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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ’
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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. Αθανάσιο Δαβάκη,
Βουλευτή Λακωνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αιτείται την επαναλειτουργία ενός
τουλάχιστον Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη για τους
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των ΕΠΑΛ.
8) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παραθεριστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Υπαξιωµατικών και Αστυφυλάκων τέως Αστυνοµίας
Πόλεων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά πολεοδοµική
µελέτη για την περιοχή Κάµπος της τέως Κοινότητος Αγίου Σεραφείµ του Νοµού Φθιώτιδας.

1) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Οιχαλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του παραρτήµατος
ΙΚΑ Μελιγαλά.

9) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Χανίων αιτείται τη
µη καταβολή ειδικού τέλους ακινήτων από µικροµεσαίες βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

2) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυµάτων Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του
γραφείου ΕΟΤ στην Καλαµάτα.

10) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Άνδρου Νοµού Κυκλάδων αιτείται την επίλυση θέµατος που προέκυψε από την πρόσφατη θεσµοθέτηση της ΖΟΕ Άνδρου.

3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Κοκκίνης, Πρόεδρος
του Συλλόγου Μηχανικών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
εκφράζει την αντίθεσή του σε αυθαιρεσίες και παρανοµίες στο
Δήµο Ελληνικού, αναφορικά µε την υπερψήφιση ενός αναχρονιστικού Οργανισµού που αντιµετωπίζει τους πτυχιούχους ΤΕΙ
ως υπαλλήλους Β’ διαλογής.

11) Ο Βουλευτής Ροδόπης κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Αποστράτων Σωµάτων
Ασφαλείας Νοµού Ροδόπης αιτείται την επίλυση µιας σειράς θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων του κλάδου.

4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βορείων Τζουµέρκων Νοµού
Ιωαννίνων εκφράζει την ανησυχία του για την επιχειρούµενη ανακίνηση του θέµατος της κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγµατος στη θέση Άγιος Νικόλαος του ποταµού Αράχθου.
5) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μετσόβου Νοµού Ιωαννίνων αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήµατος του
ΙΚΑ στο Μέτσοβο.
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή του στα οριζόµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4030/2011.

12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας
της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη ρύθµιση θεσµικών και
υπηρεσιακών θεµάτων που αφορούν το φορέα ΕΕΔΙΠ.
14) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και
Αχαΐας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας
αιτείται την επίλυση χρόνιων προβληµάτων του κλάδου σε τοπικό
επίπεδο.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά κατολισθήσεις στο δρόµο Αγία Βαρβάρα-Αποµαρµά.
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16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Χ. Μοιράγιας αιτείται να ενηµερωθεί
σχετικά µε τις προθέσεις της πολιτείας για τη φορολογική αντιµετώπιση των παραδοσιακών κτηρίων.
17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών
µε τρία τέκνα Ελλάδος αιτείται τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας.
18) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σύλλογοι
της περιοχής Αναβύσσου Αττικής αιτούνται την ενίσχυση της
αστικής συγκοινωνίας στο Δήµο Σαρωνικού.
19) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Μεγαρέων διαµαρτύρεται για τον καθορισµό αγκυροβολίου στην
Πάχη.
20) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο
αφορά την πώληση χύµα ελαιολάδου στην ιταλική αγορά.
21) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κρωπίας Νοµού Αττικής
αιτείται την απόσυρση του σχεδίου νόµου «Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας/Αττική (ΡΣΑ) 2021».
22) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Αργιθέας αιτείται τη στελέχωση των αγροτικών ιατρείων του
δήµου.
23) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του
ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος εξαιτίας οικονοµικών προβληµάτων.
24) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την εξοµοίωση της βαθµολογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας στρατιωτικών, µε τους
λοιπούς υπαξιωµατικούς µη παραγωγικής σχολής (αποφοίτους
ΑΣΣΥ).
25) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Λέσβου
κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Συνδικάτο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ικαρίας και
Φούρνων, το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Συναφών Επαγγελµάτων Ικαρίας και η Ένωση Δηµοκρατικών Γυναικών Ικαρίας
αιτούνται να ενηµερωθούν για τα δροµολόγια του πλοίου «Ιεράπετρα» από Πειραιά προς Ικαρία, Φούρνους, Σάµο.
26) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πύλου-Νέστορος
Νοµού Μεσσηνίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε τη
σχεδιαζόµενη εκµετάλλευση λιγνιτωρυχείων δίπλα στους οικισµούς Φαλάνθης και Χωµατερού.
27) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Δήµος Πύλου-Νέστορος Νοµού Μεσσηνίας εκφράζει την αντίθεσή του στη δηµιουργία ορυχείων εξόρυξης λιγνίτη στην περιοχή της Δηµοτικής Κοινότητας Κορώνης.
28) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Πειραιώς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων
αιτείται τη διευθέτηση µιας σειράς µισθολογικών, υπηρεσιακών,
εκπαιδευτικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών αιτηµάτων
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του κλάδου.
29) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Μανώλης Λαδουκάκης, πρώην πρόεδρος Αγριλέζας, αιτείται την αύξηση των δόσεων από τριάντα
έξι σε ογδόντα ή εκατό αναφορικά µε την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
30) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο παγωµένο νερό στην
κεντρική πισίνα και στο καταδυτήριο του κολυµβητηρίου «Αντώνης Πεπανός».
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη µεταβολή του χαρακτήρα
του µαθήµατος των Θρησκευτικών στα σχολεία σε Θρησκειολογία στη λογική ενός «εύπεπτου» διεθνισµού.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αποφοίτων Εθνικών Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία νέοι πολύτεκνων οικογενειών αιτούνται να µην ισχύσουν τα ηλικιακά όρια αναφορικά µε
τη δυνατότητα εγγραφής τους σε ανώτατες σχολές, µε την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων αιτούνται την έναρξη διαλόγου
µε στόχο την επιβίωση του κλάδου και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
36) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Έλληνες δηµιουργοί
(συνθέτες και στιχουργοί) αιτούνται να αποτραπεί η επιχειρούµενη τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφορικά µε την
προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αµαλιάδας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη
δανειακή σύµβαση, των φορολογικών οικονοµικών και αντικοινωνικών µέτρων του προϋπολογισµού και διεκδικεί προϋπολογισµό
ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
38) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι των Γρεβενών, Καστοριάς και οι Ηπειρώτες του Μετσόβου εκφράζουν την ανησυχία
τους για την πορεία ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Ε65.
39) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Δικηγορικός
Σύλλογος Καλαµάτας αιτείται τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την άµεση εκκαθάριση και πληρωµή των οφειλόµενων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαµάτας.
40) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισµών αιτείται τη διευθέτηση του ζητήµατος
που ανέκυψε από τροπολογία σχετικά µε την απαλλαγή από τις
αστικές και ποινικές ευθύνες των µελών των διοικητικών συµβουλίων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
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41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που
επικρατεί τους τελευταίους µήνες στους χώρους του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ένδεια σε προσωπικό φύλαξης στην Εθνική Πινακοθήκη.
43) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδος αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
44) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μαντουδίου-ΛίµνηςΑγίας Άννας Νοµού Ευβοίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στην
επιχειρούµενη κατάργηση των εναποµεινάντων υπηρεσιών της
περιοχής.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΔΑΚΕ/ΕΟΠ ΔΕΗ, η οποία αναφέρεται σε πιθανή πώληση οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ στην
Κεφαλλονιά.
46) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΛΟΥΤΣΑ» εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την
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πλήρη εγκατάλειψη των παλαιών εγκαταστάσεων του Ασύλου
Ανιάτων και αιτείται την αξιοποίηση του χώρου µε σειρά προτάσεων.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνου- Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ Πάρνηθας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων από
την επιχείρηση.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αθήνας αιτείται την απόσυρση του υπό ψήφιση άρθρου 19 του
Πολυνοµοσχεδίου και εκφράζουν τη συµπαράστασή τους στους
εργαζοµένους το ΕΛΟΤ.
49) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµόνοια Περιφέρειας Κορυτσάς αιτείται τη
στήριξη και την παρέµβαση της ελληνικής πολιτείας στον αγωνιστή για τα δικαιώµατα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισµού
Ναούµ Ντίσιο.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 978/24-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πλακιωτάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5226/14-12-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1233/31-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 93/14-12-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1611/16-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5336/14-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 1705/18-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παρασύρη Φραγκίσκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1170873 ΕΞ
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2011572/14-12-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 1939/25-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπαδηµούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ13 ΦΜΑΠ
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1171254 ΕΞ 2011/14-12-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 2027/28-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αρβανιτίδη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 168/14-12-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 2076/29-11-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου, και Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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21/675/ΑΣ 54146 δις/14-12-2011 έγγραφο από τον Υπουργό
Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 2459/07-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3325/14-12-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 1042/25-10-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τους Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού και την είσπραξη
των οφειλοµένων τους στο δηµόσιο, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 2045/28-11-2011 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου
Λακωνίας µε εξειδικευµένο µόνιµο ή εποχικό προσωπικό.
Στην ερώτηση του κ. Δαβάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Πέτρος-Παύλος Αλιβιζάτος.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης να διατυπώσει επί δίλεπτο την
ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία κατατεθείσα προ δύο µηνών ερώτησή µου έρχεται σήµερα
να συζητηθεί στη Βουλή εξαιτίας του ότι -όπως θα γνωρίζετε,
κύριε Υπουργέ- απαντήθηκε εκπρόθεσµα, έχοντας όµως µε
αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να τα πούµε και διά ζώσης.
Και το λέω αυτό, διότι προκρίθηκε να συζητηθεί µέσα στην
Ολοµέλεια, δεδοµένου ότι τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται
στη συγκεκριµένη απάντησή σας, είναι στοιχεία τα οποία γνωρίζουµε, αλλά θα πρέπει –γιατί είστε λίγο καιρό στο Υπουργείο και
απευθύνοµαι όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά κυρίως στην αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου σας, µία πρακτική που και ο ίδιος µε
τη µακρά θητεία σας στο Κοινοβούλιο θα την έχετε διαπιστώσειόσον αφορά τις απαντήσεις που µας δίνονται, να µην αναγράφονται µέσα στις απαντήσεις το ιστορικό ιδρύσεως -για παράδειγµα στη συγκεκριµένη περίπτωση κάστρο κ.λπ.- αλλά να
υπάρχει µία αυθεντική απάντηση επί του συγκεκριµένου ερωτήµατος.
Στη δισέλιδη απάντηση την οποία υπογράψατε, θα είδατε,
κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρονται πράγµατα τα οποία τα γνωρίζουµε, όπως τα γνωρίζει και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εν πάση
περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Το ζητούµενο είναι το
φυλακτικό προσωπικό του Κάστρου του Γερακίου, ένα ζήτηµα
που είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και µ’ αυτόν τον τρόπο θα
ήθελα να υπάρχει µια συγκεκριµένη απάντηση.
Το Γεράκι, όπως ο Μυστράς και η Μονεµβάσια, είναι τρία σηµαντικά διοικητικά κέντρα της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Λακωνίας, τα οποία αυτήν τη στιγµή είναι σηµαντικοί επισκέψιµοι
αρχαιολογικοί χώροι.
Το Γεράκι, παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί γι’ αυτό πάρα
πολλά χρήµατα, δυστυχώς, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι ανοιχτός, επισκέψιµος αρχαιολογικός χώρος, εξαιτίας του ότι δεν
υπάρχει φυλακτικό προσωπικό.
Το αντικείµενο της ερώτησης την οποία κατέθεσα αφορά, λοιπόν, το Γεράκι και, δυστυχώς, δεν έλαβα ουσιαστική απάντηση.
Διότι η απάντηση την οποία σας έδωσαν να υπογράψετε οµιλεί
περί διαγραµµάτων. Θα πρέπει επιτέλους και το Γεράκι να έχει
την επισκεψιµότητα που του αρµόζει σε σχέση µε τη βαρύτητα
της ιστορικότητάς του και του αρχαιολογικού χώρου που έχει και
οι τουρίστες που πηγαίνουν εκεί να µη βρίσκουν κλειστές τις
πόρτες κυρίως τα Σαββατοκύριακα, γιατί τις υπόλοιπες µέρες οι
πόρτες είναι ανοιχτές, γιατί γίνονται αρκετές εργασίες από την
Αρχαιολογική Υπηρεσία µε τη συνδροµή του ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, λοιπόν, στην απάντησή σας να δώσετε µία ευοίωνη
προοπτική για τη φύλαξη αυτού του αρχαιολογικού χώρου και
να υπάρξει επιτέλους το αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό, προκειµένου το Κάστρο του Γερακίου να γίνει επισκέψιµο, προκειµένου να προχωρήσει στο ποθούµενο αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Πέτρος-Παύλος Αλιβιζάτος.
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι, κύριε Βουλευτά, που έτυχε σε µένα να σας απαντήσω σχετικά µε το Γεράκι. Το Γεράκι είναι ένας τόπος τον οποίο
έχω επισκεφθεί επανειληµµένα και µπορώ να σας πω ότι όσα είπατε είναι απολύτως ορθά. Είναι ένας από τους πιο συγκλονιστικούς χώρους που έχουµε στην Ελλάδα, κυρίως της µεταβυζαντινής εποχής και όντως, όπως λέτε, το Κάστρο και ο οικισµός
από κάτω έχουν αδικηθεί στο παρελθόν για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Όπως ξέρετε –και επιτρέψτε µου να πω δύο, τρία ιστορικά
στοιχεία παρ’ όλο που είπατε και εσείς ορισµένα και να είστε βέβαιος ότι µετά θα φτάσουµε στο ζητούµενο- νοµίζω ότι και οι νεότεροι που παρακολουθούν αυτό το Κάστρο, θα πρέπει να
µαθαίνουν ορισµένα πράγµατα της ιστορίας µας και ιδίως για
µέρη τα οποία λίγοι τα ξέρουν.
Δυστυχώς, κύριε Βουλευτά, η περιοχή του Γερακίου δεν είναι
γνωστή στους περισσότερους Έλληνες. Όλοι πηγαίνουν στο Μυστρά, όλοι περνούν µπροστά από το Γεράκι και πηγαίνουν στη
Μονεµβασιά, όπως ξέρετε ή κάτω στους άλλους κόλπους. Όµως,
λίγοι σταµατάνε στο Γεράκι, το οποίο από το 1250 είναι ένα
φράγκικο Κάστρο, το οποίο έχει µέσα εκπληκτικά κτίσµατα και
εκκλησίες.
Βεβαίως, όπως ξέρετε, όταν το 1460 έπεσε το Δεσποτάτο του
Μυστρά, δηµιουργήθηκε ο οικισµός έξω όπου και εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν αξιολογότατες εκκλησίες, ίσως όσο αξιόλογες
είναι του Μυστρά, τις οποίες σπανίως τις επισκέπτονται. Έχετε
απόλυτο δίκιο.
Βεβαίως, όπως ξέρετε, λόγω των εργασιών που επιτελούνται
τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον την ηµέρα, υπάρχει η φύλαξη
του Κάστρου. Δηλαδή, δεν είναι «µπάτε, σκύλοι, αλέστε και αλεστικά µη δώσετε», ας µου επιτραπεί η έκφραση. Δηλαδή, δεν
περνάει όποιος θέλει κάτω από τα σίδερα για να µπει να το δει
κλπ., όπως µια φορά είχα µπει εγώ.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα, διότι ο τελευταίος φύλακας συνταξιοδοτήθηκε το Νοέµβριο και από εκείνη
την ηµέρα δεν υπάρχει φύλακας.
Όσον αφορά τώρα το διά ταύτα, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο
Υπουργό, γιατί από την πρωτολογία του διεφάνη ότι διέπεται από
την ίδια ευαισθησία που διεπόµεθα και όλοι εµείς που αγωνιούµε
για τη φύλαξη και την επισκεψιµότητα αυτού του αρχαιολογικού
χώρου. Στη δεινή οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας
έχω πει κι άλλες φορές ότι ορισµένα πράγµατα µπορούν να µας
κρατήσουν όρθιους και να µας βγάλουν απ’ αυτήν και ένα απ’
αυτά είναι ο πολιτισµός µας. Είναι, λοιπόν, αδιανόητα ζητήµατα
που αφορούν δευτερεύουσας σηµασίας πράγµατα, όπως είναι
η φύλαξη ενός αρχαιολογικού χώρου, αφού έχουµε τον αρχαιολογικό χώρο, να µην µπορούµε να τα λύσουµε ή να επέµβουµε,
ούτως ώστε να τα λύσουµε µε δραστικό τρόπο.
Νοµίζω ότι θα πρέπει οι απαντήσεις που δίνονται να είναι συγκεκριµένες. Δεν µπορεί να αναφέρεται στην απάντηση ότι υφίσταται εγκεκριµένη µελέτη ηλεκτροφωτισµού του κάστρου, η
οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί ως έργο κατόπιν ανάθεσης από την
ΤΥΔΚ του Νοµού Λακωνίας, όταν το κάστρο φωτίζεται εδώ και
δύο σχεδόν χρόνια. Η αρµόδια Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου πρέπει να επικαιροποιεί λίγο τις απαντήσεις που φέρνει
στην πολιτική ηγεσία και φυσικά δεν απευθύνοµαι αποδίδοντας
ευθύνη σε σας.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζητάµε αυτήν τη στιγµή είναι
να υπάρξει επαρκές προσωπικό. Γνωρίζουµε ότι η προκήρυξη
για συµβασιούχους θα πάει δυο-τρεις µήνες µπροστά, αλλά αυτή
τη στιγµή πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε να υπάρξει φύλαξη
του κάστρου. Το λεωφορείο µόλις το περασµένο Σάββατο ανέβηκε το συγκεκριµένο λόφο, γιατί δεν φαίνεται από κάτω αν είναι
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κλειστός ή ανοικτός ο αρχαιολογικός χώρος. Οι επισκέπτες που
θέλουν να δουν τον αρχαιολογικό µας πλούτο δεν πρέπει υποβάλλονται σ’ αυτήν τη βάσανο, µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται και για
τη φήµη της χώρας µας και για τη φήµη των αρχαιολογικών υπηρεσιών και για τη φήµη του νεότερου ελληνικού κράτους.
Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγµή –και αυτό
ζητώ από σας, κύριε Υπουργέ- είναι να υπάρξει ένα επαρκές φυλακτικό προσωπικό για το κάστρο του Γερακίου. Νοµίζω ότι
υπάρχει η δυνατότητα και ότι υπάρχει η διάθεση και από την εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων Λακωνίας και από την τοπική κοινωνία όπως εκπροσωπείται δυναµικά στο ζήτηµα του κάστρου του
Γερακίου και σε άλλα τοπικά ζητήµατα από τον εµποροεπαγγελµατικό σύλλογο του Γερακίου. Είναι άνθρωποι που διέπονται από
προοδευτικό χαρακτήρα και από αγάπη για τον τόπο τους και
πολλοί απ’ αυτούς µάς ωθούν προς την κατεύθυνση επιλύσεως
τοπικών ζητηµάτων, όπως αυτό το οποίο φέρνω σήµερα στη
Βουλή.
Νοµίζω, λοιπόν, µπορεί να υπάρξει η κατάλληλη διάθεση –δεν
θα αναφέρω την περίφηµη «πολιτική βούληση»- του εφικτού.
Απλά πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι αυτό που µας λείπει
πολλές φορές είναι ο κοινός νους. Μπορούµε να βρούµε δύο ανθρώπους, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβληµα µέχρι να γίνει κάποια προκήρυξη για συµβασιούχους και φυλακτικό προσωπικό.
Περιµένω µε πολλή αγωνία την απάντησή σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Πέτρος-Παύλος Αλιβιζάτος έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλά πράγµατα, κύριε Βουλευτά. Συµφωνώ µαζί σας. Κατ’
αρχάς συµφωνώ απόλυτα µε τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά
το περιεχόµενο της εγγράφου απαντήσεως, η οποία σας απεστάλη και λυπάµαι διότι την υπέγραψα και δεν τη διάβασα όπως
έπρεπε να τη διαβάσω. Βεβαίως, µόλις ειδοποιήθηκα για το σηµερινό, φρόντισα να γίνουν τα απλά πράγµατα.
Πρώτον, πρέπει να ξέρετε ότι το Γεράκι, για να µπορέσει να
φυλαχθεί επαρκώς, χρειάζεται τέσσερις εποχικούς φύλακες, δύο
ηµερήσιους και δύο νυχτοφύλακες. Αυτός είναι ο αριθµός του
προσωπικού που χρειάζεται. Εν όψει όλων αυτών τα οποία είπατε
και είπα και εγώ πριν, χάρη σε σας και χάρη στην ερώτησή σας
σήµερα το πρωί το Υπουργείο Πολιτισµού ανέθεσε τη φύλαξη
του Γερακίου σε δύο φύλακες για ένα χρονικό διάστηµα δύο
µηνών από σήµερα. Οι αποφάσεις υπεγράφησαν, απεστάλησαν
και είµαι σίγουρος ότι από αύριο το πρωί οι δύο φύλακες θα είναι
εκεί.
Όπως γνωρίζετε –και το αναφέρετε κιόλας- εντός των ηµερών
–δέκα, δεκαπέντε, είκοσι- εγκρίνεται το υπηρεσιακό σχέδιο του
τοµέα πολιτιστικής κληρονοµιάς και ευελπιστώ να τοποθετηθούν
µόνιµοι πλέον ή εποχικοί φύλακες όταν λήξουν οι δύο µήνες κατά
τους οποίους οι δύο αυτοί άνθρωποι θα ευρίσκονται εκεί για να
φυλάνε.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις δυο αποφάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ.
Πέτρος -Παύλος Αλιβιζάτος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάντως σε εσάς οφείλεται και στην ερώτησή σας η άµεση αντίδραση του Υπουργείου µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κύριε Δαβάκη, ενθυµούµαι ότι ο δρόµος Κοσµάς-Γεράκι
άνοιξε µε σκαπάνη των κατοίκων πριν από µερικές δεκάδες χρόνια. Πρέπει αυτό να το επαινούµε. Βέβαια, στο δρόµο τώρα έχει
γίνει ασφαλτόστρωση κ.λπ.. Ενθυµούµαι, όµως, πώς ξεκίνησε
αυτός ο δρόµος. Τον έσκαβαν εκατό µέρες οι άνθρωποι από το
ένα χωριό και από το άλλο, έως ότου συναντήθηκε ο κασµάς της
µιας πλευράς µε τον κασµά της άλλης, κύριοι συνάδελφοι.
Έτσι, βρήκε την ανάπτυξη της αυτή η χώρα και η ιστορική
αυτή περιοχή. Πρέπει να ξαναθυµηθούµε τι σηµαίνει αποφασι-
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στικότητα και µάχη για την ανάπτυξη. Να µην ξαναγυρίσουµε βέβαια στον κασµά, αλλά να χρησιµοποιήσουµε τα σύγχρονα εργαλεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας και Τοµεάρχης Εξωτερικών κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό
και συγκεκριµένα για τη Ρωσία από τις 24 Ιανουαρίου µέχρι τις
27 Ιανουαρίου, όπου θα παρευρίσκεται µε τον Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η συνάδελφος Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονυσία- Θεοδώρα Αυγερινοπούλου ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου µέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου λόγω συµµετοχής
της ως Young Global Leader στην ετήσια διεθνή σύνοδο του
Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ στο Νταβός της Ελβετίας.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµεθα τώρα στην τρίτη µε αριθµό 3178/20-12-2011
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων «SILCIO» στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Πάτρας.
Στην ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός κ. Γιάννης Κουτσούκος.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος να διατυπώσει
την ερώτησή του επί δίλεπτο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη επιχείρηση «SILCIO» είναι µια νέα επιχείρηση
όπου έχει δεν έχει συµπληρώσει δύο έτη λειτουργίας. Μάλιστα,
επιδοτήθηκε αδρά και από αναπτυξιακό νόµο και από ευρωπαϊκά
προγράµµατα και είναι µια επιχείρηση αιχµής τεχνολογικής. Η
συγκεκριµένη επιχείρηση δραστηριοποιείται δε, σε ένα κλάδο, ο
οποίος είναι από τους βασικούς κλάδους της στρατηγικής σας
περί πράσινης οικονοµίας και πράσινης ανάπτυξης, στον κλάδο
των φωτοβολταϊκών µε ιδιαίτερα σηµαντικές επενδύσεις. Μάλιστα, είναι και θυγατρική εταιρία ενός µεγάλου οµίλου. Ανήκει,
τέλος πάντων, στον Όµιλο Κοπελούζου.
Παρ’ότι έχουµε όλα αυτά τα στοιχεία, παρ’ότι είναι µια επιχείρηση, η οποία έχει δραστηριότητα, έχει λειτουργία παραγωγική
και έχει και κέρδη πολύ πρόσφατα προχώρησε σε απολύσεις, καταργώντας ουσιαστικά µια γραµµή παραγωγής. Απέλυσε πενήντα εργαζόµενους από τους εκατό που απασχολεί, γιατί
ακριβώς το υλικό, το οποίο παράγει στη συγκεκριµένη γραµµή
δεν είναι ανταγωνιστικό –όπως το χαρακτηρίζει- µε εισαγόµενο
υλικό από την Κίνα.
Με βάση, λοιπόν, αυτήν τη δικαιολογία και εκβιάζοντας, απειλώντας, τροµοκρατώντας τους εργαζόµενους προχώρησε σε πενήντα απολύσεις. Οι µισοί υπάλληλοι, δηλαδή, απολύθηκαν µια
και έξω. Εδώ εκφράζεται –ας µου επιτραπεί η έκφραση- η τεράστια ασυδοσία των µεγαλοεπιχειρηµατιών απέναντι στους εργαζόµενους, που αξιοποιώντας τις συνθήκες κρίσης, κάνουν µία
ολοµέτωπη επίθεση απέναντι στο δικαίωµα στην εργασία και στο
δικαίωµα στην εργασία µε αξιοπρέπεια.
Κι εδώ η Κυβέρνηση, κατά τη γνώµη µας, έχει ευθύνες. Δεν θα
έπρεπε να εγκρίνει και τουλάχιστον θα έπρεπε να επιδιώξει µε
κάθε τρόπο από την εταιρεία να ανακαλέσει τις οµαδικές απολύσεις του µισού της προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Κουτσούκος να πάρει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
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νικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, όπως είπατε, πράγµατι η εταιρεία «SILCIO»
είναι µία εταιρεία που τη συµπεριλαµβάνουµε στις τεχνολογίες
αιχµής. Μάλιστα, όπως σηµειώσατε, έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο, στο ν.3299, για ένα επενδυτικό ύψους 19,4 εκατοµµυρίων, έχει επιχορηγηθεί µε 8,7 εκατοµµύρια, όπως µε ενηµέρωσε η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει
δεσµευθεί για τη διατήρηση σαράντα εννέα θέσεων εργασίας.
Για λόγους που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα σαν αυτά που
αναφερθήκατε, δηλαδή ανταγωνιστικότητας, η επιχείρηση κάλεσε στις 15 Νοεµβρίου µε επιστολή-πρόσκληση τους εργαζόµενους να προσέλθουν σε διαβούλευση, προκειµένου να πραγµατοποιήσει οµαδικές απολύσεις. Ξέρετε ότι µε βάση το ν.1387/
83 άρθρο 3, 4 και 5 αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης υπόκειται σε πάρα πολύ συγκεκριµένες και αυστηρές, θα έλεγα, διατάξεις, που προβλέπουν την εκλογή πενταµελούς επιτροπής διαπραγµάτευσης.
Όπως µε ενηµέρωσαν οι υπηρεσίες που έχουν πάρει τα σχετικά έγγραφα -γιατί τα αναζήτησα προκειµένου να απαντήσω
στην έγγραφη ερώτησή σας- έγινε εκλογή της πενταµελούς επιτροπής στις 17 Νοεµβρίου και ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στις
28 Νοεµβρίου. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και για τα θέµατα της
πρώτης ύλης, που εσείς σηµειώσατε, δεν κατέληξαν, ζήτησαν οι
εργαζόµενοι από την εταιρεία οικονοµικά στοιχεία και το επιχειρησιακό της σχέδιο και στη συνέχεια έγινε καινούργια διαβούλευση στις 5 Δεκεµβρίου. Επαναλήφθηκε στις 12 Δεκεµβρίου και
εκεί υπήρξε συµφωνία για πενήντα απολύσεις. Η συµφωνία αυτή
έγινε µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η εταιρεία, ότι εφόσον ανοίξουν πάλι οι δουλειές, θα προσλάβει κατά προτεραιότητα τους
απολυµένους, ότι θα προσπαθήσει να τους βρει δουλειά σε
άλλες εταιρείες που συνεργάζεται, ότι θα τους προτείνει σε
άλλες εταιρείες του οµίλου, εφόσον δέχονται θέσεις εργασίας,
ότι θα τους δώσει ένα µικρό µπόνους για την αποζηµίωση, θα
τους πληρώσει και όλο το Δεκέµβρη, παρ’ ότι οι απολύσεις αυτές
ξεκινάνε στις 16 Δεκεµβρίου.
Αυτά έχουν κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες µας και από την ώρα
που υπάρχει συµφωνία για τους λόγους που οι εργαζόµενοι γνωρίζουν µέσα από τη συζήτηση, δεν χρειάζεται να υπάρξει και
ούτε θα υπήρχε –σας το είπα εξάλλου και στο τηλέφωνο αυτό,
όταν είχατε επισκεφτεί τη συγκεκριµένη επιχείρηση- απόφαση
του Υπουργού για οµαδικές απολύσεις. Τέτοια απόφαση ούτε
έχουµε βγάλει ούτε πρόκειται να βγάλουµε, αλλά όπως σας
εξηγώ έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του ν.1387/83.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, να πάρει το λόγο για την ανάπτυξη της
ερωτήσεώς του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα σταθώ τόσο στο
τυπικό µέρος, γιατί άλλη είναι η ουσία. Είπατε τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε κι έτσι είναι.
Όµως εδώ έχουµε πενήντα απολύσεις -και αυτοί δεν αποδέχθηκαν τις απολύσεις τους- δηλαδή οι µισοί απέλυσαν τους υπόλοιπους µισούς. Αν αυτή η διαδικασία κι η λογική έχει βάση κι αν
σηµαίνει αποδοχή των εργαζοµένων, τότε ο κάθε εργοδότης
µπορεί να σχηµατίζει έναν τέτοιο συσχετισµό δύναµης, ευκαιριακό, και µε την πλειοψηφία του 50 συν 1 να απολύει τους υπόλοιπους σαράντα εννιά. Το αν, λοιπόν, υπάρχει αποδοχή, είναι
ένα µεγάλο ερωτηµατικό, κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι δικιά σας ευθύνη, προσωπική, -το καταλαβαίνουµεαλλά οι υπηρεσίες και τα υπόλοιπα Υπουργεία πρέπει να σας
ενηµερώνουν για το σύνολο. Αυτό το κονδύλι, το οποίο αναφέρατε ως επιδότηση, τα 8,7 εκατοµµύρια ευρώ, είναι ένα τµήµα.
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Τουλάχιστον οι δύο πινακίδες που έχει
αναρτήσει στην είσοδό της η επιχείρηση µιλάνε για επιδοτήσεις
και από τον αναπτυξιακό νόµο και από το ΕΣΠΑ, που ξεπερνάνε
τα τριάντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερο ζήτηµα. Πόσες εργασίες, πόσα προγράµµατα, πόσες
δουλειές κλείνει καθηµερινά ο όµιλος Κοπελούζου µε το κράτος;
Δηλαδή ούτε γάτα ούτε ζηµιά; Απολύει πενήντα ανθρώπους κι
αυτό δεν έχει καµµία επίπτωση στις υπόλοιπες δουλειές που
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παίρνει από το κράτος; Τι προστατεύει, λοιπόν, το κράτος; Τα
συµφέροντα του Κοπελούζου, απ’ ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ,
κι όχι των εργαζοµένων στην προκειµένη περίπτωση. Και επιβεβαιώνει για ακόµη φορά τον ταξικό του χαρακτήρα.
Αυτή όµως δεν είναι η µοναδική περίπτωση. Στην Πάτρα, τουλάχιστον, υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις. Το παράδειγµα της
«ΑΒΕΞ» το γνωρίζετε. Οκτώ µήνες διαρκεί η επίσχεση εργασίας,
γιατί είναι απλήρωτοι. Όσες τριµερείς κι αν έγιναν στο γραφείο
σας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα. Οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι, σε συνθήκες ένδειας, και ο επιχειρηµατίας δεν έχει καµµία
απολύτως επίπτωση!
Σε άλλη επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, την «BYTEMOBILE»,
που είναι ουσιαστικά δίπλα στο πανεπιστήµιο, στο Καστρίτσι, έγιναν δεκαέξι οµαδικές απολύσεις Γενάρη µήνα!
Επίσης, έχουµε εκ περιτροπής εργασία σε µια σειρά από
άλλες επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών που δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στη βιοµηχανική ζώνη.
Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, δεν έχει ηµεροµηνία λήξης, µε την
ασυδοσία των επιχειρηµατικών οµίλων απέναντι στους εργαζόµενους, και η Κυβέρνηση κρυβόµενη πίσω από το νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο η ίδια διαχρονικά έχει διαµορφώσει στη χώρα
µας, νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος. Όµως το αποτέλεσµα είναι πολύ συγκεκριµένο: Οι εργαζόµενοι χάνουν τη δουλειά τους, απολύονται µαζικά. Οι κεφαλαιοκράτες ωστόσο δεν
έχουν επίπτωση στα κέρδη τους αλλά, αντίθετα, τα αβγατίζουν.
Μειώνονται οι µισθοί, έχουµε εκ περιτροπής εργασία ή και µένουν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι για δύο ή και τρεις µήνες. Και
κατά τα άλλα, η Επιθεώρηση Εργασίας µε το ελάχιστο δυναµικό
το οποίο έχει δεν µπορεί να κάνει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει καµµία απολύτως κύρωση για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο, κύριε Υπουργέ.
Εδώ τουλάχιστον χρειάζεται µια πολύ πιο αποφασιστική παρέµβαση. Βεβαίως δεν έχουµε αυταπάτες ότι µπορείτε να κάνετε
κάτι από τη στιγµή που και τα νέα µέτρα, τα οποία θα φέρετε, θα
οδηγήσουν σε ακόµη µεγαλύτερη επιδείνωση της θέσης των εργαζοµένων.
Όσον αφορά και το λεγόµενο -όπως το λέτε εσείς- «µισθολογικό» ή «µη µισθολογικό κόστος», δεν είναι κόστος αλλά πλούτος,
που παράγουν οι εργαζόµενοι, και στις εργασιακές τους σχέσεις
και στο ασφαλιστικό, µε µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και µε µεγαλύτερη ασυδοσία των κεφαλαιοκρατών. Κι όλα
αυτά για να διατηρηθούν τα προνόµιά τους, η κερδοφορία τους!
Γιατί η υπόθεση της ανταγωνιστικότητας, που κι εσείς ισχυριστήκατε, δεν οδηγεί πουθενά. Πάντοτε θα υπάρχει κάποια χώρα του
κόσµου, κάποια άλλη επιχείρηση που θα παράγει πιο ανταγωνιστικά. Τι σηµαίνει αυτό λοιπόν; Σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να γίνουν είλωτες και να έχουν µισθούς και συνθήκες
εργασίας Κίνας, για να πούµε ότι θα είµαστε πιο ανταγωνιστικοί;
Εκεί οδηγεί αυτή η λογική.
Εµείς λέµε ότι αυτή η λογική δεν µπορεί να συνεχιστεί, δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί. Πρέπει να ανατραπεί, γιατί επί της ουσίας δεν θα υπάρξει τίποτα όρθιο σ’ αυτόν τον τόπο όσον αφορά
τα εργασιακά δικαιώµατα, τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και το δικαίωµα στην εργασία και στην αξιοπρέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Κουτσούκος, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι η διαδικασία των οµαδικών απολύσεων είναι µια διαδικασία
που ο νοµοθέτης έχει επιλέξει να γίνεται µε συγκεκριµένους
όρους και κριτήρια.
Μέχρι τώρα, απ’ όσο γνωρίζω και όσο καιρό είµαι στο Υπουργείο, κανένας νοµάρχης –πολύ δε περισσότερο κανένας Υπουργός- δεν έχει επιτρέψει µε την υπογραφή του να γίνουν οµαδικές
απολύσεις. Βέβαια, οι επιχειρήσεις µετέρχονται άλλες µεθόδους
και έχουν άλλες δυνατότητες, όπως τις απολύσεις µε το 5% ανά
µήνα, την εκ περιτροπής εργασία, τη µερική απασχόληση κ.ο.κ..
Επίσης, οφείλω να σηµειώσω ότι ο ν.1387/1983 που προβλέπει
τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων έγινε σε µια περίοδο που
ο συσχετισµός δυνάµεων ήταν πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι είναι
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τώρα. Θυµίζω ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο ψηφίστηκε µια
σειρά από εργατικούς νόµους, όπως ο ν. 1264/1982, που κατοχύρωσαν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και παρ’ότι είχε γίνει
και τότε κριτική γι’ αυτούς τους νόµους –που πολλές φορές χαρακτηρίζονταν «αντεργατικοί»- αυτοί σήµερα αποτελούν το ευαγγέλιο των συνδικάτων.
Αυτός ο νόµος, λοιπόν, επιβάλλει τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και όπως µε ενηµέρωσαν –και δεν έχω κανένα λόγο
να πω ότι δεν είναι έγκυρη η ενηµέρωση των υπηρεσιών µας- το
αποτέλεσµα της απόφασης της πενταµελούς επιτροπής που διαπραγµατεύθηκε, τέθηκε στη γενική συνέλευση.
Εσείς τώρα επισηµάνατε µια µεγάλη αντίφαση. Συµφωνώ και
εγώ µαζί σας. Πώς είναι δυνατόν οι µισοί να συµφώνησαν να απολύσουν τους άλλους µισούς; Εγώ δεν µπορώ να σας το απαντήσω αυτό και θέλω να µε κατανοήσετε. Εσείς που είστε από την
Πάτρα και ξέρετε πρόσωπα και πράγµατα, ενδεχόµενα, να µπορέσετε να δώσετε ερµηνείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις µας, θέλω να σας ενηµερώσω
ότι παρά το ότι έχω την απάντηση από ένα µόνο Υπουργείο –ενδεχόµενα να υπάρχει και άλλη επιδότηση που δεν τη γνωρίζωεγώ θα κοινοποιήσω στα αρµόδια Υπουργεία και στην περιφέρεια την απόφαση για τις απολύσεις, ώστε να ελέγξουν αν η επιχείρηση είναι συνεπής µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις, µια
και έχει πάρει επιχορηγήσεις. Αυτό θα γίνει, για να ελέγξουµε και
άλλες υπηρεσίες, γιατί το ΣΕΠΕ και οι επιθεωρητές εργασίας κοιτάνε αυστηρά την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και τίποτα
άλλο.
Κλείνω µε το θέµα της επικαιρότητας. Προφανώς και δεν µπορεί η χώρα µας να ανταγωνιστεί ούτε τη Βουλγαρία που έχει περίπου 190 ευρώ βασικό µισθό ούτε την Τουρκία µε 350 ευρώ
ούτε τα Σκόπια και την Αλβανία, πολύ δε περισσότερο την Κίνα
και την Ινδία.
Ξεκίνησε µια συζήτηση µε προτροπή της Κυβέρνησης µέσω
των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ, για να δούµε τους
συντελεστές που διαµορφώνουν το κόστος εργασίας. Πρέπει να
σας πω ότι η προσωπική µου άποψη και η άποψη του Υπουργείου
είναι ότι αυτό δεν επηρεάζεται από τον κατώτερο µισθό που έχει
τεθεί στο στόχαστρο πολλών από τους εργοδότες, αλλά από µια
σειρά άλλους παράγοντες.
Θα περιµένουµε, λοιπόν, το διάλογο αυτόν για να πάρουµε τις
αποφάσεις µας, µε γνώµονα πάντοτε αυτό που σας είπα, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και βέβαια έχοντας εµπιστοσύνη στους διαπραγµατευτές, γιατί
εξάλλου, κύριε συνάδελφε, όταν υπεγράφη η εθνική συλλογική
σύµβαση πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται περί µιας παρωνυχίδας.
