσης, προκειµένου τα συναρµόδια Υπουργεία να λαµβάνουν
υπόψη κατά τη χάραξη των τοµεακών και οριζόντιων πολιτικών,
τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιφέρειας, αλλά και τις ειδικότερες περιπτώσεις της κρίσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι αναγκαίο να ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα και οι απαιτούµενες ενέργειες να γίνουν ώστε
να µην εµφανίζονται αδιέξοδες καταστάσεις, ιδιαίτερα στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία.
Υπάρχει άµεση ανάγκη επανακαθορισµού των στρατηγικών
στόχων της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης µε σαφήνεια και
καθαρότητα για την αντιµετώπιση της κρίσης και των επιπτώσεών της στις περιφέρειες, ώστε κατά την υλοποίηση των στόχων αυτών θα περιλαµβάνονται, η ανάπτυξη αυτοδύναµης
επιχειρηµατικότητας και η κινητοποίηση του τοπικού δυναµικού,
ώστε να υπάρχουν ορατά αποτελέσµατα. Οι αρµόδιοι φορείς θα
πρέπει να προβούν σε ανάλογες ενέργειες για την αξιοποίηση
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των διαθέσιµων πόρων, για την προσέλκυση επενδύσεων και τη
δηµιουργία του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος σε περιφερειακό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητο στις ενέργειες αυτές να
περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός των περιφερειών µε σύγχρονους
µηχανισµούς και δοµές προσέλκυσης επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξει σοβαρός
προβληµατισµός για το πώς θα εξασφαλίζεται η επικέντρωση της
προσπάθειας σε έργα αµεσότερης απόδοσης και µεγαλύτερου
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος σε κάθε περιφέρεια, καθώς
και για το πώς θα συνδυάζονται οι απαιτήσεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, του Συµφώνου Σταθερότητας και της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µε τις µεσοµακροπρόθεσµες αναπτυξιακές ανάγκες, ώστε να µην βρεθούµε προ εκπλήξεων.
Άλλο ένα σοβαρό ζητούµενο –και µε αυτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ο συνδυασµός
των απαιτήσεων του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, του Συµφώνου Σταθερότητας και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µε τις
µεσοµακροπρόθεσµες αναπτυξιακές ανάγκες, καθώς και µε ποιο
τρόπο και προς ποια κατεύθυνση όλα αυτά θα επηρεάσουν την
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2017-2023 όποτε αυτή σχεδιαστεί.
Τελικώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές δυνατότητες ή οι αδυναµίες στο πλαίσιο µιας συλλογικής στρατηγικής
καθοδήγησης από το Υπουργείο, που έστω και για λίγο υπήρξε
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του ΛΑΟΣ.
Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Κριτσωτάκης ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αν ήταν στην Αίθουσα άνθρωποι από την περιφέρεια, έχω την
εντύπωση ότι δεν θα έµπαιναν σε αυτή τη συζήτηση. Διότι ενώ
ξεκίνησε πολύ θετικά, νοµίζω, µε τον τίτλο της επίκαιρης επερώτησης, εγώ έλπιζα τουλάχιστον ότι θα ήταν θετικό να συζητήσουµε το θέµα της περιφερειακής ανάπτυξης και µάλιστα, υπό
το πρίσµα της ανυπαρξίας πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, όσοι άνθρωποι θα παρακολουθούσαν, δεν θα είχαν ενδιαφέρον και θα ήταν αποστασιοποιηµένοι και νοµίζω δικαίως.
Νοµίζω ότι ένα από τα θέµατα που θα µπορούσε κανείς να
φέρει εδώ και να ενδιαφέρουν την περιφέρεια θα ήταν, αν υπάρχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας, της κάθε µίας
χωριστά και όλων µαζί. Αυτό νοµίζω ότι είναι το πρώτο πρόβληµα, γιατί καµιά φορά το σχέδιο δεν θεωρούµε ότι είναι πρόβληµα. Η ανυπαρξία σχεδίου, όµως, είναι πρόβληµα. Μετά
υπάρχει, βέβαια, και το θέµα της ανυπαρξίας γενικότερης πολιτικής.
Θα έλεγα: Υπάρχει ένα σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων σε µία χώρα που τους έχει πολλή ανάγκη; Υπάρχει ένα
σχέδιο για τη διαχείριση των απορριµµάτων, όταν σε άλλες περιοχές ακούγονται κάποια θετικά πράγµατα όντως, για ένα θέµα
που έχει κακοφορµίσει και σε άλλα πολύ αρνητικά, όπως η καύση
και βλέπουµε ότι τα συµφέροντα καθοδηγούν και η ανυπαρξία
πολιτικής βρίσκεται για να επιτρέψει στα συµφέροντα να κάνουν
το µεγάλο χορό, το πάρτι;
Για ποιο χωροταξικό µιλάµε που υπάρχει το πουκάµισο, αλλά
είναι αδειανό; Πού είναι τα ειδικά χωροταξικά σε όλη τη χώρα;
Εγώ δεν άκουσα γι’ αυτά τίποτα.