Όµως, στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία αναδεικνύεται ότι ήταν
µια σηµαντική συµφωνία που τώρα όλοι σπεύδουν να υπερασπιστούν.
Με την ευκαιρία –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σενάρια που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας
και χαρτιά που κυκλοφορούν οι λεγόµενοι –εντός εισαγωγικών«κουκουλοφόροι» δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εργασίας ούτε µε το διάλογο που γίνεται αυτήν
την περίοδο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε και τον κ.
Καραθανασόπουλου και τον Υφυπουργό κ. Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τέταρτη µε αριθµό 41/3-102011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τον Υπουργό
Επικρατείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού της ΕΤ3, εν όψει του σχεδιαζόµενου αναβαθµισµένου
ρόλου της, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 431/11-10-2011 ερώτηση δευτέρου κύκλου
του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά την πληρωµή των σχεδιαστών αξιολογητών που εργάστηκαν στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
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κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Τελευταία προς συζήτηση είναι η δεύτερη µε αριθµό 720/1710-2011 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή
κ. Ελευθέριου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την παράταση αποπληρωµής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στην ερώτηση του κ. Αυγενάκη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
Παρακαλείται ο ερωτών Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου
Κρήτης κ. Ελευθέριος Αυγενάκης να διατυπώσει την ερώτησή
του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ακόµη διαφανούν τα τραγικά αποτελέσµατα της κρίσης και της συνεπακόλουθης ύφεσης που έπληξαν την ελληνική αγορά, οι µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις αντιµετώπιζαν προβλήµατα βιωσιµότητας και ρευστότητας. Για το λόγο αυτόν αποφασίστηκε τότε
ορθά η οικονοµική βοήθεια των εν λόγω επιχειρήσεων µε τη
µορφή δανειοδότησης µέσω του ΤΕΜΠΜΕ τότε, σήµερα ΕΤΕΑΝ.
Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν µπορούσε επ’ ουδενί να καλύψει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων
που αντιµετώπιζαν δυσχερείς εντούτοις καταστάσεις, έδωσε ελπίδα στους επαγγελµατίες ότι θα µπορέσουν να σταθούν και πάλι
στα πόδια τους.
Η σηµερινή κατάσταση, όµως, στην αγορά, κύριε Υπουργέ,
τόσο του κέντρου όσο και της περιφέρειας, άλλαξε άρδην το
σκηνικό και δυστυχώς προς το χειρότερο. Η ολοένα και µεγαλύτερη ύφεση και η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, που φτάνει
πλέον το εφιαλτικό 18,2% µε προοπτική ανόδου, αναγκάζει
όλους τους πολίτες να µειώσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Αν συνυπολογίσουµε τη δεδοµένη αύξηση των λειτουργικών
δαπανών των επιχειρήσεων εξαιτίας της απίστευτης φοροεπιδροµής που έχει επιβάλει η απερχόµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
και συνεχίζει η συγκυβέρνηση σήµερα, τότε αντιλαµβανόµαστε
ότι έχει δηµιουργηθεί µια δυσβάσταχτη πραγµατικότητα για τις
µικρές επιχειρήσεις µε την απειλή του λουκέτου να είναι πλέον
ορατή.
Ήδη µόνο στην Αθήνα ένα στα τέσσερα καταστήµατα, κύριε
Υπουργέ, έχει κλείσει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, µε την αναλογία να αυξάνει επικίνδυνα και στην επαρχία. Το αποτέλεσµα;
Τριακόσιες χιλιάδες πρώην έµποροι και επιχειρηµατίες αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους χάνοντας την ασφαλιστική
τους κάλυψη. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες λογαριασµοί της ΔΕΗ
µε το χαράτσι µέσα είναι απλήρωτοι µέχρι αυτήν την ώρα και σε
συνδυασµό µε την έκρηξη του παρεµπορίου, του οποίου ο τζίρος
φτάνει πλέον τα 25.000.000.000 ευρώ και οι µικρές επιχειρήσεις
είναι πλέον αντιµέτωπες µε έναν αδυσώπητο και αθέµιτο ανταγωνισµό.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία έχει συµπεριλάβει στην ατζέντα των
προτάσεών της λύσεις για την ενίσχυση της αγοράς, που πλήττεται πλέον ανεπανόρθωτα.
Οι όροι δανειοδότησης αλλά και η περίοδος αποπληρωµής
των δανείων θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να συνδέονται µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου αλλά και µε τις δεδοµένες υποχρεώσεις των δανειοληπτών. Ως εκ τούτου οι όροι του
δανείου ΤΕΜΠΜΕ µε τα συµφωνηθέντα χρονικά περιθώρια καθίστανται πλέον ανεφάρµοστοι στην πράξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιµο, κύριε Υπουργέ, να επιτευχθεί
µια παράταση αποπληρωµής των παραπάνω δανείων, για την
οποία βεβαίως απαιτείται και η συναίνεση της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών. Δεδοµένου ότι συνεχίζει να ισχύει η εγγύηση του δηµοσίου, οι τράπεζες µπορούν να προβούν σε ρυθµίσεις και οι επιπλέον τόκοι να βαρύνουν τις επιχειρήσεις που θα υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή.
Γι’ αυτούς τους λόγους σάς καλούµε και παρακαλώ να προ-
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χωρήσετε σε συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να
υπάρξει παράταση της αποπληρωµής των δανείων προς το
ΤΕΜΠΜΕ στα έξι χρόνια, από τα τρία που ίσχυαν µέχρι σήµερα
και µάλιστα µε ευνοϊκή αναπροσαρµογή των όρων του δανείου,
όπως συµβαίνει και µε το επιτόκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης να πάρει το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το θέµα της παράτασης της αποπληρωµής των δανείων που χορηγήθηκαν µε την εγγύηση του
ΤΕΜΠΜΕ έχει τεθεί από επαγγελµατικούς φορείς ήδη από το
Μάιο του 2010. Από εκείνη την εποχή έχει γίνει και ειδική σύσκεψη στην τότε ΤΕΜΠΜΕ, νυν ΕΤΕΑΝ, µε τους εκπροσώπους
των τραπεζών και τέθηκε το ζήτηµα του να υπάρξει αίτηµα από
πλευράς των τραπεζών για την παράταση της χρονικής διάρκειας. Και τούτο γιατί, όπως καλά γνωρίζετε, το ελληνικό δηµόσιο
µε την ΤΕΜΠΜΕ είναι εγγυητής, δεν είναι συµβαλλόµενο σε
αυτές τις συµβάσεις και άρα ως εκ τούτου θα έπρεπε να υπάρχει
κάποιο σχετικό αίτηµα.
Προϋποθέσεις, λοιπόν, για να µπορέσει να υπάρξει εξέλιξη
µιας τέτοιας ρύθµισης θα ήταν, πρώτον, να υπάρχει συµφωνία
των τραπεζικών ιδρυµάτων µε την ΤΕΜΠΜΕ, αίτηµα το οποίο δεν
υπεβλήθη ποτέ από πλευράς των τραπεζικών ιδρυµάτων. Δεύτερον, να λυθούν σοβαρά τεχνικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα
το ότι οι σχετικές εγγυήσεις και τα δάνεια καλύπτονται από οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου λήξης στις 10/8/2014 και για την
όποια παράταση θα έπρεπε να βρεθεί ένας ιδιαίτερος τρόπος
σύνδεσης µε αυτήν τη λήξη των οµολόγων. Τρίτον, θα έπρεπε οι
επιχειρήσεις να δεχθούν κάποιο επιπρόσθετο κόστος επιβάρυνσης του επιτοκίου. Το κυριότερο πρόβληµα, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνέχεια, ήταν ότι µε βάση και το τεχνικό µνηµόνιο,
το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της Ελλάδας, τα περιθώρια
για την παροχή νέων εγγυήσεων στη χώρα καθορίστηκαν για το
2011 στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και για το 2012 στα 0 ευρώ. Με
δεδοµένο, λοιπόν, ότι τα υπόλοιπα των εγγυηµένων δανείων της
ΕΤΕΑΝ ήταν ήδη στο ποσό του 1,4 δισεκατοµµυρίου, ξεπερνούσαν δηλαδή ήδη το ανώτατο όριο του 2011, αυτό δηµιουργούσε
ένα ανεφάρµοστο επί της ουσίας της ανανέωσης των εγγυήσεων
αυτών. Κατά συνέπεια, οι προϋποθέσεις οι στοιχειώδεις, ούτως
ώστε µε οποιοδήποτε νοµοθετικό τρόπο να µπορεί να λυθεί το
συγκεκριµένο ζήτηµα, δυστυχώς δεν µπόρεσαν να υπάρξουν
καµµία στιγµή.
Από εκεί και µετά, το Υπουργείο προσπαθεί µε άλλους τρόπους να εξασφαλίσει δυνατότητες για να δοθεί ανακούφιση στις
επιχειρήσεις. Ήδη η πρόταση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης,
ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, για την ίδρυση της Επενδυτικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, η
εξέλιξή του θα ακολουθήσει ανάλογα µε την πορεία της εφαρµογής του PSI στη χώρα µας και τις επανακεφαλοποιήσεις του
τραπεζικού συστήµατος. Επίσης θέλω να σηµειώσω ότι η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε σκοπό την παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω του
ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να µπορεί η τελευταία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, να χορηγεί πολλαπλάσια κεφάλαια απευθείας στις ελληνικές τράπεζες µε µοναδικό ελεγχόµενο αποκλειστικό σκοπό να διοχετευθούν για την κάλυψη των αναγκών της
ρευστότητας των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, θα
µπορούσε να αποτελέσει µια διέξοδο στο όντως υπάρχον πρόβληµα το οποίο αναφέρετε και εσείς µε την ερώτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο ερωτών
Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης να αναπτύξει την ερώτησή
του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Ξυνίδη, αναφερθήκατε σε
µία πρόταση του κ. Χρυσοχοΐδη. Έχω την εντύπωση πως µάλλον
δεν έχει διαβάσει και αυτήν τη φορά τα στοιχεία και τα σηµεία
των καιρών, ούτε έχει ενηµέρωση ούτε καν από τους υπηρεσιακούς του παράγοντες για την πραγµατική κατάσταση της αγο-
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ράς. Παρακαλώ πολύ τουλάχιστον εσείς να το κάνετε, διότι τα
στοιχεία τα οποία µας είπατε δεν είναι ακριβή.
Ακούστε, λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να καταδικάσουµε ολόκληρους επαγγελµατικούς κλάδους στην ανυπαρξία,
επειδή δεν µπορούµε να φροντίσουµε ούτε για το µεσοπρόθεσµο ούτε για το µακροπρόθεσµο µέλλον τους. Η ανάπτυξη που
µπορεί να γίνει σαν αντίδοτο στην κρίση δεν µπορεί να επιτευχθεί, αν δεν βρούµε τους τρόπους εκείνους, ώστε οι επιχειρήσεις,
κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα οι πολύ µικρές –άλλωστε αυτή είναι η
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, το έχουµε πει και έχουµε συµφωνήσει σε αυτό κατ’ επανάληψη όλοι- να υπερπηδήσουν τα εµπόδια της κρίσης και να συµβάλουν στην πορεία ανόρθωσης της
χώρας µας µε την παραγωγικότητά τους, τις εισφορές τους
προς το κράτος αλλά και τη διάθεση θέσεων εργασίας.
Τα προγράµµατα, κύριε Υπουργέ, εγγύησης και επιδότησης
δανείων κεφαλαίου κίνησης, όπως αναφέρει ο εµπορικός κόσµος, σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν κάτω από διαφορετικές
συνθήκες αγοράς. Η κρίση τότε µόλις είχε αρχίσει να πλήττει το
ελληνικό εµπόριο. Τα δεδοµένα όµως σήµερα -και παρακαλώ
πολύ, µελετήστε τα αυτά- έχουν αλλάξει άρδην. Η ελληνική
αγορά είναι αντιµέτωπη µε µια πρωτοφανή ύφεση και σε συνδυασµό µε πληθώρα φόρων που τότε δεν ίσχυαν -σήµερα
ισχύουν και εφαρµόζονται- που κλήθηκαν να πληρώσουν και πληρώνουν εκτάκτως όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελµατίες, η βοήθεια
του ΤΕΜΠΜΕ εν τέλει κάλυψε πολύ λιγότερους από όλους αυτούς που πραγµατικά την είχαν ανάγκη.
Κρατήστε µόνο το εξής, ότι τα εµπορικά επιµελητήρια της
χώρας -µια και εσείς δεν έχετε πάρει καµµία ενηµέρωση- στην
πλειονότητα τους -τουλάχιστον σε εµένα έχουν φτάσει, φαντάζοµαι και σε εσάς- έχουν επισηµάνει µε έγγραφα τους την
ανάγκη να αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονοµικών σχετικό αίτηµα προς το ΕΤΕΑΝ, που όντως είστε εγγυητές, προκειµένου
να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία παράτασης της αποπληρωµής
των δανείων που είναι κρίσιµη για την εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας εκατοντάδων επιχειρήσεων.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ –και παρακαλώ, αν κάνω λάθος διαψεύστε µε- η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος –επειδή είπατε ότι
καµµία τράπεζα δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για την εξέταση αίτησης παράτασης αποπληρωµής δανείων- µε αίτηµά της δηλώνει
έτοιµη να αποδεχθεί την παράταση εξόφλησης των δανείων.
Δεδοµένου ότι συνεχίζει να ισχύει η εγγύηση του δηµοσίου,
καθίσταται σαφές ότι οι τράπεζες µπορούν να προβούν σε ρυθµίσεις. Οι επιπλέον τόκοι ωστόσο -επειδή το επισηµάνατε και
αυτό- που θα προκύψουν, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο
τις επιχειρήσεις που υπάγονται στη ρύθµιση και θα δεχθούν να
µπουν στο πρόγραµµα παράτασης αποπληρωµής του δανείου
τους.
Κύριε Υπουργέ, οι επιχειρηµατίες, που λόγω κρίσης και έλλειψης ρευστότητας βρίσκονται σε αδυναµία να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, δεν ζητούν να τους χαριστεί
η βοήθεια. Ζητούν την παράταση της αποπληρωµής των δανείων
από τα τρία στα πέντε ή στα έξι χρόνια, ακόµη και µε τη ρύθµιση
του επιτοκίου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Θέλουν να πληρώσουν, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλουν να τους
χαρίσετε τίποτε. Θέλουν να είναι συνεπείς προς το κράτος, αλλά
ζητούν µία αρκετά λογική διευκόλυνση, ώστε να µην αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους ή να έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι ότι αντί να βρούµε τα κίνητρα
που θα δώσουν νέα ώθηση στην επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούµε νέα προβλήµατα στις επιχειρήσεις που ήδη βρίσκονται
µπροστά στο φάσµα της ανεργίας.
Είναι υποχρέωσή µας –και κρατήστε αυτό κλείνοντας- όλων
εµάς, των πολιτικών, να βρούµε τις λύσεις, έστω και εάν εµπεριέχουν ρίσκο ή ακόµη και πολιτικό κόστος, ώστε να αντιµετωπίσουµε αυτές τις κοινωνικές αδικίες. Ειδικά εµείς, η νέα γενιά των
πολιτικών, αλλά και εσείς, ως νέος Υπουργός, πρέπει να σταθούµε αλληλέγγυοι στην επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη.
Σας άκουσα µε προσοχή να δηλώνετε ότι υπάρχουν κανόνες
και ανυπέρβλητα εµπόδια. Εµείς είµαστε εδώ. Είµαστε εδώ για
να ελέγχουµε αυτούς τους κανόνες και να τους βελτιώνουµε
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όποτε και όπου χρειαστεί.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος, κύριε Υπουργέ, να στηριχθούν οι µικρές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους. Εµείς, ως Δηµοκρατική
Συµµαχία, προτείνουµε λύσεις για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονοµικά οµάδων, αλλά και όλων των επαγγελµατικών κλάδων. Η κοινωνία µας δεν αντέχει άλλα λουκέτα, δεν αντέχει
άλλους ανέργους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Ξυνίδης για να δευτερολογήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αυγενάκη, δεν µπορώ να αντιληφθώ ακριβώς την πρότασή σας περί αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών προς το
ΕΤΕΑΝ. Προφανώς εννοείτε να γίνει αυτό σε µία λογική του να
υποκαταστήσει αυτό που είπαµε ότι απαιτείται, δηλαδή ένα σχετικό αίτηµα των τραπεζών προς το ΕΤΕΑΝ να υποκατασταθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών. Κάτι τέτοιο όµως ούτε πρακτικά ούτε
νοµικά µπορεί να γίνει.
Δεύτερον, σχετικά µε το αίτηµα της ΑΤΕ που αναφέρετε, που
χρονολογείται από το Μάιο του 2010, αυτό συνδέεται, ήταν µάλ-
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λον η αφορµή για να γίνει η συνάντηση µεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών, όπως σας είπα. Κατά συνέπεια δεν είναι µία ανταπόκριση
στο αίτηµα της Αγροτικής Τράπεζας, είναι η γενεσιουργός αιτία
εκείνης της συνάντησης.
Μόνο που δυστυχώς από εκεί και έπειτα δεν υπήρξε συνέχεια.
Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει τρόπο να προκαλέσει τέτοιο αίτηµα το κράτος ούτε η ΕΤΕΑΝ απέναντι στις τράπεζες, ώστε να
το ζητήσουν, µια και είναι αναγκαία προϋπόθεση. Σας εξήγησα
ότι ούτε το ΤΕΜΠΜΕ ούτε το κράτος είναι συµβαλλόµενοι, απλά
εγγυώνται.
Δεν άκουσα από εσάς µια πραγµατικά ουσιαστική πρόταση
που θα µπορούσε να µας βοηθήσει στα τεχνικά ζητήµατα της
σύνδεσης της παροχής της εγγύησης µε τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου τριετούς λήξεως, όπως επίσης τι θέση παίρνετε
σε σχέση µε την απαίτηση των τραπεζών να υπάρξει πρόσθετο
κόστος στην επιβάρυνση του επιτοκίου και κυρίως το πώς θα ξεπεραστεί ο περιορισµός που έχουµε ως προς την παροχή νέων
εγγυήσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για το 2012
είναι σε µηδενικό σηµείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του 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 Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της, στις 19-12012, αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του
παρόντος σχεδίου νόµου, ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Επίσης, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος σχεδίου νόµου, ορίζει ως ειδική αγορήτρια, τη Βουλευτή
Λάρισας, κ. Ηρώ Διώτη.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει ζητήσει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να διανεµηθούν
στα Πρακτικά και στους συναδέλφους κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Οι περισσότερες είναι απλού λεκτικού επιπέδου, οι
πλείστες των οποίων έχουν ήδη ανακοινωθεί στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. Επιτρέψτε µου να δώσω κάποιες
επεξηγήσεις, που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θεωρεί αναγκαίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, από το νοµοσχέδιο, όπου υπάρχει αναφορά στην Ελληνική Αστυνοµία, στην Τροχαία και στο Λιµενικό
Σώµα, έχει αφαιρεθεί, διότι εκρίθη ότι θα έπρεπε να βοηθήσουµε
στην αποσυµφόρηση των αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί ήδη
στην Ελληνική Αστυνοµία. Ευλόγως θα µπορούσε να πει κάποιος
–και ήδη σας λέω ότι αυτό γίνεται δεκτό από εµάς ως επιχείρηµαότι όσον αφορά την καταστολή και την πρόληψη της παράνοµης
µετακίνησης, παραδείγµατος χάριν, των ζώων, θα πρέπει να εµπλακεί η Αστυνοµία, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιµενικό κ.λπ..
Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε, ότι σχεδιάζεται κοινή υπουργική απόφαση µεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που θα αφορά αποκλειστικά το
ζήτηµα της µετακίνησης των ζώων.
Θα δείτε, επίσης, τις τροποποιήσεις που έγιναν, ότι έχει γίνει
αποδεκτή η άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει µία δήλωση αγοράς
ζώου από νέο ιδιοκτήτη κι έχει γίνει παράρτηµα 5, που ενσωµατώνει τη δήλωση αυτή.
Όσον αφορά, επίσης, την παράγραφο 3 του άρθρου 8, που
αναφέρεται στο ζήτηµα των πολυκατοικιών, έχει γίνει µία αλλαγή
του τύπου ότι επιτρέπεται στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο η διατήρηση και παραµονή ζώων συντροφιάς, εφόσον υφίσταται η οµόφωνη απόφαση της γενικής
συνέλευσης των ιδιοκτητών, όπου ζητήθηκε από πάρα πολλούς
συναδέλφους κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Το άλλο που πρέπει να πω -γιατί όπως σας είπα, τα υπόλοιπα
είναι λεκτικής φύσεως νοµοτεχνικές βελτιώσεις- και τελειώνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι θα δείτε πως στο άρθρο 20, που
αναφέρεται στις ποινικές κυρώσεις, υπάρχει ένα όριο πάντοτε
των 15.000 ευρώ.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ’ - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εξαντλούµε, λοιπόν, πλήρως τα όρια και
λέµε «µέχρι 15.000 ευρώ», το ανώτατο δηλαδή, που υπάρχει ήδη
στο ελληνικό Ποινικό σύστηµα, γιατί είχαµε βάλει 30.000 ευρώ…
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Πού το είχατε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα το δείτε, θα τα διανείµω, κυρία Διώτη.
Απλώς εδώ η βελτίωση αυτή γίνεται για να υπάρξει ενσωµάτωση του ήδη υφισταµένου ποινικού συστήµατος, τίποτα άλλο
δηλαδή. Υπάρχει διάθεση πλήρους αυστηροποίησης από την
πλευρά µας.
Είχαµε βάλει στο άρθρο 20, στην παράγραφο 1, µέχρι 30.000
ευρώ. Αυτό δεν µπορεί να γίνει, σας είπα γιατί. Πάµε στο maximum, στις 15.000 ευρώ. Όταν σας διανεµηθεί το κείµενο –τώρα,
δηλαδή- θα υπάρξει πλήρης αποτύπωση των νοµοτεχνικών
αυτών βελτιώσεων, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αστέριο Ροντούλη.
Επίσης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής ενηµερώνει
ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου για τα αδέσποτα ζώα, ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο
Ιγνατιάδη.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Βασίλειος
Γιουµατζίδης.
Ορίστε, κύριε Γιουµαντζίδη, έχετε το λόγο, για δεκαπέντε
λεπτά, επί της αρχής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το
σχέδιο νόµου για την προστασία των δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο µετά από επεξεργασία του στην
αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου έρχεται να εισάγει
νέες ρυθµίσεις που επιδιώκουν την ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη προστασία των ζώων συντροφιάς.
Είναι γεγονός ότι παρ’ ότι το νοµοσχέδιο έρχεται σε µια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη και δύσκολη για τη χώρα µας, για την πατρίδα µας, όπου πλήθος συµπολιτών µας αντιµετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις και ζει κάτω από αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, υπήρξε σηµαντικό και έκδηλο ενδιαφέρον για το παρόν
νοµοσχέδιο. Τούτο διαφάνηκε τόσο κατά την επεξεργασία του
στην αρµόδια επιτροπή, όπου ακούστηκαν οι απόψεις δώδεκα
φορέων οµολογουµένως όµως, µε πολλές αντιπαραθέσεις ακόµα και µεταξύ φιλοζωικών οργανώσεων –απορίας άξιο- που
έχουν όλα τους ένα κοινό σκοπό, την προστασία των ζώων.
Η καθολική αυτή συµµετοχή του κόσµου είναι σαφές ότι µαρτυρά µια κοινωνία που δείχνει ευαισθησία στα θέµατα προστασίας των ζώων. Αν θέλουµε µάλιστα, να δηµιουργήσουµε µια
κοινωνία δίκαιη που να στηρίζεται στον αµοιβαίο σεβασµό και το
οικοδόµηµα αυτό να το αφήσουµε κληροδότηµα στα παιδιά µας,
πρέπει να ξεκινήσουµε από την προστασία των ζώων, γιατί όπως
είπε και ο Ιπποκράτης «Η ψυχή είναι ίδια για όλα τα πλάσµατα,
παρ’ όλο που το σώµα είναι διαφορετικό».
Τα ζώα αποτελούν, λοιπόν, κοµµάτι της περιβαλλοντικής αλυσίδας και ως µέρος αυτής πρέπει να αντιµετωπίζονται, ως υποκείµενα του δικαίου που έχουν ανάγκη και βασικά δικαιώµατα
στην ελευθερία, στη ζωή, στη µη βία, στη µη κακοποίηση, τα
οποία οφείλουµε να σεβόµαστε και να προστατεύουµε. Η αναγνώριση µάλιστα δικαιωµάτων σε έµβια όντα, που δεν ανήκουν
στο ανθρώπινο είδος, αποδεικνύει ότι η κοινωνία έχει αποδεχθεί
την ανάγκη να προστατεύσει τα πιο ανυπεράσπιστα µέλη της,
όπως είναι τα ζώα συντροφιάς.
Η ιδέα της αναγνώρισης δικαιωµάτων στα ζώα άρχισε να καλλιεργείται στα τέλη του 18ου αιώνα. Το αίτηµα αυτό θεωρήθηκε
εξίσου παράλογο µε το αίτηµα του φεµινιστικού κινήµατος για
την αναγνώριση των δικαιωµάτων των γυναικών. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα δηµοσιεύθηκαν δειλά, δειλά τα πρώτα νοµοθετήµατα για την προστασία των ζώων στην Αγγλία, στις
Ηνωµένες Πολιτείες και στη Γαλλία, συχνά από κλίµα έντονης
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αµφισβήτησης.
Ωστόσο η λήψη µέτρων για την προστασία των ζώων άργησε
τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό της χώρας µας,
θέτοντας σε αµφισβήτηση τόσο τον ανθρωπισµό µας όσο και τον
πολιτισµό µας. Μόλις στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα άρχισε
η µεταστροφή του κλίµατος γύρω από την αναγνώριση των δικαιωµάτων των ζώων και η ανάγκη της προστασίας αυτών µέσω
θεσµοθετηµένων κειµένων, δηλαδή νόµων.
Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των ζώων που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα διεθνώς, η διόγκωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι κίνδυνοι εξαφάνισης ζώων του ζωικού βασιλείου,
το γεγονός ότι το ζώο καθίσταται πλέον ζώο συντροφιάς ως
προς το οποίο αναπτύσσονται ιδιαίτεροι συναισθηµατικοί δεσµοί,
είναι µερικοί ενδεικτικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές.
Στην Ελλάδα το άρθρο 24 του Συντάγµατος για την προστασία
του περιβάλλοντος ρυθµίζει ορισµένα θέµατα της προστασίας
των ζώων, υπό το ειδικότερο πρίσµα της προστασίας της άγριας
πανίδας και της θεµελίωσης υποχρέωσης του κράτους για τη
λήψη θετικών µέτρων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της βιοποικιλότητας.
Το πλαίσιο αυτό ενίσχυσαν διάφορες διεθνείς συµβάσεις που
λειτουργούν στην ίδια κατεύθυνση. Ενδεικτικά είναι η διεθνούς
σηµασίας σύµβαση για την προστασία των υγροτόπων, δηλαδή
η γνωστή σύµβαση «Ramsar», η σύµβαση για την προστασία της
παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, η σύµβαση
της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος στην Ευρώπη και κυρίως η σύµβαση για τη βιοποικιλότητα του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992.
Εντούτοις, σηµαντικό θεσµικό µέτρο που αναγνωρίζει επίσηµα
την ανάγκη καλής µεταχείρισης των ζώων αποτελεί το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που
έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το οποίο είναι νοµικά δεσµευτικό, αναγνωρίζει τα
ζώα ως όντα µε αισθήµατα και ορίζει τα εξής: «Κατά τη διαµόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της κοινότητας στους τοµείς της γεωργίας, των µεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και
της έρευνας, η κοινότητα και τα κράτη-µέλη λαµβάνουν πλήρως
υπ’ όψιν τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων, τηρώντας
συνάµα τις νοµοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιµα των
κρατών-µελών που αφορούν ιδίως τους λατρευτικούς τύπους,
τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονοµιά».
Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή µεταχείριση
των ζώων ακολούθησε ο ν. 3170/2003 µε τίτλο, «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις» της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Ο νόµος αυτός αποτέλεσε έναν από τους πιο πρωτοποριακούς νόµους µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, δίνοντας έµπρακτα τον απαιτούµενο
σεβασµό προς τη ζωή σε όλες τις µορφές.
Με το νόµο αυτόν εισάγονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις
τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους σκύλων όσο και προς τους δήµους, προς τους ΟΤΑ. Οι υποχρεώσεις των ιδιωτών προβλέπουν
µεταξύ άλλων τη δήλωση του ζώου στο φορέα που είναι αρµόδιος για την τήρηση των σχετικών αρχείων, τη µέριµνα για τη σήµανση και τη καταγραφή των ζώων καθώς και την απόκτηση
σχετικού βιβλιαρίου υγείας.
Σήµερα το νέο αυτό νοµοσχέδιο έρχεται να συµπληρώσει, να
εκσυγχρονίσει, να βελτιώσει το παρόν σχέδιο νόµου, ώστε η νοµοθεσία για την προστασία των ζώων να καταστεί πιο αποτελεσµατική και ουσιώδης µέσα σε ένα σύγχρονο και ευνοµούµενο
κράτος, καθώς η υφιστάµενη νοµοθεσία δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη σήµανση των ζώων, να περισυλλέξει και να διαχειριστεί τα αδέσποτα ζώα, να οργανώσει και να ελέγξει τα καταφύγια
ζώων, να σταµατήσει την εκµετάλλευση και την κακοµεταχείριση
ζώων που χρησιµοποιούνται σε τσίρκο ή σε άλλες δηµόσιες κερδοσκοπικές εκδηλώσεις και τέλος, να αξιοποιήσει την πραγµατική εθελοντική δραστηριότητα των ζωοφιλικών ενώσεων και
σωµατείων.
Με το παρόν σχέδιο που συζητείται σήµερα επιχειρείται να
δοθεί ένα τέλος σε εικόνες ζώων που βιώνουν την εγκατάλειψη
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και περιφέρονται στους δρόµους. Σίγουρα, είναι ένα φιλόδοξο
νοµοσχέδιο, η εφαρµογή του οποίου θα δείξει κατά πόσο µπορεί
να πετύχει αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος σε εικόνες ζώων που
ζουν σε άθλιες συνθήκες, όπως για παράδειγµα, σκυλιά αλυσοδεµένα σε βαρελόσπιτα, σε εικόνες κακοποιηµένων ζώων, σε εικόνες ζώων που κυριολεκτικά στοιβάζονται µέσα σε φορτηγά και
µεταφέρονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε χώρες της Ευρώπης.
Τι καινούργιο, λοιπόν, εισάγεται µε το παρόν σχέδιο νόµου του
ΥΠΑΑΤ; Δηµιουργείται στο ΥΠΑΑΤ διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους, καθορίζονται οι συγκεκριµένοι κανόνες ευζωίας
που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και θεσµοθετούνται για λόγους απλοποίησης ενιαίο βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο ζώου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Δηµιουργείται ένα οργανωµένο σύστηµα περισυλλογής και
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε κάθε δήµο, σε συνεργασία
µε φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, ενώ παράλληλα θεσµοθετείται η ευθύνη του δήµου για κάθε βλάβη ή ζηµία που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα. Τα δηµοτικά καταφύγια
αδέσποτων ζώων, θα αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι µόνιµης παραµονής των αδέσποτων ζώων και θα παρέχεται η αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα που έχουν ανάγκη. Απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεµφερές
δηµόσιο θέαµα για κερδοσκοπικό σκοπό και κυρίως, απαγορεύεται η συµµετοχή ακρωτηριασµένων ζώων σε εκθέσεις. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήµανση για τους προς πώληση
σκύλους και γάτες. Καθίσταται, επίσης, υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήµανση για όλες ανεξαιρέτως τις γάτες και τους σκύλους,
δεσποζόµενους και αδέσποτους, δηλαδή, σκύλους που περισυλλέγονται. Απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα ζώων συντροφιάς, που δεν έχουν σηµανθεί ηλεκτρονικά και δεν έχουν δηλωθεί. Οµοίως απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο δηµοσίευσηγνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση
ζώων συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται και ο αριθµός ηλεκτρονικής σήµανσης.
Όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται σηµαίνονται, στειρώνονται και περιθάλπονται. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα αδέσποτα γίνονται από κτηνιάτρους, ακόµη και σε κινητές
µονάδες άσκησης κτηνιατρικών πράξεων, υπό κατάλληλες συνθήκες. Η επαναφορά των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον γίνεται µε συγκεκριµένους περιορισµούς, ως προς την
εναποθέτησή τους και κυρίως, υπάρχουν διατάξεις για προφύλαξη µη επιτρεπόµενης επαναφοράς σε περιοχές µε νοσοκοµεία,
σχολεία, αθλητικά κέντρα κ.λπ..
Η κακοποίηση, η βάναυση µεταχείριση, η εµπορία των ζώων,
τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή µέχρι
15.000 ευρώ πλέον, που γίνονται ακόµα πιο αυστηρές σε περίπτωση υποτροπής, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιµο.
Είναι δεδοµένο ότι για να γίνει αποτελεσµατική η προστασία
των ζώων συντροφιάς µέσω του παρόντος νοµοθετικού πλαισίου, πέραν της αυστηροποίησης των ποινικών και διοικητικών
κυρώσεων, απαιτείται η αγαστή συνεργασία των αρµόδιων φορέων του δηµοσίου µε φιλοζωικές οργανώσεις, ώστε να αυξηθεί
η ευαισθησία και το ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου και να
ενδυναµωθεί η κοινωνική συµµετοχή και εθελοντική δράση προς
την κατεύθυνση αυτή, καθώς η προστασία των ζώων είναι εξίσου
σηµαντική µε την προστασία των συνανθρώπων µας.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µνεία ότι είναι καθοριστικό να αντιληφθούµε κάποτε ότι το ίδιο το κράτος πρέπει να φθάσει στο σηµείο να αναλάβει τις υποχρεώσεις του και να µη στηρίζεται,
κυρίως, στην εθελοντική συµπεριφορά των πολιτών.
Κλείνοντας την εισήγησή µου, θα ήθελα να τονίσω ότι οι δύο
τροπολογίες που υπάρχουν, όπως επίσης και ζητήµατα που αφορούν την κατ’ άρθρο συζήτηση, θα συζητηθούν στην αυριανή
µας συνεδρίαση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαρι-
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στούµε.
Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Φωτεινή Πιπιλή, θα δώσω για ένα λεπτό το λόγο στον κ. Κεφαλογιάννη. Θέλει να κάνει µία δήλωση εκ µέρους του κ. Σαµαρά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να κάνω µία δήλωση εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
Ήρθε σε γνώση µας ένα γράµµα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
του κ. Παπαϊωάννου, µε το οποίο στέλνει προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο διά του Προέδρου του Αρείου Πάγου, κοινοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών εισαγγελέων κ. Πεπόνη και κ. Μουζακίτη.
Θα ήθελα να κάνω µία δήλωση γι’ αυτό, λέγοντας ότι το Σύνταγµα στο άρθρο 86 παράγραφος 2, καθώς και ο εκτελεστικός
νόµος περί ευθύνης Υπουργών -άρθρο 4 του ν.3126/2003- µε σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να κάνουν οι εισαγγελείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν κάνετε, όµως, δήλωση, όπως ζητήσατε. Μπαίνετε επί της ουσίας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που θέλω να δηλώσω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι αυτό είναι µία πράξη κοµµατικής
µικρότητας και κοµµατικής αντεκδίκησης. Θέλουµε να παρακαλέσουµε τον κ. Παπαϊωάννου τέτοιες ενέργειες να µη γίνονται,
γιατί είναι ωµή παρέµβαση στη δικαιοσύνη και τον παρακαλούµε
να πάρει πίσω αυτό το αίτηµά του. Δεν µπορεί σε αυτές τις κρίσιµες ώρες, να παρεµβαίνει µε αυτόν τον ωµό και έξω από κάθε
δεοντολογία τρόπο στη δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τώρα για ένα λεπτό θα
πάρει το λόγο και ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, βεβαίως, η παρέµβασή µου είναι εκτός διαδικασίας, αλλά δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Θέλω να πω ότι τα πράγµατα σαφώς δεν είναι έτσι που τα λέει
ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Απαντήστε στη δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη. Έχετε και εσείς ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα απαντήσω σε ένα λεπτό. Θα πω
ότι ο κ. Κεφαλογιάννης, ίσως δεν έχει διαβάσει καλά την ίδια την
επιστολή του κ. Παπαϊωάννου, την οποία δεν µπήκε στον κόπο
να τη διαβάσει και στο Σώµα. Αν τη διάβαζε καλά, θα έβλεπε ότι
υπήρχαν σαφείς και τεκµηριωµένοι λόγοι, που συνάδουν µάλιστα
απόλυτα µε τα δικαιώµατα που έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για
την αντικατάσταση των σχετικών εισαγγελέων. Νοµίζω ότι ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, ασκεί εκ του νόµου µία δυνατότητα την
οποία είχε, την οποία στην ίδια την απόφασή του τεκµηριώνει
απόλυτα.
Βεβαίως, επειδή όλοι είµαστε στην Ελλάδα και δεν είµαστε σε
άλλη χώρα, είχαµε την ευκαιρία τον τελευταίο καιρό να δούµε
ορισµένα πράγµατα, τα οποία κατά τη γνώµη µου δικαιώνουν
απόλυτα τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα ενηµερωθεί ο αρµόδιος Υπουργός και κάποια στιγµή οπωσδήποτε θα απαντήσει
συγκεκριµένα.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή
Πιπιλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε κάπως διαφορετικό
τρόπο, µόνο και µόνο σεβόµενη την κοινωνική περίοδο την οποία
διανύουµε, αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Και το λέω αυτό, γιατί οφείλω σε µία µεγάλη µερίδα πολιτών, οι
οποίοι πιθανόν µας βλέπουν και µας ακούν, να ξεκαθαρίσω ότι
δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε κοινωνική αναλγησία ακριβώς
αυτήν την τραγική για τη χώρα περίοδο να ασχολούµεθα εµείς,
όπως πιθανόν κάποιοι να µας λοιδορήσουν, µε ένα νοµοσχέδιο
που έχει να κάνει µε την προστασία των ζώων.
Και επειδή υπάρχουν πολλοί καλόπιστοι, θα µου επιτρέψετε,
κυρία Πρόεδρε, να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής αυτήν
τη φωτογραφία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Είναι µακριά, δεν
τη βλέπετε, θα σας την περιγράψω, την ξέρετε. Είναι µία φωτογραφία που µόλις προχθές ανηρτήθη στο διαδίκτυο και καταγρά-
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φει φωτογραφικά το συγκλονιστικό στιγµιότυπο ενός άστεγου στην οδό Σταδίου, νοµίζω, κάπου στο κέντρο της Αθήνας- που
κοιµάται αγκαλιά µε ένα αδέσποτο σκυλί.
Αυτό αποδεικνύει ότι σε µία κοινωνία δεν µπορούµε να διαχωρίζουµε τις ανάγκες του ανθρώπου από την ανάγκη που έχει να
είναι µε τα ζώα, ακόµα και όταν είναι φτωχός και άστεγος.
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτω τη φωτογραφία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί συνάνθρωποί µας, οι οποίοι
πραγµατικά πένονται, από το υστέρηµά τους θέλουν να συντηρήσουν ένα ζώο συντροφιάς, γιατί αυτό τους δίνει τη ζεστασιά
που πιθανόν –ή σίγουρα- δεν έχει καταφέρει να δώσει παγκοσµίως ο πολιτισµένος κόσµος σε όλους τους ανθρώπους. Δεν
είναι τρελοί ούτε γραφικοί όλοι όσοι αγαπούν τα ζώα, όπως δεν
είναι και κακοί άνθρωποι όποιοι δεν έχουν ζώα. Πρέπει να κάνουµε αυτούς τους βασικούς διαχωρισµούς.
Επίσης, όπως η ιστορία και η αρχαιολογία απασχολούν τους
επιστήµονες από την εποχή ακόµα των παλαιότερων νεολιθικών
ή παλαιολιθικών περιόδων, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη
Γερµανία βρέθηκε τάφος δεκατεσσάρων χιλιάδων χρόνων µε τα
οστά ανθρώπου αγκαλιά µε σκύλο. Μην πούµε στους Έλληνες
για τη σηµασία του σκύλου Άργου στη ζωή του Οδυσσέα! Μην
πούµε για τη γάτα την Μπαστέτ στην Αίγυπτο, η οποία ακόµα και
σήµερα θεωρείται κόρη του θεού Ήλιου!
Μην πούµε, βέβαια και για την Ινδία αυτό που είπα και στην
πρώτη συζήτηση του νοµοσχεδίου! Επειδή έµεινα εκεί για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε εντυπωσίασε το γεγονός ότι
οι θεόφτωχοι εξαθλιωµένοι Ινδοί σε όλους τους ινδουιστικούς
ναούς, από το υστέρηµά τους που προερχόταν από τη φιλανθρωπία –εντός ή εκτός εισαγωγικών- ηµών των τουριστών που
τους δίναµε µερικές ρουπιές ή ένα µπωλ µε ρύζι, έδιναν ό,τι µπορούσαν µε τη χούφτα στην αδέσποτη κατσίκα ή στο αδέσποτο
σκυλί που ήταν έξω από τους ναούς!
Μη µιλήσουµε για το Κοράνι που προτρέπει τους Μουσουλµάνους να συµπεριφέρονται –και ξέρετε ότι το Κοράνι ενέχει θέση
ισχυρού δικαίου- µε συµπόνια στα ζώα και τους απαγορεύει να
τα κακοποιούν!
Μην πούµε για την αγαπηµένη γάτα του Προφήτη Μωάµεθ,
την περίφηµη Μοέζα!
Θα σας πω κάτι συγκλονιστικό. Στον κακό Μεσαίωνα που έκαιγαν τις µάγισσες και τις µαύρες γάτες µαζί, υπήρχε µία δικαιοπρακτική –πρωτοφανής, βέβαια, για τα σηµερινά δεδοµένα
ισοτιµία- µεταξύ του ανθρώπου και των ζώων. Στη µεσαιωνική
Ευρώπη, λοιπόν, από το 15ο αιώνα, συστάθηκε νοµολογία που
οδηγούσε στα δικαστήρια τα ζώα, όσο τρελό και αν ακούγεται!
Το 15ο αιώνα, έγιναν τριάντα έξι δίκες, το 16ο αιώνα, πενήντα
επτά και το 17ο αιώνα, πενήντα έξι. Μάλιστα, όσοι είναι δικηγόροι
εδώ, θα πρέπει να ξέρουν ότι ένας από τους διασηµότερους Γάλλους δικηγόρους –ζώων αρχικά- ήταν ο Βαρθολοµαίος Σασενέ,
ο οποίος ήταν συνήγορος των ζώων στα δικαστήρια!
Και λέω µία ιστορία, διότι όλα αυτά δεν τα λέω επειδή δεν
έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο. Τα λέω για να καταλάβουµε,
πόσο σηµαντική είναι η σχέση του ανθρώπου µε τα ζώα στην
εποχή µας.
Σε µία περίπτωση, οι αρουραίοι εκλήθησαν στο δικαστήριο,
διότι είχαν κάνει φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και πήγε ο Σασενέ
στο γαλλικό δικαστήριο και δήλωσε ότι δεν µπορούν οι αρουραίοι να εµφανιστούν να δικαστούν, γιατί έφυγαν από τα υπόγεια.
Το δέχθηκε ο δικαστής. Στην επόµενη δίκη πήγε ο Σασενέ και
είπε: «Δεν µπορούν να παραστούν οι αρουραίοι, γιατί έξω από
τα δικαστήρια είναι πολλές αδέσποτες γάτες». Το δέχτηκε το δικαστήριο, ανέβαλε τη δίκη και εν συνεχεία η δίκη παρεγράφη.
Καταλαβαίνετε τη σηµασία αυτής της αναφοράς στο συνήγορο
των ζώων την εποχή του Μεσαίωνα.
Μη µιλήσουµε για τη σχέση του Ιησού Χριστού µε τα ζώα. Είναι
γνωστή σε όλους. Μη µιλήσουµε στην επαρχία για τον Άγιο Μόδεστο, όπου παλιά –δεν ξέρω αν γίνεται τώρα- στις 18 Δεκεµ-
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βρίου στα χωριά και στις στάνες, φωνάζανε τον ιερέα να ευλογήσει τα ζώα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πιπιλή…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Γίνεται, κύριε Ροντούλη.
Επειδή δεν είναι όπως ακούστηκε και θέλω να το καταθέσω
στη Βουλή, δυστυχώς από συντεχνίες που ζουν από την αγάπη
πολλών για τα ζώα, δεν είναι όλοι οι φιλόζωοι λαθρέµποροι ζώων.
Δεν είναι όλοι οι φιλόζωοι µετέχοντες σε παρεµπόριο.
Και επειδή το κατήγγειλα στην επιτροπή και θα το ξαναπώ,
ήταν απαράδεκτη η συµπεριφορά της Πρόεδρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, η οποία θρασύτατα είπε µέσα σε
αίθουσα της ελληνικής Βουλής, φιλοξενούµενη από Βουλευτές,
ότι αφού θέλετε -απευθυνόµενη σε εµένα φυσικά- κυρία Πιπιλή,
οι εθελοντές κτηνίατροι από το εξωτερικό να έρχονται δωρεάν
στα νησιά τα αποµακρυσµένα κυρίως, να αποστειρώνουν ή να
φροντίζουν τα ζώα, τότε κι εσείς οι Βουλευτές να γίνετε εθελοντές. Της επιστρέφω από το Βήµα της Βουλής την ύβρη εναντίον
του πολιτικού συστήµατος, λέγοντας της ότι εγώ από δύο ετών
και η µητέρα µου η µικρασιάτισσα, συντηρούσαµε και συντηρούµε, όλη µου η οικογένεια, όπως και οι µισοί Έλληνες, αυτόν
τον κλάδο τον ιδιωτικό, που λέγονται κτηνίατροι. Θα πρέπει να
ντρέπονται, λοιπόν, µερικές συντεχνίες, να τολµούν να µιλάνε
έτσι για µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού.
Πάµε τώρα επιγραµµατικά στο ίδιο το νοµοσχέδιο. Όταν διάβασα την αιτιολογική έκθεση, ειλικρινά ευχαριστήθηκα πάρα
πολύ. Και ως βαθιά γνώστης του θέµατος από τα µικρά µου χρόνια αλλά και τη δηµοσιογραφική µου εµπειρία, είπα ότι το ψηφίζουµε µε δύο χέρια, µόνο και µόνο για το ήθος και το ύφος της
αιτιολογικής έκθεσης.
Όµως, εν συνεχεία, αφού είπαµε κατ’ αρχάς ότι το ψηφίζουµε,
είδα έκπληκτη, αµέσως µετά τη φιλοξενία συντεχνιακών φορέων
και λοιπών, να δηµιουργείται ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίµα συλλήβδην εναντίον του εθελοντισµού, για παράδειγµα και είδα τον
κύριο Υφυπουργό, µε πάρα πολύ µεγάλη ευκολία να καταργεί
βασικότατες διατάξεις που προβλέπονταν από την ίδια την αιτιολογική έκθεση.
Εµµένει δε ακόµα και τώρα σε µία εξαίρεση, που οφείλεται σε
συγκεκριµένα τοπικά, χωριάτικα, ξεπερασµένα συµφέροντα. Για
παράδειγµα, ενώ η αιτιολογική έκθεση έλεγε, σαφώς και ορθώς,
«όλα τα ζώα, γάτες ή σκύλοι σηµαίνονται». Τελεία και παύλα.
Όλοι οι οδηγοί για να οδηγήσουν έχουν δίπλωµα. Ξαφνικά, µας
φέρνει απάλειψη της επιβολής σήµανσης, τσιπάκι δηλαδή, που
ανά πάσα στιγµή ξέρεις ό,τι και να συµβεί ποιανού είναι το ζώο,
ποιανού ζώο δάγκωσε του άλλου το ζώο, ποιανού ζώο είναι αυτό
που δάγκωσε έναν άνθρωποι, ποιανού τσοπάνη ζώο είναι αυτό
που µετέφερε λύσσα. Απαλλάσσει ξαφνικά µόνο τα σκυλιά στα
κοπάδια από τη γενική σήµανση και βάζει τον όρο «προαιρετικά».
Θα τα συζητήσουµε αύριο στις διατάξεις.
Αυτό για µας είναι καθοριστικό. Δεν ξεκινάς νόµο µε εξαιρέσεις, όταν µάλιστα η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας έκανε
κατ’ επανάληψη συγκεκριµένη πρόταση, που να απαλλάσσει τον
κτηνοτρόφο από την υποχρέωση. Αυτά, όµως, θα τα πούµε αύριο
στη συζήτηση κατ’ άρθρο.
Οι Έλληνες, λοιπόν, κτηνίατροι, όπως εκπροσωπήθηκαν ούτε
λίγο ούτε πολύ και κάποιοι εκπρόσωποι φιλοζωικών σωµατείων,
παρουσίασαν σχεδόν συλλήβδην τα φιλοζωικά σωµατεία της
χώρας ότι κάνουν εµπορία -ούτε κατάλαβα τι ακριβώς εµπορίακαι ότι υπάρχουν καταγγελίες. Τους ζητήσαµε να µας φέρουν τις
καταγγελίες, γιατί πρόκειται για επίσηµους φορείς και δεν µπορείς να καταγγέλλεις έτσι απλά ότι γίνονται έρευνες πειραµατόζωων στην Ευρώπη, ειδικά όταν η δηµοσιογραφική µας έρευνα
έχει αποδείξει ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
Δεν µπορείς, για παράδειγµα, να καταγγέλλεις ότι κυρίως οι
γυναίκες που ασχολούνται µε την περισυλλογή αδέσποτων κάτι
κάνουν και οικονοµάνε, γιατί οι Γερµανοί ξαφνικά, χρησιµοποιούν
φιλοζωικά σωµατεία στην Ελλάδα και ενώ διαθέτουν το περίφηµο γερµανικό ποιµενικό ή το γερµανικό λυκόσκυλο, πληρώνουν 400 ευρώ για να πάνε λαθραία ζώα στη Γερµανία και να
δώσει ο άλλος 400 ευρώ, για να πάρει τον κοπρίτη από του
Ψυρρή ή από τον Άγιο Παντελεήµονα ή από τη Νέα Σµύρνη.
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Δεν ήρθαν, λοιπόν, µε συγκεκριµένες καταγγελίες. Δηµιούργησαν µια περιρρέουσα αρνητική ατµόσφαιρα, όπου υποχώρησε
ο κύριος Υπουργός. Και ξαφνικά -και σε λίγο τελειώνω- ζητήθηκε
πολύ ορθώς από την αρχή, οι εθελοντές ξένοι κτηνίατροι να είναι
πιστοποιηµένοι και ότι θα πρέπει να ενηµερώνουν εδώ στην Ελλάδα για να µπορούν να εκτελούν ένα εθελοντικό έργο.
Όχι! Πρέπει να µπήκε τώρα ότι οι εθελοντές ξένοι κτηνίατροι
µπορούν να λειτουργούν µόνο υπό την εποπτεία ντόπιων κτηνιάτρων. Δηλαδή, οι «Γιατροί του Κόσµου», οι «Γιατροί της Καρδιάς», η ΕΜΑΚ, αυτές οι καταπληκτικές εθελοντικές σοβαρές
παγκοσµίου φήµης και αποδοτικότητας ελληνικές οργανώσεις,
όταν θα πηγαίνουν κάπου εθελοντικά, θα πρέπει να βρίσκουν τον
κτηνίατρο στην Ικαρία…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Όταν έχει τους χώρους…(δεν ακούστηκε)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πλεύρη, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Πλεύρη, µη διακόπτετε. Σε λίγο θα πάρετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όσον αφορά την ορεινή Ικαρία, κύριε
Πλεύρη, κυρίες και κύριοι, έχω καταγγείλει από το 2006 µαζί µε
κατοίκους στον εισαγγελέα, στον περιφερειάρχη, στο νοµάρχη,
στα τοπικά µέσα, αυτό το αίσχος.
Έχω καταθέσει για την ορεινή Ικαρία, επίκαιρες ερωτήσεις
από το 2007 που έγινα Βουλευτής για το ότι οι κτηνοτρόφοι της
Ικαρίας πάνω στα ορεινά, αλυσοδένουν τα σκυλάκια –θα καταθέσω τις εικόνες, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχει γίνει παγκόσµια διαπόµπευση της Ελλάδας- µε 40 ζέστη και µε 40 κρύο και τα
βάζουν µέσα σε βαρέλια µε µία αλυσίδα µισού µέτρου.
Οι κτηνίατροι στο βόρειο Αιγαίο, λοιπόν, που οι ξένοι εθελοντές θα είναι υπό την εποπτεία τους, τι έκαναν τόσα χρόνια µε την
κακοποίηση, ειδικά, τσοπανόσκυλων σε όλα τα ορεινά µέρη της
αποµακρυσµένης Ελλάδας;
Και τελειώνω µε κάτι τελευταίο, για να λέµε και µερικά ορθά
πράγµατα.
Ο Δήµος Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ο Δήµος Παρισίων ούτε ο Δήµος Βερολίνου ούτε χρειάστηκε νοµοσχέδιο για
να κατασκευάσει την πρώτη τουαλέτα σκύλων στην Ελλάδα.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα πράγµατα, επειδή άπτονται του πολιτισµού µε την ευρύτερη έννοια, δεν µπορεί να γίνονται ξέφτια από
το βάρος συντεχνιών και κερδοσκοπικών επαγγελµάτων, που
όλα αυτά τα χρόνια εµείς τους αναδείξαµε ως επάγγελµα και οι
ίδιοι εθελοντικά δεν µας απέδειξαν ότι µπορούν να βοηθήσουν.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις φωτογραφίες από την κακοποίηση των σκύλων στην Ικαρία, την ερώτησή µου στον τότε
Υπουργό κ. Κοντό –σκεφτείτε από το 2008- της κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και στον Ταξίαρχο και στην Εισαγγελεία
Σάµου την κ. Κατσή. Ακόµα αυτό το αίσχος επικρατεί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για µια
διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Ροντούλη, παρακαλώ να τοποθετηθείτε µετά τους εισηγητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Υπάρχει Κανονισµός ή δεν υπάρχει;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό, ακριβώς
επειδή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, όποιος θέλει
σηκώνει το χέρι του και λέει ότι θα µιλήσει για ένα λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν χρειάζεται από
κάτω να κάνετε το συνήγορο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
Εξηγώ στον κ. Ροντούλη και τον παρακαλώ να πάρει κανονικά το
λόγο µετά τους εισηγητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θα φτάσουµε µεσάνυχτα εδώ, αφού
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έχουµε και την ψηφοφορία, για να µιλήσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Ροντούλη, δεν
σας δίνω το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μία διευκρίνιση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μα τι διευκρίνιση; Θα
την κάνετε µετά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αφήστε µε µόνο να κάνω µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πιπιλή, σας άκουσα µε µεγάλη προσοχή. Θα σας απαντήσω όταν έρθει η ώρα.
Θέλω να µου πείτε ξεκάθαρα: Η Νέα Δηµοκρατία επί της
αρχής ψηφίζει ναι ή όχι το παρόν νοµοσχέδιο; Πείτε µου ξεκάθαρα, γιατί δεν σας άκουσα. Επί της αρχής γίνεται η συζήτηση.
Ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Αυτό δεν είναι διευκρίνιση, που ζητήσατε, κύριε Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιγνατιάδης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν θα µας πει αν ψηφίζει ή όχι επί της
αρχής; Μα, δεν είπε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ζητήσατε το λόγο για
να κάνετε µια διευκρίνιση. Εσείς θέτετε ερώτηµα επί της ψηφοφορίας. Παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μα ζήτησα διευκρίνιση και επ’ αυτού δεν
άκουσα, κυρία Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κύριε Ροντούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Ιγνατιάδη, έχετε
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, τα κόµµατα της
µαύρης συµµαχίας που αυτές τις µέρες µε αρχιµαέστρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τρόικα κλιµακώνουν την αντιλαϊκή λαίλαπα, οδηγώντας κυριολεκτικά στον καιάδα τις συνθήκες
ευζωίας του λαού, επιδιώκουν µε την επικοινωνιακή διαχείριση
του προβλήµατος των αδέσποτων ζώων και γενικότερα της ευζωίας των ζώων συντροφιάς µέσω του νοµοσχεδίουν, να δείξουν
στο λαό πρόσωπο ευαίσθητο και ψυχοπονιάρικο, να καπηλευτούν τη γνήσια ευαισθησία των λαϊκών στρωµάτων γι’ αυτό το
ζήτηµα.
Έχει πολλές δόσεις υποκρισίας αυτή η στάση, όταν µάλιστα
γίνεται απ’ αυτούς που ασκούν ή στηρίζουν την πολιτική και το
κοινωνικό σύστηµα, που κυριολεκτικά οδηγεί στη φτώχεια, την
εξαθλίωση, την εγκατάλειψη, την κοινωνική και φυσική κακοποίηση του ίδιου του λαού για τα κέρδη του κεφαλαίου που συµµετέχουν, δίνουν στήριξη ή ανοχή στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις
που σφαγιάζουν ολόκληρους λαούς. Αυτή η πολιτική, αυτό το
κοινωνικό σύστηµα είναι και το πρότυπο της βίας που εκδηλώνεται µε τη βάρβαρη συµπεριφορά απέναντι στα ζώα.
Βέβαια, είναι κοινός τόπος ότι υπάρχει πρόβληµα µε τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και την ευζωία τους, αύξηση των περιστατικών εγκατάλειψης και των φαινόµενων κακοποίησής τους,
µε συνέπειες επιπλέον και στη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και
την κυκλοφορία. Είστε υποχρεωµένοι να τα αναγνωρίσετε αυτά
και ταυτόχρονα να συγκαλύψετε τις πολιτικές και τις κοινωνικές
αιτίες τους και τις ευθύνες σας παρουσιάζοντάς τα σε ηθικολογική-ηθικοπλαστική βάση αποκοµµένη από το κοινωνικό σύστηµα, τις αξίες του, την πολιτική που το στηρίζει.
Είναι ολοφάνερη η αποτυχία διαχρονικά των πολιτικών αντιµετώπισης του προβλήµατος, γιατί δεν υπήρξε η πρόθεση και η πολιτική βούληση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, να αντιµετωπίζουν
στοιχειωδώς τα αίτιά του, ώστε να εφαρµοστούν σοβαροί κανόνες για τη σε ένα, έστω, βαθµό άµβλυνσή του. Κύρια στόχευαν,
όπως και το παρόν νοµοσχέδιο, στη διαχείριση ορισµένων οξυµένων πλευρών του, των κάθε λογής πιέσεων, πολλές φορές όχι
αποκλειστικά καλοπροαίρετων –φυσικά υπάρχουν κι αυτές- αλλά
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και συµφερόντων που συγκρούονται στη διαχείριση και την αντιµετώπισή του και που σχετίζονται µε το ατοµικό, το κυρίαρχο
καπιταλιστικό κέρδος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το πράσινο βιβλίο χρησιµοποιεί σαν
πρόσχηµα την ευζωία, για να εξυπηρετήσει τη στήριξη ορισµένων µονοπωλιακών οµίλων. Αναγνωρίζει την ύπαρξη αντιθέσεων
ανάµεσα στην ευζωία και τα καπιταλιστικά οικονοµικά συµφέροντα, τη σύγκρουση αυτών των συµφερόντων σε µια µεγάλη
αγορά και µιλάει για άνισους όρους ανταγωνισµού σε αυτόν τον
οικονοµικό τοµέα και την ανάγκη παροχής κινήτρων στους καπιταλιστές.
Τα αίτια της όξυνσης του σηµερινού προβλήµατος, έχουν να
κάνουν µε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα και τη στρατηγική
των κοµµάτων που το στηρίζουν. Αυτό, γεννά και αναπαράγει τα
πρότυπα του αρρωστηµένου εγωισµού, του αµοραλισµού, της
βίας µέσα από την πολιτιστική του βιοµηχανία και το σύστηµα
παιδείας, στο λαό και στη νεολαία, την υποκατάσταση της φυσικής ανάγκης της επαφής και της χρήσης των ζώων από τη συσχέτιση της κατοχής τους µε την άνοδο του κοινωνικού status
quo του κατόχου τους, όπως ενός αυτοκινήτου µάρκας ή ακριβού παιχνιδιού, που εγκαταλείπει εύκολα κανείς όταν το βαρεθεί
ή αντιληφθεί το βάρος των υποχρεώσεών του.
Οι αξίες της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης µε κάθε
τρόπο λοιδορούνται, ενώ προβάλλονται οι αξίες του ατοµισµού
και του κέρδους, απενοχοποιώντας τη συνείδηση, τη συµπεριφορά της εγκατάλειψης και της κακοποίησης των ζώων, το φόρτωµα της ευθύνης στους άλλους. Αυτό το σύστηµα, οδηγεί τη
λαϊκή οικογένεια στο να δυσκολεύεται να συντηρήσει τα µέλη
της, πολύ δε περισσότερο τα κατοικίδιά της. Αυτό, προκαλεί το
αυξηµένο κόστος συντήρησης, υγειονοµικής κάλυψης και διατροφής των ζώων, γιατί όλα αυτά είναι κυρίως στα χέρια των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Παράγωγό τους είναι η έλλειψη
ενός αποτελεσµατικού δηµόσιου συστήµατος ελέγχου της παραγωγής, της διακίνησης, της εµπορίας, της υγείας και της ευζωίας, της κατοχής, της χρήσης και της µεταχείρισης των ζώων
συντροφιάς. Με το εµπόριο των ζώων συντροφιάς, την κερδοσκοπική χρήση τους, ακόµα και την εκµετάλλευση των αδέσποτων ζώων, αναπτύσσεται µία τεράστια βιοµηχανία κερδών για
συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς οµίλους και κάποιους παρατρεχάµενούς τους που πολλές φορές έχουν το «µανδύα» του φιλόζωου που εµπορεύεται την ευαισθησία.
Με το νέο νοµοσχέδιο διαιωνίζεται και ενισχύεται, παρά τις επιµέρους τροποποιήσεις, η µέχρι τώρα προβληµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος, που χαρακτηρίζεται από τα ελλιπέστατα
κρατικά κονδύλια, την υποβάθµιση των δηµόσιων κτηνιατρικών
υπηρεσιών, την υποχρηµατοδότηση και τη στήριξη των µέτρων
διαχείρισης στην ανταποδοτικότητα και την τοπική χρηµατοδότηση από τους δήµους µε την επιβάρυνση των εργαζόµενων δηµοτών, φορτώνοντάς τους µε νέα βάρη, τη στήριξη της αθρόας
εµπορικής διάθεσης και γενικότερα της εκµετάλλευσης των
ζώων συντροφιάς για την αποκόµιση κερδών. Έτσι όχι µόνο δεν
θα δώσει λύσεις αλλά αντίθετα στις σηµερινές συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, θα διογκώσει το πρόβληµα και αυτό επειδή
γίνεται προσπάθεια παραπέρα υποκατάστασης και κατακερµατισµού της ευθύνης της πολιτείας για ενιαία δηµόσια διαχείριση
του προβλήµατος των αδέσποτων και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς µε την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της ευθύνης
των δήµων στη λογική της ανταποδοτικότητας. Η υποχρηµατοδότηση των δήµων θα ενταθεί µε πρόσχηµα την κρίση. Ειδικότερα για τη διαχείριση αυτού του προβλήµατος, τα τελευταία
δύο χρόνια διατέθηκαν µόνο 600.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ
ανά δήµο κατά µέσο όρο και βέβαια ελάχιστοι είναι αυτοί που
πήραν χρήµατα. Τους δίνετε και πρόσθετες ευθύνες, όπως η
υποχρέωση ίδρυσης καταφυγίων, η πρόβλεψη για πιθανή ίδρυση
κτηνιατρείων, η υποχρέωσή τους να παραλαµβάνουν τα ζώα που
δεν επιθυµούν οι ιδιοκτήτες τους, η αστική ευθύνη για τη ζηµιά
σε τρίτους από τα αδέσποτα. Αυτό θα ενισχύσει την παραπέρα
ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση της διαχείρισης των
ζώων συντροφιάς, επιβεβαιώνοντας και τον αντιλαϊκό ρόλο του
«Καλλικράτη».
«Φορτώνετε» το κόστος της διαχείρισης των αδέσποτων µέσω
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των δήµων στους εργαζόµενους δηµότες µε την επιβολή τέλους
για την υποχρεωτική καταχώριση της σήµανσης των ζώων στους
ιδιοκτήτες τους προς τους δήµους έως 3 ευρώ. Μπαίνει ουσιαστικά «σκυλογατόσηµο», αυξάνεται το κόστος κατοχής δεσποζόµενου ζώου και ανοίγει ο δρόµος για τα τεκµήρια κατοχής
ζώου συντροφιάς, κάνοντας την ίδια στιγµή φοροεισπράκτορα
και τον αυτοαπασχολούµενο κτηνίατρο. Υπάρχει επίσης πρόσθετο τέλος στους δήµους, για την περίπτωση που θα κάνουν οι
ίδιοι ηλεκτρονική σήµανση, υπάρχει πρόβλεψη για νέα ανταποδοτικά τέλη στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών και ρυθµίσεων, καθώς και η χρηµατοδότησή τους, µέσω των προβλεπόµενων προστίµων που έτσι θα παίξουν, κυρίως, το ρόλο της φοροείσπραξης και όχι παιδευτικό και αποτρεπτικό ρόλο. Γίνεται
αναβάθµιση -σε ισότιµη σχεδόν βάση µε τους δήµους- των φιλοζωικών οργανώσεων για ορισµένες απ’ αυτές που έχουν την οικονοµική δυνατότητα για στοιχειώδη διαχείριση των αδέσποτων,
υποκαθιστώντας έτσι παραπέρα τη δηµόσια ευθύνη στη διαχείριση αυτού του προβλήµατος µε τον εθελοντισµό.
Διευκολύνετε επίσης την είσοδο µε όχηµα σε ορισµένες απ’
αυτές τις οργανώσεις που µπορεί να ιδρύονται ακόµα και γι’
αυτόν το σκοπό των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις φοροαπαλλακτικές διαφηµιστικές χορηγίες ελεηµοσύνης τους στη διαχείριση του προβλήµατος. Ιδιωτικές επιχειρήσεις µπαίνουν ακόµα και στα προγράµµατα της φιλοζωικής
επιµόρφωσης στα σχολεία.
Επί της ουσίας, οδηγούµαστε στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση
και εµπορευµατοποίηση του προβλήµατος µε δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων, οι όροι των οποίων µπορούν να διαφοροποιούνται και προς τα κάτω ακόµα σ’ ό,τι αφορά τις απαιτήσεις από
τα ισχύοντα αλλά και πραγµατοποίησης σηµάνσεων και άλλων
κτηνιατρικών πράξεων σε αµφιβόλου καταλληλότητας χώρους.
Επίσης, δεν διασφαλίζεται ο πραγµατικός έλεγχος της εφαρµογής των κανόνων προστασίας των ζώων και δεν αντιµετωπίζεται το κοµβικό ζήτηµα της υπεύθυνης κατοχής, αναπαραγωγής,
εµπορίας και διακίνησης, αφού είναι γνωστή η υποστελέχωση
των υπηρεσιών στους δήµους, που στη συντριπτική πλειοψηφία
τους δεν έχουν ούτε µπορούν να λειτουργήσουν κτηνιατρικές
υπηρεσίες εξαιτίας της πολιτικής σας. Το πρόβληµα, θα οξυνθεί
συνολικότερα σ’ όλες τις δηµόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες µε
την πολιτική των απολύσεων και της εφεδρείας που ακολουθείτε.
Ακόµα και η µεταφορά της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων από
τον κτηνιατρικό σύλλογο στο Υπουργείο γι’ αυτόν το λόγο, είναι
αµφίβολο αν θα µπορέσει να λειτουργήσει µε επάρκεια. Το ίδιο
θα συµβεί και µε τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των υπηρεσιών
ελέγχου της ηλεκτρονικής σήµανσης, που µάλιστα σήµερα τις
περιορίσατε κιόλας. Άρα, αυτό, θα οδηγήσει στη βέβαιη αδυναµία του αποτελεσµατικού ελέγχου εφαρµογής της, που είναι
ένας σηµαντικός παράγοντας για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Επιπλέον, η γενικευµένη εφαρµογή της λόγω όχι µικρού
κόστους, θα παραµείνει νοµοθετηµένο ευχολόγιο.
Τέταρτον, η ανεπαρκέστατη προστασία της δηµόσιας υγείας
και η υποβάθµιση των όρων εκτέλεσης των κτηνιατρικών πράξεων, αφού το κτηνιατρικό βιβλιάριο υγείας των ζώων συντροφιάς παραµένει οτιδήποτε άλλο εκτός από δηµόσιο έγγραφο µε
τις αντίστοιχες συνέπειες.
Εξακολουθεί, να µην υπάρχει επαρκής έλεγχος της εφαρµογής και των κτηνιατρικών πράξεων αλλά και της πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων για τα ζώα και εποµένως ανεξέλεγκτη και
χωρίς επιστηµονική επίβλεψη και καθοδήγηση διάθεσή τους.
Λείπουν τα δηµόσια προγράµµατα καταπολέµησης επικίνδυνων ζωονόσων των ζώων συντροφιάς και βέβαια και για τα υπόλοιπα ζώα είναι ανεπαρκή. Λείπει η πρόβλεψη χρηµατοδότησης,
για τη δηµιουργία δηµόσιων χώρων υγειονοµικής ταφής και αποτεφρωτηρίων των ζώων.
Επίσης, δεν προβλέπεται καµµία µέριµνα παρακολούθησης
της υγείας των αδέσποτων ζώων, που επανατοποθετούνται
στους χώρους των δήµων. Αν υπάρχει τοπικά στους δήµους
καλή θέληση γι’ αυτό, είναι αδύνατον να εφαρµοστεί ελλείψει
πόρων και στελέχωσης.
Τέλος, είναι προκλητική και πέρα από κάθε επιστηµονικό κριτήριο, η πρόβλεψη του νοµοσχεδίου να εκτελούνται συλλήβδην
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και χωρίς εξαίρεση και διαχωρισµό κτηνιατρικές πράξεις σε κινητές µονάδες, που τα χαρακτηριστικά τους θα καθορίζονται µε
υπουργική απόφαση, ακόµη και για χειρουργικές επεµβάσεις και
πράξεις γενικής αναισθησίας και ανάνηψης.
Πέµπτον, η παραπέρα προσπάθεια προώθησης της απελευθέρωσης της αγοράς κτηνιατρικών υπηρεσιών και της αγοράς συνολικά των ζώων συντροφιάς και µε το προηγούµενο µέτρο, αλλά
και µε την είσοδο των αλλοδαπών κτηνιάτρων στο πλαίσιο της
ενδοκοινοτικής κινητικότητας µε διαφοροποιηµένους όρους και
µάλιστα άµεσα ή έµµεσα επιδοτούµενους µε το πρόσχηµα του
εθελοντισµού, στους οποίους θα παραχωρούνται µε προκλητικό
τρόπο για προνοµιακή κατ’ εξαίρεση χρήση οι δηµόσιες υποδοµές των δήµων, των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων, είναι κάτι που διευκολύνει την άσκηση σε εµπορική βάση µε
το µανδύα δήθεν σωµατείων, επιδοτούµενων ανταγωνιστικών,
χαµηλών προδιαγραφών και κόστους κτηνιατρικών πράξεων.
Στόχος, είναι η υποβάθµιση των αµοιβών κυρίως των µισθωτών
κτηνιάτρων στους δήµους και αλλού και το κτύπηµα του εισοδήµατος των αυτοαπασχολούµενων κτηνιάτρων.
Για τον ίδιο λόγο εξάλλου, δεν διευκρινίζεται ποιοι και µε τι
λογής εργασιακές σχέσεις θα κάνουν την ηλεκτρονική σήµανση
και τις άλλες πράξεις στα αδέσποτα, µε τι διαδικασία θα προµηθεύονται οι δήµοι και οι άλλοι από το εµπόριο τις ηλεκτρονικές
ταυτότητες.
Στην ίδια λογική, κινείται και η συνεργασία των δήµων µε τους
ιδιώτες κτηνιάτρους, όπου πηγαίνουµε πίσω απ’ αυτό που προβλέπεται µε τη δυνατότητα, δηλαδή, πραγµατοποίησης προγραµµάτων µέσω των συλλόγων τους, όπως γίνονταν µε το
προηγούµενο πλαίσιο µε τους αντίστοιχους δήµους της έδρας
εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, υποβοηθείται η παραπέρα
συγκέντρωση σε λιγότερα χέρια της άσκησης της κτηνιατρικής
υπηρεσίας.
Έκτον, ανοίγει ο δρόµος -όπως κάνετε και µε τα παραγωγικά
ζώα- µε τον εγκεκριµένο κτηνίατρο για την αποσύνδεση του πτυχίου από την άδεια άσκησης επαγγέλµατος και αυτής από τον
πιστοποιηµένο κτηνίατρο, που προβλέπεται για τον κτηνίατρο
που ασκεί τις πράξεις των ζώων συντροφιάς στη λογική της Μπολόνια, αφού αφήνετε απροσδιόριστες και τις απαιτήσεις και τα
πιθανά ειδικά επιπλέον προσόντα, που θα οριστούν µε υπουργική
απόφαση.
Έβδοµον, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών δεν
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα των υλικών προϋποθέσεων και της δυνατότητας όλων των κατόχων να τις εξασφαλίσουν. Οπότε η ρύθµιση θα µείνει κενό γράµµα, διότι κάτι τέτοιο για να µην είναι
προνόµιο των λίγων, προϋποθέτει τουλάχιστον αποφασιστική ενίσχυση του λαϊκού εισοδήµατος, µείωση του κόστους συντήρησης και περίθαλψης των ζώων συντροφιάς. Εδώ, δεν αντιµετωπίζεται καν συνολικά το κόστος σήµανσης και στείρωσης, που το
νοµοσχέδιο τις κάνει υποχρεωτικές για το σύνολο των λαϊκών οικογενειών που κατέχουν ζώα. Οι σχετικές διατάξεις για τους εγγεγραµµένους ανέργους, τους νέους µε πάνω από 80% αναπηρία, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους πολύτεκνους -όσον
αφορά στο κόστος της σήµανσης στις δηµόσιες και τις δηµοτικές υπηρεσίες- κινδυνεύουν να µείνουν κενό γράµµα για λόγους
αδυναµίας πραγµατοποίησής τους και αφορούν µόνο περιπτώσεις ακραίας ανέχειας και όχι το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων.
Η εξαίρεση από την υποχρεωτική εφαρµογή στους σκύλους
των κτηνοτροφικών κοπαδιών, απλώς πάει να χαϊδέψει αυτιά,
όταν η συνολική πολιτική που εφαρµόζεται και από την Κυβέρνησή σας, κυριολεκτικά οδηγεί τους κτηνοτρόφους στην απόγνωση. Το ίδιο –µε άλλον τρόπο- κάνετε µε τους κυνηγούς στήνοντάς τους µάλιστα διπλή εισπρακτική παγίδα.
Επιπλέον, η απαλλαγή των φιλοζωικών σωµατείων από την
υποχρέωση δηµοσίευσης της σήµανσης στις αγγελίες, µπορεί
να αξιοποιηθεί από ορισµένους επιτηδείους µε το προκάλυµµα
δήθεν «σωµατεία», ακριβώς για την ανάπτυξη αυτού που εσείς
ονοµάζεται «παρεµπόριο», που έτσι ουσιαστικά το θεσµοθετείτε.
Φυσικά, δεν γίνεται λόγος για την υποχρέωση της πολιτείας
να µεριµνά για τα ζώα και για την προστασία που χρειάζονται,
για την προστασία και τη βοήθεια των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
που το κόστος τους παραµένει ατοµική υπόθεση, αυτών και των
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οικογενειών τους.
Επίσης, προσχηµατική και υποκριτική είναι η παρουσία των
διατάξεων περί εκµετάλλευσης των ζώων για εµπορικούς και
κερδοσκοπικούς σκοπούς, µετά µάλιστα και από την αφαίρεση
της διάταξης για τις εκθέσεις, αφού αυτή αφορά µόνο τα τσίρκο
και τα βαριετέ, όταν όλο το κύκλωµα µε τα ζώα συντροφιάς, το
ίδιο το κοινωνικό σας σύστηµα σε αυτό ακριβώς στηρίζεται, στο
κέρδος, ειδικά µε την εξαίρεση από αυτήν, την εκµετάλλευση
των ίππων των ιπποδροµιών όπου εκεί είναι και το µεγάλο κερδοσκοπικό φαγοπότι της εκµετάλλευσης αυτών των ζώων µέσου
του στοιχήµατος, που στηρίζεται µάλιστα και από το κράτος.
Επίσης, κενό γράµµα είναι και όσα αφορούν τις δηλητηριάσεις, από τη στιγµή που είναι ανεξέλεγκτη η διάθεση δηλητηρίων, που πολύ εύκολα µπορεί κανείς να προµηθευτεί και να
χρησιµοποιήσει εξαιτίας της πολιτικής σας.
Αν ο τρόπος που αντιµετωπίζει µια κοινωνία τα ζώα δείχνει τον
πολιτισµό της, ο καπιταλισµός παράγει κι εδώ τη βαρβαρότητα
και τη διαχειρίζεται ακόµα και αυτή µε κριτήριο την αποκόµιση
κερδών. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και η φωτογραφία που µας
έδειξε προηγουµένως η κ. Πιπιλή στην αρχή της οµιλίας της.
Για να αναπτυχθεί ένας ανθρώπινος πολιτισµός που να αξίζει
στον άνθρωπο, που να σέβεται τα ζώα, απαιτείται µια άλλη κοινωνία, η σοσιαλιστική. Μόνο σε αυτήν που θα στηρίζεται στην
κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, στον επιστηµονικό
κεντρικό σχεδιασµό, στον ολόπλευρο λαϊκό έλεγχο µε κριτήριο
την ολόπλευρη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, µπορεί να γίνει
και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος σε σχέση µε
τα ζώα. Πρέπει να ευδοκιµήσουν η ανθρωπιά, ο σεβασµός της
φύσης και των ζώων, να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα το πρόβληµα της ευζωίας τους και να δηµιουργηθούν οι υλικές προϋποθέσεις για αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό θα γίνει µε την πλήρη στελέχωση και εξοπλισµό των δηµόσιων υπηρεσιών και των µέσω διατροφής και περίθαλψης που
απαιτούνται για τη διαχείριση των ζώων, µε δηµόσιο φορέα παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης φαρµάκων κτηνιατρικής
χρήσης, αναλώσιµων υλικών και εξοπλισµού κτηνιατρικής χρήσης, µε αποκλειστικά δηµόσιες και δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες, µε δηµόσιο φορέα παραγωγής τυποποιηµένων ζωοτροφών
και µε πλήρη κατοχύρωση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Σήµερα, βέβαια, απαιτούνται άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ενίσχυσης του λαϊκού εισοδήµατος, για
τη µείωση του κόστους συντήρησης και περίθαλψης ζώων συντροφιάς, µε έλεγχό τους στην πηγή, που διαµορφώνεται πριν
από όλα στους επιχειρηµατικούς οµίλους αναπαραγωγής, παραγωγής και εµπορίας των µέσων συντήρησης και περίθαλψής
τους.
Αυτό θα γίνει µε τη στήριξη του επιστηµονικού και του τεχνικού
κόσµου που εργάζεται στο χώρο των ζώων συντροφιάς, µε ανθρώπινους όρους εργασίας, µε επιστηµονικές προδιαγραφές και
ικανοποιητικές αµοιβές µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες, µε
επαρκή στελέχωση και εξοπλισµό των δηµόσιων κτηνιατρικών
υπηρεσιών, µε καµµία υποκατάσταση της δηµόσιας ευθύνης από
τον εθελοντισµό, µε επαρκή χρηµατοδότηση, µε επιδοτούµενα
δηµόσια προγράµµατα για τη σήµανση και τη στείρωση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, όπως για την ευαισθητοποίηση,
την ηλεκτρονική σήµανση, την περισυλλογή, τη στείρωση και την
υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Εκεί, µπορεί να αξιοποιηθεί και
η συµµετοχή των αυτοαπασχολούµενων µέσω των συλλογικά οργανωµένων φορέων τους.