Για το ενεργειακό, που είναι ένα άλλο τεράστιο θέµα, εδώ επίσης δεν ακούγεται τίποτα, ενώ υπάρχει ανυπαρξία σε αυτόν τον
τοµέα. Θα έλεγα, ότι αυτή τη στιγµή ένα µεγάλο ζήτηµα εξελίσσεται και είναι το θέµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπου
πραγµατικά δεν υπάρχει ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός,
αλλά δεν υπάρχει καθόλου κεντρικός προγραµµατισµός ούτε περιφερειακός ούτε εµπλέκεται η αυτοδιοίκηση και ο µόνος που
τελικά εµπλέκεται είναι ο ιδιωτικός τοµέας, ο ιδιώτης που πηγαίνει µε τα δικά του συµφέροντα και κάνει το δικό του προγραµ-
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µατισµό εις βάρος της κοινωνίας. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα θέµα
τεράστιο.
Για τον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής δεν ακούγεται κουβέντα ούτε σε περιφερειακό ούτε βέβαια σε κεντρικό επίπεδο
και, όµως, αυτός ο τοµέας εξαφανίζεται.
Για τον τουρισµό που σκοτώνει το συγκριτικό του πλεονέκτηµα
κανείς δεν λέει τίποτα. Πηγαίνουµε σε αυτόν το µαζικό τουρισµό
µε τα βραχιολάκια, πηγαίνουµε προς την καταστροφή, σε έναν
κατήφορο που αυξάνει την ταχύτητα προς το κακό.
Θα σας έλεγα ότι στο θέµα του πολιτισµού που το ξεχνάµε,
γιατί µιλάµε καµµιά φορά για ανάπτυξη και βάζουµε στο µυαλό
µας µόνο το κέρδος, υπάρχουν τεράστια προβλήµατα που έχουν
να κάνουν και µε τον τουρισµό, αλλά και µε πολλά άλλα, µεγάλα
ζητήµατα.
Στο θέµα της απασχόλησης, το µόνο που λέει η δική σας κριτική που είναι, όµως, σωστή, είναι ότι σε αυτές τις τρεις περιφέρειες παρατηρείται ότι υπάρχει πράγµατι µεγαλύτερη αύξηση
του τουρισµού, στην Κρήτη, δηλαδή, στο Βόρειο Αιγαίο και στην
Αττική. Είναι σωστό, αλλά είναι µία διαπίστωση. Εγώ θα έλεγα,
τι θα έπρεπε σήµερα να συζητήσουµε; Να ξεκινάµε από τη διαπίστωση, αλλά να προχωράµε σε κάτι, για να µπορούµε να καταλήξουµε.
Επίσης, θα έλεγα ότι για την κρίση και το µνηµόνιο, σε σχέση
µε την ανάπτυξη, δεν φαίνεται τίποτα. Εµείς έχουµε διαµορφώσει
προϋποθέσεις για µια άλλη πολιτική και έχουµε και µία άλλη θεώρηση για το πώς θα µπορούσε να αναπτυχθεί η χώρα σε περιφερειακό επίπεδο.
Θα πω κάποια θέµατα εν τάχει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, για
τις συγκοινωνίες και τις µεταφορές, για το κυκλοφοριακό που
αυτή η Κυβέρνηση, πρέπει να οµολογήσουµε, ότι το έχει λύσει,
διότι µε τη µείωση των µισθών και την ακρίβεια της βενζίνης,
έχουµε µείωση της κυκλοφορίας και έχουµε λύσει σε µεγάλο
βαθµό το κυκλοφοριακό.
Θα σας πω ακόµη ότι για τις θαλάσσιες µεταφορές, για το κόστος στα προϊόντα και την µεταφορά των ανθρώπων, για ένα τεράστιο ζήτηµα που έχει σχέση µε τη στρατηγική της ανάπτυξης,
το θέµα των πυλών εισόδου στη χώρα, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε
από την πλευρά της Κυβέρνησης ούτε της προηγούµενης κυβέρνησης ούτε προ κρίσης, ούτε τώρα στην κρίση και φοβάµαι ότι
αυτό είναι ένα στοιχείο της κρίσης που θα το µεταφέρουµε.
Έχουν περάσει τρία Κοινοτικά Πλαίσια, τέσσερα πακέτα και
υπάρχουν ευθύνες και στα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν και σε
αυτά που τώρα συγκυβερνούν. Κάποια στιγµή ευτυχώς µπήκε
στη µέση και το Προεδρείο γιατί το θέµα µετατράπηκε και είχαµε
εν τέλει όχι µια συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά
µια δικοµµατική αντιπαράθεση που συνεχίζεται σε µία τρικοµµατική συγκυβέρνηση τώρα, σε ένα τρικοµµατικό περιβάλλον και
δυστυχώς, πάνω στα ερείπια µιας χώρας που δεν έχει κάνει ό,τι
έπρεπε σε καιρούς ανάπτυξης, στρεβλής, όµως, ταξικής και αντιδηµοκρατικής. Επίσης, τώρα, στον καιρό της κρίσης κάνει ό,τι
δεν πρέπει, µε το µνηµόνιο, που αντί να λύσει προβλήµατα, όπως
υποτίθεται ότι το έφεραν για να τα λύσει, προσθέτει και άλλα
προβλήµατα, τα βαθαίνει και τα πληθαίνει.
Εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα νησιωτική. Το ξέρουν όλοι. Το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να αναγνωριστεί όµως,
όχι ότι είναι νησί, το τάδε νησί, αλλά και η νησιωτικότητα της
χώρας και απέναντι στην ευρωπαϊκή ήπειρο γενικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναγνωριστεί επίσης ότι είµαστε κυρίως µια
χώρα ορεινή. Αυτό δεν το κάνουµε ούτε εµείς για τη χώρα µας,
όταν δεν αναγνωρίζουµε στην πράξη, όταν δεν µεταφράζουµε
σε πολιτικές το θέµα αυτό που αναφέρει το Σύνταγµα στο συγκεκριµένο άρθρο, που λέει ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα γι’
αυτές τις περιοχές.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω στην κατακλείδα ότι αυτά που
κουβεντιάζουµε είτε στην επιτροπή των περιφερειών της Βουλής
είτε στην επιτροπή των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, εδώ
δεν φτάνουν και πολύ περισσότερο δεν γίνονται πολιτικές. Λείπει
η περιφερειακή αντίληψη στη χώρα, λείπει η φιλοσοφία, η πολιτική και η πρακτική, ενώ λόγω του χαρακτήρα της χώρας είναι
πιο απαραίτητη απ’ ότι θα ήταν σε άλλες χώρες.
Επίσης, είναι υποβαθµισµένη η τοπική αυτοδιοίκηση, που εγώ
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δεν θα πω, όπως λένε κάποιοι λανθασµένα, ότι είναι εργαλείο,
αλλά θα πω ότι είναι προϋπόθεση για να αναδειχθεί η τοπικότητα
και όχι ο τοπικισµός, για να µπορέσουµε να έχουµε αυτό που επισηµαίνετε σωστά στον τίτλο της επίκαιρης επερώτησης που κάνετε σήµερα ως Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή περιφερειακή πολιτική
και να µπορέσουµε να το θεραπεύσουµε, γιατί αυτό δεν θεραπεύεται µε λόγια.
Εάν είχα χρόνο, θα σας διάβαζα τι λέγαµε όταν ξεκινούσε το
Κοινοτικό Πλαίσιο, το οποίο τώρα διανύουµε και όταν κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία, για να δείτε ότι αυτά που καταµαρτυρείτε σωστά στο ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς τα ίδια που σας
καταµαρτυρούσαµε δικαίως, όταν εσείς ξεκινούσατε τη διακυβέρνηση. Είναι λοιπόν τεράστιες οι ευθύνες. Νοµίζω ότι η κρίση
«δεν έβαλε µυαλό» σε κάποιους –για να µην παρεξηγηθώ- και νοµίζω ότι µε την ίδια συνταγή µε την οποία αποτύχαµε και οδηγηθήκαµε στην κρίση συνεχίζουµε και σήµερα.
Πιστεύω ότι θα µπορούσε να γίνει µια συζήτηση και να βρεθεί
ένας τρόπος για να τεθούν αυτά τα ζητήµατα και να δούµε πώς
θα λυθούν εις όφελος του ελληνικού λαού, γιατί η δηµοκρατία
δεν είναι η διαδικασία και όλα τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά,
αλλά είναι το αποτέλεσµα για την πλειοψηφία του ελληνικού
λαού και της κοινωνίας. Όταν λέµε ότι σώζεται η χώρα, δεν σώζεται, αν δεν σώζεται και ο άνθρωπος και η κοινωνία. Η χώρα
είναι οι άνθρωποί της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου, την οργάνωση και τη λειτουργία
της Βουλής είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας (Α’ τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο πρώτος και µοναδικός οµιλητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα την ανοχή
σας, επειδή είµαι ο µόνος οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα σας παρακαλούσα να είµαστε µέσα στο πλαίσιο. Την έχετε την ανοχή µου και
το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θέλω και εγώ µε τη
σειρά µου να συλλυπηθώ τη συνάδελφο Όλγα Κεφαλογιάννη για
την απώλεια του πατέρα της Γιάννη Κεφαλογιάννη και τους Κρητικούς, που τον είχαν αγαπήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά που ακούσαµε δείχνουν τον
έναν και µοναδικό στόχο, ότι καλούµαστε όλοι σήµερα, όπως
εξελίχθηκαν τα πράγµατα, να υπερβούµε το ανθρωπίνως δυνατόν, όχι µόνο να αντέξουµε, αλλά και να ανασυνταχθούµε. Προσωπικά, πιστεύω ότι τα πάντα γίνονται και γι’ αυτό είµαστε εδώ,
ώστε να το καταδείξουµε, να υποδείξουµε τις λύσεις και να συµφωνήσουµε.
Δεν άκουσα όµως τον κύριο Υπουργό να αναγνωρίζει την
ανάγκη να συµφωνήσουµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει
γίνει προσπάθεια να ενσωµατωθεί η περιφερειακή διάσταση στις
πολιτικές των Υπουργείων. Οι Υπουργοί τι κάνουν; Επιδίδονται
διαρκώς σε θεατρικές παραστάσεις.
Και θέλω, αν µου επιτρέπετε, να τους συστήσω, ειδικά στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, να πάψουν να συµπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες της µοναδικής αλήθειας. Αυτό βλέπουµε σε κάθε παρουσία τους και στην Ολοµέλεια και στις επιτροπές της Βουλής. Η
Ελλάδα οδηγήθηκε στα βράχια, όπως το «COSTA CONCORDIA»,
για γνωστούς λόγους. Και αυτοί οι λόγοι θα εξεταστούν, όταν θα
έλθει η ώρα, όπως έχουµε δεσµευθεί.