Χρειάζεται πλήρης δωρεάν παροχή από το κράτος των ζώων,
που είναι αναγκαία στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες για την αγορά,
την εκπαίδευση, τη χρήση και τη φροντίδα τους, µε πόρους που
θα βρεθούν πρώτα απ’ όλα από τη γενναία φορολόγηση των µεγάλων εταιρειών, που θησαυρίζουν από το κύκλωµα των ζώων
συντροφιάς και όχι µόνο και όχι περιµένοντας το αντίθετο, τη
διαφηµιστική τους ελεηµοσύνη και την αποκόµιση κερδών, από
τον πόνο και τη δυστυχία των ανθρώπων και των ζώων.
Πρέπει να αξιοποιήσουµε σε αυτήν τη βάση και το γνήσιο
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πραγµατικά, που είναι το µεγαλύτερο µέρος, φιλοζωικό στοιχείο,
σε ρόλο που µπορεί να αποδειχθεί επικουρικά πολύτιµος, ιδιαίτερα στον εντοπισµό των αναγκών, την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, κ. Αθανάσιος
Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ένα νοµοσχέδιο στην ελληνική
Βουλή σήµερα µετά από πολύ µεγάλη καθυστέρηση δεκαοκτώ
µηνών, όπου έγιναν προσπάθειες από το Υπουργείο να βρεθεί
µια χρυσή τοµή και, πραγµατικά, είναι σηµαντικό που ερχόµαστε
να συζητήσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα εξηγήσω τη σηµασία του µε ένα απλό παράδειγµα. Πριν
µια εβδοµάδα, δικάστηκε στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών κάποιος που πήρε τρία αδέσποτα σκυλιά µε τροφή, τα έβαλε
µέσα σε έναν περιφραγµένο χώρο, χτύπησε τα δύο µε ένα σιδηρολοστό, το ένα ξέφυγε, τα σκυλιά έµειναν αιµόφυρτα, οι περίοικοι, που ήταν εκεί, ειδοποίησαν την Αστυνοµία και όταν µπήκε
µέσα η Αστυνοµία, ενώ ήταν ζωντανά τα σκυλιά, τον είδε να τα
έχει βάλει σε δύο σακούλες σκουπιδιών, προκειµένου να τα
θάψει.
Είχα την τιµή να εκπροσωπήσω τις φιλοζωικές σε αυτήν τη
δίκη. Η ποινή ξέρετε ποια ήταν µέχρι χθες, µέχρι πριν από αυτό
το νοµοσχέδιο; Ανώτατο όριο ποινής έξι µήνες. Δηλαδή η εξύβριση στο δρόµο, για να καταλάβουµε τις αξίες αυτής της κοινωνίας, το να σε βρίσει κάποιος στο δρόµο, είχε µεγαλύτερη
ποινική απαξία από το να πας και να σκοτώσεις ένα ζώο. Όχι
απλώς να το σκοτώσεις, να το βασανίσεις: ποινή φυλάκισης
µέχρι έξι µήνες. Και αυτό το οποίο ζήσαµε στο δικαστήριο,
επειδή πολλοί θέλουν να µιλούν για εξαιρέσεις, δυστυχώς δεν
είναι εξαιρέσεις, είναι ένα µεγάλο ταµπού της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει κακοποίηση στα ζώα και η κακοποίηση είναι µεγάλη σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος και στον αστικό ιστό,
όπου έχουµε πλέον και φαινόµενα να αντιµετωπίζονται και προς
βρώση κάποια ζώα από λαθροµετανάστες. Σε όλη την περιφέρεια της χώρας τα περιστατικά είναι δραµατικά. Έχουµε αυτήν
τη στιγµή, κύριοι συνάδελφοι, ακρωτηριασµό ζώων. Κόβουν µε
πριόνι τη µουσούδα σε σκύλους και υπάρχουν φωτογραφίες που
έχουν κατατεθεί. Υπάρχει κρέµασµα από τα γεννητικά όργανα.
Στην Κρήτη πάρα πολλά περιστατικά, στην Αθήνα πολλά περιστατικά. Στην επερώτηση που είχε προκαλέσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός τα είχαµε καταθέσει και αυτήν ήταν µια
πραγµατικότητα.
Το νοµοσχέδιο σήµερα, έρχεται σε µια πρώτη φάση να κάνει
το µίνιµουµ, να υπάρχουν κυρώσεις σοβαρές γι’ αυτούς που κακοποιούν τα ζώα, κυρώσεις ποινικές, που πλέον είναι ένα σοβαρό
πληµµέληµα που µπορεί να φτάσει µέχρι και πέντε χρόνια φυλάκιση, από ένα έως πέντε χρόνια, όπως είναι τα πληµµελήµατα
στην ελληνική έννοµη τάξη. Για πρώτη φορά, έρχεται ένα νοµοσχέδιο που ποινικοποιεί το παράνοµο εµπόριο ζώων. Μέχρι στιγµής, υπήρχε µια ανεξέλεγκτη κατάσταση και έρχεται ο νοµοθέτης να ποινικοποιήσει, να βάλει κυρώσεις πάλι µε σοβαρό
πληµµέληµα. Συνεπώς για πρώτη φορά έρχεται η ελληνική κοινωνία να πει: «Κύριοι, όποιος κακοποιεί ζώα θα τιµωρείται», να
δώσει έναν παιδευτικό χαρακτήρα.
Θα µου πείτε: «Αρκούν οι ποινικές κυρώσεις;». Προφανώς όχι,
κύριοι συνάδελφοι. Είναι ένα θέµα παιδείας, ένα θέµα, που θα
ξεκινήσει µέσα από τα σχολεία, να αναπτυχθεί µία φιλοζωία. Εγώ
δεν πιστεύω ότι µόνο η λαϊκή οικογένεια έχει φιλοζωία και αγαπά
τα ζώα. Και η αστική οικογένεια έχει φιλοζωία και αγαπά τα ζώα.
Το θέµα είναι να διαµορφώσουµε τις αξίες σε µια κοινωνία, ώστε
να µη φαντάζει περίεργο ότι σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
για τα ζώα. Να µην ακούµε αυτό που µπορεί να τύχει να το ακούσουµε και από συναδέλφους έξω στους διαδρόµους: «Μα καλά,
όλα τα έχουµε λύσει, µας λείπει το θέµα αν θα λύσουµε την ευζωία των ζώων». Είναι σηµαντικό, γιατί αυτός ο τόπος έφτασε
εδώ και από καταρράκωση ηθικών αξιών η οποία υπήρξε.
Και βλέπετε -το είπα στην επιτροπή, κύριοι συνάδελφοι- πώς
ο νοµοθέτης πάλι έρχεται να αντιµετωπίσει ένα θέµα φοβικά, υπό
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ποια κατεύθυνση; Ότι το βλέπει περισσότερο ως ένα πρόβληµα,
ως κάτι το οποίο υποχρεούται να το κάνει, «πρέπει να βρούµε
τρόπο να προστατεύσουµε τα ζώα». Η φοβικότητα ξέρετε από
πού φαίνεται; Όταν είναι να επανατοποθετηθούν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, εξαιρούνται τα σχολεία. Διότι στην πραγµατικότητα, έχουµε την παλιά αντίληψη που υπάρχει και σου
λέει: «Μην είναι κοντά το σκυλί, θα σου µεταφέρει ασθένειες, θα
σε δαγκώσει». Ενώ τι πιο ωραίο είναι να λες αντιθέτως ότι η επαναφορά των αδέσποτων, αφού έχουν πάει και έχουν σηµανθεί,
θα είναι σε σχολεία, να έρθει το παιδί από µικρή ηλικία σε επαφή
µε το ζώο, να µην το φοβάται, να είναι ένα κοµµάτι πλέον του
αστικού ιστού, όπως έχει διαµορφωθεί το ζώο συντροφιάς.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι για πρώτη φορά ο νοµοθέτης έρχεται –όχι
για πρώτη φορά, υπήρξαν και προηγούµενα νοµοσχέδια- και θεσπίζει να υπάρχουν πλέον σαφείς και δραστικές κυρώσεις γι’ αυτούς που κακοποιούν τα ζώα. Στην έννοια της ευζωίας, µπαίνει
πρώτη φορά ότι το ζώο συντροφιάς δεν θα είναι µόνιµα δεµένο
και δεν θα ζει µέσα σε πρόχειρες, ακατάλληλες κατασκευές.
Οι εικόνες που έδειξε η κ. Πιπιλή από την Ικαρία, µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο πλέον θα αποτελούν ποινικό αδίκηµα, το να είναι µόνιµα δεµένα. Μέχρι τώρα µπορούσαν να είναι µόνιµα δεµένα…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Αν δεν είναι, κύριε συνάδελφε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρία Πιπιλή, τώρα µπήκατε, αφήστε
µε να µιλήσω.
Δίνεται, λοιπόν, ο ορισµός της ευζωίας κατά τους όρους που
ζήτησαν όλες οι φιλοζωικές, για να µην έχουµε αυτό που τα φιλοζωικά σωµατεία λένε «τα βαρελόσκυλα». Έρχεται ένα νοµικό
πλαίσιο, που τιµωρεί πλέον αυτόν που θα κακοποιεί το ζώο, που
τιµωρεί αυτόν που θα κάνει παράνοµο εµπόριο ζώων και προσπαθεί να βάλει µια τάξη. Από τη µία, οι υποχρεώσεις που έχει η
πολιτεία και από την άλλη, ο εθελοντισµός. Οι υποχρεώσεις της
πολιτείας είναι ότι ο δήµος πλέον πρέπει να περισυλλέγει τα αδέσποτα, πράγµα που ίσχυε, αλλά δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν οι δήµοι προς αυτήν την κατεύθυνση και από την άλλη
πλευρά, σε συνεργασία µε φιλοζωικά σωµατεία, να µπορεί να γίνεται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η σήµανση και η επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.
Αντίστοιχα για πρώτη φορά, έχουµε την ουσιαστική στήριξη
του εθελοντισµού, καθώς ο νοµοθέτης έρχεται και δίνει το δικαίωµα σε φιλοζωικά σωµατεία να υιοθετούν αδέσποτα σκυλιά,
αδέσποτα ζώα. Εδώ, λοιπόν, ήταν ένα σηµείο τριβής στην επιτροπή. Υπήρξε µία τάση που φοβόταν να πάµε σε αυτήν την κατεύθυνση, στο όνοµα υποτιθέµενου εµπορίου, στο όνοµα πως
θα ελέγχονται τα φιλοζωικά.
Αντιθέτως αυτό που πιστεύουµε, είναι ότι εάν δίνεται η δυνατότητα στα φιλοζωικά σωµατεία να υιοθετούν, τότε µπορεί να
ελεγχθεί και η ευζωία αυτών των ζώων. Είδαµε µέσα στην επιτροπή, µία προσπάθεια απαξίωσης του έργου των φιλοζωικών
σωµατείων, όταν στην πραγµατικότητα η όποια ευζωία υπάρχει
αυτήν τη στιγµή για τα ζώα συντροφιάς προέρχεται όχι από τους
δήµους, αλλά από τα φιλοζωικά σωµατεία. Όµως πάλι έχουµε
την ασφαλιστική δικλίδα, διότι µε την σήµανση και όταν θα τα
υιοθετούν, θα µπορεί µετά να πάει ο δήµος ή ο οποιοοσδήποτε
ελεγκτικός µηχανισµός, να δει ότι πραγµατικά αυτό το φιλοζωικό
σωµατείο που έχει υιοθετήσει πενήντα, εξήντα ζώα, θα τα έχει
σε τέτοιες συνθήκες που τους αρµόζουν και παράλληλα θα γίνεται προσπάθεια να έχουν την ευζωία την οποία οφείλει να τους
δώσει η κοινωνία και η πολιτεία.
Ένα άλλο µεγάλο θέµα τριβής, το θέµα των εθελοντών κτηνιάτρων. Κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν αυτήν τη ρύθµιση.
Για πρώτη φορά, έρχεται ο νοµοθέτης και δίνει τη δυνατότητα
να ασκούν κτηνιατρικές πράξεις και οι εθελοντές κτηνίατροι. Η
ένσταση που αναφέρθηκε εδώ από την κ. Πιπιλή, ότι πρέπει να
γίνεται υπό την εποπτεία, δεν λέει αυτό ο νόµος. Λέει, ότι όταν
γίνεται χρήση χώρου του δήµου, που προφανώς τότε είσαι στον
σκληρό πυρήνα της πολιτείας, θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία
του ανάλογου κτηνιάτρου, που έχει χρεωµένο αυτό το χώρο. Δίνονται οι δυνατότητες να έλθουν εδώ πέρα κινητές µονάδες. Εκεί
υπήρξε η αντίδραση από τους κτηνιάτρους.
Κατά την άποψή µου, µε τους όρους που έχει µπει το άρθρο,
δεν νοείται µία τέτοια αντίδραση, διότι έχουµε ασφαλιστικές δι-
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κλίδες. Λέµε εθελοντές οι οποίοι έχουν όλα τα προσόντα να
ασκήσουν το επάγγελµα στην Ελλάδα. Συνεπώς, έτσι δίνεται η
δυνατότητα να υπάρξει περίθαλψη σε όλα αυτά τα ζώα, να γίνεται στείρωση, να γίνονται κτηνιατρικές πράξεις, διότι δεν πρέπει
µόνο να προστατέψουµε τα ζώα στο κοµµάτι της διαχείρισης. Θα
πρέπει αντίστοιχα, να υπάρξουν οι απαιτούµενες στειρώσεις, για
να µην έχουµε το φαινόµενο να αυξάνονται τα αδέσποτα ζώα.
Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές γραφειοκρατικές
διαδικασίες, είναι πράγµα που θα το αντιµετωπίσουµε και σιγά σιγά πιστεύω θα γίνει κάποια στιγµή και µία βελτίωση, αφού
δούµε πώς θα λειτουργήσει το πλαίσιο. Αλλά οι βασικοί πυλώνες,
είναι ότι πλέον έρχεται το νοµοθετικό Σώµα και λέει κύριοι υποχρεούνται οι δήµοι να προστατεύουν και να περιθάλπουν τα αδέσποτα ζώα αφ’ ενός.
Οι φιλοζωικές που συνεργάζονται µε τους δήµους έχουν κάποια πλεονεκτήµατα, γιατί ακριβώς τους αναγνωρίζουµε ότι όλο
αυτό το διάστηµα είχαν το µεγάλο κόστος της περίθαλψης των
ζώων. Από την άλλη πλευρά, λελογισµένα µπορεί να υπάρχει παρουσία εθελοντών εδώ, προκειµένου να διαχειριστούµε αυτό το
θέµα.
Για πρώτη φορά καταργούνται αυτοί οι παράλογοι, οι απαρχαιωµένοι κανονισµοί της πολυκατοικίας, που έλεγαν ότι απαγορεύονται να υπάρχουν κατοικίδια ζώα. Έρχεται ο νοµοθέτης και
κάνει µία στάθµιση και λέει ότι ακόµα και να το απαγορεύει ο κανονισµός, επιτρέπεται να υπάρχουν µέχρι δύο ζώα στις πολυκατοικίες, όπως ακόµα και στους κοινόχρηστους χώρους της
πολυκατοικίας, αν υπάρχει οµοφωνία, γιατί αποδεχόµαστε και
την ένσταση κάποιου που δεν αγαπά τα ζώα και δεν µπορούµε
να του επιβάλλουµε την παρουσία στους κοινόχρηστους χώρους. Εκεί που δεν έχουµε πολυκατοικίες, προφανέστατα δεν
υπάρχει περιορισµός, αρκεί να πληρούνται οι όροι της ευζωίας,
οι υγειονοµικές διατάξεις και οι όροι κοινής ησυχίας.
Για πρώτη φορά –και εκεί θα επιµείνω- είναι πολύ σηµαντικό,
κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ποινικές κυρώσεις σε όσους κακοποιούν ζώα. Αν µπείτε στον ιστότοπο «Adespoto.gr», θα δείτε πραγµατικά εικόνες που δεν τιµούν την ελληνική κοινωνία.
Θα δείτε και το περιστατικό για το οποίο σας µίλησα, στο
οποίο είχα την τύχη και την τιµή να είµαι δικηγόρος, όπου κάποιος επιχείρησε να σκοτώσει δύο σκύλους. Ο ένας πέθανε, ο
άλλος σώθηκε. Θα δείτε επίσης και άλλες εικόνες, µε πράγµατα
που δεν µπορείτε να φανταστείτε ότι γίνονται σε µια πολιτεία, µε
εικόνες όπου γδέρνεται σκύλος, πριονίζονται τα πόδια του, όπου
πέφτουν γάτες µέσα σε οξύ.
Για πρώτη φορά, έρχεται η ποινικοποίηση του λεγοµένου stop
crush. Τι είναι αυτό; Για τους περισσότερους είναι άγνωστο. Είναι
παραγγελία που γίνεται –αν είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι,
αυτά υπάρχουν, ακόµα και στην ελληνική κοινωνία- για το βασανισµό ζώου σε βίντεο.
Λένε: «θέλω να έχετε ένα λυκόσκυλο βελγικό, γερµανικό και
να βασανιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο». Στέλνεται η παραγγελία
και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτά τα βασανιστήρια, τα
καταγράφουν σε ένα βίντεο και τα στέλνουν. Μέχρι τώρα, αυτό
δεν ρυθµιζόταν ή ρυθµιζόταν µε την ποινή που σας ανέφερα, την
ποινή της φυλάκισης µέχρι έξι µήνες.
Αυτό είχε κρίνει ο νοµοθέτης ότι πρέπει να είναι το πλαίσιο ποινής, όταν µε ένα πριόνι ακρωτηριάζεις ένα σκύλο ή όταν µαζεύεις είκοσι κουτάβια και τα βάζεις στην εξάτµιση ενός
αυτοκινήτου και τα σκοτώνεις! Πλέον ο νοµοθέτης δίνει το µήνυµα ότι από εδώ και πέρα, όσοι διαπράττουν εγκλήµατα απέναντι στα ζώα θα πηγαίνουν και φυλακή.
Αυτό το µήνυµα, ότι δηλαδή επιτέλους η ελληνική πολιτεία θα
προστατεύσει σοβαρά τα δικαιώµατα των ζώων, δεν µπορεί να
απαξιώνεται από κανένα. Μόνο και µόνο γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Θεωρούµε ότι στη συζήτηση επί των άρθρων θα γίνουν και οι
όποιες διορθωτικές βελτιώσεις. Κατά την άποψή µου, είναι ένα
νοµοσχέδιο που θα µπορούσε τουλάχιστον επί της αρχής, να ψηφιστεί από όλες τις πτέρυγες. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν κάποιες επιµέρους διαφωνίες, αλλά το γεγονός ότι τα ζώα πρέπει
να προστατεύονται και αυτοί που εγκληµατούν σε βάρος τους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρέπει να τιµωρούνται, είναι κάτι αδιαµφισβήτητο.
Κύριε Υπουργέ, ήρθε επιτέλους το νοµοσχέδιο µετά από δεκαοκτώ µήνες. Στην επιτροπή είδαµε καταστάσεις, που όσοι δεν
είναι εξοικειωµένοι µε τα φιλοζωικά θέµατα δεν µπορούσαν να
τις καταλάβουν. Υπάρχουν πολλές κόντρες και διαφορετικές
οπτικές γωνίες αντιµετώπισης του θέµατος µεταξύ κτηνιάτρων
και φιλόζωων, µεταξύ των φιλόζωων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Θεωρώ ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται η καλύτερη δυνατή
στάθµιση και γι’ αυτόν το λόγο υπερψηφίζουµε, ώστε επιτέλους
να έχουµε αυτό που έλεγε και ο Πυθαγόρας, ότι ο άνθρωπος και
τα ζώα, έχουν το προνόµιο να µοιράζονται το δικαίωµα να έχουν
ψυχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο. Θέλετε να κάνετε µία σύντοµη δήλωση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, µία δήλωση θα ήθελα να κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να καταγγείλουµε ως
πρωτοφανή, απαράδεκτη και πραξικοπηµατική, την παρέµβαση
του κ. Παπαϊωάννου στη δικαιοσύνη, µε την οποία ζητά την «εκπαραθύρωση» των δύο οικονοµικών εισαγγελέων, του κ. Πεπόνη
και του κ. Μουζακίτη. Αυτή η παρέµβαση, δεν εκθέτει µόνο τον
ίδιο τον κ. Παπαϊωάννου. Θεωρούµε ότι εκθέτει σύσσωµη την Κυβέρνηση και τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης, τα οποία είναι
συνυπεύθυνα για τέτοιου είδους απαράδεκτες παρεµβάσεις.
Καλούµε την Κυβέρνηση αυτήν την ώρα, να αποσύρει αυτό το
πραξικοπηµατικό αίτηµα, το οποίο κουρελιάζει κάθε έννοια ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στη χώρα µας. Δεν µπορεί ο Υπουργός, όταν δεν συµφωνεί µε ορισµένες κινήσεις και ενέργειες
δικαστικών, να στέλνει τέτοιου είδους επιστολές και να ζητάει
την παραίτηση και αποποµπή τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έκανε µία δήλωση ο κ.
Λαφαζάνης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε κι εσείς να κάνετε µία δήλωση;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Κάντε κι εσείς,
λοιπόν, µια σύντοµη δήλωση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσο
ανακατευόµαστε στα εσωτερικά της δικαιοσύνης τόσο κι η δικαιοσύνη µπαίνει στον πειρασµό να ανακατεύεται στα εσωτερικά
της πολιτικής. Η νοµοθετική εξουσία είναι για να νοµοθετεί, η
εκτελεστική για να κυβερνά και η δικαιοσύνη, είναι για να δικάζει.
Είµαστε κατηγορηµατικοί απέναντι σ’ αυτό το ζήτηµα, δηλαδή
στη διάκριση των εξουσιών, και θεωρούµε ότι µετά απ’ αυτό θα
ακολουθήσουν τα ανάλογα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άρα, κατά την άποψή
σας, βρίσκεται εν πειρασµώ κάποιο κοµµάτι της δικαιοσύνης!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, έχει το λόγο. Παρακαλώ όµως κι
εσείς να κάνετε µία σύντοµη δήλωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εκπλήσσοµαι, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα µας νοµίζω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο για τα ζώα συνοδείας. Δεν καταλαβαίνω το εξής. Μπορεί ο καθένας µας να θέτει
όποιο θέµα κρίνει εκείνος και στην περίπτωση αυτή απόντος µάλιστα του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος θα µπορούσε να
απαντήσει;
Όµως µε αυτήν την ευκαιρία, να ακολουθήσω κι εγώ την «αταξία». Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο φάκελος από τον Άρειο Πάγο πρέπει να έρθει αµέσως εδώ. Δεν αντιλαµβάνοµαι προς τι η
καθυστέρηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου σύµφωνα µε τη
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ρύθµιση που, όπως ξέρετε, έχουµε στον Κανονισµό µας πρέπει
να κάνει ό,τι κάνει ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής όταν κατατίθεται µία µήνυση, µία έγκληση. Κοιτάζει τυπικώς, το νόµο ή ουσία
βάσιµο και αν είναι αβάσιµη τη βάζει στο αρχείο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έρχεται αµέσως στη
Βουλή ο φάκελος αυτός, ώστε να επιληφθεί η Βουλή και να ξεκαθαριστεί αυτό το θέµα. Ανεξάρτητα από το ότι το ζήτηµα
κακώς ετέθη, αναγκάζοµαι κι εγώ να αναφερθώ σ’ αυτό που νοµίζω ότι είναι πολύ πιο σηµαντικό απ’ αυτά που ακούσαµε πιο
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κι η δική µου άποψη
είναι ότι πρέπει να έρθει ο φάκελος στη Βουλή. Βέβαια αυτό είναι
αρµοδιότητα της δικαιοσύνης.
Κύριε Πρόεδρε, στις εφηµερίδες διαβάσαµε ότι ο φάκελος διεβιβάσθη προς τη Βουλή αλλά, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ο φάκελος διαβιβάζεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διά του
εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και
διά του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή. Μέχρι στιγµής δεν
έχει έρθει στη Βουλή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρέπει να έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πρέπει να έρθει. Αυτή
είναι κι η δική µου άποψη και την επαναλαµβάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για να εισέλθουµε στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν
την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015».
Όµως, πριν προχωρήσουµε στη διαδικασία της ψήφισης των
άρθρων για τα οποία έχει υποβληθεί πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας εκ µέρους των συναδέλφων Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, θα παρακαλούσα να ολοκληρωθεί
η εκκρεµότητα που υπάρχει ως προς το άρθρο 29 του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Την προηγούµενη εβδοµάδα στην τελευταία συνεδρίαση, κρατήσαµε το άρθρο 29, µε δεδοµένο το ότι ο αρµόδιος Υπουργός
Υγείας δεν ήταν ο ίδιος παρών εκείνη τη στιγµή, για να δώσει
ορισµένες εξηγήσεις ως προς την διατύπωση, που είχε προτείνει
για το άρθρο 29 του νοµοσχεδίου: «Επείγουσες ρυθµίσεις που
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Παρακαλώ τον κ. Λόβερδο, τον αρµόδιο Υπουργό, να πάρει
στο σηµείο αυτό το λόγο, να εξηγήσει το θέµα που αφορά η σχετική διάταξη, η σχετική παράγραφος, για να αποφασίσει η Ολοµέλεια για την υπερψήφιση ή µη του άρθρου αυτού.
Ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία προσθήκη ή να εξηγήσω και την παρέµβασή µου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι Βουλευτές που συµµετείχαν και οι εισηγητές των κοµµάτων,
εκτιµώ ότι γνωρίζουν το θέµα. Αλλά εδώ υπάρχουν και συνάδελφοι, που εκείνη την ώρα δεν ήταν στη συζήτηση στην Ολοµέλεια
– είναι πιθανόν να υπάρχουν συνάδελφοι, που εκείνη τη στιγµή
δεν βρίσκονταν στην Ολοµέλεια- αν έχετε την καλοσύνη, πείτε
µε δύο λόγια τι αφορούσε, τι ρύθµιζε η διάταξη και αν τυχόν
τώρα προτείνετε µικροαναδιατυπώσεις, προκειµένου να έχει την
εικόνα η Ολοµέλεια και να πάρει τις αποφάσεις της.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η συζήτηση, ναι, κύριε
Πρόεδρε, έχει ολοκληρωθεί µε την εξής αίρεση, ότι κρατήθηκε
το άρθρο αυτό, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήταν στην Αίθουσα ο κ.
Λοβέρδος και δεν µπορούσε ο κ. Κουτρουµάνης να αναλάβει την
ευθύνη της τελικής διατύπωσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατήθηκε το
άρθρο αυτό. Χρειαζόταν το Σώµα µία διευκρίνιση, γιατί κάνουµε
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αυτήν την παρέµβαση και υπήρξαν εν τω µεταξύ, πάρα πολλές
παρεξηγήσεις από ερµηνείες αυτής της παρέµβασης, που χρειάζονταν απαντήσεις.
Σπεύδω, λοιπόν, να πω προς άρση κάθε ανησυχίας ότι εµείς
ως Υπουργείο Υγείας προ πολλών εβδοµάδων, προ πολλών
µηνών, έχουµε συµφωνήσει µε την Πανελλήνια Ένωση των Φαρµακοποιών, αλλά και µε τις επιµέρους ενώσεις τους κατά πόλεις
και νοµούς, να λειτουργήσουµε µε έναν έλλογο τρόπο, µε βάση
το ελεύθερο ωράριο.
Έτσι, λοιπόν, συµφωνήσαµε να καθορίζεται από το νόµο, από
τον Υπουργό και από τις δικές του αποφάσεις ποιο είναι το ωράριο, ποιες είναι όπως λέει η σχετική ορολογία οι εφηµερίες –
όπου εφηµερίες εσείς να καταλαβαίνετε και διηµερεύσεις και
διανυκτερεύσεις- και οι φαρµακευτικοί σύλλογοι να βγάζουν
τους φαρµακοποιούς που εφηµερεύουν -κατά την προηγούµενη
έννοια, δηλαδή και την ηµέρα και τη νύχτα- αλλά όποιος άλλος
θέλει στο καθοριζόµενο και καθορισµένο πια µετά από τόσα χρόνια ωράριο, να προσθέτει τον εαυτό του. Αυτή ήταν η συµφωνία
µας. Αυτό και νοµοθετήθηκε και εξειδικεύτηκε και µε υπουργική
απόφαση και µε δύο εγκυκλίους που εξέδωσα, για να διευκολύνω την εφαρµογή µετά από συζήτηση µε τους φαρµακοποιούς.
Ελάτε τώρα που κατά την πράξη και όχι παντού είχαµε προβλήµατα. Ας πούµε δεν είχαµε πρόβληµα στον Πειραιά, δεν είχαµε προβλήµατα πολλά στην Αθήνα, είχαµε έντονα προβλήµατα
στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, λοιπόν, υπήρξαν –κατά κάποιο τρόποπρακτικές των συλλόγων -λίγων συλλόγων, αλλά υπήρξαν- δύστροπες. Έβαζαν λόγου χάριν ηµεροµηνία, όπου ένα φαρµακείο
δήλωνε ότι θέλει να συµµετάσχει την παραµονή της Πρωτοχρονιάς, χάνονταν αυτές οι αστραπιαίες προθεσµίες σε ακατάλληλους χρόνους και µετά άνοιγε το φαρµακείο, έστελνε ο φαρµακευτικός σύλλογος την Αστυνοµία, έκανε η Αστυνοµία µηνύσεις.
Ταλαιπωρία.
Έτσι, λοιπόν, βάλαµε αυτήν την προσθήκη, η οποία δηµιούργησε όµως άλλη αµφιβολία. Δηλαδή καταργείται το ωράριο; Δηλαδή όποιος φαρµακοποιός θέλει ανοίγει ό,τι ώρα θέλει; Ανοίγει
τις δύο πρώτες ώρες µόνο που είναι γεµάτη η αγορά, µόλις δηλαδή έχουν κλείσει τα εµπορικά καταστήµατα και µετά που αποσύρεται ο κόσµος από τις αγορές κλείνει, κάνει δηλαδή πειρατεία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτό το είχαµε αποκλείσει. Αλλά επειδή προκλήθηκε αυτή η
δυσπιστία –και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώντας
σας- προσθέτουµε περίπου δέκα λέξεις. Κάνουµε δηλαδή µια
βελτίωση-προσθήκη, η οποία διευκρινίζει τα πάντα και αίρει τα
προβλήµατα και τις ενδεχόµενες κινητοποιήσεις.
Η διάταξη, λοιπόν, µε την προσθήκη λέξεων διαµορφώνεται
ως εξής: «Φαρµακοποιοί οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυµούν να εργάζονται πέραν του καθοριζοµένου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρµακευτικούς
συλλόγους και στον αρµόδιο περιφερειάρχη.» Μέχρι εδώ καλώς
και συνεχίζω:
«Με την υποβολή της δήλωσης, νοµιµοποιείται αυτοδικαίως η
πέραν του καθοριζοµένου ωραρίου εργασία, ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλάτε, αλλά εµείς δεν το
έχουµε για να το δούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα σας το δώσω αµέσως!
«...όπως αυτό προσδιορίζεται από τη νοµοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση». Αυτή η φράση είναι και
τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί και στους εισηγητές των κοµµάτων και στους συναδέλφους Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, επ’
αυτού υπάρχει κάτι που ακουστικά δεν αντιληφθήκατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλη η διαδικασία
η οποία ακολουθείται αυτήν την ώρα, µέσω της παρέµβασης από
το Υπουργείο Υγείας, είναι παράνοµη, είναι εκτός Κανονισµού
της Βουλής και αντισυνταγµατική. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο
Υγείας, όταν συζητούσαµε στο πολυνοµοσχέδιο, έφερε στη διάρκειά του νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Όµως, αυτό το οποίο µας κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας δεν
έχει την παραµικρή σχέση µε νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι τροπολογία, την οποία «αεροπλανικά» έφερε το Υπουργείο, πραξικοπηµατικά και αυθαίρετα, προκειµένου να υφαρπάξει την
έγκριση της Βουλής. Αυτό το καταγγείλαµε την ύστατη στιγµή,
που µπορέσαµε να παρακολουθήσουµε αυτήν τη διαδικασία και
ζητήσαµε την άµεση απόσυρση αυτής της απαράδεκτης τροπολογίας!
Τελικά, µετά από φασαρίες και διαµαρτυρίες µας που έγιναν
εδώ, κρατήθηκε να ψηφιστεί την Τρίτη. Βλέπουµε τώρα ότι έρχεται εδώ ο Υπουργός Υγείας και µας διαβάζει –ούτε καν έκανε
τον κόπο να το διανείµει πριν- ανεξήγητα πράγµατα, τα οποία
είναι αδύνατον να συγκρατηθούν διά της ακοής, κάποιες τροποποιήσεις σε µια αντισυνταγµατική και παράνοµη τροπολογία. Δεν
τις αποδεχόµαστε αυτές τις τροποποιήσεις! Δεν αποδεχόµαστε
την τροπολογία, την οποία έκανε! Είναι αντισυνταγµατική.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον παρακολουθήστε
µας. Κάνετε πραξικοπήµατα σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά να µας
παρακολουθείτε. Εγώ θα περιµένω να τελειώσετε τη συζήτησή
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Απασχολείτε τον κ. Λοβέρδο. Έτσι, δεν ακούει ο κ. Λοβέρδος και διαµαρτύρεται ο κ. Λαφαζάνης.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ακούστε τον κ. Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κάνετε ενέργειες, οι οποίες είναι σε βάρος του Κανονισµού. Τουλάχιστον να
ακούτε τι λέµε.
Αυτό που σας καλούµε αυτήν τη στιγµή να κάνετε είναι να αποσύρετε αυτήν την αντισυνταγµατική τροπολογία. Αυτή κάνει ένα
πραξικόπηµα και στον Κανονισµό της Βουλής, αλλά και επί της
ουσίας.
Με αυτήν την τροπολογία και εξ όσων αντελήφθην και µε τις
υποτιθέµενες διορθώσεις που κάνετε στην τροπολογία, στην
ουσία επιχειρείτε να κάνετε µια φωτογραφική διάταξη –και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ακούστε το- για µια χούφτα µεγαλοφαρµακοποιούς στην Ελλάδα, οι οποίοι πλέον θα επιβάλουν
κατοχή και άλωση του επαγγέλµατος, διαλύοντας στην ουσία το
µικρό φαρµακοποιό, τη δουλειά του και την απασχόληση των εργαζοµένων σε αυτούς. Αυτό επιχειρεί αυτή η τροπολογία.
Αυτή η τροπολογία, στην ουσία, συγκεντρώνει το φαρµακευτικό εµπόριο στη λιανική του έκδοση σε µια χούφτα φαρµακευτικές εταιρείες, σε σούπερ µάρκετ φαρµακείων και όχι µόνο
αυτό, αλλά µε τέτοιου είδους διατάξεις ανοίγετε το δρόµο για
την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου σε όλο το εµπόριο. Σε
όλο το εµπόριο! Ανοίγετε την κερκόπορτα µε όχηµα αυτό που
κάνετε στα φαρµακεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποσύρετε αµέσως αυτήν τη διάταξη! Δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν µπορεί να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο η Βουλή. Δεν
µπορεί να εκτελείτε και θεσµικά και επί της ουσίας πραξικοπήµατα. Πάρτε την τώρα πίσω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει
επίσης ο κ. Καραθανασόπουλος από πλευράς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δρίτσα, θέλετε
και εσείς το λόγο ως εισηγητής του Συνασπισµού; Δεν καλυφθήκατε από την τοποθέτηση του κ. Λαφαζάνη;
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό, διότι
είναι κρίσιµο το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ας προηγηθεί ο κ. Καραθανασόπουλος και θα δώσω µετά σε εσάς ένα λεπτό. Έχει ζητήσει το λόγο και ο εισηγητής εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ κ. Νάσος
Αλευράς και ο κ. Κιλτίδης εκ µέρους του ΛΑΟΣ.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριµένη διάταξη ήρθε µε τη µορφή νοµοτεχνικής παρέµβασης
σε ένα άσχετο άρθρο τη δωδεκάτη νυχτερινή της προηγούµενης
Τετάρτης. Με τη συγκεκριµένη διάταξη, η οποία δεν έχει καµµία
σχέση µε το άρθρο και το νοµοσχέδιο, ουσιαστικά ο κ. Υπουργός
προχωράει στην κατάργηση του ωραρίου για τους φαρµακοποιούς.
Εµείς αυτό το οποίο θέλουµε να πούµε είναι ότι πρόκειται για
µία «βόµβα» κυριολεκτικά στο επάγγελµα το φαρµακευτικό. Το
λέµε αυτό, διότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη ακόµη και µε αυτήν
τη βελτίωση, που υποτίθεται ότι έκανε ο κύριος Υπουργός, ανοίγει το δρόµο, κάνει ένα τεράστιο βήµα στο να µπορέσουν οι πολυεθνικές και οι µεγάλες εταιρείες να εισέλθουν στη λιανική του
φαρµάκου.
Εξυπηρετεί, επί της ουσίας, πρώτα και κύρια τα µεγάλα φαρµακεία, για να είναι σε βάρος ιδιαίτερα των µικρών φαρµακοποιών των συνοικιών. Και µε αυτήν την προσθήκη, την οποία
έκανε τώρα, δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας. Η κατάργηση του
ωραρίου είναι δεδοµένη για τους φαρµακοποιούς.
Ταυτόχρονα, µε έντεχνο τρόπο προσπαθεί να πετάξει ένα εµπόδιο. Το εµπόδιο είναι η σύµφωνη γνώµη των κατά τόπους φαρµακευτικών συλλόγων. Με τη διάταξη αυτή απαλείφεται η
σύµφωνη γνώµη των φαρµακευτικών συλλόγων. Άρα, µπορεί ο
Υπουργός, γενικεύοντας αυτήν τη λογική, να καθορίζει συνολικά
τα ωράρια χωρίς να παίρνει υπ’όψιν τους φαρµακευτικούς συλλόγους.
Τυχόν δυσλειτουργίες, τυχόν ανάγκες που υπάρχουν για περισσότερα φαρµακεία, αυτό είναι ευθύνη και ο κάθε τοπικός σύλλογος µπορεί να το αντιµετωπίσει, όχι µε µία οριζόντια λογική,
όπως επιδιώκεται.
Από αυτήν την άποψη, εµείς θα ζητήσουµε να αποσυρθεί η
συγκεκριµένη διάταξη. Εάν ο κύριος Υπουργός δεν το κάνει, θα
ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Καταθέτουµε το αίτηµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας, για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθώ προς εσάς και να σας
ζητήσω να αναλάβετε το θεσµικό ρόλο που σας αντιστοιχεί. Εδώ
έχουµε καταρράκωση της νοµοθετικής διαδικασίας. Για το ίδιο
θέµα πολύ πρόσφατα έχουν ψηφιστεί δύο νόµοι, έχουν εκδοθεί
δύο υπουργικές αποφάσεις και τρεις ερµηνευτικές εγκύκλιοι.
Ο δε τρόπος µε τον οποίο εισήχθη την τελευταία στιγµή µία
τέτοια και µάλιστα φωτογραφική διάταξη –είναι προσβλητικό για
όλους- δεν δίνει καν τη δυνατότητα στα κόµµατα και στους Βουλευτές να ζητήσουν ονοµαστική ψηφοφορία ή να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει εσείς να παρέµβετε και να αποσυρθεί
αυτή η διάταξη για λόγους αξιοπιστίας του νοµοθετικού έργου.
Από εκεί και πέρα, ο κύριος Υπουργός έχει τις ευθύνες του και
είναι υπόλογος.
Δεν υπάρχει φαρµακευτικός σύλλογος σε όλη την Ελλάδα και
ο Πανελλήνιος που να µην είναι αυτήν τη στιγµή στα κεραµίδια.
Είναι δυνατόν ένας ολόκληρος κλάδος να αλώνεται µε αυτόν τον
τρόπο και η Βουλή να περνάει στην πραγµατικότητα νύχτα τέτοιες προσωπικές, φωτογραφικές διατάξεις;
Κύριε Πρόεδρε, είναι σοβαρό το ζήτηµα και κάνω έκκληση
προς εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ.
Νάσος Αλευράς για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση επί της αρχής. Η αρχή
είναι ότι εδώ νοµοθετούµε ως Κοινοβούλιο. Δεν νοµοθετούµε ως
εκπρόσωποι ούτε επαγγελµατικών σωµατείων ούτε κλάδων ούτε
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συντεχνιών. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Νοµοθετούµε
µε πολιτικές απόψεις και αυτές είναι επίσης σεβαστές.
Είναι, βεβαίως, κατανοητό και δέχοµαι ότι η διαδικασία την
οποία ακολουθήσαµε δεν ήταν η ευτυχέστερη την οποία θα µπορούσαµε να έχουµε ακολουθήσει για την ψήφιση της συγκεκριµένης τροποποίησης την Τετάρτη το βράδυ, όταν κατετέθη, η
οποία, δυστυχώς, δεν έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς εξ ηµών
να δώσουµε την προσοχή, που οφείλαµε να δώσουµε σε αυτήν
τη ρύθµιση.
Οφείλω, επίσης, να πω ότι στα όρια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας γίνεται η τροποποίηση τώρα, µε τη διαφορά, όµως, ότι
η σηµερινή τροποποίηση την οποία ανέγνωσε ο κύριος Υπουργός είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει, η νοµοτεχνική τροποποίηση και υπό αυτήν την έννοια, νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένας
λόγος να µη γίνει δεκτή επί του τυπικού. Δηλαδή, είναι µία τροποποίηση νοµοτεχνική, η οποία βελτιώνει τη σαφήνεια της διάταξης που καλούµεθα να ψηφίσουµε και υπό αυτήν την έννοια,
νοµίζω ότι πρέπει να γίνει δεκτή, πολύ περισσότερο που η σαφήνεια, όπως προκύπτει πλέον µετά τη νοµοτεχνική βελτίωση που
κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, βοηθά.
Θα πρότεινα, µάλιστα, για τους αγαπητούς συναδέλφους -των
οποίων σέβοµαι τη δυσκολία να παρακολουθήσουν τις αλλαγές,
όπως είναι και δική µου, άλλωστε- στον κύριο Υπουργό, επειδή
ακούω ότι ενδεχοµένως εξακολουθεί να υπάρχει µία ασάφεια µε
τη ρύθµιση, έτσι όπως κατετέθη, να τεθεί ως προϋπόθεση η έγκριση της περιφέρειας, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµµία διαφωνία για το τι ακριβώς θέλουµε να ρυθµίσουµε και µε ποιο τρόπο
θα γίνεται η συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων προς τους κανόνες του ωραρίου.
Νοµίζω ότι η έγκριση της περιφέρειας, χωρίς την έγκριση του
Φαρµακευτικού Συλλόγου δίνει µια ικανοποιητική και αποδεκτή
από όλους λύση.
Ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, διαδικαστικά θέλετε να κάνετε παρέµβαση;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κιλτίδη, θα προηγηθεί µία διαδικαστική παρέµβαση από τον κ. Κακλαµάνη, πριν
πω εγώ τη δική µου άποψη στο τέλος, αφού σας ακούσω όλους.
Παρακαλώ, κάντε τη διαδικαστική σας παρέµβαση, κύριε Κακλαµάνη και µετά θα ακούσουµε τον κ. Κιλτίδη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακάλεσα πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση του νοµοσχεδίου. Είχα την εντύπωση ότι ο κύριος
Υπουργός ή θα αποσύρει κάποιο άρθρο ή, όπως είπατε, είχε επιφυλαχθεί γι’ αυτό το άρθρο θα πει ότι παραµένει στο νοµοσχέδιο.
Αυτό, όµως, εδώ είναι µία ολόκληρη νέα διάταξη. Θα ήθελα να
παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να ακούσει τη γνώµη µου. Αδικεί τη δική του προσπάθεια. Υπάρχει µία ένταση για την οποία
δεν είναι περισσότερο υπεύθυνος ο Υπουργός Υγείας από άλλες
πλευρές. Υπάρχει µία ένταση στην Αίθουσα.
Από την άλλη µεριά, ξέρετε πολύ καλά ότι λόγω της ανάγκης
το Κοινοβούλιο να συζητά επειγόντως και κατεπειγόντως σε πολυνοµοσχέδια πολλά ζητήµατα, δεν είµαστε σε θέση να παρακολουθήσουµε τη συζήτηση. Πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι για
τα επιµέρους ζητήµατα, άλλως αυτό δεν βοηθάει το Κοινοβούλιο
να διατηρήσει το κύρος που είναι απαραίτητο κάτω από τις σηµερινές τόσο δύσκολες συνθήκες, ώστε ο απλός πολίτης να εµπιστεύεται ότι στο µέτρο του δυνατού πράγµατι εγκύπτουµε µε
υπευθυνότητα και σοβαρότητα πάνω στις διατάξεις που συζητούµε.
Σας λέγω ειλικρινά ότι δεν µπορώ να πάρω εγώ θέση πάνω σε
αυτήν τη διάταξη. Δεν ξέρω αν οι άλλοι Βουλευτές καταλαβαίνουν. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν διατυπώθηκε από
την αρχή η διάταξη αυτή. Αυτή είναι. Η γνώµη µου τώρα είναι,
ότι είναι εύκολο να τη φέρετε στο αµέσως επόµενο νοµοσχέδιο.
Θα έπρεπε, ίσως, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσετε από τα κόµµατα
να έρθει σε οποιοδήποτε άλλο νοµοσχέδιο, αρκεί να συζητηθεί
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η διάταξη αυτή.
Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε. Ενώ έχει ολοκληρωθεί
αυτή η συζήτηση, να µην ανοίγουµε µια άλλη. Δεν πρέπει. Πρέπει
να κάνουµε ψηφοφορία, ο Υπουργός ή αποσύρει το άρθρο και
το επαναφέρει όλο µαζί ή το αφήνει και αυτήν τη νέα διάταξη την
προσθέτει σε ένα άλλο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Κιλτίδης έχει το
λόγο εκ µέρους του ΛΑΟΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατά την απουσία σας κάποιες ώρες -προήδρευε ο κ. Αργύρης, η κ. Ζήση- ετέθη από εµένα, κατά τον
πλέον παραστατικό τρόπο, ότι έρχονται τροπολογίες, οι οποίες
δεν ήλθαν καν στα χέρια των εισηγητών για να συζητηθούν στην
Ολοµέλεια. Ετέθη το θέµα και αυτής της διάταξης, όπως ετέθη
από το αρµόδιο Υπουργείο.
Είναι ντροπή, ειλικρινώς, να υπάρχει η πρόθεση να δώσουµε
και τον εαυτό µας, αλλοτριωµένοι, µη συµφωνούντες, για τη σωτηρία της πατρίδας και να µην τηρούνται τα πλέον δεδοµένα
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, στη νοµοθετική διαδικασία.
Αυτή δε η διάταξη, κύριε Υπουργέ, αγγίζει τα όρια της ελευθεριότητος, όχι της απελευθέρωσης. Εδώ οµιλείτε -και απουσιάζει το κράτος- σε υγειονοµική διάταξη, που δεν συµβαίνει σε
άλλου είδους πώληση αγαθών. Είναι δυνατόν να θεωρείται η δήλωση ενός πολίτη-φαρµακοποιού µε νοµοθετική ισχύ ως δεδοµένη, χωρίς την παρέµβαση του κράτους για την προστασία της
δηµοσίας υγείας, υπό την ευρεία έννοια, που έχει να κάνει µε την
περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση;
Τέλος πάντων, ας προστατευθεί, κύριε Πρόεδρε και η Κυριακή, η οποία είναι ένα κεκτηµένο αδιαπραγµάτευτο και ας οριστεί ξεκάθαρα. Ούτε αυτό καν ορίζεται σ’ αυτήν τη διάταξη.
Καλούµε, εποµένως, τον Υπουργό να αποσύρει αυτήν τη διάταξη, διότι µόνο καινά δαιµόνια εισάγει αυτήν τη στιγµή. Έχει
αναστατώσει ένα κλάδο που µε συζήτηση και διάλογο συµφώνησε για την απελευθέρωση. Εµείς προσήλθαµε, αν και διαφωνούµε σε πλείστα άρθρα, να δώσουµε τον εαυτό µας για να
επιτευχθεί ο εθνικός στόχος και, δυστυχώς, πληγώνεται η διαδικασία κάθε ηµέρα.
Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ως εισηγητής επί
του νοµοσχέδιου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πω εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ότι και εµείς µε κάποια έκπληξη έχουµε παρακολουθήσει τη διαδροµή αυτής της νοµοτεχνικής βελτιώσεως, που ήρθε την τελευταία στιγµή. Έγινε
αντιληπτό τα τελευταία λεπτά της συζητήσεως ότι επρόκειτο να
την ψηφίσουµε. Συνοδεύθηκε από µία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, που δεν ήταν σαφής και, γενικότερα, έχει δηµιουργήσει πάρα πολλές αµφιβολίες.
Νοµίζουµε, δεδοµένου του κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί,
ότι θα ήταν ίσως προσφορότερο να έρθει σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο, αφού γίνει ενδελεχέστερη συζήτηση, διότι στις παρούσες συνθήκες της έντασης, ενδεχοµένως, θα δηµιουργηθούν
παρεξηγήσεις, που δεν βοηθούν την υπόθεση, τη συζήτηση, τον
ευρύτερο δηµοκρατικό και οµαλό διάλογο, τον οποίο θα έπρεπε
να έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν δώσω το λόγο
στον κύριο Υπουργό, θα µου επιτρέψετε να πω δύο φράσεις κι
εγώ.
Κατ’ αρχάς, θυµίζω, όπως είδα και στα Πρακτικά, ότι την περασµένη Τετάρτη έγινε συζήτηση επί αυτής της διατάξεως, η
οποία είχε προστεθεί στο άρθρο 30 τότε του νοµοσχέδιου και
είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις από τους εκπροσώπους των κοµµάτων.
Η διάταξη, η οποία ενσωµατώθηκε στο άρθρο, που κρατήθηκε,
αυτή σήµερα έρχεται µε µικροαλλαγές, µε τις προσθήκες κάποιων λέξεων, να βελτιώσει –υποτίθεται- τη διάταξη, που είχε ενσωµατωθεί –επαναλαµβάνω- στο αρχικό άρθρο 30, τουτέστιν στο
άρθρο 29, τελικώς, του νοµοσχεδίου.
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Η Ολοµέλεια την περασµένη Τετάρτη απεφάσισε να συµπεριληφθεί η διάταξη αυτή στο σχετικό άρθρο. Δεν απεφάσισε ούτε
το Προεδρείο ούτε οι συνάδελφοί µου που ήταν στο Προεδρείο
ούτε κανείς άλλος. Η Ολοµέλεια έκρινε την περασµένη Τετάρτη
ότι µπορούσε να συµπεριληφθεί και συµπεριελήφθη µε τη διατύπωση που ήταν γνωστή µέχρι σήµερα, µέχρι πριν από λίγο.
Το άρθρο αυτό, όµως, κρατήθηκε, ενώ ψηφίστηκαν τα άλλα
άρθρα που δεν συµπεριλαµβάνονταν στην πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία, που κατετέθη εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. Το άρθρο 29 εκρατήθη, έτσι ώστε σήµερα
τελικώς να είναι πολύ σαφής η άποψη και της Κυβέρνησης αν θα
ψηφιστεί το άρθρο αυτό, αν θα προτείνει να ψηφιστεί ή όχι.
Και ο κύριος Υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτήν την αναδιατύπωση, προσθέτοντας την εθελοντική δήλωση εκ µέρους του
φαρµακοποιού, όπως αντιλαµβάνοµαι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τη συµφωνία του Συλλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τη συµφωνία του Συλλόγου; Εν πάση περιπτώσει, τη διατύπωση αυτή, όπως σας διενεµήθη πριν από λίγο.
Κύριε Υπουργέ, µετά και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων
των κοµµάτων, κρίνω σκόπιµο πραγµατικά να λάβετε υπ’ όψιν
σας τις παρατηρήσεις που έγιναν. Δεν υπάρχει κανείς λόγος
αυτήν τη στιγµή να υπάρχει ένταση. Άλλωστε, θα υπάρξει η δυνατότητα να µελετήσουν οι συνάδελφοι και τη νέα διατύπωση.
Μπορούµε να συµφωνήσουµε –εγώ θα πρότεινα να συµφωνήσουν όλες οι πτέρυγες- στο αµέσως επόµενο νοµοσχέδιο την
επόµενη εβδοµάδα να συζητήσουµε εδώ στην Ολοµέλεια της
Βουλής, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση για τη ρύθµιση αυτή,
να ενσωµατωθεί δηλαδή η πρόταση του Υπουργείου στο αµέσως
επόµενο νοµοσχέδιο, που θα συζητηθεί στην Ολοµέλεια την ερχόµενη εβδοµάδα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καστανίδη, θέλετε να µιλήσετε επί διαδικαστικού επ’ αυτού του θέµατος; Θα
ανοίξουµε, όµως, τώρα τον κατάλογο των οµιλητών. Ας µη συνεχίσουµε τη συζήτηση επ’ αυτού του θέµατος.
Παρακαλώ τώρα τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κ. Λοβέρδο, να τοποθετηθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή γνωρίζει το θέµα.
Έχουµε επανειληµµένα συζητήσει γι’ αυτό και ψηφίσει σχετικές
διατάξεις. Προσπαθήσαµε, µε έναν τρόπο πολύ ορθολογικό, βασισµένο στις ανάγκες των πολιτών και όχι µόνο στις ανάγκες των
επαγγελµατιών στο χώρο του φαρµάκου, να δηµιουργήσουµε
προϋποθέσεις ελεύθερης λειτουργίας των επαγγελµατιών στο
χώρο αυτό.
Παλέψαµε –και οι σύλλογοι το ξέρουν- για να µη περάσουν
απόψεις, όπως αυτές που ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα
απόψε, γιατί προτεινόταν από πάρα πολλές πλευρές να υιοθετήσουµε στο χώρο του φαρµάκου λογική λιανικής πώλησης από
σούπερ µάρκετ, από πολυεθνικές εταιρείες και τα τοιαύτα. Και
είπαµε, όχι, να κρατήσουµε το θέµα έτσι όπως το λειτουργούσε
η Ελλάδα επί σαράντα χρόνια, διότι τότε που µιλούσαµε είχαµε
έντεκα χιλιάδες φαρµακεία και σήµερα, εν τω µεταξύ, µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος, έχουµε δώδεκα χιλιάδες φαρµακεία. Δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τουλάχιστον δώδεκα
χιλιάδες οικογένειες και να αλλάξουµε µετά από σαράντα χρόνια
γραµµή πλεύσης.
Και είπαµε να βγει το θέµα από την ηµερήσια διάταξη ως µία
υποχρέωση που έχουµε εκπληρώσει απέναντι, πρώτον, στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και δεύτερον, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε το γνωστό περιβάλλον που γνωρίζετε,
κάνοντας συµφωνίες µε τους συλλόγους, όπως είπα στην πρωτολογία µου.
Ορισµένοι δύστροποι σύλλογοι, όχι όλοι –ανέφερα ότι τέτοιο
πρόβληµα στην Αθήνα δεν έχουµε, στον Πειραιά δεν έχουµε,
έχουµε σε δύο ή τρεις συλλόγους της χώρας- κρατούν µε επιµονή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα της απελευθέρωσης
του φαρµακευτικού επαγγέλµατος στο τραπέζι. Το συζητήσαµε
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µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους. Πιστεύοντας και
ισχυριζόµενοι ότι βοηθούν τους χώρους τους, αφήνουν το θέµα
εκκρεµές και ανοικτό.
Κάνουµε παρέµβαση για να φύγει από την ατζέντα, για να
φύγει από τη συζήτηση. Με τις ρυθµίσεις και τις συµφωνίες που
κάναµε, προσπαθήσαµε να κρατήσουµε ένα επάγγελµα σε λογικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και ανοικτό. Και τι είπαµε; Να µην
υπάρχουν παρεµβολές αδειοδότησης, να υπάρχει παρέµβαση
και της περιφέρειας και των συλλόγων για εύρυθµη ενηµέρωση
του κόσµου για το ποιος είναι ανοικτός για να δώσει ένα φάρµακο τη νύχτα. Και µε µια λέξη που προσθέτουµε σήµερα υπενθυµίζουµε αυτό που η νοµοθεσία αναφέρει, ότι δηλαδή, κύριε
Πρόεδρε, το ωράριο καθορίζεται από το νόµο και από τους φαρµακευτικούς συλλόγους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κρίµα, υποστηρίζοντας συµφέροντα που δεν έχουν να κάνουν µε την Αίθουσα, να κρατήσουµε για κάποιες εβδοµάδες ακόµη ανοικτό αυτό το θέµα. Να
δεχθώ την παρέµβαση του κ. Κακλαµάνη να µην παρεµβληθεί η
σηµερινή φράση και αυτή να µπει σε επόµενο νοµοσχέδιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αύριο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με τίποτα, όµως, δεν δέχοµαι να πάρω πίσω µια
ρύθµιση που βοηθάει, κύριε Χατζηδάκη -αν µε ακούτε, κύριε συνάδελφε- και δεν βλάπτει, που δηµιουργεί εύρυθµη λειτουργία
και όχι το αντίθετο.
Δεν είναι δυνατόν να υποκύπτει κανείς µας σε κάποιον σύλλογο, επειδή αυτός ακολουθεί δύστροπες και στρεψόδικες πρακτικές να βάζει επιλογή σε ένα φαρµακείο να δηλώσει αν θέλει
να είναι ανοικτό την παραµονή της Πρωτοχρονιάς και µετά να
του λέει «έχασες την προθεσµία»! Όχι από εµένα αυτά!
Εγώ επιµένω στη ρύθµιση! Αν υπάρχει θέµα Κανονισµού, να
µην µπει η προσθήκη! Έχουµε σχέδιο νόµου την επόµενη εβδοµάδα, να µπει η προσθήκη εκεί! Όµως, επ’ ουδενί δεν αποσύρει
το Υπουργείο αυτήν την απόπειρα να λειτουργήσουµε σε πλαίσιο! Θεωρώ ότι από τις παρεµβάσεις που άκουσα, η παρέµβαση
πρωτίστως του κ. Αλευρά, αλλά και εν µέρει του κ. Χατζηδάκη,
δίνουν τη λύση!
Επιµένω σ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Η Βουλή ξέρει ποιο είναι το
θέµα. Δεν υπάρχει άγνοια. Αυτός είναι ισχυρισµός, για να πάει
πίσω µία ενέργεια. Και όποιοι θέλουν να φύγει αυτό από εδώ,
κατ’ ουσίαν χωρίς να το επιθυµούν, ασυνείδητα κρατούν ανοιχτό
το θέµα στο τραπέζι. Διατηρουµένου δε του θέµατος ανοιχτού,
ανοίγουν το δρόµο για τις πολυεθνικές και για τα σούπερ µάρκετ.
Όποιος ξέρει, ξέρει και τι λέει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είναι πραξικόπηµα!
Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, όχι! Σας παρακαλώ! Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί! Κύριε Λαφαζάνη, καθίστε
κάτω!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να προκαλεί
µ’ αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καραθανασόπουλε, συγκεκριµένες προτάσεις! Σας παρακαλώ να καθίσετε
κάτω!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ο υπάλληλος των πολυεθνικών δεν µπορεί να µιλά και να προκαλεί!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε
Καραθανασόπουλε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να
συµβαίνει αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω και εσείς,
κύριε Δρίτσα!
Δεν χρειάζεται να αρχίσω να χρησιµοποιώ τα κουδούνια! Σας
παρακαλώ να καθήσετε κάτω!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Καστανίδη,
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σας παρακαλώ.
Οι προτάσεις, αλλά και η πρόταση η δική µου ήταν, ο κύριος
Υπουργός να λάβει υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις για τους λόγους
που είπαµε. Την περασµένη Τετάρτη αποφάσισε η Ολοµέλεια να
συµπεριληφθεί µία διατύπωση στο σχετικό άρθρο. Είχε κρατηθεί
αυτό το άρθρο, όπως είπε η Ολοµέλεια, για σήµερα. Σήµερα,
ήρθε ο κύριος Υπουργός και έκανε µία µικρή αναδιατύπωση ή
βελτίωση. Η Βουλή λέει ότι είναι της τελευταίας στιγµής. Ο κύριος Υπουργός λέει «εγώ επιµένω…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Αφήστε µε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφήστε µε να ολοκληρώσω, κύριε Δρίτσα. Τι πετάγεστε από εκεί κάτω;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κακλαµάνη.
Ο κύριος Υπουργός, λοιπόν, άκουσε τις απόψεις και τις προτάσεις που διατυπώσαµε …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Κακλαµάνη. Όταν ήσασταν Πρόεδρος, ποτέ –και
ορθώς- δεν σας διακόπταµε ενόσω µιλούσατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο, αλλά µετά δώστε
µου το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βιάζονται οι νέοι. Βιάζονται τόσο πολύ και οι µεγαλύτεροι σε ηλικία;
Επαναλαµβάνω ότι ο κύριος Υπουργός λέει «αυτή είναι η πρότασή µου, αλλά κατά την άποψή µου ορθώς…» -αν ορθώς, κύριε
Λοβέρδο και εγώ σας ερµηνεύω- «…την ερχόµενη εβδοµάδα
έχουµε νοµοσχέδιο» κ.λπ.. Είπα και εγώ νωρίτερα ότι αν συµφωνήσουµε στο νοµοσχέδιο της επόµενης εβδοµάδας να συµπεριληφθεί η διατύπωση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν λέει αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν είπε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εσείς επιµένετε να
τεθεί σε ψηφοφορία απόψε. Τότε, αν επιµένει η Κυβέρνηση να
τεθεί σε ψηφοφορία απόψε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και
εγώ το λόγο. Το λέω για να διευκολύνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς ο
θόρυβος που γίνεται, εµποδίζει να σας ακούµε και εσάς.
Εγώ καταλαβαίνω το εξής: Ο κύριος Υπουργός φέρνει αυτήν
την προσθήκη τώρα, βελτιώνοντας τη διάταξη την οποία κράτησε, προκειµένου να σκεφθεί ξανά ό,τι συζητήθηκε εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι εγώ. Η Βουλή το κράτησε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Η Βουλή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με το «ό,τι συζητήθηκε» εννοώ
ό,τι συζητήθηκε στη Βουλή.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα θέµα ουσίας, αλλά και το θέµα της τήρησης του Κανονισµού. Αυτό που είπατε και εσείς και παρακάλεσα
και εγώ τον Υπουργό, είναι σωστό, αλλά υποθέτω ότι την αµέσως
επόµενη εβδοµάδα µπορούµε να το περάσουµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι αυτό. Αυτό θα περάσει τώρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εννοώ, κύριε Πρόεδρε, να σεβαστούµε και τον Κανονισµό. Εφόσον έχει γίνει συζήτηση, να µην
κάνουµε µία ουσιαστική αλλαγή σε µία διάταξη. Και τη διάταξη
αυτή, όπως την κράτησε ο Υπουργός ολόκληρη –διότι είναι προφανές ότι µ’ αυτό βελτιώνει τη διάταξη εκείνη- να την ψηφίσουµε,
κύριε Υπουργέ, την αµέσως επόµενη εβδοµάδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Να την πάµε την άλλη εβδοµάδα; Όχι κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε, απόψε θα την ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε δύο λύσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρές λύσεις. Το να µείνει η διάταξη
-όπως τώρα λέει ο κύριος Υπουργός, διότι αυτό κατάλαβα συνοµιλώντας µαζί του- µε την παλαιά µορφή της και να ψηφιστεί και
να γίνει αλλαγή την άλλη εβδοµάδα, δεν έχει νόηµα. Ή πρέπει
ολόκληρη η διάταξη -εάν το δέχεται ο κύριος Υπουργός- να πάει
την άλλη εβδοµάδα ή πρέπει να ψηφίσουµε τη βελτιωµένη διάταξη, όπως την τροποποίησε σήµερα ο κύριος Υπουργός. Αυτό
που καταλαβαίνω ότι λέει τώρα, δηλαδή να ψηφίσουµε την παλιά
διάταξη και να κάνει τροποποίηση εν συνεχεία, δεν έχει νόηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Το λέει για τον Κανονισµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πρέπει να γίνει µία από τις δύο καθαρές λύσεις. Ή αποσύρεται η διάταξη και πάει εν τω συνόλω
της τροποποιηµένης την επόµενη εβδοµάδα ή την ψηφίζουµε
τώρα µε την τροποποιηµένη µορφή της.
Παρακαλώ πολύ τον κύριο Υπουργό να πει ποιο από τα δύο
τελικά προτείνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είµαι ξεκάθαρος, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, κύριε Λοβέρδο,
έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τον Κανονισµό δεν τον καθορίζει ο Υπουργός αλλά εσείς και η
Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει
Βουλή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ κύριοι
συνάδελφοι. Κύριε Κακλαµάνη, κύριε Πρωτόπαπα, κάνετε ένα
διάλογο άνευ αντικειµένου τώρα. Είναι σαφές αυτό, είναι πολύ
σαφές.
Η πρόταση και η δική µου ήταν, η διάταξη, έτσι όπως ήρθε σήµερα, µ’ αυτές τις προσθήκες δύο-τριών λέξεων µέσα, να αποφασιστεί, να ψηφιστεί την επόµενη εβδοµάδα, στο επόµενο
νοµοσχέδιο. Είναι πολύ σαφές.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η διάταξη η αντίστοιχη που είχε
συµπεριληφθεί στο άρθρο 29 και είχε κρατηθεί, δεν θα υπάρχει
στο νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε σήµερα. Και θα έρθει η νέα
διάταξη –ας το πω έτσι- σε µία διάταξη του πρώτου νοµοσχεδίου
της επόµενης εβδοµάδας. Αυτό ήταν εκείνο που πρότεινα προς
τον κύριο Υπουργό και προς την Ολοµέλεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχω δώσει το λόγο
στον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν νοµίζω ότι υπάρχει συνάδελφος που έχουµε
δουλέψει µαζί στις επιτροπές της Βουλής, που να µην µπορεί να
σας διαβεβαιώσει κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε συζήτηση, κάθε
αναβολή, προκειµένου να εµβαθύνουµε, πάντα µας βρίσκει
σύµφωνους.
Ως Υπουργείο, περίπου µία φορά την εβδοµάδα ενηµερώνουµε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Θέλουµε όλα τα
θέµατα να είναι ανοιχτά και οι συνάδελφοι ενηµερωµένοι. Δεν
έχει γίνει ίσως κατανοητή η φράση µου από εσάς -που κάνατε
αυτήν την πρόταση- και από τον κ. Κακλαµάνη ενδεχοµένως, ότι
όποιος επιµένει να φύγει σήµερα από τη Βουλή η διάταξη αυτή,
κατ’ ουσίαν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατάει
ανοιχτό το θέµα της απελευθέρωσης των φαρµακείων, ενώ αυτό
έχει κλείσει.
Γίνεται µία διευκρίνιση, γίνεται µία διευθέτηση. Σε κάποιες
γωνιές της Ελλάδας που ήταν δύστροποι οι φαρµακευτικοί
σύλλογοι επιβάλλεται µία εύρυθµη λειτουργία και τίποτα
περισσότερο. Ό,τι έχει συµφωνηθεί µαζί τους για το ωράριο -το
ωράριο που προϋπήρχε και δεν το αλλάξαµε- αυτό συνεχίζει να
εφαρµόζεται.
Σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να µην επαναλάβετε αυτήν την
πρόσκληση προς εµέ, να αναβάλω για την επόµενη εβδοµάδα.
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Είπα µόνος µου ότι, επειδή έχουµε σχέδιο νόµου τις επόµενες
ηµέρες, αν κάτι περίσσεψε κατά τη γνώµη του οποιουδήποτε
συναδέλφου, αυτό να µας το πει και είµαστε ανοιχτοί. Αλλά
αυτήν τη στιγµή η εντύπωση που έχει προκληθεί σε πολιτικό
επίπεδο, είναι ότι το επάγγελµα είναι ανοιχτό και αυτήν την
εντύπωση που ανταποκρίνεται ευθέως προς την αλήθεια και την
πραγµατικότητα, δεν θέλω να την χαλάσουν οι µικροπαρεξηγήσεις που προκαλούν ορισµένοι σύλλογοι.
Ζητώ απ’ όλους κατανόηση. Δεν είναι ετσιθελισµός. Δεν κάνω
µία πολιτική ενός Υπουργείου που είναι «αγύριστο κεφάλι» και
δεν ακούει, αλλά σας παρακαλώ να ακούσετε αυτό που σας λέω,
ότι µε αυτήν την παρέµβαση κλείνουµε ένα θέµα, που κάποιοι το
κρατάνε επί πέντε µήνες ανοιχτό. Επιτέλους!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για πέντε ηµέρες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν νοµίζω ότι υπάρχουν άλλες προτάσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε,
δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ κι εγώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καστανίδη βλέπω
ότι επιµένετε πολύ ώρα. Παρακαλώ, πείτε κι εσείς την άποψή
σας.
Αν τελικώς επιµείνει η Κυβέρνηση να εισηγείται τη διάταξη, θα
ακολουθηθεί η διαδικασία. Έχει κατατεθεί πρόταση ονοµαστικής
ψηφοφορίας. Θα τεθεί υπ’ όψιν της Ολοµέλειας η διατύπωση της
διάταξης αυτής και θα αποφασίσει ένας έκαστος των συναδέλφων.
Κύριε Καστανίδη, έχετε να προτείνετε κάτι άλλο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα υποστήριζα µε όλη µου την καρδιά την πρότασή σας.
Βλέπω ότι ο κύριος Υπουργός επιµένει. Θα σεβαστώ, λοιπόν, την
επιµονή του κυρίου Υπουργού.
Θα παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να ακούσετε µια ενδιάµεση
πρόταση, η οποία και τη δική σας θέση κρατά καθαρή σε ό,τι
αφορά το άνοιγµα του επαγγέλµατος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μη µιλάµε για άνοιγµα
επαγγέλµατος. Μιλάµε για το άνοιγµα του ωραρίου. Είναι δύο
διαφορετικά πράγµατα. Για το ωράριο συζητάµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Άλλο θέλω να πω. Θα τελειώσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …για πραξικοπηµατική δήλωση…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Και µπορεί, κύριε Υπουργέ, να
αποσοβήσει παρεξηγήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Θα µε ακούσετε, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, µη
διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούω, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καστανίδη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα διαβάσω
ακριβώς το δεύτερο εδάφιο: «Με την υποβολή της δήλωσης νοµιµοποιείται» –διαγράφεται η λέξη «αυτοδικαίως»- «µετά από
απόφαση του οικείου περιφερειάρχη η πέραν του καθοριζοµένου
ωραρίου εργασία, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη νοµοθεσία
και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, ο µεν Φαρµακευτικός Σύλλογος δεν εµφανίζεται ως υποστηρίζων το κλαδικό του αίτηµα. Βάζουµε τον οικείο περιφερειάρχη να εγκρίνει ή όχι µε την εγγύηση του κράτους την πρόταση
και όχι να νοµιµοποιείται µόνο µε τη δήλωσή του ο φαρµακοποιός. Υπάρχει, δηλαδή, ένα δεύτερο επίπεδο εξασφάλισης του
δηµοσίου συµφέροντος.
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Συνεπώς, επαναλαµβάνω: «Με την υποβολή της δήλωσης νοµιµοποιείται µετά από απόφαση του οικείου περιφερειάρχη η
πέραν του καθοριζοµένου ωραρίου εργασία, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη νοµοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση». Πιστεύω ότι αυτό θα µπορούσε να γίνει δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καστανίδη, εντάξει. Όµως, µπορεί να υπάρχουν διατυπώσεις κι άλλων συναδέλφων. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
Καταθέσαµε την άποψή µας και κάναµε µια πρόταση στον
κύριο Υπουργό. Αν ο κύριος Υπουργός επιµένει και θέλει τα τεθεί
σε ψηφοφορία, θα τεθεί σε ψηφοφορία. Οι κύριοι Βουλευτές
έχουν εικόνα για το τι ακριβώς έχει προταθεί και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει καταθέσει την πρόταση για να συµπεριληφθεί και αυτό το άρθρο στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χατζηδάκη, τι
άλλο θέλετε να προσθέσετε;
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω
ότι δεν αµφιβάλλω για τις προθέσεις του Υπουργού, όπως και
κανενός άλλου σ’ αυτήν την Αίθουσα. Όµως, αυτή η νοµοτεχνική
βελτίωση, κύριε Υπουργέ, ήρθε µε τον τρόπο που ήρθε και χωρίς
πρακτικά να δοθεί χρόνος για διάλογο. Ο διάλογος γίνεται µε τον
τρόπο που βλέπετε. Δεν νοµίζω ότι θα χαθεί ο κόσµος, αν έρθει
ξανά σε µια εβδοµάδα, γίνει συζήτηση µεταξύ των κοµµάτων, µε
εσάς και τους ενδιαφεροµένους και δοθεί ο χρόνος της µιας
εβδοµάδας. Εδώ θα είµαστε πάλι ξανά για να την ψηφίσουµε.
Νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε ξανά και µιλάω απολύτως καλόπιστα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Χρυσανθακόπουλε. Τοποθετηθήκατε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όπως αντιλαµβάνεστε,
τώρα έχουν ειπωθεί όλα, όπως και τα διαδικαστικά.
Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η συζήτηση επί του θέµατος αυτού.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, σας παρακαλώ, καθίστε. Και ο κ. Χατζηδάκης δεν προσέθεσε τίποτα. Επανέλαβε αυτά που είπε νωρίτερα. Είµαι σίγουρος
ότι θα επαναληφθείτε και εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να κάνω µια δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ακούσατε τις απόψεις.
Και ο κύριος Υπουργός άκουσε τις απόψεις της Αίθουσας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να κάνω µια δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, κάντε τη δήλωση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε το άρθρο 29 για δύο λόγους: Και για τη µεθοδολογία και για το περιεχόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, είναι σαφής η
δήλωσή σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τη µεθοδολογία, πρόκειται για υπέρβαση των ορίων του Κανονισµού.
Όσον αφορά το περιεχόµενο, θα ήθελα να πω ότι τα ερωτηµατικά που αφήνει η εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση αποτελεί εκχώρηση νοµοθετικής εξουσίας της Βουλής στον
Υπουργό να κάνει ό,τι θέλει, σε σχέση µε το επάγγελµα των φαρµακοποιών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, κύριε Χρυσανθακόπουλε, είναι σαφής και κατανοητή η δήλωσή σας. Καταψηφίζετε το άρθρο αυτό µε τη συγκεκριµένη διατύπωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο
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επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ! Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα. Σας παρακαλώ! Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχει κληθεί η Βουλή για να προχωρήσουµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου. Έχει ολοκληρωθεί η
συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν µας λέει
για πολυεθνικές, γίνεται πραξικόπηµα εδώ. Μα, αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κανείς δεν αναφέρθηκε
σε εσάς προσωπικά ούτε σ’ αυτά που είπατε. Κανείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε εµάς αναφέρεται. Αφορά τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαδικασίες. Πάρτε το πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κανείς δεν αναφέρθηκε
σε σας προσωπικά, κανείς, ούτε σ’ αυτά που είπατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ψήφιση επί των άρθρων
4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» έχει υποβληθεί, ως
γνωστόν, αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ’ - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ’ - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαυρίκος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Νάνος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Νικολαΐδου Βέρα. Παρούσα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Πρωτούλης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνιος. Παρών.
Ο κ. Χαλβατζής Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Χαραλάµπους Χαράλαµπος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
Σας λέω στο σηµείο αυτό ότι όταν ολοκληρώσουµε την ψηφοφορία, θα συνεχίσουµε τη συζήτηση του προηγουµένου νοµοσχεδίου.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Συµφωνείτε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η Βουλή απεδέχθη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ζητάτε το λόγο τώρα
στη διάρκεια της ψηφοφορίας; Με συγχωρείτε αλλά…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μία δήλωση θέλω να
κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κι εσείς δήλωση; Κάντε
τη δήλωση µετά. Πλάκωσαν οι δηλώσεις σήµερα. Αυτήν τη στιγµή
είµαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω, κύριε Χρυσοχοΐδη να κάνετε τις δηλώσεις σας µετά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι µία προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επιφέρετε αλλαγές στο
νοµοσχέδιο; Είναι στα άρθρα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην
πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία, κύριε Χρυσοχοΐδη;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι και για τα άρθρα
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνω, κύριε
Χρυσοχοΐδη, η δήλωσή σας αυτή αλλάζει τη διατύπωση των άρθρων, τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στην πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Διορθώνουν κάποιο
ηµαρτηµένο, κάποια λάθος διατύπωση;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, κάποια στιγµή πρέπει να προστατεύσουµε το κύρος του
Κοινοβουλίου. Αν είναι δυνατόν!

3723

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
αυτό ακριβώς κάνω.
Ερωτώ, επειδή έχουµε φτάσει στο σηµείο της ψηφοφορίας, η
δήλωσή σας έχει να κάνει µε διατυπώσεις των άρθρων;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τα υπόλοιπα άρθρα
έχουν ψηφιστεί επίσης, όπως γνωρίζουµε. Σε τι έγκειται η δήλωσή σας;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν µας ενδιαφέρει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Απλώς ήθελα να κάνω
µία προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κοιτάξτε, εάν θέλετε να
ερµηνεύσετε τις διατάξεις αυτές, δεν θα το κάνετε αυτό τώρα
στη διάρκεια της ψηφοφορίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ας το αφήσουµε για κάποια άλλη ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Συµφωνείτε…
Κύριε Πρωτόπαπα, θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα απ’
όλους και κυρίως από την Κυβέρνηση, από την κάθε κυβέρνηση
και από τον κάθε Υπουργό. Φτάσαµε στο σηµείο της ψηφοφορίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να προσθέσουµε το άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Νωρίτερα, κύριε Πρωτόπαπα, δώσαµε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να σκεφτεί ορισµένα πράγµατα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να βρεθεί µία λύση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεν είναι συνεδρίαση αυτή! Μιλάτε µόνοι σας. Τι γίνεται εδώ πέρα µέσα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν γίνονταν αυτά τα
πράγµατα στη Βουλή, ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,
5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Βλατής από το ΠΑΣΟΚ και Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Οι αποδεχόµενοι τα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κύριος Βενιζέλος έχει
ζητήσει το λόγο.
Κύριε Βενιζέλο, δεν φαντάζοµαι κι εσείς να θέλετε να κάνετε
αλλαγές επί των διατάξεων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έλεος! Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ηρεµήστε. Μην πετάγεστε επάνω, κύριε Παφίλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ορίσατε ψηφολέκτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λέω ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μας δουλεύετε τόση ώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε
Παφίλη. Να καθίσετε στη θέση σας.
Κύριε Βενιζέλο, υποθέτω ότι κι εσείς δεν θα αναφέρεστε σε
αναδιατυπώσεις των άρθρων. Υπάρχει η ανάγκη, αν υπάρχει ταυτόσηµη αναφορά σε κάποιες λέξεις, να φύγει κάποια λέξη; Μόνο
αυτό µπορούµε να δεχθούµε αυτήν τη στιγµή, τίποτε άλλο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ποιο άρθρο του Κανονισµού
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εφαρµόζετε τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γνωρίζω τι θέλει να πει
ο κύριος Βενιζέλος και έπρεπε να είναι νωρίτερα εδώ, αλλά είχε
τη συνάντηση µε την τρόικα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν
προστατεύετε τη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε
Κεφαλογιάννη. Εάν πρόκειται για οποιαδήποτε διατύπωση επί
της ουσίας…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µία δήλωση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ. Εάν πρόκειται για οποιαδήποτε διατύπωση αλλαγής επί της ουσίας, δεν
πρόκειται να αφήσω τον κ. Βενιζέλο να ολοκληρώσει τη φράση
του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι διαδικασία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τιµάτε έτσι το Κοινοβούλιο
εσείς, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, σταθείτε όρθιος, κύριε Κεφαλογιάννη, και να φωνάζετε όσο θέλετε. Παρακαλώ να µην γράφονται αυτά που λένε ο κ. Κεφαλογιάννης και ο
κ. Λυκουρέντζος και οποιοσδήποτε άλλος θορυβών και διακόπτων στην Αίθουσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε το λόγο, όχι
όµως για οποιαδήποτε διατύπωση αλλαγής ουσίας ή περιεχοµένου διατάξεων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να καταθέσω δύο πολύ
µικρά σηµειώµατα, τα οποία αναφέρονται σε νοµοτεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν στα υπό ψήφιση
άρθρα τις οποίες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να ολοκληρώσει τη
φράση του και θα δούµε εάν θα γίνει αποδεκτή η διανοµή αυτών
των διατυπώσεων. Παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να προστατεύσετε την Κυβέρνηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε τη διατύπωσή σας, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά
δύο πολύ σύντοµα σηµειώµατα καθαρά νοµοτεχνικού περιεχοµένου, τα οποία θα ζητήσω να γίνουν δεκτά στην ψήφιση στο σύνολο των διατάξεων, όπως συµβαίνει κατά τη συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική. Θα τα καταθέσω.