Ο κ. Πρωτόπαπας είπε ότι χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Βεβαίως. Οι καθαρές κουβέντες, όµως, προϋποθέτουν και καθαρό
µυαλό, να το πω απλά, κρύο κεφάλι. Κάθε φορά που συζητάµε
για ανάπτυξη, όλη η προσπάθεια των συναδέλφων εκφυλίζεται
σε µια κριτική -ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην Κυβέρνηση-
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των απορροφήσεων του ΕΣΠΑ. Αδικεί και τη χώρα και τις περιφέρειες αλλά και όλους µας το να στεκόµαστε µόνο εκεί.
Παράδειγµα, τι να κάνει το ΕΣΠΑ, αν υπάρξει µία κυβέρνηση
και δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια- που να αποφάσιζε να άρει
τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά; Θα ήταν καταστροφή για τη νησιωτική Ελλάδα αυτό. Δίνω ένα παράδειγµα για
να συζητήσουµε κάποια στιγµή επιτέλους, για τις οριζόντιες πολιτικές.
Κύριε Υπουργέ, για µένα, που συνέταξα αυτήν την επερώτηση,
τα δεκαεφτά ερωτήµατα έµειναν αναπάντητα. Γι’ αυτό θα την καταθέσω και ως κανονική ερώτηση και ελπίζω να γίνουν οι κατάλληλες «ασκήσεις» στο Υπουργείο σας, ώστε να λάβω και τις
σωστές απαντήσεις.
Είπατε και εσείς κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Ναι, να τα πούµε, όχι όµως µε µύθους.
Μύθος πρώτος: Το στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης. Βεβαίως. Γιατί
ακριβώς µιλάµε, όµως; Για λάθος στρατηγική στο ΕΣΠΑ ή στα
προγράµµατα; Όχι, το στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης δηµιουργήθηκε κάποια εποχή, όταν κάποιοι καλούσαν τον κόσµο µε το «έλα
να σε διορίσω» ή «έλα να σε κάνω πλούσιο στο χρηµατιστήριο»
ή «έλα να σε δανείσω». Να ξεκαθαρίσουµε λοιπόν τι εννοούµε
στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης και να δούµε σήµερα, πού πάσχει
η στρατηγική.
Δεύτερος µύθος, µορφολογικές ιδιαιτερότητες. Προσπάθησα
να αποδείξω στην πρωτολογία µου, ότι δεν είναι µόνος βασικός
λόγος οι µορφολογικές, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες για να
έχουµε τέτοιου είδους ανισότητες και αποκλίσεις.
Τρίτος µύθος, η συγκεντρωτική δοµή. Θέλω να ρωτήσω εσάς
και τους συνεργάτες σας. Φταίει το σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου επειδή οι εκχωρήσεις προς τις περιφέρειες δίνονταν
όταν αναλάβατε, µε το σταγονόµετρο; Αυτό δεν έφταιγε; Ή
ακόµα ένα µεγαλοστέλεχος του Υπουργείου σας έβαλε όλες τις
ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές σε µια διαδικασία να κυνηγούν
τις εκχωρήσεις αφού τις έδινε µε το σταγονόµετρο;
Διόρθωσαν το πρόβληµα οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης; Δεν το διόρθωσαν. Αν κάτι έγινε, έγινε ίσως στις περιφέρειες. Σας θέτω το θέµα του Υπουργείου Υγείας και θέλω να µου
πείτε ναι ή όχι. Τα ποσά που περιγράψατε και αποτυπώσατε στην
επιχειρησιακή συµφωνία υλοποίησης, που υπογράψατε µε το
Υπουργείο Υγείας, είναι ή δεν είναι µεγαλύτερα από τους διαθέσιµους πόρους των ΠΕΠ, που είναι καθαροί δότες;
Τέταρτον, µιλήσατε για µια µελέτη που ανατέθηκε τον Ιούνιο
του 2011, η οποία αναλύει τις επιπτώσεις της ύφεσης στις περιφέρειες. Τι να την κάνουµε τώρα τη µελέτη αυτή; Και έστω ότι
πήραµε τα αποτελέσµατα. Πού και πώς, αλλά κυρίως πότε θα ληφθούν υπόψη αυτές οι επιπτώσεις, ώστε να χαραχθεί ποια πολιτική και να χρηµατοδοτηθεί µε ποιο πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων; Παράδειγµα, στο Βόρειο Αιγαίο από 3% ανεργία το
2009, έχουµε σήµερα 18% . Είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Λέτε επίσης ότι απεντάξατε πάρα πολλά έργα. Γιατί δεν ωρίµασαν τα έργα, αυτά κύριε Υπουργέ; Τι έφταιγε; Η µελέτη τους,
τα τεύχη δηµοπράτησης, οι απαλλοτριώσεις; Και χωρίς πόρους
για µελέτες, πώς ωρίµασαν τα καινούργια έργα που λέτε ότι εντάσσετε τώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πέµπτος µύθος, η διαχείριση. Μιλήσατε για τριάντα τρεις φορείς διαχείρισης στο Γ’ ΚΠΣ, που απασχολούσαν χίλια τριάντα
δύο στελέχη. Και ξαφνικά, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι βρεθήκατε µε
τρεις χιλιάδες εφτακόσια εξήντα τρία στελέχη. Υπολογίζετε ναι
ή όχι τα στελέχη των τραπεζών σε αυτόν το λογαριασµό; Σας
λέω ότι τα υπολογίζετε και πρέπει να πάψετε επιτέλους να το κάνετε.