Η Κυβέρνηση είχε επίσης την πρόθεση να δώσει ορισµένες διευκρινίσεις για κάποιες κρίσιµες διατάξεις. Η µία απ’ αυτές τις
διευκρινίσεις αφορά τις δικηγορικές εταιρείες, αλλά κατόπιν της
αντίδρασης της Νέας Δηµοκρατίας και των κοµµάτων της εξ’ αριστερών αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση δεν µπορεί να τις δώσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λαφαζάνη.
Είναι σαφής, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών.
Κύριε Παφίλη, ελπίζω να αντιληφθήκατε τι είπε ο κ. Βενιζέλος.
Είπε ότι αυτές της νοµοτεχνικής φύσεως διατυπώσεις θα τις καταθέσει, αλλά δεν ζητάει να ληφθούν υπόψη σήµερα, τώρα στη
διαδικασία της ψήφισης των νοµοσχεδίων. Έχει τη δυνατότητα
η Κυβέρνηση, ο επισπεύδων Υπουργός, µέχρις ότου γίνει η συζήτηση και η ψήφιση εν τω συνόλω των νοµοσχεδίων, να φέρνει
νοµοτεχνικές διατυπώσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου εκτός Κανονισµού. Αυτό ακριβώς είπε ο κ. Βενιζέλος.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εσείς, κυρία συνάδελφε, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε αντιληφθεί τι ειπώθηκε, γι’ αυτό
και παρακαλώ τώρα τους κυρίους συναδέλφους να αρχίσει η
ανάγνωση του καταλόγου. Κανείς δεν έχει το λόγο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση των ονοµάτων των Βουλευτών.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνω ότι αρχίζει η ανάγνωση του καταλόγου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μερεντίτη, τα
άρθρα στα οποία έχει κατατεθεί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε, κύριε Αλευρά!
Διακόπτετε και εσείς! Κάνετε όλοι ότι δεν καταλαβαίνετε ή πραγµατικά δεν καταλαβαίνετε;
Η πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι
σαφής. Για συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία ανέγνωσα νωρίτερα
ζητείται ονοµαστική ψηφοφορία. Και εσείς ήσασταν εισηγητής
στο νοµοσχέδιο, κύριε Αλευρά την περασµένη εβδοµάδα. Γνωρίζετε ποια άρθρα δεν συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση αυτή
και ψηφίστηκαν την περασµένη εβδοµάδα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Επί της διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, µη µε
διακόπτετε.
Ερχόµαστε σε αυτά τα άρθρα. Ανάµεσα σε αυτά τα άρθρα
συµπεριλαµβάνεται και το νυν γε έχον άρθρον 29 µε τη διατύπωση, την οποία έκανε ο κ. Λοβέρδος, αυτήν τη διατύπωση την
οποία διένειµε. Επαναλαµβάνω, µε τη γραπτή διατύπωση. Δεν
υπάρχει άλλη διατύπωση. Υπάρχει η γραπτή διατύπωση του κ.
Λοβέρδου. Έτσι µόνο µπορεί να γνωρίζουν οι συνάδελφοι Βουλευτές τι ακριβώς ψηφίζουµε. Επαναλαµβάνω µε αυτή τη διατύπωση του κυρίου Υπουργού. Από εκεί και πέρα, ο κάθε Βουλευτής µπορεί να έχει τη δικιά του άποψη για το πώς θα µπορούσε
να γίνει η διατύπωση. Ψηφίζουµε επί αυτών των άρθρων. Όλα τα
άρθρα της πρότασης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και το άρθρο 29 µε τη διατύπωση που διενεµήθη νωρίτερα από
τον κ. Λοβέρδο.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού
της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί του
νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτοί θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ, να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κηρύσσεται περαιωµένη
η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρώ Διώτη.
Παρακαλώ, κυρία Διώτη, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πολύ άχαρη στιγµή. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι
δεν υπήρχε µεγαλύτερος εξευτελισµός σε αυτήν εδώ την Αίθουσα από αυτό που έγινε πριν. Ήταν εξευτελισµός διαδικασιών,
Κανονισµού, εξευτελισµός του Σώµατος της Βουλής, αλλά κυρίως εξευτελισµός της κοινωνίας που συνεχίζετε ως Κυβέρνηση
να την αγνοείτε, να την εµπαίζετε και να της ενισχύετε το αίσθηµα αδικίας, οργής και αγανάκτησης.
Δεν νοµιµοποιείστε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που αποφασίσατε. Η σαθρή σας πλειοψηφία ήδη καταρρέει και πολύ αµφιβάλλουµε και φυσικά χαιρόµαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό, αν θα
συνεχίσετε για καιρό τις αντιδηµοκρατικές σας εκτροπές. Η κοινωνία κάποια στιγµή θα µιλήσει και θα το κάνει και ευτυχώς η
απάντηση της θα είναι αµείλικτη.
Εισέρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα του νοµοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπαµε και στην επιτροπή, η ανάγκη για
αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα ζώα, αδέσποτα
και δεσποζόµενα, στη χώρα µας ήταν έκδηλη από καιρό και θα
λέγαµε ότι έχει καθυστερήσει χωρίς προφανή λόγο. Αρκεί
να αναλογιστούµε ότι ο προηγούµενος νόµος ρύθµιζε την κατάσταση εν όψει Ολυµπιακών Αγώνων και ο νοών νοείτο και είναι
ήδη ξεπερασµένος, ιδιαίτερα µετά και την ψήφιση και της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Ζώων.
Πέρα από αυτό όµως, η κατάσταση έχει τα τελευταία χρόνια
επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο. Παρατηρούµε µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των αδεσπότων τα οποία αντιµετωπίζονται µε
όλο και πιο πολλή αγριότητα και βεβαίως πλήρη ανυπαρξία σχετικών προνοιακών δοµών στους έτσι και αλλιώς χρεοκοπηµένους
δήµους, στους οποίους έχει ανατεθεί και η σχετική αρµοδιότητα.
Το παρόν νοµοσχέδιο, παρά τον µεγαλεπήβολο τίτλο του,
παρά τα κάποια θετικά του σηµεία σε σχετικά βέβαια αυτονόητα
ζητήµατα, δεν επιχειρεί να αντιµετωπίσει την κατάσταση, κατά
τη γνώµη µας, ουσιαστικά και σε βάθος. Κατ’ αρχάς, αντιστρέφοντας το αντικείµενο της προστασίας, είναι προσανατολισµένο
στην προστασία του ανθρώπου έναντι του ζώου, αντί να προστατεύει το ζώο αυτό καθ’ αυτό. Αντί δηλαδή να καλλιεργεί µια κουλτούρα συνύπαρξης των γενών και σεβασµού των ζώων, κάτι που
λείπει πολύ από τη χώρα µας, καλλιεργεί το φόβο απέναντι στα
ζώα, αναπαράγοντας αναχρονιστικές και ξεπερασµένες αντιλήψεις.
Τα συζητήσαµε και στην επιτροπή και δεν νοµίζω ότι επ’
αυτού, επί της αρχής δηλαδή, έχει αλλάξει και κάτι. Το ζώο δηλαδή καταλήγει να αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα που πρέπει να
διαχειριστούµε και όχι ως έµβιο ον άξιο προστασίας. Για παράδειγµα, αναφέροντας µόνο το πού απαγορεύεται να υπάρχουν
αδέσποτα ζώα, περιορίζονται εξαιρετικά και ασφυκτικά τα σηµεία όπου τα ζώα µπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς. Τελικός στόχος φαίνεται να είναι ο δραστικός περιορισµός της ανοιχτής
συµβίωσης ανθρώπων και ζώων στο δηµόσιο χώρο, η οποία είναι
δείγµα πολιτισµού και φιλοζωίας. Μα, αν αποδεχόµαστε την
αρχή της συµβιωτικής κουλτούρας µεταξύ των γενών, δεν µπορούµε να εξαιρούµε από την προσέγγιση αυτή τα αδέσποτα ζώα,
που γίνονται αντικείµενο εγκλεισµού σε καταφύγια-φυλακές. Για
ακόµα µία φορά ο προσανατολισµός είναι στην καταστολή µιας
κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί παρά στην πρόληψη ώστε να
µη φτάσουµε σ’ αυτήν την κατάσταση, στον όλο και αυξανόµενο
δηλαδή, αριθµό αδεσπότων.
Επίσης, το νοµοσχέδιο αφήνει πολύ µεγάλο περιθώριο για το
χαρακτηρισµό ενός ζώου ως επικίνδυνο που θα έχει ως αποτέλεσµα τη θανάτωσή του. Καταφεύγοντας δε σε αναχρονιστικές
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θεωρίες, κάνει λόγο για ζωονόσους –και το είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ- χωρίς να υπάρχει καµµία σχετική και σοβαρή επιστηµονική τεκµηρίωση προς αυτό. Γιατί για τη µια και
µόνη ζωοανθρωπονόσο, µε βάση τις σύγχρονες ιατρικές απόψεις
για ποια νοσήµατα είναι µεταδιδόµενα και ποια ιάσιµα, ξέρουµε
όλοι ότι υπάρχει και εµβόλιο και θεραπεία.
Το νοµοσχέδιο, όπως σας έχουν σηµειώσει και διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις, είναι ασαφές και αντιφατικό, αυταρχικό
ως προς τις ατελείωτες υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων, εχθρικό
ως προς τους φιλόζωους, αδιάφορο ως προς την τύχη των αδέσποτων ζώων του δρόµου και αρκούντως ελαστικό προς τους
επαγγελµατίες του χώρου εισαγωγής εκτροφής και τους εµπόρους. Το νοµοσχέδιο αποφεύγει να τα βάλει µε συγκεκριµένα εµπορικά και οικονοµικά συµφέροντα. Δεν τολµάει να συγκρουστεί
και άρα δεν αντιµετωπίζει την κατάσταση µε τρόπο αποτελεσµατικό. Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τα pet shop. Πώς εξασφαλίζουµε ότι τα ζώα-«εµπόρευµα» διαβιούν εκεί σε κατάλληλες
συνθήκες; Πώς εξασφαλίζουµε ότι τα ζώα δεν καταλήγουν είτε
να θανατώνονται είτε να πετιούνται στο δρόµο, συµβάλλοντας
έτσι στην αύξηση και των αδεσπότων ζώων; Μόνο µε την ηλεκτρονική σήµανση; Αν –υποτίθεται- κοπτόµαστε για τον έλεγχο
της διαχείρισης των ζώων από τα κυκλώµατα εµπορίου και τον
έλεγχο εκτροφής και αναπαραγωγής τους, καθώς και για την
προστασία της διαµονής τους σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους, πώς περιµένουµε να γίνει αυτό, αν δεν συγκρουστούµε µε
συγκεκριµένες δραστηριότητες και γιατί όχι να τις απαγορεύσουµε;
Πώς αντιµετωπίζει το παρόν νοµοσχέδιο τα φαινόµενα υπερτιµολόγησης και σε πολλές περιοχές της επικράτειας, ακόµα και
την κοινή διαµόρφωση ενιαίας τιµής των προσφερόµενων υπηρεσιών από πλευράς κτηνιάτρων, µε αποτέλεσµα να είναι δυσβάσταχτο τόσο για τον ιδιώτη ιδιοκτήτη, όσο και για το δήµο που
έχει σχετική ευθύνη ή για το φιλοζωικό σωµατείο να πληρώσουν
για όλη τη δέουσα φροντίδα ενός ζώου ή ακόµα και για όσα θεωρεί ο νόµος ότι πρέπει να αναλάβουν, για παράδειγµα το τσιπάκι, και µάλιστα µέσα στην πιο βαθιά κρίση.
Σε ποιο βαθµό προωθεί το παρόν νοµοσχέδιο την αξιοποίηση
προς τούτο εθελοντών κτηνιάτρων –οι «Κτηνίατροι του Κόσµου»,
οι «Κτηνίατροι χωρίς Σύνορα»- ή αναλαµβάνει και το ίδιο κάποια
κόστη και όχι µόνο για τις στειρώσεις;
Επιπλέον -και σας το είπαµε και στην επιτροπή- σε σχέση µε
όλη αυτή την αυστηρότητα αναφορικά µε τους ανθρώπους που
έχουν τα ζώα και που θα έπρεπε να υποστούν ηλεκτρονικό φακέλωµα, σας είπαµε ότι έχουµε µία επιφύλαξη. Γιατί ο άνθρωπος
που έχει στο σπίτι του ένα σκύλο ή µία γάτα, να υποστεί όλη αυτή
την ταλαιπωρία και να υπερχρεωθεί; Κατά τη γνώµη µας δεν βλέπουµε το λόγο.
Αντιλαµβανόµαστε το επιχείρηµα ότι υπάρχουν άνθρωποι που
τα εγκαταλείπουν, αλλά πόσοι είναι αυτοί; Είναι τόσοι πολλοί πια,
που θα µπούµε σε µια διαδικασία ηλεκτρονικού φακελώµατος;
Κατά τη γνώµη µας –και το είπαµε- είναι ανεφάρµοστο, εκτός αν
σκοπεύετε να τραβάτε τους ανθρώπους στα κρατητήρια επειδή
δεν έβαλαν τσιπάκι στα κατοικίδια -και µιλάω για τα ζώα στα σπίτια και τις αυλές, που δεν προορίζονται για κάποια χρήση, όπως
είναι το κυνήγι- και να τους χαρατσώνετε µε 600 ευρώ, όπως είδαµε στο νοµοσχέδιο, αν δεν το δηλώσουν ηλεκτρονικά ή αν δεν
πάνε το χαρτί της δήλωσης στο δήµο.
Κάποια άλλη πολιτική εκτός από αυτά τα χαράτσια, ξέρετε να
εφαρµόσετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Από τη µέγγενη
αυτή της λογικής σας δεν µπορούν να ξεφύγουν ούτε οι φιλόζωοι
ούτε τα κατοικίδια. Με το ζόρι, δηλαδή, ηλεκτρονικό φακέλωµα.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτήν τη γενικευµένη σήµανση, µε
αυτό τον οριζόντιο τρόπο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την προστασία των ζώων από τον άνθρωπο, αλλά σε εντελώς άλλη κατεύθυνση και µε εντελώς άλλη φιλοσοφία από τη δική σας.
Φυσικά, να πούµε –και το είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Ροντούλη- ότι οι άνθρωποι στην επαρχία και τα χωριά, που ουσιαστικά συµβιούν µε τα ζώα, γελάνε µε αυτά τα µέτρα.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο είναι
επιθετικό συνολικά στον άνθρωπο που αγαπά τα ζώα και προσφέρεται να τα φροντίσει και που καλείται εκ των πραγµάτων να
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καλύψει την τρύπα που αφήνει η ανεπάρκεια της πολιτείας.
Επίσης, όλοι ξέρουµε πως τα δηµοτικά καταφύγια είναι ελάχιστα, συνέπεια του οικονοµικού στραγγαλισµού της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι µάλλον αστείο να περιµένουµε στις
παρούσες συνθήκες από τους δήµους να δηµιουργήσουν κατάλληλες υποδοµές στη διαχείριση ζώων. Μας το είπε, άλλωστε, και
στη διαβούλευση ο εκπρόσωπος της ΚΕΔ.
Δεν αποκλείεται ακόµα, ανάλογα µε τις τοπικές αρχές, κάθε
φορά να δούµε και θανατώσεις αδεσπότων. Εδώ ξηλώνονται τα
παγκάκια στο Δήµο της Αθήνας, για παράδειγµα, για να µην κάθονται οι άστεγοι και θα σκεφτούν πως τα αδέσποτα έχουν δικαιώµατα ή πως δεν µπορούµε να τα θανατώνουµε;
Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους ανεπάρκειας της πολιτείας
και της αυτοδιοίκησης, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές τα ζώα
τραυµατισµένα, κακοποιηµένα, ηθεληµένα παρατηµένα, περιθάλπονται στα σπίτια ιδιωτών εθελοντών.
Εκεί είχαµε κάνει µια ολόκληρη συζήτηση για την ιστορία του
αριθµού των ζώων µέσα στα διαµερίσµατα. Αντί να παραµείνετε
στην επίκληση του άρθρου 1003 του Αστικού Κώδικα, που ορίζει
τα της καλής γειτνίασης, αναφέρετε και ένα συγκεκριµένο ανώτερο αριθµό.
Θεωρούµε ότι η θεσµοθέτηση κριτηρίων που αφορούν τα τετραγωνικά του διαµερίσµατος και οι κανόνες ευζωίας, υγιεινής
και κοινής ησυχίας, είναι αρκετά και δεν χρειάζονται περαιτέρω
περιορισµοί. Αν τα κριτήρια αυτά δεν τηρούνται, ακόµα και µικρότερος του επιτρεπόµενου να είναι ο αριθµός των ζώων σε ένα
σπίτι, µε βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η κατάσταση
ρυθµίζεται. Ποιος ο λόγος να µπει αυτός ο έξτρα περιορισµός;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Η κόκκινη γραµµή που διασχίζει όλο το νοµοσχέδιο, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, είναι οι απαγορεύσεις και η καλλιέργεια
φόβου. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την απαγόρευση αγγελιών
για υιοθεσία ζώων που βρίσκονται στο δρόµο, όπως γινόταν σε
φιλοζωική στήλη εφηµερίδας, όπου χαρίζονταν ζώα που είχαν
ανάγκη.
Είναι τουλάχιστον αστείο και οδηγεί στην εξάλειψη –για να µην
πούµε άλλες λέξεις- των ζώων και του δικαιώµατος του ανθρώπου να βοηθήσει ένα ζώο να επιβιώσει και να το δώσει σε κάποιον
που πραγµατικά θέλει να το φροντίσει. Μόνο, δηλαδή, η αγοραπωλησία θα επιτρέπεται; Μόνο το χρήµα είναι κριτήριο σε αυτήν
την υπόθεση;
Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, το ζώο που ζει κανείς µαζί
του δεν είναι εµπόρευµα, θέλει και το έχει στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων. Το έχει αποκτήσει χωρίς χρήµατα και είναι µέλος
της οικογένειας του καθενός και της καθεµιάς.
Η σχέση µε τα ζώα είναι ένδειξη πολιτισµού και παιδείας κι εκεί
θα έπρεπε να δώσετε την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ, στην
παιδεία, δηλαδή. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι µε φυλλάδια, µε ενηµέρωση στους δήµους, στα σχολεία, στις υπηρεσίες, στα media
κ.ο.κ..
Όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά, από τις
δολοφονίες και την κακοποίηση των ζώων, µέχρι την παντελή
αδιαφορία για την επιβίωσή τους, ξεκινούν από την έλλειψη
κουλτούρας συµβίωσης µε άλλα γένη. Τα ζώα συντροφιάς, αδέσποτα και δεσποζόµενα, υποτιµώνται ως όντα µε αισθήµατα και
θεωρούνται πρόβληµα το οποίο πρέπει να διαχειριστούµε, προστατεύοντας τους ανθρώπους από τα ζώα και όχι τα ζώα από
βλαπτικές για την ζωή τους ανθρώπινες ενέργειες.
Εν κατακλείδι, το νοµοσχέδιο βρίθει προβληµάτων, έχει σαφώς
χειροτερεύσει από κάποια αρχική του εκδοχή και παρά του ότι
µπορεί –και το αναγνωρίσαµε, κύριε Υπουργέ- να έχει κάποια θετικά σηµεία, όπως το σηµαντικό ζήτηµα µε την απαγόρευση ζώων
σε τσίρκο ή το βασανισµό, είναι µακριά από µας, είναι µακριά
από το να αποτελεί για µας ένα αποδεκτό νοµοσχέδιο.
Αντιθέτως, δείχνει ότι βασικός πολιτικός προσανατολισµός δεν
είναι η αποτελεσµατική και ουσιαστική προστασία του ζώου,
αλλά η διαχείρισή του µε έναν τρόπο που δεν θα θίγονται συγκεκριµένα συµφέροντα. Σας το είπαµε και στην επιτροπή, κύριε
Υπουργέ, ότι δεν µπορείτε να τους ευχαριστήσετε όλους.
Δεν ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµεθα στον κατάλογο των συναδέλφων οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυόµισι αιώνες τουλάχιστον ταλανίστηκε η ανθρωπότητα για να δώσει τα αυτονόητα σε Οργανισµούς που και προστατεύουν την πανίδα και διασφαλίζουν τη
βιοποικιλότητα, δηλαδή την αέναη συνέχιση της ίδιας της ζωής.
Και έπρεπε να δούµε χιλιάδες πειραµατόζωα –µιλάω ως γιατρός
τώρα- έπρεπε να δούµε κινδύνους εξαφάνισης, έπρεπε να δούµε
το περιβάλλον να αλλάζει, να απειλείται, έπρεπε να δούµε την
ανθρώπινη µοναξιά µε τη συντροφικότητα του ζώου, για να µπορέσουµε να µπούµε στη διαδικασία ότι αυτά τα όντα µε αισθήµατα δεν καλύπτονται µε το ν. 3170/2003 που υπήρχε. Δεν καλύπτονταν, µια και εκεί έµεναν αναξιοποίητες οι δυνάµεις του εθελοντισµού, υπήρχε µία κακοδιαχείριση ζώων που τη βλέπαµε καθηµερινά, τα καταφύγια δεν ήταν καταφύγια, η σήµανση και το
φαινόµενο των αδέσποτων κυριαρχούσε.
Κατεβαίνει ένας νόµος, ένα νοµοσχέδιο σήµερα, που έχει θετικά: Τα σηµαίνει διαδικτυακά, τα καταγράφει, οπότε τους δίδει
δυνατότητες ιδιοκτησίας, ταυτοποίησης. Δεν τα αφήνει να συµµετέχουν σε δηµόσιο θέαµα, τσίρκο ή οτιδήποτε άλλο, που είναι
ανθρώπινη βιολογική πράξη αξιοπρέπειας. Δεν τα ακρωτηριάζει
και δεν τα δείχνει προς τα έξω. Υποχρεωτικά τα σηµαίνει όλα –
αυτό που βάλατε µέσα και µε τους σκύλους και µε τις γάτες, το
οποίο είναι πολύ-πολύ θετικό- δεν αφήνεται το να µπουν στην Ελλάδα µη σεσηµασµένα, όπως και δεν παραχωρείται υιοθεσία µη
σεσηµασµένων. Δηλαδή, δηµιουργούνται πραγµατικά κανόνες
και ευζωίας και αξιοπρέπειας. Το βιβλιάριο υγείας και το διαβατήριο είναι απαραίτητα, όπως και η οργάνωση πια από τους δήµους µαζί µε τις φιλοζωικές οργανώσεις για την περισυλλογή.
Εδώ είναι η ευθύνη τελικά του δήµου για ζηµιές από αδέσποτα,
το οποίο είναι κυρίαρχο, που για πρώτη φορά κουβεντιάζεται,
όπως και τα δηµοτικά καταφύγια. Η στείρωση από κτηνίατρο, η
επανατοποθέτηση µετά σε συγκεκριµένους χώρους, η κακοποίηση που είναι µη εξαγοράσιµη µε τα 15.000, δηλαδή το ανώτερο,
η µεταφορά µε µέσα µαζικής µεταφοράς, οι ποινικές κυρώσεις
για όλα τα παραπάνω σηµαντικά βήµατα.
Προβληµατισµός: Πόσοι δήµοι έχουν τη δυνατότητα –κι αν δεν
την έχουν να τους τη δώσουµε- για δηµοτικά καταφύγια; Αυτό
είναι το πρώτο ζητούµενο.
Δεύτερον, αν δεν το δηλώσω και το χάσω, θα πει ότι δεν το
αγαπώ. Άρα, γιατί να γυρίσει σε µένα; Προβληµατισµός.
Μη εξαγοράσιµη η τιµή. Είναι γεµάτες οι φυλακές. Πόσους θα
βάλουµε µέσα; Προβληµατιστείτε ως Υπουργείο.
Πού γυρίζουν; Στους τόπους της επανατοποθέτησης. Θέλει
ακόµα λίγο προσοχή.
Διαδικασία υιοθεσίας και διαδικασία εµπορίας. Στη διαδικασία
υιοθεσίας βλέπω πολύ καλά ότι δουλεύει το σύστηµα.
Στη διαδικασία εµπορίας όµως υπάρχουν ακόµη µερικά κενά,
τα οποία πρέπει να τα δείτε, γιατί ουαί και αλίµονο αν σ’ αυτήν
τη διαδικασία εµπορίας υπάρχουν «γκρίζες ζώνες».
Ποιος είναι ο ορισµός του αδέσποτου; Είδαµε φιλοζωικές οργανώσεις που µιλούσαν κατ’ επανάληψιν και κατ’ εξακολούθησιν
µόνο και µόνο για να δηµιουργήσουν δικλίδες ασφαλείας, για να
µην χρεωθεί τελικά τέτοιος ορισµός του αδέσποτου που να αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης από πολλούς. Και αυτό θέλει
προσοχή.
Συνηθίζεται να λέγεται: «Ποιος έκανε το φόνο;» «Αυτός που
έφερε το µαντάτο!». Υπάρχουν πολλές καταγγελίες σε φιλοζωικές οργανώσεις, ότι δήθεν εξάγουν, κάνουν και δείχνουν…Δεν
γνωρίζω και δεν µπορώ να πω. Λέω όµως το εξής, ότι πρέπει να
δηµιουργήσουµε τέτοιο νοµοθετικό πλαίσιο που τέτοιες φωνές
να µην ακούγονται.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είδα µία εικόνα χθες σ’ έναν
τηλεοπτικό σταθµό. Ήταν ένας άστεγος αγκαλιά µε το σκύλο του
και µε µία κουβέρτα. Το είδα χθες και πραγµατικά µου άρεσε η
εικόνα αυτή. Διότι η οικονοµική κρίση έχει φέρει και τα εξής δύο
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πράγµατα. Πρώτα - πρώτα έχετε δει ότι δεν υπάρχουν πια αυτές
οι µεγάλες σειρές αδεσπότων σε κάποιες περιοχές; Ξέρετε γιατί;
Διότι δεν υπάρχει πια το αντίστοιχο φαγητό, το παραπανίσιο, που
µάζευε τα αδέσποτα.
Ένα δεύτερο τώρα, που είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι το
εξής. Όταν τώρα δεν υπάρχει οικονοµική άνεση των νοικοκυριών
για να κρατήσουν τα ζώα και δεν υπάρχει κι ευαισθησία, θα δηµιουργηθούν µηχανισµοί που θα βγάλουν περισσότερα αδέσποτα στο δρόµο. Άρα, τελικά το νοµοσχέδιο θα µπει προληπτικά στο να λύσει το πρόβληµα.
Υπουργέ µου, είµαι σίγουρος ότι η λέξη «αδέσποτο» θα ερµηνευθεί µε τη σωστή της έννοια σε κάθε χώρο κι ότι θα σεβαστούµε και την αξιοπρέπεια και την προοπτική του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως πολλοί αναρωτηθούν πώς
γίνεται την ώρα που ο λαός αντιµετωπίζει προβλήµατα επιβίωσης
και η χώρα βρίσκεται στο µέσο µιας βαθιάς οικονοµικής κρίσης,
οι δε συνοµιλίες µας µε διεθνείς οργανισµούς βρίσκονται σε καθοριστικό σηµείο, εµείς σήµερα να συζητάµε ένα σχέδιο νόµου
για τα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς. Η απάντηση
είναι απλή: Η ευαισθησία και η αγάπη δεν µπορούν να τεθούν
εντός ορίων. Η ενασχόλησή µας µ’ αυτό το θέµα έχει να κάνει
όχι µόνο µε την ευζωία και την υγεία των ζώων αλλά και µε τον
πολιτισµό µας ως κοινωνία και την ποιότητα της ζωής µας. Άλλωστε δεν υπάρχει τοµέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που
να εξαιρείται από τη νοµοθέτηση και τη θέσπιση κανόνων, έστω
κι αν βιώνουµε δύσκολες στιγµές.
Φυσικά ο πολιτισµός ενός λαού κι οι δείκτες που τον πιστοποιούν δεν επιβάλλονται µε νόµους. Σίγουρα όµως µπορούν να θεσπίζονται κανόνες συµπεριφοράς και να προβλέπονται ποινές.
Πρέπει να παραδεχθούµε ωστόσο ότι το ποσοστό όσων πραγµατικά αγαπούν και σέβονται τα ζώα, αν και εµφανίζεται σηµαντικό τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα µας, εν τούτοις
υπολείπεται από τα αντίστοιχα άλλων χωρών. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα ζώα συντροφιάς είναι παιχνίδια που
όταν τα βαρεθείς ή «χαλάσουν», δηλαδή αρρωστήσουν, µπορείς
εύκολα και χωρίς κόστος να απαλλαγείς απ’ αυτά.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο τώρα, γενικά εκτιµώ ότι δεν αντιµετωπίζεται δραστικά το φαινόµενο της συνεχούς αύξησης των
αδέσποτων. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουµε και σε µέτρα ουσιαστικού περιορισµού των εισαγωγών ζώων και των γεννήσεων
από τους εκτροφείς και δεύτερον, να ευαισθητοποιήσουµε ή να
πείσουµε τους ιδιώτες κατόχους να µεριµνούν ώστε να πάψει ο
ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασµός των ζώων και η επακόλουθη εγκατάλειψή τους.
Θα ήθελα επιπλέον να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Πρώτον, το µέτρο της υποχρεωτικής σήµανσης κάθε ζώου
συντροφιάς είναι πολύ θετικό.
Δεύτερον, στο άρθρο 9 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 11
καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι αλλοδαποί εθελοντές κτηνίατροι. Ο Υπουργός µάς απάντησε ότι αλλοδαποί
εθελοντές, στους οποίους αναφέρεται το νοµοσχέδιο, θα είναι
αυτοί οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να ασκούν το επάγγελµα του
κτηνιάτρου εντός της Ελλάδος. Εποµένως, έχει λυθεί το θέµα και
είναι καθ’ όλα νόµιµο.
Επίσης, σε µια αναφορά που µας έστειλε ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τη βάση δεδοµένων, δηλαδή τη βάση
συγκέντρωσης στοιχείων ζώων και ιδιοκτητών, λέει ότι βρήκε
µόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες εγγεγραµµένα ζώα, ενώ µόνο τα
κυνηγόσκυλα είναι ένα εκατοµµύριο. Και το µεταφέρει αυτό στο
Υπουργείο, ώστε κάποιος να γλυτώσει τα 3 ευρώ τα οποία κάθε
φορά πλήρωνε όταν ίσχυε η προηγούµενη κατάσταση.
Τρίτον, ενώ στο άρθρο 12 προβλέπεται γενικά η απαγόρευση
χρησιµοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάµατα και
άλλες συναφείς δραστηριότητες, η διοίκηση του ΟΠΑΠ έχει ήδη
ξεκινήσει το Στοίχηµα για τις κυνοδροµίες, στη δε ιστοσελίδα του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαφηµίζονται µε τον περιπαικτικό τίτλο: «Η κούρσα προβλέπεται
απρόβλεπτη». Ναι µεν διεξάγονται στο εξωτερικό, εθίζονται,
όµως, συστηµατικά οι παίκτες σε παρόµοιες µεθόδους ταλαιπωρίας των ζώων και επιπλέον αµείβονται µε κέρδη.
Τέταρτον, είναι πιο σωστό οι γενικές αρµοδιότητες για τα αδέσποτα και τα δεσποζόµενα ζώα να ανήκουν αποκλειστικά στους
Δήµους και όχι από κοινού µε φιλοζωικές οργανώσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Είναι λογικό οι υποχρεώσεις
των δήµων να µην επαφίενται στην καλή διάθεση του εθελοντισµού των ιδιωτών παρά µόνο επικουρικά.
Θα µπορούσε να προστεθεί εδάφιο µε το οποίο θα επιτρέπεται
και θα περιγράφεται η εµπλοκή αυτών των οργανώσεων.
Πέµπτον, οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 20 είναι µεν
αυστηρότερες από αυτές του προηγούµενου ν. 3170/2003, αλλά
και πάλι δεν καλύπτουν πλήρως το φάσµα των ενδεχόµενων αδικηµάτων. Για παράδειγµα, δεν συµφωνώ µε την άποψη του
Υπουργείου ότι ο τραυµατισµός ή η θανάτωση ζώου από οδηγούς οχηµάτων γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς
πρόθεση από την πλευρά των οδηγών. Είναι γεγονός. Υπάρχουν
όµως και άνθρωποι οι οποίοι τα τραυµατίζουν, τα εγκαταλείπουν
και γίνεται συνειδητά αυτό το πράγµα. Εποµένως, θα µπορούσε
σε αυτήν την περίπτωση να ενταχθεί στο άρθρο 16 για τα είδη
κακοποίησης των ζώων και στις περιπτώσεις αυτές στις οποίες
τα παρατούν και φεύγουν να υπήρχε κι εκεί ποινή.
Έκτον, στο ίδιο άρθρο προβλέπονται µεν και οι περιπτώσεις
ακρωτηριασµών γενικά, αλλά επειδή είναι πολύ συνηθισµένο το
φαινόµενο, καλό θα ήταν να προστεθεί ρητή πρόβλεψη «και των
περιπτώσεων ακρωτηριασµών αυτιών και ουρών για λόγους
άσχετους µε την υγεία των ζώων».
Έβδοµον, ακόµα θα ήθελα να διευκρινισθεί εάν επιτρέπεται να
ταΐζει κάποιος στο δρόµο αδέσποτα, που δεν είναι καταχωρηµένα στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.
Καταλήγοντας, η προσωπική µου εντύπωση είναι ότι το νοµοσχέδιο κάνει ένα βήµα µπροστά στα θέµατα προστασίας των
ζώων. Το ψηφίζω φυσικά επί της αρχής, πιστεύω, όµως, ότι χρήζει κάποιων αλλαγών και βελτιώσεων, όπως αυτές που ανέφερα
παραπάνω, αλλά και άλλες των λοιπών οµιλητών, µε τις οποίες
θα αποκτούσε πληρέστερη µορφή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
Ορίστε, κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, µε ό,τι
διηµείφθη στην απογευµατινή συνεδρίαση, δεν µπορεί κανένας
να ανεβαίνει στο Βήµα και να είναι αισιόδοξος για το τι θα ακολουθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι κατεδείχθη ότι επειγόντως πρέπει να αναταχθεί η Κυβέρνηση, όσοι τη στηρίζουν και η προοπτική της και το αποτέλεσµα που πρέπει να έρθει οπωσδήποτε.
Βέβαια, συµβαίνουν και πράγµατα, τα οποία δεν έχουν καµµία
σχέση µε το στόχο που ετέθη γι’ αυτήν την Κυβέρνηση. Αυτό που
βίωσα ως εισηγητής στη δωδεκαετή θητεία µου σε αυτήν την Αίθουσα, ειλικρινώς δεν το βίωσα ποτέ µε τέτοιον άσχηµο και
άναρχο τρόπο. Εν ονόµατι της σωτηρίας της πατρίδος φοβούµαι
ότι γίνονται νοµοθετικά εγκλήµατα και η κοινοβουλευτική αντιδεοντολογία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που δεν γνωρίζω πού
θα σταµατήσει. Ελπίζω και εύχοµαι να ελήφθησαν τα µηνύµατα
που εστάλησαν στη σηµερινή συνεδρίαση και κάποιοι Υπουργοί
να µη φέρνουν νοµοσχέδια, τα οποία ούτως ή άλλως διαιρούν,
γιατί έχουν διαφορετικές αφετηρίες και αναφορές, τα κόµµατα
που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, όπως συµβαίνει µε το επίµαχο νοµοσχέδιο για τον «Κώδικα των ναρκωτικών».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Προφανώς, αυτό το νοµοσχέδιο περί αδεσπότων έχει βεβαίως
µια βαθιά ιστορία και δεν µπορεί να καταταχθεί µε την ίδια ελαφρά προσέγγιση πως δεν αγγίζει τα ζητήµατα αυτής της Κυβέρνησης. Αυτό το καταθέτω γιατί έτυχε επ’ αυτού να έχω εµπειρία,
όταν κάποτε ήµουν Υφυπουργός.
Θα ήθελα εδώ να δώσω µια εξήγηση από το Βήµα της Βουλής
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–γιατί σιωπώ επί δύο χρόνια σχεδόν- για µια απόφαση που ονοµάστηκε και «απόφαση Κιλτίδη» και έφθασε µέχρι την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έγινε τότε που ήµουν Υφυπουργός, που µάλιστα δεν
είχα και την αρµοδιότητα.
Γίνονταν, λοιπόν, απερίγραπτα πράγµατα γύρω από την εµπορία των ζώων –και µάλιστα στην πατρίδα µου τη Θεσσαλονίκηµε εµπλεκοµένους δήµους και δηµάρχους και γνωστούς µου.
Ήταν δεδοµένη η παρανοµία. Εκείνη την εποχή είχαν προηγηθεί
καταγγελίες που προσέβαλαν τον ελληνικό πολιτισµό. Έτυχε να
τα ζήσω από κοντά και να τα δω ιδίοις όµµασι, καθώς επισκέφθηκα τα παζάρια ζώων και εκεί υπήρχε τέτοια αθλιότητα που
ούτε να την περιγράψω µπορώ, µε βασανιστήρια...
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Τι ζώων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Γενικώς, κάθε µορφής. Άλλα
ήταν δεσποζόµενα...
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Παραγωγικά ή συντροφιάς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ήταν µη παραγωγικά, ζώα συντροφιάς και κάποια εµφανίζονταν ως δεσποζόµενα. Μάλιστα,
µόλις την Κυριακή, υπήρχε δισέλιδο δηµοσίευµα στην εφηµερίδα
«REAL NEWS» µε το σαλόνι παράνοµης αναπαραγωγής, περίθαλψης και κατόπιν διάθεσης ζώων.
Έτσι, λοιπόν, τότε θεώρησα ως σκόπιµο να κάνω το αυτονόητο, να εκδώσω δηλαδή µια απόφαση, κατά τα κενά που είχε
η νοµοθεσία. Διότι οι συνάδελφοι πρέπει να ενηµερωθούν ότι στο
ν. 3170 υπάρχει µια ατυχής συγκυρία. Το νοµοθέτηµα αυτό προηγήθηκε λίγους µήνες από τον Κανονισµό 998/2003. δηλαδή η
Ευρωπαϊκή Ένωση ήλθε µεταγενέστερα από τη νοµοθετική πρωτοβουλία που καλώς ελήφθη από την τότε κυβέρνηση. Ο Κανονισµός 998 είναι µετά από το ν. 3170 και έχει αφήσει πολλά κενά.
Αυτό ήταν δεδοµένο και εις γνώση όλων µας. Όµως, πάνω απ’
όλα πρέπει να χτυπηθεί η ντροπή σε τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Προσπαθώντας, λοιπόν, να είµαι όσο γίνεται θετικός και να συνεισφέρω σε αυτήν τη συζήτηση, αγαπητέ Υπουργέ, δηλώνω κατ’
αρχάς –για να ξεκαθαρίσουµε και κάποιες έννοιες- ότι δέχοµαι,
αποδέχοµαι και υποστηρίζω τους ανθρωποκεντρικούς φιλοζώους. Έχει αξία η φιλοζωία, όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος.