Δεν µπορώ να ακούω άλλο γι’ αυτήν την ιστορία. Είχαµε δύο
επικαλυπτόµενες περιόδους υλοποίησης το Γ’ ΚΠΣ’ και το ΕΣΠΑ
και έπρεπε να δηµιουργηθούν δοµές. Στο τέλος-τέλος µη µιλάτε
για ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές γιατί εσείς δηµιουργήσατε
και άλλες.
Έκτος µύθος, οι απορροφήσεις. Σας παρακαλώ, πάψτε να λογαριάζετε το 2007 και 2008 και να µιλάτε για µηδενικές απορροφήσεις. Όλη η Ευρώπη είχε µηδενικές απορροφήσεις. Συνέβη
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και στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και σας θυµίζω ότι ο τότε
Υφυπουργός κ. Πάχτας για να έχει να παρουσιάσει κάτι –τον παρακολουθούσα τότε από µακριά, γιατί υπηρέτησα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή- χρησιµοποιούσε ως δείκτη τις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων, την ενεργοποίηση όπως την έλεγε τότε.
Σταµατήστε να κάνετε, λοιπόν, αυτές τις συγκρίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δώστε µου δύο λεπτά ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας έχω στα οκτώ
λεπτά. Παρακαλώ όµως να ολοκληρώσετε το συντοµότερο δυνατόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Είπατε κύριε Υπουργέ, ότι θα αντιµετωπίσετε την κρίση µε το
Ταµείο Εγγυήσεων υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αν
είναι δυνατόν! Δεν καταλαβαίνετε τα προβλήµατα που έχει το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τις επιπτώσεις τους στη µεταβίβαση των πόρων προς τις επιχειρήσεις; Χρησιµοποιήστε –σας το
έχω πει και µε Ερώτησή µου- τους Ενδιάµεσους Φορείς Διαχείρισης, τον ΕΦΕΠΑΕ. Είπατε ακόµη ότι η διαδικασία του ταµείου
αυτού θα ολοκληρωθεί το πρώτο τετράµηνο του 2012, δηλαδή
δύο και πλέον χρόνια µετά το ξέσπασµα της κρίσης.
Όσο για το χωροταξικό των ενισχύσεων αυτών, δεν άκουσα
κάτι, αν δηλαδή θα χρησιµοποιηθούν διαφοροποιηµένα κριτήρια
ανάλογα µε τις επιπτώσεις που έχει η ύφεση στις περιφέρειες,
τις οποίες εξετάσατε, όπως µας είπατε, το 2011, στη µελέτη που
αναφέρατε.
Για το µνηµονιακό στόχο απορρόφησης είπατε ότι τον πετύχατε. Εγώ σας λέω ότι το συν 5% απορρόφησης που προσέθεσαν
τα ταµεία χαρτοφυλακίου, χωρίς να µεταφερθούν σηµαντικοί
πόροι -στην πραγµατική οικονοµία µόλις 20 εκατοµµύρια ευρώ,
αν δεν κάνω λάθος- συν το ποσοστό της συγχρηµατοδότησης,
που ανήλθε στο 85% από το 2007 µέχρι σήµερα, αυτά τα δύο µαζί
σάς έδωσαν το ποσοστό του στόχου.
Για το Κοινωνικό Ταµείο τα είπε ο κ. Χατζηδάκης. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
Για µας –και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- η αντίληψη
«φροντίζουµε τις περιφέρειες πριν απ’ αυτές» είναι παρελθόν.
Ανήκει σε µια παρωχηµένη περίοδο. Για µας σηµασία έχει να
υπάρχει µια µακροπρόθεσµη στρατηγική αλλά και σύγχρονες,
καινοτόµες µέθοδοι σχεδιασµού και υλοποίησης. Πού; Στην περιφέρεια. Πώς; Με χωρική εξειδίκευση. Με τοπικά στοχευµένη
ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και πάνω απ’
όλα, µε µια ισχυρή περιφερειακή οργάνωση. Γι’ αυτό και η Νέα
Δηµοκρατία προετοιµάζει ειδικό νόµο για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλη.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας,
επειδή ο κύριος Υπουργός έχει κάνει πρωτολογία, δευτερολογία
και θα κάνει και τριτολογία, για να κλείσουµε, µήπως θα θέλατε
να µιλήσετε τώρα, πριν του δώσω το λόγο; Το λέω για να µην
ανοίξουµε νέο κύκλο συζητήσεως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα να ακούσω πρώτα τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Καλώς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, συζητάµε ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα σήµερα
και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι προσπάθησαν, από την
πλευρά του ο καθένας και ανάλογα µε το πώς αντιλαµβάνεται τα
πράγµατα, να βάλουν το δικό τους λιθαράκι και το δικό τους
αποτύπωµα σ’ αυτήν την κουβέντα.