Δεν έχει αξία όταν παρεκτρέπεται σε άλλες ατραπούς και εκφεύγει πλέον του ανθρωποκεντρισµού. Προφανώς, λέµε ναι στην
αγάπη, όχι όµως στην όχληση της ανθρώπινης κοινωνίας.
Η ευρεία έννοια του κράτους, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να
καταλυθεί. Η Ελλάς δεν είναι ούτε Μπαγκλαντές ούτε τριτοκοσµική χώρα. Είναι µια ευνοµούµενη πολιτεία και προφανώς αγωνιζόµαστε όλοι για ό,τι καλύτερο. Όµως, δεν µπορεί µε την
ευρεία έννοια του κράτους –δηλαδή, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση- να µην υπάρχει η εποπτεία και η ευθύνη. Αυτό είναι αδιανόητο.
Κάποτε –επειδή τα έχω πει κατά το παρελθόν, τα επαναλαµβάνω και τώρα- οι δήµοι ας αναλάβουν τα καθήκοντά τους και
ας αφήσουν άλλους για τα της κεντρικής πολιτικής σκηνής ή τις
δηµόσιες σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς, τα ζώα συντροφιάς –και τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα- ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να βρουν τρόπο να
τα περιθάλψουν.
Σας καταθέτω και µια ακόµη σκέψη µου. Είναι γνωστή η αγάπη
–και όχι απλώς εκτίµηση- που έχω προς τον κ. Θάνο Πλεύρη.
Πρόκειται για έναν νέο νοµικό που νοµίζω ότι µε το βάθος που
προσεγγίζει τα ζητήµατα και κατά την εισήγηση που έκανε δίνει
τη χροιά και τον πυρήνα του θέµατος όπως πρέπει.
Επειδή, όµως, είναι έγκριτος νοµικός, απευθύνω και σε εσάς
ένα ερώτηµα. Η υιοθεσία έχει επικρατήσει κατά την ανθρωποκεντρική εκφορά. Υιοθεσία από οργανισµούς δεν υπάρχει, είτε
από εθελοντικούς, είτε από κρατικούς, είτε από οποιουσδήποτε
µη κερδοσκοπικούς. Η υιοθεσία γίνεται µόνο από πρόσωπα.
Εποµένως, κατά τους κανονισµούς που υπάρχουν και τον 998
και τον 388/2010 προφανώς προβλέπεται προς την κατεύθυνση
το πρόσωπο ή ο ιδιοκτήτης να είναι ο υπόλογος.
Θέλω να πω µια σκέψη η οποία έχει δύο σκέλη και να κλείσω
µε αυτό. Όπως σας είπα δεν είµαστε µια τριτοκοσµική χώρα.
Προφανώς είναι ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν στη συντεταγµένη
πολιτεία µας να προσφέρουν κτηνιατρικές υπηρεσίες. Δεν µπο-
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ρεί όµως στην Ελλάδα του πολιτισµού, που αδιαπραγµάτευτα
την υπερασπιζόµαστε, να έρχονται κτηνίατροι χωρίς σύνορα.
Ξέρετε πού προστρέχουν οι γιατροί χωρίς σύνορα; Εκεί που
οι ασύντακτες κοινωνίες δεν µπορούν να περιθάλψουν. Δεν δέχοµαι για την πατρίδα µου αυτός ο όρος να κυριαρχεί, δηλαδή η
πατρίδα µου να γίνεται αποδέκτης κτηνιάτρων χωρίς σύνορα.
Προφανώς ορθώς πράττετε, το έχετε θεραπεύσει, βάζετε τους
κανόνες άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλµατος και της επιστήµης µε τους κανόνες που επικρατούν στην ευνοµούµενη πολιτεία µας.
Θέλω να πω κάτι γύρω από το φυσικό περιβάλλον. Εδώ σας
καταθέτω µια άποψη, κύριε Υπουργέ. Μη νοµίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιοι σοφοί, θεόσταλτοι, οι οποίοι
επιστηµονικώς ή υπηρεσιακώς έχουν βρει τη σωστή λύση πάντοτε.
Φυσικό περιβάλλον είναι εκείνο που υπάρχει νερό, τροφή και
το ζώο προστρέχει να ζήσει και κινείται ελεύθερα. Δεν είπα ότι
είναι οι πεζόδροµοι και οι πλατείες των πόλεων υποχρεωτικώς.
Κανένας δεν το προσδιόρισε έτσι και καθόλου κατά τη φιλοσοφική προσέγγιση αλλά ούτε και κατά την επιστηµονική διάσταση.
Εποµένως, αν οι δήµοι ή ο εντεταλµένος φορέας, όπως ορθώς
ορίζεται στο νοµοσχέδιο, βάλλουν τροφή, βάλλουν νερό και δώσουν το ζωτικό χώρο, µπορούν να είναι τα ζώα εκεί που πρέπει
και εκεί που ο άνθρωπος τα είχε πάντοτε χωρίς να απαγορεύεται
να τα φέρει πιο κοντά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Να ληφθεί υπ’ όψιν η όχληση. Αντιλαµβάνεστε –είµαστε από χωριά- σε κατοικηµένες περιοχές
των χωριών µας να έχει κάθε σπίτι από δέκα ζώα; Θα είναι κάθε
σπίτι κυνοκοµείο; Όποιοι και αν τα έχουν. Η όχληση είναι κάτι
που πρέπει να αποφευχθεί, για να µη δηµιουργείται συναίσθηµα
αντίθετο προς τη φιλοζωία.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτές τις σκέψεις πιστεύω ότι έγινε ένα νοµοσχέδιο συµπληρωµατικό σύµφωνα µε την κείµενη ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και σύµφωνα µε την αξία του ελληνικού πολιτισµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα µόνο µια µικρή παρατήρηση για τους «Γιατρούς του
Κόσµου» και για τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» που πράγµατι
προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο. Δυστυχώς,
όµως, υπάρχει µια τέτοια κατάσταση στη χώρα µας, που έχουν
κατασκηνώσει τώρα και προσφέρουν υπηρεσίες και στη χώρα
µας σε χειµαζόµενα στρώµατα του ελληνικού λαού.
Οι φίλοι µας τα ζώα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συνυφασµένοι µε τη ζωή του ανθρώπου και τον ανθρώπινο πολιτισµό. Εάν
θέλετε, από τότε που µπόρεσε να κάνει βοηθούς του τα ζώα ο
άνθρωπος, κατάφερε να προχωρήσει και την καλλιέργεια της
γης και να αναπτύξει και τις άλλες του δραστηριότητες.
Είτε την Αγία Γραφή πάρετε είτε τη θεωρία του Δαρβίνου η
εξέλιξη έφερε τα ζώα να έχουν προηγηθεί του ανθρώπου και από
εκεί και πέρα να εξελίχθηκε στο ανώτερο είδος ο άνθρωπος, ο
οποίος κυριάρχησε. Και σαν κυρίαρχος βέβαια πολλές φορές
συµπεριφέρεται ως δεσπότης και όχι µόνο παλιά αλλά και σήµερα.
Και τα ζώα και τα φυτά είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο,
αν θέλετε, όλου του βιοσυστήµατος που υπάρχει στην οικουµένη. Όµως και αυτά, τα ζώα και τα φυτά, τα κακοµεταχειριζόµαστε, όπως και τα άψυχα, αν θέλετε. Το περιβάλλον υφίσταται
τα πάνδεινα, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, σε όλη την υφήλιο,
περιλαµβανοµένης και της χώρας µας.
Ειδικότερα τώρα για τα ζώα, υπάρχουν τα άγρια ζώα, υπάρχουν τα εξηµερωµένα ζώα, υπάρχουν τα αδέσποτα ζώα, τα ζώα
συντροφιάς.
Ακόµα, κύριε Υπουργέ, η ορολογία δεν έχει ξεκαθαριστεί τι
ακριβώς εννοούµε µε το «ζώα συντροφιάς» και πώς αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει τουλάχιστον
να υπάρχει καλή µεταχείριση και βέβαια, από αυτήν την άποψη,
έχουν δικαιώµατα και τα ζώα, δικαιώµατα που παραβλέπονται.
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Σε καµµία περίπτωση δεν έχει κανένας κανένα δικαίωµα να κακοποιεί και να βασανίζει τα ζώα και δυστυχώς, υπάρχουν πολλά
τέτοια περιστατικά, σαδιστικής, µάλιστα, αγριότητας σε πολλές
περιπτώσεις και στη χώρα µας. Και αυτό είναι κάτι που µας προσβάλλει, µας ντροπιάζει.
Βέβαια εδώ, κύριε Υπουργέ, οι ποινές θα πρέπει να είναι βαρύτατες. Το να ακρωτηριάζεις ζώα, το να κακοποιείς, να βασανίζεις είναι απαράδεκτο πέρα για πέρα, είναι απανθρωπιά από
κάθε άποψη. Αν θέλετε, αυτοί οι σαδιστές πολλές φορές εξασκούνται στους βασανισµούς των ζώων για να στραφούν µετά
και εναντίον ανθρώπων είτε στη χώρα µας είτε και σε άλλες
χώρες. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήµατα.
Είναι αναγκαία τα ζώα για να υπάρχει µια φυσική ισορροπία.
Δεν λέω για την προσφορά τους, που είναι σε πάρα πολλά επίπεδα, από µεταφορικά µέσα µέχρι το γάλα, το µαλλί, το κρέας.
Εδώ µπαίνει ένα άλλο πρόβληµα, πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζεται το θέµα «κρέας». Η βουδιστική θρησκεία, ξέρετε, απαγορεύει στους Ινδούς το κρέας, το να τρώγουν τα ζώα. Όµως, είναι
ένα κεφάλαιο στο οποίο, βέβαια, δεν µπορούµε εδώ τώρα να
επεκταθούµε.
Από την άλλη, τα ζώα προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες στην
ισορροπία του ανθρώπου, ιδιαίτερα στα παιδιά. Δείτε οικογένειες
που έχουν ζώα, ένα µικρό ζωάκι στο σπίτι τους, πόσο τα παιδιά
αυτά εξοικειώνονται µε αυτή τη φιλική επαφή που έχουν µε τα
ζώα. Είναι µία ανάταση την οποία έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι
και πολύ περισσότερο οι νέοι και τα παιδιά.
Δεν συζητώ, βέβαια, για τις περιπτώσεις των ζώων που βασανίζονται για να κάνουν τέλος πάντων διάφορα αθλήµατα στα
τσίρκα, πράγµατα που επίσης είναι ανεπίτρεπτα. Να µην προχωρήσουµε στη χρησιµοποίηση των ζώων για να παίρνουµε τις γούνες. Είναι ανατριχιαστικά αυτά που έχουµε δει µερικές φορές
στον κινηµατογράφο, να σκοτώνονται µικρές φώκιες, παραδείγµατος χάριν, για να πάρουν οι κυρίες και να φορέσουν τη γούνα
τους και να έχουν την εντύπωση ότι έτσι γίνονται πιο ωραίες.
Γίνονται επίσης και άλλα. Εµένα µου είχε κάνει εντύπωση πρόσφατα σε ένα ντοκιµαντέρ όπου είδα µία σειρά από ρινόκερους
σκοτωµένους, για να τους πάρουν αυτό το κέρατο που έχουν στη
µύτη τους, το οποίο είναι και αφροδισιακό. Κάποιοι στην Ανατολή
έχουν την εντύπωση ότι έτσι θα ανεβάσουν τις επιδόσεις τους
και τις περγαµηνές τους. Είναι πράγµατα απαράδεκτα.
Ευτυχώς, τουλάχιστον τέτοια φαινόµενα δεν έχουµε στη χώρα
µας, αλλά υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβληµα. Υπάρχει µία παράνοµη εµπορία και διακίνηση ζώων και σε ζώα που έρχονται
άγρια ή άλλα ζώα που χρησιµοποιούνται ως ζώα συντροφιάς,
κάτι που είναι ανεπίτρεπτο, αλλά επίσης και σε ζώα που εξάγονται από τη χώρα µας, όπως και άλλες χώρες ιδιαίτερα του Νότου,
προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, εκεί που κατευθύνονται τέλος πάντων τώρα όλες οι γραµµές προς τη Γερµανία και
προς αυτές τις χώρες. Αυτά τα ζώα κανένας δεν ξέρει πώς τα
χρησιµοποιούν. Τα χρησιµοποιούν για πειραµατόζωα, τα χρησιµοποιούν για γούνες, τα χρησιµοποιούν για τροφές ζώων ή δεν
ξέρω µε ποιον άλλον τρόπο.
Εµείς πάντως πρέπει να δούµε ότι εδώ στη χώρα µας πρέπει
να έχουµε αυστηρούς νόµους, να έχουµε ελέγχους και θα λέγαµε ότι από αυτήν την άποψη, το νοµοσχέδιο κινείται σε µία θετική κατεύθυνση και εµείς το ψηφίζουµε επί της αρχής και στα
περισσότερα άρθρα. Έχουµε, βέβαια, ορισµένες επιφυλάξεις σε
ορισµένα άρθρα που θα επανέλθουµε.
Θα ήθελα, όµως, να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, επειδή
ένα βάρος σηµαντικό πέφτει στην τοπική αυτοδιοίκηση για την
περισυλλογή και τη φροντίδα των ζώων. Οι δήµοι αυτήν τη
στιγµή δεν έχουν καθόλου πόρους, έχουν εξανεµιστεί οι πόροι
τους κι έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτές τις
υπηρεσίες στα ζώα. Από αυτήν την άποψη, πρέπει να δούµε πως
θα ενισχυθούν σ’ αυτό το έργο. Δεν είναι µόνο να αναθέτουµε
στους δήµους ό,τι προσπαθεί, τέλος πάντων, να απεµπολήσει η
κεντρική εξουσία, αλλά πρέπει να δίνουµε και τη δυνατότητα για
να µπορέσουν τα ζώα αυτά να συντηρηθούν και να κατευθυνθούν σωστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, θα ήθελα εδώ και κάτι άλλο να επισηµάνω. Υπάρχουν
ζωονόσοι, που χρειάζονται µια ειδική αντιµετώπιση και υπάρχει
η δυνατότητα σήµερα να αντιµετωπίζονται.
Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε και τα διάφορα πειραµατόζωα,
δηλαδή ζώα που χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα σε διάφορα πειράµατα, που κι αυτά έχουν πια απαγορευθεί ή θα πρέπει
να γίνονται κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, που θα συνεπάγονται όχι βασανισµό και όχι δολοφονία των ζώων.
Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο. Υπάρχουν πολλές φορές
στους δρόµους µας τραυµατισµένα ή και σκοτωµένα ζώα. Δυστυχώς, είναι οι δρόµοι τέτοιοι, που δεν βρίσκουµε µόνο ζώα,
αλλά και ανθρώπους κάθε τόσο βρίσκουµε νεκρούς στους δρόµους. Πρέπει να περιθάλπονται τα ζώα -αυτά που είναι τραυµατισµένα- και, επίσης, να αποµακρύνονται αυτά που είναι νεκρά.
Ασφαλώς, όλοι οι οδηγοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τα ζώα,
όπως θα πρέπει να σέβονται και τους ανθρώπους, αν βρίσκονται
στο δρόµο τους, γιατί δεν µπορούν, δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τον κίνδυνο και, ασφαλώς, δεν ξέρουν ούτε τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, ούτε τα φανάρια, αν και µερικά από αυτά
τα ζώα συµπεριφέρονται πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διάβασα µερικά δηµοσιεύµατα που έλεγαν ότι τη στιγµή που η
χώρα έχει αυτήν την οικονοµική κρίση, η Βουλή των Ελλήνων
ασχολείται µε τα ζώα τα αδέσποτα και τα δεσποζόµενα. Είναι
γνωστή η εντύπωση που υπάρχει σε πολλούς ότι τα ζώα είναι
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, ότι δεν αξίζει τον κόπο να τα
αντιµετωπίζει µε ένα συντεταγµένο τρόπο η πολιτεία και ότι µπορεί ο καθείς να επεµβαίνει και να παραβιάζει τους νόµους που
υπάρχουν µέχρι σήµερα, αντί να τα προστατεύει.
Νοµίζω ότι είναι στοιχείο πολιτισµού και δεν µπορώ παρά να
συµφωνήσω µε τον κ. Κιλτίδη, αλλά και µε το συνάδελφο που µίλησε προηγουµένως, ότι πολλές φορές η χώρα µας έχει εκτεθεί
διεθνώς από βασανισµούς και κακοποιήσεις ζώων. Εγώ θυµάµαι
την εποχή της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων. Ήταν
πάρα πολύ συχνά τα επεισόδια δυσφηµιστικών σηµειωµάτων στο
εξωτερικό για την εικόνα που δίναµε ως προς την προστασία των
ζώων και ως προς την αντιµετώπιση της κακοποίησής τους.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έρχεται
να συµπληρώσει το ν. 3170 2003, ο οποίος αφορούσε, βεβαίως,
κυρίως τα ζώα συντροφιάς και έρχεται να καλύψει τα κενά που
δηµιουργήθηκαν, όπως σωστά αναφέρθηκε προηγουµένως, από
τον κοινοτικό κανονισµό 998 σε ό,τι αφορά τη συµπλήρωση, τη
βελτίωση, τον εκσυγχρονισµό και την επικαιροποίησή του.
Ο νόµος έχει τρία βασικά σηµεία, στα οποία θέλω να αναφερθώ. Νοµίζω ότι δροµολογεί βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο και
για τα αδέσποτα ζώα, όταν κάποιος τα υιοθετήσει, αλλά και για
τα δεσποζόµενα. Όλη αυτή, δηλαδή, η διαδικασία νοµίζω ότι τελικά µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην προσπάθεια ενός πολίτη να προστατεύσει ένα ζώο και να το θέσει στην υιοθεσία του.
Το δεύτερο ζητούµενο είναι σε σχέση µε τον κανονισµό της
πολυκατοικίας. Νοµίζω ότι εδώ έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα
ζήτηµα, το οποίο µπορείς να το δεις από δύο πλευρές. Η µία
πλευρά λέει ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας, όπως ισχύει
σήµερα, κατισχύει πρακτικά της δυνατότητας κάποιου να έχει
ζώο στην πολυκατοικία και η δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή, την
οποία θεωρεί –νοµίζω- το νοµοσχέδιο, ότι υπάρχει ελεύθερη επιλογή του αριθµού, αλλά όταν υπάρχει κανονισµός της πολυκατοικίας, αυτός ο αριθµός µειώνεται στα δύο ζώα.
Αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να συγκεράσουµε τις απόψεις. Εγώ θα έλεγα ότι πολλές φορές έχουµε διαπιστώσει ότι οι κανονισµοί πολυκατοικίας δεν ανταποκρίνονται
στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα, αλλά πρακτικά εκφράζουν υπερβολές, από συµπολίτες µας σε βάρος των ζώων.
Θα έλεγα ότι θα µπορούσαµε να ανεβάσουµε τον αριθµό,
αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες καθαριότητας
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και να είµαστε συνεπείς ως προς την προσπάθεια που καταβάλει
το σχέδιο νόµου, αλλά και ως προς την προσπάθεια όλων µας
να προστατεύσουµε τα ζώα.
Το τρίτο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να εκφράσω τη διαφοροποίησή µου είναι σε σχέση µε τους ποιµενικούς σκύλους. Νοµίζω
ότι και εκεί θα πρέπει να υπάρχει σήµανση, κύριε Υπουργέ. Δεν
νοµίζω ότι είναι τόσο σύνθετη και τόσο βαριά ως διαδικασία το
να µπορέσουµε να έχουµε µία συνολική εικόνα ως προς τη σήµανση των ζώων συντροφιάς και των ποιµενικών σκύλων, ενισχύοντας την προσπάθεια που καταβάλλει το νοµοσχέδιο για να
διορθώσουµε τα πράγµατα.
Είναι πολύ σηµαντικό το ότι στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των ζώων σε κάθε είδους ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Και αυτός είναι ένας απόλυτα θεµιτός περιορισµός στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και εναρµονίζεται
πλήρως µε την αρχή της αναλογικότητας.
Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό ότι δηµιουργείται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης µια διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήµανσης-καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε
να προστεθούν εδώ και τα ποιµενικά ζώα.
Επίσης, καθορίζονται οι συγκεκριµένοι κανόνες ευζωίας που
πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς
µε ειδικές ρυθµίσεις για τα άτοµα µε αναπηρίες και τους σκύλους βοήθειας. Αυτό είναι µία σηµαντική συµπλήρωση που
βοηθά πολλούς συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη.
Η ηλεκτρονική σήµανση είναι υποχρεωτική.
Για τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται καθίσταται επιπλέον υποχρεωτική και η στείρωση.
Δηµιουργείται ένα οργανωµένο σύστηµα περισυλλογής και
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στους δήµους. Αναφέρθηκαν
και συνάδελφοι σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές αποδόσεις σε
διαφορετικούς δήµους. Εδώ θα πρέπει να είµαστε πολύ πιο αυστηροί ως προς την υποχρέωση των δήµων να ανταποκρίνονται.
Όταν διαπιστώνουµε ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην
πράξη, θα µπορεί να ανατίθεται αυτή η διαδικασία της περισυλλογής και φροντίδας και στις φιλοζωικές οργανώσεις, πάντα σε
περιορισµένο χρονικό διάστηµα και όταν ο αρµόδιος δήµος δεν
ανταποκρίνεται.
Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό ότι απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσίευση και η γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ζώων συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται ο αριθµός της
ηλεκτρονικής σήµανσης, εκτός εάν η αγγελία γίνεται από φιλοζωικά σωµατεία, στα οποία προφανώς εκφράζουµε την εµπιστοσύνη µας, και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φιλοζωικού
σωµατείου.
Απαγορεύεται, όπως είπα και προηγουµένως, η συµµετοχή
κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεµφερές δηµόσιο θέαµα.
Ταυτόχρονα, είναι πολύ σηµαντικό ότι οι ποινές φυλάκισης που
έχουν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο για την κακοποίηση και τη
βάναυση µεταχείριση των ζώων είναι συγκεκριµένες, είναι πολύ
αναλυτικές. Αρκεί, βεβαίως, να τηρηθεί η νοµοθεσία, γιατί και σήµερα υπάρχουν αντίστοιχες ποινές σε κάποιες περιπτώσεις,
όµως, η κακοποίηση των ζώων συνήθως µένει χωρίς τιµωρία. Αντιθέτως, πολλές φορές επιβραβεύεται από την ανοχή των τοπικών κοινωνιών που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει
κάποια τιµωρία. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να είµαστε πιο αυστηροί,
να είµαστε πολύ επίµονοι. Αν δούµε, για παράδειγµα, το νόµο
για το κάπνισµα, έχουµε διαπιστώσει ότι δεν εφαρµόζεται. Δεν
είµαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εφαρµοστεί ο αντίστοιχος νόµος
για τις ποινές για τη βάναυση µεταχείριση των ζώων από συµπολίτες µας.
Σε ό,τι αφορά τις επιµέρους διατάξεις –και θα κλείσω µε αυτόνοµίζω ότι θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στα δηµοτικά
καταφύγια αδέσποτων ζώων και να τα θεωρήσουµε ως χώρους
προσωρινής και όχι µόνιµης παραµονής και τα καταφύγια αυτά
να παρέχουν και την αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα που
έχουν ανάγκη.
Νοµίζω, επίσης, ότι είναι θετική η ίδρυση αποτεφρωτηρίων για
τα νεκρά ζώα συντροφιάς. Αυτό αποκαθιστά και ένα ζήτηµα που
έχει και υγειονοµικά χαρακτηριστικά και δηµιουργεί –αν θέλετεµία νέα διαδικασία που µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς συµπο-
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λίτες µας που έχουν αποφασίσει να ζήσουν µαζί µε ζώα συντροφιάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι προς θετική
κατεύθυνση. Θα παρακαλούσα το αρµόδιο Υπουργείο να κοιτάξει τις διατάξεις γραφειοκρατίας, ώστε να γίνουν απλούστερες
και να µην αποτρέψουµε συµπολίτες µας να διεκδικήσουν την
υιοθεσία ζώου ή ζώων, γιατί αυτό θα είναι πραγµατικά λανθασµένο, θα είναι αντίθετο στο πνεύµα του νοµοσχεδίου.
Θα επέµενα στην τοποθέτηση σήµανσης στους ποιµενικούς
σκύλους.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να δώσουµε περισσότερο βάρος στη νοµοθεσία παρά στους κανονισµούς των πολυκατοικιών. Καθένας
από µας έχει µία διαφορετική εµπειρία. Έχω και εγώ την προσωπική µου εµπειρία από κανονισµό πολυκατοικίας που πρακτικά
δηµιούργησε στους φιλόζωους περισσότερα προβλήµατα παρά
τα έλυσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε γενικές γραµµές είναι ένα θετικό νοµοσχέδιο. Ελπίζω ότι θα
το συνοδεύσουµε, κύριε Υπουργέ, µε συγκεκριµένες δράσεις
προβολής και εκπαίδευσης για την προστασία των ζώων µέσα
από τα σχολεία, γιατί αν δεν το κάνουµε µε τους νέους ανθρώπους, τους µαθητές και τις µαθήτριες µέσα από έναν οργανωµένο τρόπο, µην περιµένετε ότι θα το επιτύχουµε στην κοινωνία
που πολλές φορές έχει άλλα στερεότυπα.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο. Θα επανέλθω επί των άρθρων µε συγκεκριµένες διατυπώσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το θέµα που συζητάµε
εκτός από την ανάδειξη της κοινωνικής µας παιδείας µε την
οποία συναρτάται η συµπεριφορά µας απέναντι στα ζώα, αποτελεί και κατά βάση, τεκµήριο του πολιτισµού µας. Γι’ αυτό και συµφωνώ µε τον προβληµατισµό του κ. Καρτάλη.
Οι πολίτες αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν µε όλα όσα συµβαίνουν σήµερα στη χώρα µας, µε Υπουργούς να λένε ότι ψήφισαν ένα µνηµόνιο το οποίο δεν είχαν καν διαβάσει γιατί δεν
πρόλαβαν, γιατί είχαν άλλες δουλειές, ή µε κάποιους άλλους να
προβλέπουν µακελειό, εµείς να καθόµαστε εδώ και να συζητάµε
ένα τέτοιο θέµα! Κι όµως! Τώρα, στις δύσκολες στιγµές, πρέπει
να δείξουµε, να αποδείξουµε, ότι ο πολιτισµός είναι ασπίδα προστασίας µας στην πορεία µας προς το µέλλον.
Αξίζει νοµίζω, µνεία στον Εµµανουήλ Ροΐδη, ο οποίος έχει εµπνεύσει αρκετούς Έλληνες που έχουν ασκήσει αυστηρή κριτική
στη νοοτροπία µας και στο βιβλίο που είχε γράψει για το σκύλο
του, επισηµαίνοντας ότι δεν έχει σηµασία το σώµα, όσο το συναίσθηµα. Η αφοσίωση, η πίστη, και η αυταπάρνηση. Συναισθήµατα που σήµερα σπανίζουν στη χώρα µας.
Θα σχολιάσω τώρα το παράδειγµα που ανέφερε ο κ. Πλεύρης
το οποίο µε συγκλόνισε. Δεν ήξερα, αγαπητέ συνάδελφε, ότι
ήσασταν δικηγόρος των φιλοζωικών οργανώσεων. Είπατε ότι για
το βασανισµό που υπέστησαν πριν από λίγες µέρες δύο σκυλιά
από κάποιον αλλοδαπό, η ποινή που καταλογίστηκε µε βάση την
υφιστάµενη νοµοθεσία ήταν αντίστοιχη, αν κατάλαβα καλά, µε
την ποινή µιας απλής εξύβρισης. Αυτό και µόνο δείχνει ότι πρέπει
να θεσπίσουµε, αυστηρά και µόνιµα µέτρα.
Προσωπικά έχω ενστάσεις για το κατά πόσον θα µπορέσει το
νοµοσχέδιο να εφαρµοστεί στην πράξη. Περισσότερο, προσβλέπω προς τους «συναισθηµατικά αρµόδιους» που είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά κυρίως προς τους φιλόζωους που
δεν είναι απαραίτητα και ιδιοκτήτες. Αν θυµάστε, στην επιτροπή
ανέφερα ότι ο ιδιοκτήτης ενός ζώου δεν είναι απαραίτητο να
είναι και φιλόζωος.
Άκουσα την κ. Πιπιλή, αλλά και πολλούς συναδέλφους, να µιλούν για συµφέροντα. Δεν µπορούσα να πιστέψω ότι και εδώ, σ’
αυτόν τον τοµέα, υπάρχουν συµφέροντα. Μαθαίνω, όµως, σιγάσιγά!
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Όµως, εκείνο που έχει σηµασία είναι η παρέµβασή µας στις
αιτίες του προβλήµατος, δηλαδή στην παράνοµη εµπορία –την
εµπορία χωρίς άδεια- είτε µε παράνοµα εκτροφεία είτε µε παράνοµες εισαγωγές ή ακόµα και στις ανεπίτρεπτες συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
Η πολιτεία, θα έλεγα ότι είναι σηµαντικό να αξιοποιεί το διαδίκτυο. Το κάνουν ήδη οι φιλοζωικές οργανώσεις. Για ενηµέρωση,
για επικοινωνία µε τους εθελοντές τους, για επιµόρφωση, αλλά
και για µετάδοση της αγάπης για τα ζώα.
Κύριε Υπουργέ, η αιτιολογική έκθεση την οποία και διέτρεξα,
αναφέρει ότι µέχρι τώρα δεν αξιοποιήθηκε ο εθελοντισµός. Αυτό,
θα πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν, γιατί έχει σηµασία η
ζεύξη µε τις εθελοντικές οργανώσεις κυρίως στους τοµείς που
προανέφερα.
Το δεύτερο που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία, είναι να ελέγξει
την αύξηση του πληθυσµού. Έχουµε αντιληφθεί ότι το πρόβληµα
αυτό είναι πολύ σηµαντικό είτε αφορά σε εισαγωγές είτε
εκτροφή και εµπορία. Οι ειδικοί λένε ότι η χώρα δεν µπορεί να
απορροφήσει την παραγωγή. Ως εκ τούτου, λαµβανοµένης υπ’
όψιν και της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας –εδώ εγκαταλείπονται παιδιά, πόσο µάλλον ζώα συντροφιάς, τα βλέπουµε άλλωστε και στους δρόµους- θα δηµιουργηθεί ένα εκρηκτικό
πρόβληµα που δεν θα µπορούν να το αντιµετωπίσουν οι δήµοι!
Όσον αφορά την εφαρµογή του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να
ρωτήσω –και ενδεχοµένως µπορείτε να σχολιάσετε- γιατί απέτυχε ο προηγούµενος νόµος του 2003 που λίγο έως πολύ, επαναλαµβάνεται και επικαιροποιείται µε το παρόν θεσµικό πλαίσιο.
Για παράδειγµα όσον αφορά στην περισυλλογή των αδέσποτων.
Αφού προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων, γιατί δεν λύθηκε το πρόβληµα; Έφταιγαν οι µηχανισµοί
εφαρµογής; Έφταιγε κάτι άλλο που δεν έχουµε προβλέψει και
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο;
Όσον αφορά τους δήµους, θα ήταν καλό να γνωρίζαµε ποιοι
δήµοι εφήρµοσαν το νόµο του 2003, αν δηλαδή δηµιούργησαν
καταφύγια, αν τα λειτούργησαν, πόσα αδέσποτα περισυνέλεξαν,
πόσα έδωσαν για υιοθεσία κ.ο.κ..
Είναι σηµαντικό αυτό, γιατί πραγµατικά αν δεν αξιολογήσεις
µία νοµοθετική ρύθµιση στην εφαρµογή της, ίσως κάνεις λάθος
στην επικαιροποίησή της ή στη θέσπιση µιας άλλης.
Σχετικά µε την ενηµέρωση, συµφωνώ µε το άρθρο 18. Είναι
σηµαντικό να προβάλλονται σποτ στην τηλεόραση. Αν και αυτό
το προέβλεπε και ο ν. 3170 του 2003.
Όσον αφορά τον αγοραστή. Ο αγοραστής θα πρέπει να έχει
συναίσθηση της ευθύνης. Προσωπικά πιστεύω ότι, όταν αγοράζει κανείς ένα ζώο συντροφιάς, θα πρέπει να καταγράφονται όλα
τα στοιχεία του, όπως γίνεται, όταν αγοράζει αυτοκίνητο ή µοτοσυκλέτα. Βλέπουµε πολλές φορές, το βλέπω και στην πατρίδα
µου στη Χίο µε πολύ µεγάλη λύπη, εγκαταλελειµµένα ζώα συντροφιάς. Σήµερα είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί το εγκαταλελειµµένο ζώο µε τον ιδιοκτήτη.
Είχα µιλήσει στην επιτροπή και για τα άρθρα 12 και 16, σχετικά
µε την απαγόρευση της µετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού κακοποίησης ζώων. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ την προσοχή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας προσέχω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν γνωρίζω αν έχετε
λάβει υπ’ όψιν σας την παρατήρησή µου. Αν δηλαδή µπορούµε
να απαγορεύσουµε και την αναµετάδοση µονοµαχιών ζώων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, το βάλαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι πολύ που το
ακούω.
Τώρα, σχετικά µε το άρθρο 22, τα είχαµε πει και στην επιτροπή
και συγκεκριµένα για τις διατάξεις του νόµου περί θήρας του
86/1969 οι οποίες δεν θίγονται. Σας είχα πει ότι προσωπικά πιστεύω πως τα εκτροφεία –και νοµίζω όλος ο κόσµος συµφωνείδεν δηµιουργούν διαταραχές στην πανίδα και ως εκ τούτου, καλό
θα ήταν -αν το λάβατε και αυτό υπ’ όψιν, να µου το πείτε- να
υπάρξει διάκριση του άγριου ζώου, από το άγριο ζώο που εκτρέφεται για θήραµα, είτε στο άρθρο 1 που αφορά τους ορισµούς
είτε στο άρθρο 13 που αφορά τις εξαιρέσεις. Νοµίζω ότι το θέµα
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αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Μία τέτοια διάκριση έχει σηµασία, για να µη δηµιουργείται σύγχυση και να µην αντιµετωπίζονται τα άγρια ζώα που εκτρέφονται για θήραµα µε άλλη λογική.
Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ και ελπίζω να αποδειχθεί
στην πράξη η δυνατότητα ορθής εφαρµογής του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το
λόγο.
Παρέµβαση θέλετε να κάνετε κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τριάντα δευτερόλεπτα θέλω µόνο, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Μουσουρούλη, επειδή κάνατε θετικές παρατηρήσεις και
κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, να σας πω το εξής: Στις δύο τελικές σας επισηµάνσεις, στο τέλος του άρθρου 16 προστίθεται το εδάφιο:
«βάσει του οποίου στην ανωτέρω απαγόρευση συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση της µονοµαχίας µεταξύ ζώων». Έγινε δεκτό
και συµπεριλήφθη απολύτως.
Όσον αφορά δε, το ζήτηµα των θηραµάτων που θέτετε, πρέπει
να σας πω ότι υπάρχει µία εντελώς ξεχωριστή νοµοθεσία, που
υπαγορεύει τα της εκτροφής θηραµάτων.
Πάµε σε ένα άλλο πεδίο το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε τα
εκτροφεία ζώων συντροφιάς. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό,
έχει τις δικές του ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ιωάννης Κοραντής έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρσι τον Αύγουστο, ένα δηµοσίευµα µίας εβδοµαδιαίας εφηµερίδας µεγάλης κυκλοφορίας τιτλοφορείτο «Αδέσποτα, ο πολιτισµός σε πτώχευση». Χαίρω όµως
ιδιαιτέρως, ότι το νοµοθέτηµα το οποίο έχουµε µπροστά µας
προς υιοθέτηση σήµερα, διαψεύδει ακριβώς αυτό το δηµοσίευµα. Όχι ο πολιτισµός µας δεν είναι σε πτώχευση.
Μέσα σε µια ασφυκτική καθηµερινότητα, µέσα σε µια οικονοµική µέγγενη που µας οδηγεί σε όλο και πιο δύσκολες και δυσάρεστες ατραπούς, υπάρχει µ’ αυτό το νοµοθέτηµα η απόδειξη
–όχι η ένδειξη- ότι δεν έχουµε χάσει τον πολιτισµό µας, ότι δεν
έχουµε χάσει την ευαισθησία µας, ότι δεν έχουµε χάσει αυτό το
οποίο σε τελευταία ανάλυση, κύριε Υφυπουργέ, υπήρξαµε πάντοτε, το προπύργιο του πολιτισµού. Και νοµίζω ότι σας αξίζουν
συγχαρητήρια, διότι ειδικά σ’ αυτήν εδώ την περίοδο, είχατε το
θάρρος να φέρετε, ύστερα από ενάµιση περίπου χρόνο πολλαπλών συζητήσεων, προς συζήτηση και έγκριση ένα νοµοσχέδιο
το οποίο δεν θα σας έλεγα ότι είναι άριστο -διότι κανένα νοµοσχέδιο δεν είναι ποτέ άριστο- αλλά αναµφισβήτητα είναι το καλύτερο δυνατό υπό τις σηµερινές περιστάσεις και συνθήκες.
Απ’ ό,τι µπόρεσα να διαπιστώσω, αλλά και συζητώντας µε τους
συναδέλφους µου που συµµετείχαν στις διεργασίες στην αρµόδια επιτροπή, νοµίζω ότι ξεκινήσατε ουσιαστικά από το µηδέν,
ακούσατε πολύ κόσµο και προσπαθήσατε να συγκεράσετε διιστάµενες ενίοτε απόλυτα απόψεις –και νοµίζω ότι αντιλαµβάνεστε τι εννοώ, διότι είναι προφανές ότι αυτό το ζήτηµα και θέλγει,
αλλά και εξάπτει- και πιστεύω ότι ήρθατε µε ένα κείµενο ζυγισµένο, σοβαρό, ρεαλιστικό και κυρίως εφαρµόσιµο.
Εγώ έχω να κάνω λίγες παρατηρήσεις συµπληρωµατικά προς
όσα ήδη είπαν οι συνάδελφοι.
Θα θυµάστε ασφαλώς, κύριε Υφυπουργέ, ότι πέρυσι το Σεπτέµβριο, όταν το κόµµα µας είχε κάνει µια επερώτηση ακριβώς
πάνω στο θέµα των αδέσποτων και δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, είχα επισηµάνει δύο κυρίως θέµατα.
Το πρώτο θέµα είχε να κάνει µε την ανάγκη αυστηροποίησης
της νοµοθεσίας, όσον αφορούσε την κακοµεταχείριση των ζώων.
Έβρισκα τότε και εξακολουθώ να βρίσκω -αλλά λιγότερο σήµερα, όπως διαπιστώνω από την εξέλιξη- εξαιρετικά ισχνές και
ελαφρές τις ποινές που επιβάλλονταν σε όλους όσοι κακοµεταχειρίζονταν τα ζώα. Έξι µήνες φυλάκιση, όπως είπε και ο συνά-
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δελφος κ. Πλεύρης, ουσιαστικά ισούται µε µια συκοφαντική δυσφήµιση, όταν κάποιος έχει κατατραυµατίσει, σακατέψει, κάψει,
γδάρει κυριολεκτικά, ζωντανό, ένα ζώο.
Και µε την ευκαιρία αυτή, πρέπει να σας πω ότι δεν θα παρενέβαινα σήµερα, αν δεν είχα διαβάσει στην προχθεσινή «REAL
NEWS» ένα άρθρο που αφορούσε τα παράνοµα εκτροφεία, κολαστήρια σε όλη την Ελλάδα και κυκλώµατα που κρατούν φυλακισµένα σε άθλιες συνθήκες καθαρόαιµα σκυλιά, µε µόνο σκοπό
τη µαζική αναπαραγωγή και πώλησή τους έναντι εκατοντάδων
ευρώ. Σύµφωνα µε το άρθρο, τα ζώα κρατούνται σε κλουβιά και
εξαναγκάζονται να γεννούν µέχρι θανάτου και όταν κριθούν µη
παραγωγικά, τα σκοτώνουν.