Θέλω να περιοριστώ σε δύο πράγµατα, τα οποία τα θεωρώ
πάρα πολύ βασικά και δεν είχα το χρόνο µέχρι τώρα να αναφερθώ. Το πρώτο είναι η διαπραγµάτευση της επόµενης περιόδου και δεύτερον, το να παρουσιάσω τα στοιχεία του
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επενδυτικού νόµου, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικά.
Λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι πρώιµο να γίνει η
εκτίµηση των πόρων που αναµένονται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020, καθώς ο υπολογισµός αυτός βασίζεται σε δεδοµένα που δεν έχουν δηµοσιευθεί και βεβαίως, δεν
έχουν οριστικοποιηθεί αυτή τη στιγµή. Θέλω όµως να ξεκαθαρίσω και να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει επίσηµα να χρησιµοποιηθούν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την
κατανοµή των πόρων των ευρωπαϊκών ταµείων, ώστε να µπορέσει να ληφθεί υπόψη η επίπτωση της κρίσης στην αγορά, να
χρησιµοποιηθεί δηλαδή –κι αυτό θέλω να το κρατήσετε- το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο 2008-2010 και
το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα της περιόδου 2009-2011.
Η Ελλάδα, λοιπόν, στηρίζει την «Ευρώπη 2020». Ωστόσο υποστηρίζουµε πως δεν πρέπει να περιορίζεται στα πλαίσια αυτής
της στρατηγικής η ευελιξία των κρατών. Γιατί αν το κάνουµε
αυτό, σε καµµία περίπτωση δεν θα έχουµε εθνικές ή περιφερειακές, όχι στρατηγικές, αλλά πολιτικές για να δούµε τις ανάγκες
και τις δυνατότητες. Σε καµµία περίπτωση, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρουθοκαµηλίζει,
γιατί πράγµατι οι µακροοικονοµικοί στόχοι που τίθενται επηρεάζονται από τη διεθνή οικονοµική συγκυρία και όντως δεν απεικονίζουν πάντα τη µακροχρόνια προσπάθεια για τη δηµιουργία
βιώσιµης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.
Συνεπώς, πιστεύω -και θα συµφωνήσετε- ότι η εισαγωγή προϋποθέσεων που συνδέονται µε µακροοικονοµικούς στόχους για
τη χρηµατοδότηση της πολιτικής της συνοχής ενέχει όντως τον
κίνδυνο της αποστέρησης πόρων εκεί ακριβώς όπου είναι απαραίτητοι.
Θέλουµε λοιπόν, να προβλεφθεί επαρκής κάλυψη για τις περιφέρειες σε µεταβατική περίοδο, όπως και για τις περιφέρειες
στατιστικής σύγκλισης κι επιδιώκουµε οι περιφέρειες µε µόνιµα
γεωγραφικά µειονεκτήµατα να έχουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων µε την ένταξή τους στο στόχο µετάβασης, ανεξαρτήτως του κατά κεφαλήν εισοδήµατός τους.
Έρχοµαι κατευθείαν στον επενδυτικό νόµο, όπου πράγµατι
αξιοποιήθηκε ως ένα βασικό εργαλείο από την πλευρά µας. Με
τρία βασικά κριτήρια έγινε η κατανοµή των κριτηρίων: το επίπεδο
ανάπτυξης, όπως καθορίζεται από το κατά κεφαλής ΑΕΠ, τον
πληθυσµό και βεβαίως το ποσοστό ανεργίας. Σε ετήσια βάση κατανέµουµε µε Υπουργική απόφαση τα κονδύλια της περιφερειακής συνοχής στην κάθε περιφέρεια, η οποία είναι αποκλειστικά
αρµόδια να εξετάζει και να διαχειρίζεται από την αρχή µέχρι το
τέλος, χωρίς καµµία παρέµβαση από το κέντρο, για επενδυτικά
σχέδια προϋπολογισµού µέχρι και 3.000.000.
Όσον αφορά τώρα στην κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ κέντρου και περιφερειών –γιατί κι εδώ ακούστηκαν διάφορα στοιχεία και πολλές φορές τα σήµατα που στέλνουµε από αυτήν την
Αίθουσα δηµιουργούν κακές εντυπώσεις- στο νέο επενδυτικό
νόµο τηρείται η αναλογία του 75% στις περιφέρειες έναντι του
25% σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, αφού κατά το 2011 κατανείµαµε 100.000.000 στην Αττική και 140.000.000 στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ 760.000.000 πήγαν στις υπόλοιπες
περιφέρειες. Αντίστοιχα ποσά κατανέµουµε και για το 2012.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επειδή µιλήσατε για έλλειψη αποτελεσµάτων, σας αναφέρω
µερικούς σηµαντικούς αριθµούς πληρωµών του παλιού αναπτυξιακού νόµου: Το 2011 -µέσα σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον
που σας περιέγραψα κι εγώ πριν- πληρώσαµε 1,2 δισεκατοµµύρια στο σύνολο της χώρας. Επισηµαίνω ότι το 88% του ποσού
αυτού, δηλαδή πάνω από 1 δισεκατοµµύριο, αποτελεί πληρωµές
σε επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις περιφέρειες, ενώ µόλις το
12%, δηλαδή 200.000.000 ευρώ, αποτελεί πληρωµές σε επενδύσεις στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
Επίσης, ο νέος επενδυτικός νόµος για πρώτη φορά δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών,
όπως είναι τα νησιά, οι ορεινές περιοχές, οι ακριτικές ζώνες,
αφού παρέχει ειδικά κίνητρα σε αυτές τις περιοχές.
Επιπλέον, έχουµε αναπτύξει και το καθεστώς δικτύων επιχειρήσεων, τα clusters, για την προώθηση συνεργείων σε επίπεδο
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περιφέρειας, όπως για παράδειγµα, η κοινή προώθηση προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω µε αυτό που αναφέρετε, ότι δεν θα πρέπει να βασιζόµαστε µόνο στο ΑΕΠ κατά την κατανοµή των ποσοστών ενίσχυσης στις περιφέρειες. Γνωρίζετε πολύ καλά τι προβλέπει σήµερα
ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στο ΑΕΠ. Θα συµφωνήσω, όµως, µαζί σας, ότι είναι ανάγκη να δούµε στη διαπραγµάτευση και να δώσουµε αυτήν τη µάχη στο νέο χάρτη και άλλα
κριτήρια, όπως για παράδειγµα αυτό, το οποίο αναφέρατε κι
εσείς, που είναι τα ποσοστά ανεργίας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ολοκληρώνεται µία συζήτηση γύρω από το µεγάλο θέµα της περιφερειακής ανάπτυξης.
Πιστεύω ότι ο καθένας προσέγγισε αυτό το µεγάλο θέµα, όχι
απλά και µόνο µε αυτά τα οποία µπορεί να συνέβησαν ή µπορεί
να είδαµε το τελευταίο διάστηµα ή τα δύο χρόνια, αλλά πιστεύω
ότι είδαµε το µεγάλο αυτό πρόβληµα σε βάθος δεκαετιών και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή η θέληση από όλους να µπορέσουµε να αλλάξουµε και το παραγωγικό µοντέλο της χώρας,
αλλά να στείλουµε και ένα ξεκάθαρο σήµα προς όλους τους Έλληνες και προς όλες τις Ελληνίδες, ότι έχουµε τη δύναµη, έχουµε
το κουράγιο και θέλουµε πράγµατι να αλλάξουµε τη χώρα, να
αλλάξουµε µυαλά, να αλλάξουµε νοοτροπία και να γυρίσουµε
σελίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε, τον
κ. Αθανάσιο Μωραΐτη.
Το λόγο έχει, ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος και ολοκληρώνεται η συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι λακωνικός, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εκφράζω
την ικανοποίηση µου για το γεγονός ότι βάλατε και ζητήσατε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση κριτήρια εισοδηµατικά όχι 2006-2008,
αλλά 2008-2010 νοµίζω. Νοµίζω ότι στο Ταµείο Συνοχής έχει επιτευχθεί αυτό, έχω αυτήν την αίσθηση, µε επιβεβαιώνετε ή µε διαψεύδετε. Θέλω όµως να σας πω ότι επειδή αυτό είναι ένα πολύ
µεγάλο θέµα, το οποίο ξεπερνάει –κατά την εκτίµησή µου- τα
όρια του Υπουργείου, θα µπορούσε να αποτελεί ένα στόχο πολύ
ουσιαστικό της µεταβατικής αυτής Κυβέρνησης. Σας προτείνω
να το βάλετε εκεί. Γιατί το λέω αυτό;
Επειδή και ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Ξυνίδης, διερωτήθηκε πριν τι είµαστε και γιατί αυτά που λέµε εδώ δεν τα ακούτε
στο Υπουργικό Συµβούλιο, ακούστε, κύριε Υπουργέ: Εδώ είναι ο
χώρος του ελληνικού Κοινοβουλίου όπου τα κόµµατα εκφράζουν
τις απόψεις τους. Το γεγονός ότι µπήκαµε σε αυτήν την µεταβατική Κυβέρνηση, δεν σηµαίνει ότι αυτά που λέγαµε πριν από έξι
µήνες, σήµερα θα τα αλλάξουµε.
Εµείς παραµένουµε πειστικοί, κατά την εκτίµησή µας, γιατί παραµένουµε σταθεροί σε µία συνεπή στάση υπέρ της ανάπτυξης.
Εκείνο που είχε πει ο Αντώνης Σαµαράς σε αυτή την Αίθουσα
στις προγραµµατικές δηλώσεις του 2009 «ξεκολλήστε και προχωρήστε στην ανάπτυξη και στα κίνητρα», εξακολουθούµε να το
λέµε από τότε επί δύο συναπτά έτη.
Θεωρούµε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟK του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν ξεκόλλησε ποτέ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
ή ακόµη και εάν το επιχείρησε –για να µην αδικήσω τελείως- δεν
το πέτυχε ποτέ. Το λένε οι δείκτες, το λένε τα αποτελέσµατα, το
λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει η τρόικα.
Εποµένως, η στήριξη στην µεταβατική Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου ούτε µας φιµώνει ούτε µας αλλοιώνει ούτε µας µεταλλάσει. Εµείς είµαστε σταθεροί. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο
πολιτικός διάλογος σ’ αυτήν την Αίθουσα µε τις απόψεις των κοµµάτων, δεν πρόκειται ποτέ να σταµατήσει. Όπως είπε ο κ. Βενιζέλος πριν από ενάµισι µήνα σ’ αυτήν την Αίθουσα –τον άκουσα
µε τα αυτιά µου- ότι η τυπική κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται
σε εκείνα τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, σας απαντάµε ότι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση βρίσκεται σε αυτά εδώ τα έδρανα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η στήριξη της µεταβατικής Κυβέρνησης έχει στόχο και χρόνο.
Την υπηρετούµε πιστά ούτε βήµα παραπάνω ούτε βήµα λιγότερο. Αυτά που λέµε εδώ είναι απόψεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Οι συνάδελφοί µας, που δεν είναι µέλη της Κοινοβουλευτικής
Οµάδος, διότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι µπήκαµε σε αυτή
τη µεταβατική Κυβέρνηση, χωρίς µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου –έχει πολύ µεγάλη αξία αυτό το πράγµα- λένε αυτά που πρέπει να πουν, για να ικανοποιήσουν αυτό το συγκεκριµένο.
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Η περιφερειακή ανάπτυξη µιας
χώρας είναι πολυδαίδαλη και πυκνωτική σε ότι αφορά τη συµµετοχή πολλών Υπουργείων. Δεν το πετύχατε και δεν πετύχατε να
βάλετε ούτε τις βασικές αρχές, όταν µιλάτε για µελέτες που –το
είπε πολύ σωστά ο κ. Μουσουρούλης- δεν τις έχετε εισάγει ούτε
καν σε µία συζήτηση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρα, σε αυτό τον τοµέα κατά την εκτίµησή µας, αποτύχατε.
Τα επιµέρους για ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ µπορούµε εδώ και να µαλώνουµε
και να µη συµφωνούµε ποτέ. Περιφερειακή ανάπτυξη, όµως,
µόνο µε αυτά δεν γίνεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε, τον
κ. Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης, για ένα τελικό λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το
χρόνο.
Θέλω να κλείσω, κύριοι συνάδελφοι, και να επαναλάβω ότι
πράγµατι έγινε µία σοβαρή και υπεύθυνη κουβέντα απ’ όλους
µας. Θέλω, όµως, να πω στον αγαπητό συνάδελφο κ. Μαρκόπουλο, ότι πράγµατι ο καθένας σ’ αυτήν την Αίθουσα έχει την
άποψή του και κυρίως τα κόµµατα και όλοι εµείς.
Θα πρέπει, όµως, αυτές τις δύσκολες ώρες και αυτές τις δύσκολες στιγµές να αναλαµβάνουµε και µία µεγάλη ευθύνη που
έχουµε απέναντι στον ελληνικό λαό, να µην ξεπερνάµε πολλές
φορές κάποια όρια και να φθάνουµε και στην υπερβολή, όπως
για παράδειγµα το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Νοµίζω
ότι έχετε συµφωνήσει και εσείς µέσω του προϋπολογισµού στο
7,7% που είναι φέτος. Δεν είναι κάτι το οποίο εσείς το αρνηθήκατε ή κάτι το οποίο εσείς δεν ψηφίσατε ή κάτι το οποίο ισχύει
για εµάς και δεν ισχύει για εσάς ή ότι εµείς το ψηφίσαµε για άλλο
λόγο και για άλλο λόγο εσείς.
Θέλω να κλείσω, λοιπόν, λέγοντας ότι αυτά τα δύο χρόνια –
και αναφέροµαι στην κυβέρνηση Παπανδρέου- ήταν πάρα πολύ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

δύσκολα, κύριε Πρόεδρε. Εύχοµαι, επειδή έζησα από κοντά ως
Υφυπουργός αυτής της Κυβέρνησης, όχι απλά τις δυσκολίες,
αλλά και τα διλήµµατα, τα οποία είχαµε να αντιµετωπίσουµε,
καµµία κυβέρνηση από εδώ και πέρα, κανένας Υπουργός, κανένας Υφυπουργός να µην έχει µπροστά του αυτά τα διλήµµατα
και αυτά τα αδιέξοδα.
Δεν θέλω να επανέλθω στο γιατί φτάσαµε εκεί. Θα πρέπει,
όµως, να αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα της περιόδου. Αυτό
το οποίο θέλω να πω αυτή τη στιγµή είναι αυτό που είπα και πριν.
Αυτές τις κρίσιµες ώρες θα πρέπει να δούµε όλοι µας θετικά το
πώς θα µπορέσουµε να συµβάλουµε στη διάσωση της χώρας και
στο πώς θα µπορέσουµε να µεταφέρουµε έξω από αυτή την Αίθουσα ένα θετικό µήνυµα για όλους τους Έλληνες και για όλες
τις Ελληνίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το κάνατε ήδη,
κύριε Υπουργέ. Κρατήστε την ικανοποίηση του κοινοβουλευτικού
της επερώτησης.
Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και την κοσµιότητα
της διεξαγωγής µιας τέτοιας εποικοδοµητικής και δύσκολης κοινοβουλευτικής επερώτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Πέµπτης 8 Δεκεµβρίου 2011 και της Δευτέρας 19 Δεκεµβρίου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 8 Δεκεµβρίου 2011 και της
Δευτέρας 19 Δεκεµβρίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµ. 13/5/10-1-2012 επίκαιρης επερώτησης
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πολιτική
περιφερειακής ανάπτυξης.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.55’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