Αυτό µόλις προχθές, κύριε Υπουργέ. Είπα, λοιπόν, µέσα µου
ότι δεν µπορώ και δεν πρόκειται να σιωπήσω, διότι τώρα πραγµατικά, πρέπει να ακουστεί η φωνή όλων όσοι υποστηρίζουν ότι
ως εδώ και µη παρέκει. Και ας µην έρθει κάποιος να πει ενδεχοµένως ότι µ’ αυτά τα µέτρα θα αυξηθεί ο υπερπληθυσµός των
φυλακών. Με άλλους τρόπους θα µειωθεί ο υπερπληθυσµός των
φυλακών και όχι µε τη µη υποδειγµατική τήρηση και εφαρµογή
αυστηρών ποινών.
Σας λέω από καρδιάς «µπράβο» στην αυστηροποίηση που
φέρνετε. Άλλωστε, οι ποινές είναι µετατρέψιµες. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι διαθέσιµος να µετατρέψει µια πολυετή ποινή, πληρώνοντας και µάλιστα σήµερα. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό το λόγο να
το σκεφθεί πολύ περισσότερο, όταν θα είναι να ακρωτηριάσει
ένα σκύλο ή να του κόψει την ουρά ή να τον κάψει ζωντανό ή να
του ανοίξει τα έντερα ή να τον κινηµατογραφήσει, για να προβάλει αυτές τις «ωραίες» σκηνές στο διαδίκτυο.
Επίσης, κάνατε κάτι το οποίο είχαµε ζητήσει –δεν ήµουν ο
µόνος- την άσκηση, δηλαδή, διαπαιδαγώγησης, προβλέποντας
στο άρθρο 16 τη συνεργασία των Υπουργείων σας µε αρµόδιους
φορείς, για οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων κ.ο.κ.. Ίσως
νοµοτεχνικά να µην είναι εφικτό, το να έµπαινε µέσα µια ρητή
αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας πιστεύω ότι είναι κατ’ εξοχήν αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι αρµόδιο, για να φέρει αυτό το ζήτηµα της παιδείας, όσον αφορά
την αγάπη προς τα ζώα µέσα στα σχολεία, µέσα στην εκπαίδευση. Το αφήνω στην κρίση σας, ως προς τον καλύτερο τρόπο
εξευρέσεως µιας λύσης σε αυτό το ζήτηµα. Θεωρώ ότι η έννοια
«φορείς» ασφαλώς το καλύπτει.
Θα ήθελα να κάνω δυο παρατηρήσεις για να ολοκληρώσω που
ίσως δεν στερούνται σηµασίας ως προς την καθηµερινότητα. Στο
άρθρο 10, όσον αφορά στη µεταφορά, κάνετε αναφορά στη µεταφορά µικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδροµικά και σταθερής τροχιάς µέσα µαζικής µεταφοράς. Το
ερώτηµα το οποίο θα προκύψει στην πράξη, κύριε Υφυπουργέ,
είναι τι εννοείται µε τον όρο «µικρά ζώα». Δηλαδή, πάει µε το µέγεθος ή µε το βάρος; Ένα µαλτεζάκι είναι µικρό ζώο. Ένα κουταβάκι λυκόσκυλο είναι µικρό ζώο; Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν
διάφοροι, οι οποίοι προβάλλουν διάφορες αντιρρήσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μου επιτρέπετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στους ορισµούς, κύριε Κοραντή, υπάρχει ο
ορισµός του µικρού ζώου συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν
υπερβαίνει τα δέκα κιλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Θαυµάσια. Άρα απαντήσατε ήδη στην
παρατήρησή µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο σηµείο είναι η τροποποίηση του σχεδίου νόµου,
όσον αφορά τη δυνατότητα να επιτρέπονται ζώα στην πυλωτή,
στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο µιας πολυκατοικίας, εφόσον υφίσταται η οµόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών. Σας θέτω απλά υπ’ όψιν προς προβληµατισµό, ένα πρακτικό παράδειγµα. Για µια µικρή πολυκατοικία
αυτό είναι κατανοητό. Πρέπει να υπάρχει οµόνοια και συµφωνία.
Τώρα, αν έχουµε µια πολυκατοικία µε σαράντα διαµερίσµατα,
όπου πολλοί έχουν ζώα και κάποιοι είναι αδιάφοροι και υπάρχει
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ένας, ο οποίος είναι µυστήριος. Όταν ζητάτε οµόφωνη απόφαση,
αυτός ο ένας θα εµποδίσει όλους τους άλλους, εφόσον τηρούν
βεβαίως, όλες τις προϋποθέσεις, που πολύ ορθά θέτετε µέσα
στο νόµο, να έχουν αυτήν τη δυνατότητα να κινούνται υπό εποπτεία, έλεγχο και ούτω καθεξής τα ζώα στην πυλωτή; Αυτό το
θέτω απλώς ως προβληµατισµό.
Σαφέστατα υπερψηφίζω – και το λέω ευθέως και µε τα δυο
χέρια- ως ζωόφιλος και όχι µόνο, αυτό το νοµοθέτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Νικόλαος Καντερές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα οικονοµική δύσκολη συγκυρία µε τα διάφορα προβλήµατα που απορρέουν από αυτή, θα µπορούσε κανείς να πει ότι
το µοναδικό µέληµα της πολιτείας θα έπρεπε να είναι µια κουβέντα γύρω από το µνηµόνιο, το κούρεµα και τη νέα δανειακή
σύµβαση. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι ένα κράτος για να λειτουργεί εύρυθµα, πρέπει να ρυθµίζει ταυτόχρονα και άλλα ζητήµατα
που αφορούν τοµείς όπως το περιβάλλον, την παιδεία και τον
πολιτισµό. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να επανέλθει
η οικονοµία σε σωστή λειτουργία και εν τω µεταξύ να έχουν
απορρυθµιστεί όλα τα υπόλοιπα, δηµιουργεί εκ νέου, προβληµατικές καταστάσεις.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ, ότι το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς σχετίζεται άµεσα µε το
επίπεδο παιδείας, κουλτούρας και πολιτισµού, που οφείλουν να
επιδεικνύουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις σχέσεις τους µε
τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα.
Η προστασία των ζώων έχει να κάνει µε τον πολιτισµό µας, µε
την ευαισθησία του καθενός µας και τέλος µε την ποιότητα ζωής,
όχι µόνο των ζώων, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων. Όπως η
αγάπη και η προστασία του περιβάλλοντος, έτσι και ο σεβασµός
προς τα ζώα από τον κάθε πολίτη είναι πρώτιστο θέµα πολιτισµού και παιδείας.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται, λοιπόν, σε µια οµολογουµένως
δύσκολη περίοδο, να αναδείξει αυτά τα θέµατα και παράλληλα
να δηµιουργήσει αφ’ ενός ένα πιο ολοκληρωµένο πλαίσιο συνύπαρξης των ζώων µε τον άνθρωπο και αφ’ ετέρου ένα αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας από τυχόν κακοποιήσεις, που δυστυχώς µέχρι σήµερα, έµεναν σε µεγάλο βαθµό ατιµώρητες.
Επιτρέψτε µου εξαρχής να τονίσω ότι προσωπικά, θεωρώ αυτό
το νοµοσχέδιο παρά τις όποιες αδυναµίες του και τα σηµεία κριτικής που θα αναδείξουµε στη συζήτηση κατά τα άρθρα, ότι κινείται προς µια θετική κατεύθυνση. Αν λάβουµε υπ’ όψιν τις
εικόνες κακοποίησης των ζώων και τις ενίοτε άθλιες συνθήκες
διαβίωσής τους, τότε πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε πως υπήρχε
όντως άµεση ανάγκη δηµιουργίας ενός επικαιροποιηµένου πλαισίου κανόνων που θα αυστηροποιούσε τις ποινές κακοποίησης,
ενώ παράλληλα θα αποσαφήνιζε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων, απέναντι στους συµπολίτες, αλλά και την πολιτεία.
Δεν θέλω να επαναλάβω πράγµατα που ήδη έχουν ειπωθεί,
όµως θέλω να τονίσω τη σηµασία που έχει η ουσιαστική εφαρµογή του νέου νόµου που έρχεται να αντικαταστήσει το ν.
3170/2003 που δυστυχώς, δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Η πολιτεία, τα
συναρµόδια Υπουργεία αλλά και οι δήµοι οφείλουν να κάνουν
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το νέο νοµικό πλαίσιο να δηµιουργήσει µέσα από την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεών του την απαραίτητη κουλτούρα και παιδεία στους πολίτες.
Επίσης θέλω να αναφερθώ στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι δήµοι µε το νέο νόµο. Ήδη έχει αναφερθεί ότι οι υποχρεώσεις των δήµων για την καταγραφή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων µε βάση τις προβλέψεις του παρόντος νοµοσχεδίου, συνεπάγονται και ένα οικονοµικό κόστος. Ο κύριος
Υπουργός τόνισε ότι αυτό το κόστος θα αµβλύνεται από τρεις
διαφορετικές πηγές πόρων.
Εγώ από πλευράς µου θέλω να επισηµάνω στον κύριο
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Υπουργό ότι από την εφαρµογή του «Καλλικράτη» τα προβλήµατα των δήµων και δη τα οικονοµικά, έχουν πολλαπλασιαστεί.
Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τους απαραίτητους πόρους, οι δήµοι
δεν θα µπορέσουν να εφαρµόσουν το νόµο. Σας θυµίζω ότι ο τελευταίος νόµος, ο 3170/2003, προέβλεπε κονδύλια πέραν των 10
εκατοµµυρίων ευρώ που όµως ποτέ δεν αποδόθηκαν και ως εκ
τούτου, ποτέ δεν εφαρµόστηκε ο νόµος.
Θα ήθελα να αναφέρω και ένα δεύτερο σηµείο: Υπάρχουν
δήµοι, όπως για παράδειγµα οι Αχαρνές Αττικής που, ως γνωστό,
δεν είναι µικρός δήµος, αλλά σήµερα αντιµετωπίζει τόσο έντονο
οικονοµικό αδιέξοδο που αν δεν λυθούν άµεσα κάποια ζητήµατα
µε τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονοµικών, αυτός ο δήµος θα
αδυνατεί να πληρώσει µέχρι και τους µισθούς των υπαλλήλων
του. Αντίστοιχοι δήµοι µε οικονοµικές δυσκολίες υπάρχουν βεβαίως σ’ όλη την Ελλάδα. Σ’ έναν τέτοιο δήµο, η πολιτεία δεν
µπορεί να περιµένει την εφαρµογή των διατάξεων χωρίς να καλύψει άµεσα –για να µην πω εκ των προτέρων- τα έξοδα που συνεπάγονται απ’ αυτήν. Αυτό το τονίζω τώρα στους αρµόδιους
Υπουργούς, ώστε να είµαστε ξεκάθαροι για το ζήτηµα των
πόρων. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει δηλαδή η αντίληψη «κάντε
τώρα αυτά που προβλέπει ο νέος νόµος, αλλά τα έξοδα θα τα
καλύψουµε όποτε µπορέσουµε». Αν γίνει κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι οι νέες ρυθµίσεις θα µείνουν ανεφάρµοστες, όπως
είχε γίνει και το 2003.
Ένα ακόµα ζήτηµα που οφείλετε να διασφαλίσετε περαιτέρω,
αφορά την παράνοµη εκτροφή και εµπορία ζώων. Το αναφέρω
αυτό, καθώς µού έκανε µεγάλη εντύπωση η αναφορά συναδέλφου ότι στην πατρίδα µας κατατίθενται κάθε χρόνο, δεκαπέντε
χιλιάδες αιτήσεις για πιστοποίηση καθαροαιµίας κουταβιών, τη
στιγµή που οι αιτήσεις για πιστοποίηση σε άλλες χώρες είναι
µόλις µερικές εκατοντάδες. Αυτό καταδεικνύει µε απόλυτη σαφήνεια, ότι στην Ελλάδα παίζεται κάποιο παιχνίδι και αναµφίβολα
τα κίνητρα δεν είναι άλλα παρά οικονοµικά. Κύριε Υπουργέ, ελέγχοντας µε αποτελεσµατικό τρόπο την εκτροφή και την εµπορία,
µπορεί να µπει επιτέλους ένα φρένο στο φαύλο κύκλο.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω για µία ακόµα φορά ότι οι σχέσεις
ανθρώπων και ζώων είναι βασικά θέµα παιδείας και πολιτισµού.
Ευαισθητοποιώντας και ενηµερώνοντας τους πολίτες, µπορούµε
να περιορίσουµε δραστικά το φαινόµενο των αδέσποτων ζώων
µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την κοινωνία και
ταυτόχρονα να οµαλοποιήσουµε τη συµβίωση των ζώων µε
όλους τους πολίτες, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε όχι. Ψηφίζω λοιπόν
επί της αρχής το εν λόγω νοµοσχέδιο σαν φιλόζωος.
Αναφέρω και κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό, ότι στην περιοχή
µου, στην Περιφέρεια Αττικής, υπάρχει και µία εκκλησία του
Αγίου Μόδεστου. Εκεί στις 16 Δεκεµβρίου κάθε χρόνο, µαζεύονται κάτοικοι της περιοχής, για να πάνε µε τα ζώα τους για να ευλογήσει ο παπάς, ο παπα-Μανώλης συγκεκριµένα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άνθρωποι αργήσαµε να αποδεχθούµε και να αναγνωρίσουµε τα ζώα ως συναισθανόµενα
όντα, παρ’ όλο που έχει αποδειχθεί και επιστηµονικά ότι έχουν
ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες παρόµοιες µε τις δικές µας.
Όπως και οι άνθρωποι, τα ζώα πονούν, υποφέρουν, αγαπούν, θυµούνται, χρειάζονται συντροφιά.
Εντούτοις χρειάστηκε να φτάσουµε στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα, ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν την
ανάγκη της προστασίας των ζώων και την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους. Μόλις το 1977 κυρώθηκε η Eυρωπαϊκή Σύµβαση Προστασίας των Ζώων, κατά τη διάρκεια της διεθνούς
µεταφοράς τους και το 1981 τέθηκε µε το ν. 1197 ένα πρώτο
πλαίσιο προστασίας των ζώων.
Παρ’ όλο που οι νοµοθεσίες δεν είναι ακόµα ολοκληρωµένες,
τα ζώα αντιµετωπίζονται τουλάχιστον ως υποκείµενα του δικαίου
και εµείς ως πολίτες, αντιλαµβανόµαστε ότι έχουµε καθήκον να
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τα σεβόµαστε και να τα προστατεύουµε.
Σήµερα καλούµαστε ως µέλη του eλληνικού Κοινοβουλίου να
εκσυγχρονίσουµε και να βελτιώσουµε το υπάρχον νοµοθετικό
πλαίσιο, ώστε η νοµοθεσία για την προστασία των ζώων να καταστεί πιο αποτελεσµατική και πιο ουσιώδης. Κάνουµε ένα θετικό
και ουσιαστικό βήµα για τη δηµιουργία ενός ικανοποιητικού και
αυστηρού θεσµικού πλαισίου ως προς τη συµπεριφορά του ανθρώπου στα ζώα. Εισάγουµε ένα νόµο που ελπίζω να γίνει η
αφορµή να αφυπνισθεί η κοινωνία.
Στο Υπουργείο δηµιουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση
σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε είδους ζώου σε
τσίρκο ή άλλο παρεµφερές δηµόσιο θέαµα, καθώς και οποιαδήποτε δηµόσια έκθεση ζώου για κερδοσκοπικό σκοπό. Απαγορεύεται η συµµετοχή ακρωτηριασµένου ζώου σε εκθέσεις.
Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήµανση για τους προς
πώληση σκύλους και γάτες, καθώς και για όλες ανεξαιρέτως τις
γάτες και τους σκύλους που περισυλλέγονται. Απαγορεύεται η
είσοδος στην Ελλάδα ζώων συντροφιάς που δεν έχουν σηµανθεί
ηλεκτρονικά. Οµοίως απαγορεύεται η γνωστοποίηση αναγγελιών
για υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ζώων συντροφιάς εάν δεν
αναφέρεται και ο αριθµός ηλεκτρονικής σήµανσης. Καθορίζονται
συγκεκριµένοι κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται από
τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και θεσµοθετείται, για λόγους
απλοποίησης, ενιαίο βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο των ζώων
συγχρόνως.
Δηµιουργείται ένα οργανωµένο σύστηµα περισυλλογής και
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε κάθε δήµο, σε συνεργασία
µε φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, ενώ παράλληλα θεσµοθετείται η ευθύνη του δήµου για κάθε βλάβη ή ζηµιά που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα.
Τα δηµοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων αποτελούν χώρους
προσωρινής και όχι µόνιµης παραµονής των αδέσποτων. Στα καταφύγια αυτά θα παρέχεται αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα
που το έχουν ανάγκη.
Όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται, σηµαίνονται, στειρώνονται και περιθάλπονται. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα αδέσποτα ζώα, γίνονται από κτηνιάτρους ακόµα και σε
κινητές µονάδες, µετά από σχετική άδεια.
Προβλέπεται η δυνατότητα µεταφοράς µικρών ζώων συντροφιάς µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, εφόσον είναι τοποθετηµένα
σε ασφαλές κλουβί και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό τους.
Τέλος, προβλέπεται αυστηροποίηση τόσο των ποινικών κυρώσεων όσο και των διοικητικών προστίµων που γίνονται ακόµα πιο
αυστηρά, σε περίπτωση υποτροπής.
Η κακοποίηση και η βάναυση µεταχείριση των ζώων τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή έως και 30.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την επικαιροποίηση
του θεσµικού πλαισίου είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε σε
ριζική αλλαγή νοοτροπίας, καθώς ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια διαιωνίζεται µία κάκιστη νοοτροπία από κάποιους. Είναι
παράδοξο, αλλά στην περιφέρεια όπου οι περισσότεροι άνθρωποι συµβιώνουν µε τα ζώα, παρατηρούνται και οι περισσότερες
περιπτώσεις κακοποιήσεων. Σε όλη την ελληνική επικράτεια γίνεται κακοποίηση αδέσποτων και δεσποζοµένων ζώων, που µε
το παρόν σχέδιο νόµου θα τιµωρούνται στο εξής µε αυστηρότητα,όπως αρµόζει σε εγκλήµατα.
Το γεγονός ότι παράλληλα πληθαίνουν και οι καταγγελίες
εναντίον εκείνων που κακοποιούν ζώα, είναι ενδεικτικό ότι αυτά
τα γεγονότα έχουν αρχίσει να προκαλούν έντονα το κοινό αίσθηµα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο αισιόδοξο µήνυµα για όλους
µας, καθώς σηµαίνει πως οι περισσότεροι συµπολίτες µας αντιδρούν σε αυτήν τη νοσηρή νοοτροπία, καταγγέλλοντας τα αποτρόπαια περιστατικά εναντίον των ζώων. Ίσως αυτή η συγκυρία,
που το κοινό αίσθηµα προκαλείται και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καταθέτει το εν λόγω νοµοσχέδιο, να
είναι η κατάλληλη στιγµή η ελληνική κοινωνία να αναθεωρήσει
τη στάση και τη νοοτροπία της σχετικά µε τα ζώα. Να αναγνωρίσουµε το σεβασµό και το δικαίωµα που έχουν και αυτά στη ζωή
και να στηρίξουµε το έργο των φιλοζωικών οργανώσεων, των
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δήµων και του κράτους σε αυτήν την κατεύθυνση.
Επιπλέον, θα ήθελα να επισηµάνω και µία ακόµα µελανή πτυχή
αυτής της συµπεριφοράς απέναντι στα ζώα. Τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στον τουρισµό της χώρας. Η εικόνα
της κακοποίησης δηµιουργεί αποστροφή σε κάθε πιθανό επισκέπτη της χώρας, όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες ξένες ιστοσελίδες ενηµέρωσης ή blogs, ενώ η αποκατάσταση της ευζωίας
των ζώων θα ευνοήσει την τουριστική ανάπτυξη. Όσο, όµως,
οφείλουµε να σεβαστούµε τους τουρίστες που µας επιλέγουν,
άλλο τόσο και περισσότερο έχουµε χρέος να δείξουµε σεβασµό
στη φύση και να µη λησµονούµε ότι η συµπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ζώα αποτελεί αλάθητο κριτήριο και δείκτη του
πολιτισµού µίας κοινωνίας.
Η νοµοθεσία σίγουρα δεν µπορεί αυτοµάτως να µεταµορφώσει την παρούσα κατάσταση. Από τη µία πλευρά, θα πρέπει οι
δηµόσιοι και δηµοτικοί φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή
της να την περιφρουρήσουν σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη
πλευρά, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε µε κάθε δυνατό µέσο µία
παιδεία που θα ανυψώνει ηθικά και θα εισάγει µια διαφορετική
κουλτούρα στην κοινωνία µας.
Όλα τα προβλήµατα που ξεκινούν από τις κακοποιήσεις των
ζώων, ως και την αδιαφορία για την επιβίωσή τους, ξεκινούν από
την έλλειψη κουλτούρας συµβίωσης µε άλλα έµβια όντα. Η
αγάπη, η συµπόνια, ο σεβασµός προς τα ζώα είναι δείγµα πολιτισµού, ανθρωπιάς και ηθικής ανύψωσης του ανθρώπου και της
κοινωνίας. Αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αναδεικνύουν και
τη διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα έµβια όντα, καθώς
ο άνθρωπος είναι το µόνο όν που αναγνωρίζει τη γνωστή ρήση
του Ιπποκράτη, ότι η ψυχή είναι ίδια για όλα τα πλάσµατα παρ’
όλο που το σώµα τους είναι διαφορετικό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γιώργος
Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία
ότι το συζητούµενο σήµερα νοµοσχέδιο ήταν όχι απλώς αναγκαίο να καταρτιστεί, αλλά ενδεχοµένως θα έπρεπε να έχει έρθει
νωρίτερα στο Κοινοβούλιό µας.
Ασφαλώς, τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα σε ό,τι αφορά τη
συµβίωσή µας µε τα οικόσιτα ζώα, τα ζώα συντροφιάς, όπως τα
λέµε συνήθως, έχουν σηµαντικά βελτιωθεί. Όµως, δεν υπάρχει
υποθέτω και καµµία αµφιβολία ότι σε σύγκριση µε άλλες προηγµένες χώρες και εταίρους µας είµαστε, δυστυχώς, ακόµα ουραγοί στη θεώρηση αυτού του ζητήµατος τόσο από πλευράς
πολιτισµού, όσο και από πλευράς προστασίας της ίδιας της κοινωνίας µας.
Θα ήθελα πραγµατικά από αυτό το Βήµα της Βουλής, να συγχαρώ τους συλλόγους ζωοφίλων για την πραγµατικά εθελοντική
προσφορά τους, που είναι και ενθαρρυντική και αξιέπαινη και
στέλνει το µήνυµα ότι η προστασία των ζώων δεν είναι απλώς
υποχρέωση όλων µας προς τους πιστούς µας φίλους, αλλά είναι
απόδειξη σεβασµού στη ζωή, είναι πολιτισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από διακόσια χρόνια και
κάτι, ο µεγάλος Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει µια φράση που έµεινε
ιστορική. Μετράω, είπε, τον πολιτισµό µιας χώρας από το σεβασµό και την αγάπη του λαού για τα ζώα. Και πολύ πρόσφατα στο
Βέλγιο, µια χώρα µε αυστηρότατους νόµους για την προστασία
των ζώων, διαπρεπής νοµοµαθής, εισαγγελικός λειτουργός και
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του IBS των Βρυξελλών, χαρακτήρισε τη συγκεκριµένη νοµοθεσία απαράδεκτα επιεική. Και όταν
έκπληκτοι οι φοιτητές του στο αµφιθέατρο των ρώτησαν γιατί το
λέει αυτό, απήντησε, ότι, όταν ένας άνθρωπος µε τόση ευκολία,
µε τόσο σαδισµό και µε απανθρωπιά βασανίζει ή ακόµα σκοτώνει
οικόσιτα, απροστάτευτα ζώα, το κάνει γιατί οι ποινές είναι µικρές
και θα το έκανε µε την ίδια ευκολία και σε ανθρώπους, αν θα αντιµετώπιζε τις ίδιες χαµηλές ποινές.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που προανέφερα
θα έπρεπε να συνεκτιµηθούν µε τις σύγχρονες συνθήκες ζωής,
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µε τα νέα δεδοµένα που έχουν πλέον διαµορφωθεί στη σχέση
µας, µε τα οικόσιτα ζώα και αυτό δεν µπορεί να είναι άσχετο από
την πραγµατικότητα που βιώνουµε σήµερα.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να πω ότι παρατηρούµε µεγάλη αύξηση του
αριθµού τών αδέσποτων ζώων, τα οποία αντιµετωπίζονται όλο
και µε µεγαλύτερη αγριότητα, θα έλεγα απανθρωπιά. Είναι υπεύθυνα τα δυστυχή ζώα γι’ αυτό; Φταίει το ζώο που το έκανε δώρο
ένας πατέρας υποκύπτοντας στις παρακλήσεις του µικρού παιδιού ή η οικογένειά του, που, ελαφρά τη καρδία, το αποδέχτηκε
και όταν το θεώρησε ενοχλητικό το πέταξε έξω από την πόρτα
στην τύχη του;
Μήπως, λέω µήπως, πέρα και πάνω από αυτήν τη νοοτροπία
φταίει πρωτίστως, ότι στη χώρα µας αποτελούν ουσιώδες είδος
σε ανεπαρκεία, οι υπηρεσίες δήµων που µε εξασφαλισµένους
τούς αναγκαίους πόρους, όπως σε όλες τις πολιτισµένες χώρες,
εντός και εκτός Ευρώπης, αναλαµβάνουν µε ένα απλό τηλεφώνηµα ενός τυχαίου πολίτη, να περισυλλέξουν αυτό το ζώο και να
το περιθάλψουν; Και ασφαλώς στη συνέχεια, να αναζητήσουν µε
αλάνθαστο ηλεκτρονικό σύστηµα που διαθέτει αλλά δεν το αξιοποιεί η χώρα µας, τους ιδιοκτήτες του και να τους θέσουν ενώπιον και των αστικών και των ποινικών ευθυνών τους;
Δεν νοµίζω να διαφωνήσει κανείς από εµάς ότι µια ευνοµούµενη πολιτεία το πρώτο που οφείλει να διασφαλίσει είναι η δηµόσια υγεία, ότι στο θέµα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων,
αυτό πρωτεύει. Αλλά ούτε και αυτό το στοιχειώδες δεν πρόκειται
να πετύχουµε, αν δεν προτάξουµε την ανάγκη της µεγάλης ανατροπής, να αναδείξουµε µέσω παιδείας ως µέγιστη πολιτιστική
αξία, το σεβασµό για τα ζώα και το περιβάλλον, να κάνουµε τις
αναγκαίες ανατροπές, να αποδείξουµε πού ακριβώς βρίσκεται
το πρόβληµα και να οδηγηθούµε στη λύση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο και πάνω δεκαετίες ο αείµνηστος Μιλτιάδης Έβερτ είχε ταράξει τα νερά. Καταργούσε τους περιβόητους κανονισµούς πολυκατοικιών, που
αυθαίρετα, ανόητα ή από άγνοια απαγόρευαν την κατοχή έστω
και ενός κατοικιδίου σε οποιοδήποτε διαµέρισµα. Ήταν η αρχή
µιας πραγµατικής επανάστασης στο τεράστιο κοινωνικό και πολιτιστικό ζήτηµα της συµβίωσης του ανθρώπου µε τα ζώα και
ήταν προχωρηµένο και ήταν πρωτοποριακό, διότι καθόριζε όχι
µόνο τα δικαιώµατα των ζώων αλλά και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους, υποχρεώσεις στο σεβασµό της ησυχίας των συνοίκων και γειτόνων, το σεβασµό της υποχρέωσης της τήρησης
αυστηρότατων κανόνων υγιεινής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας έχουµε βρεθεί σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και εκτός αυτής. Έχει κάποιος
από εµάς βρεθεί αντιµέτωπος µε το θέαµα της δικής µας πρωτεύουσας; Αδέσποτα ζώα στον Άγνωστο Στρατιώτη, στις νησίδες
της λεωφόρου Αµαλίας, παντού σε όλη την Αθήνα. Όχι ασφαλώς. Φταίνε τα ζώα γι’ αυτό ή µήπως η απανθρωπιά, η αδιαφορία
για το περιβάλλον και τον πολιτισµό, κάποιοι που έχουν αναγάγει
σε θεό το κέρδος από την εµπορία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2003 µε υπουργική απόφαση
δόθηκε στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο η διατήρηση της
βάσης δεδοµένων για τα υπάρχοντα ζώα. Δεν έδωσε καµµιά κρατική επιχορήγηση και εντούτοις ήταν τέτοια η επιτυχία, ώστε εισπράξαµε και τα συγχαρητήρια των τότε Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. Γιατί µια
βάση δεδοµένων που διατηρείται χωρίς κρατική επιχορήγηση και
δεν βαρύνει ούτε τον ιδιοκτήτη του ζώου στο οποίο εµφυτεύεται
το µικροτσίπ ούτε το δηµόσιο, θέλετε να τη µεταφέρετε έστω,
για κάποια λεφτά, στο Υπουργείο; Υπάρχει τόση άνεση χρόνου;
Έχουν λυθεί όλα τα προβλήµατα; Περισσεύει χρόνος για να πάρετε την ηλεκτρονική τράπεζα δεδοµένων από τον Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό Σύλλογο, η οποία είναι ευρωπαϊκά πιστοποιηµένη µε
ISO και κάνει µάλιστα πολύ καλά τη δουλειά; Θέλετε να βελτιώσετε αυτή τη βάση; Βελτιώστε την. Θεσµοθετήστε κανόνες.
Ελέγξτε, βάλτε δικλίδες ασφαλείας.
Και κάτι ακόµη, κύριε Υπουργέ. Όταν σε όλον τον κόσµο εκσυγχρονίζεται, περιορίζεται µέρα µε την ηµέρα ο κρατικός παρεµβατισµός και αρµοδιότητες, µέχρι πρότινος, κρατικές
εκχωρούνται στον αποδεδειγµένα πιο δραστήριο, πιο αποτελε-
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σµατικό ιδιωτικό τοµέα, εµείς τι κάνουµε; Πισωγυρίζουµε και
αφαιρούµε πετυχηµένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των
ιδιωτών, για να τις επαναφέρουµε στον κρατικό τοµέα; Γιατί το
κάνουµε, κύριε Υπουργέ, αυτό; Δώστε τις εξηγήσεις.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί δηµιουργούν
έντονο προβληµατισµό, οι αναφορές γύρω από τους αλλοδαπούς εθελοντές σε κτηνιατρική µονάδα που περιφέρονται σε όλη
την Ελλάδα. Τι αλλοδαποί είναι αυτοί; Τι εθελοντές είναι αυτοί;
Δηλαδή δεν αµείβονται από πουθενά; Έρχονται ξαφνικά στην Ελλάδα και προσφέρουν έτσι εθελοντικά αυτές τις υπηρεσίες;
Καταθέτω εδώ προσωπική καταγγελία στενού µου φίλου, συνεργάτη µου:
Σε παραλιακό χωριό της Κορινθίας ασυνείδητοι «φιλόζωοι»
εγκατέλειψαν πρόσφατα την ετοιµόγεννη σκυλίτσα τους. Κάποιοι
ζωόφιλοι -χωρίς εισαγωγικά- την περιµάζεψαν, της βρήκαν
φωλιά, την ξεγέννησαν και άρχισε η µάχη µέσω αγγελιών, ίντερνετ κ.λπ. να αναζητούνται υιοθέτες. Ευτυχώς υπήρξε έγκαιρη ειδοποίηση ότι ένα ζευγάρι αλλοδαπών, µονίµων κατοίκων εκεί,
που είναι επιχειρηµατίες και που µε το πρόσχηµα της ζωοφιλίας
τα παίρνουν, τα υιοθετούν, στέλνουν αυτά τα ζωάκια για πειραµατόζωα στο Μόναχο, σε εργαστήρια, για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Συνεπώς θα πρέπει να προστατεύσουµε τα αδέσποτα ζώα από
δήθεν υιοθεσίες που καταλήγουν στο µαρτυρικό θάνατό τους.
Σε τελική ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω να
διαφωνεί κανείς ότι η προστασία των ζώων είτε δεσποζοµένων
είτε αδέσποτων συνιστά για µία σύγχρονη πολιτισµένη χώρα,
όπως η Ελλάδα, ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας. Αν το δούµε
έτσι, εάν πάρουµε τις σωστές αποφάσεις, µακριά από προκαταλήψεις και αγκυλώσεις, πιστέψτε µε θα έχουµε αφήσει µία τεράστια παρακαταθήκη πολιτισµού στα παιδιά µας και στα παιδιά
των παιδιών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν µία δύσκολη ηµέρα σήµερα, για τη Βουλή. Θα αποφύγω, λοιπόν, οποιονδήποτε σχολιασµό και θα µείνω στις βασικές πρόνοιες του νοµοσχεδίου.
Εν πρώτοις, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τα πολιτικά κόµµατα –πέντε τον αριθµό- που επί της αρχής ψήφισαν το παρόν
νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία, το
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, τη Δηµοκρατική Αριστερά και τη
Δηµοκρατική Συµµαχία. Πρώτη φορά ένα νοµοσχέδιο υπερψηφίζεται επί της αρχής από πέντε διαφορετικούς πολιτικούς σχηµατισµούς. Αυτό κάτι σηµατοδοτεί.
Θέλω όµως να ευχαριστήσω και τα κόµµατα που επί της αρχής
δεν το ψήφισαν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί µε τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου συνέβαλαν στη βελτίωση διατάξεων του παρόντος
σχεδίου νόµου.
Κυρίως όµως, είµαι υποχρεωµένος να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων που παρέστησαν σε µία επίπονη διαδικασία, που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, στη διαδικασία επεξεργασίας του νοµοσχεδίου και συνεισέφεραν όσο µπορούσαν να συνεισφέρουν.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στους εκπροσώπους των φιλοζωικών σωµατείων και ενώσεων, που καιρό τώρα, παράγουν ένα
πολύ σηµαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Αναφέροµαι στους
κτηνιάτρους, που είναι οι επιστηµονικοί συνεργάτες µας και είναι
αυτοί που αναλαµβάνουν ένα πολύ µεγάλο βάρος για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου νόµου και βεβαίως, στους κυνηγούς, τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και σε οποιονδήποτε
άλλον που, µέσω του διαδικτύου ή µέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στην επιτροπή, κατάφερε να µεταφέρει τις σκέψεις
του µε ενάργεια και να µας βοηθήσει να διορθώσουµε όποιες
ατέλειες είχε το νοµοσχέδιο.
Άκουσα από συναδέλφους αυτό που πολλοί λένε. Κάποιοι, λοιπόν, λένε: «Μα τώρα είναι χρόνος, είναι καιρός να έρχεται στη
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Βουλή ένα τέτοιο νοµοσχέδιο; Αυτό µας µάρανε; Έχουµε µία κοινωνία σε αναβρασµό, έχουµε µία κλυδωνιζόµενη οικονοµία, αντιµετωπίζουµε πολλαπλά κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα. Άρα,
λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο έπρεπε να έρθει τώρα στη Βουλή;».
Η απάντηση είναι ξεκάθαρα, «ναι». Τώρα έπρεπε να έρθει αυτό
το νοµοσχέδιο, γιατί µε αυτό πιστοποιείται η πολιτισµική ανωτερότητα του Έλληνα.
Σε µία δύσκολη πραγµατικότητα, σε µία οδυνηρή πραγµατικότητα, κοινωνική και οικονοµική, µε ογκούµενα προβλήµατα, µπορούµε και φέρνουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για ψήφιση
από την παρούσα Βουλή.
Πλην της παραµέτρου αυτής όµως –γιατί ξέρετε ότι η πολιτισµική ανωτερότητα κάποιου στα δύσκολα φαίνεται- υπάρχει και
µία άλλη σηµαντική παράµετρος, που επισηµάνθηκε ευτυχώς
από κάποιους συναδέλφους. Υπάρχει και η οικονοµική παράµετρος του νοµοσχεδίου. Όταν µιλάµε για τουρισµό, όταν µιλάµε
για πολιτισµό που κάποιοι έρχονται στην Ελλάδα να δουν, όταν
µιλάµε για αρχαιολογικούς χώρους επισκέψιµους που θα πρέπει
άνθρωποι άλλων κρατών να δουν και να ευχαριστηθούν, όταν µιλάµε για έναν τουρισµό από τον οποίο περιµένουµε να προσφέρει στην ανάταξη της εθνικής οικονοµίας, δεν είναι δυνατόν η
χώρα να εµφανίζει προς τα έξω ένα πρόσωπο αποκρουστικό, ένα
πρόσωπο που θα απάδει προς τις πολιτισµικές της καταβολές
και τις αξίες του Έλληνα.
Όταν ο τουρίστας ερχόµενος στην Ελλάδα, θα βλέπει απέναντί
του ζώα πεινασµένα, άρρωστα, καθηµαγµένα, παρατηµένα –να
το πω απλά- στη µοίρα τους, µόνο την καλύτερη εικόνα δεν θα
σχηµατίζει για τον σύγχρονο Έλληνα και για το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έχουµε πάρα πολλά µειονεκτήµατα. Ας µην προσθέσουµε ακόµη ένα ή, αν µπορούµε, όσο είναι δυνατόν, να
καταβάλουµε µία προσπάθεια να το αµβλύνουµε. Κι αυτό γίνεται
µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Κανείς δεν υποστηρίζει ότι είναι πανάκεια. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι είναι το καλύτερο νοµοσχέδιο. Είναι όµως ρεαλιστικό,
πατάει στα πόδια του και προσπαθεί να επιλύσει δυσεπίλυτα
προβλήµατα.
Πρέπει να σας πω ότι είναι επίτευγµα και µόνο το ότι ήρθε το
νοµοσχέδιο αυτό στη Βουλή, αγαπητοί συνάδελφοι. Επί µήνες
το ανέµενε η κοινωνία. Το ανέµενε ο κόσµος των ανθρώπων που
πραγµατικά αγαπούν τα ζώα. Το ανέµεναν οι φιλοζωικές ενώσεις
και τα σωµατεία, γιατί ήταν µία αναγκαιότητα. Και παρ’ όλα αυτά
δεν ερχόταν το νοµοσχέδιο και υπήρχαν καθυστερήσεις. Εκφράστηκε όµως η πολιτική βούληση και του κ. Σκανδαλίδη και του κ.
Δριβελέγκα κι όλης γενικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι ένα άγος θα έπρεπε να λάβει τέλος, µία ντροπή θα
έπρεπε να τελειώσει. Και ήρθε το νοµοσχέδιο αυτό. Κάποιοι στοιχηµάτιζαν ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν θα ερχόταν. Και όµως
ήρθε.
Πρόκειται για ένα δύσκολο νοµοσχέδιο. Οι υπηρεσίες του
Υπουργείου εργάζονταν νυχθηµερόν -και θα πρέπει να τους ευχαριστήσω απ’ αυτό εδώ το Βήµα- για να ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο, γιατί πλην όλων των άλλων προβληµάτων, είχαµε να
αντιµετωπίσουµε και εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις κι αντιλήψεις, όχι µόνο αντικρουόµενα συµφέροντα, που σε µια κοινωνία
υπάρχουν ούτως ή άλλως, αλλά διιστάµενες απόψεις σε σηµεία
ακραία. Ερχόταν το χ φιλοζωικό σωµατείο –ο αγαπητός κ. Πλεύρης τα έζησε από πάρα πολύ κοντά τα πράγµατα, όπως και οι
άλλοι συνάδελφοι εισηγητές- κι έλεγε «άλφα». Ερχόταν άλλο φιλοζωικό σωµατείο κι έλεγε «ωµέγα», το εντελώς αντίθετο. Προσπαθήσαµε λοιπόν να συγκεράσουµε διιστάµενες απόψεις.
Νοµίζω ότι ο στόχος επετεύχθη και γι’ αυτό λέω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που πατάει γερά στα πόδια του και είναι ρεαλιστικό και
σε πραγµατιστική βάση.
Ετέθη ένα ερώτηµα στο οποίο πρέπει να δώσουµε µια απάντηση, µιας και τίθεται ζήτηµα συζήτησης επί της αρχής. Ετέθη
από κάποιον συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας. Ρώτησε ο εκλεκτός συνάδελφος: Γιατί ο προηγούµενος νόµος απέτυχε –που
απέτυχε- και γιατί πιστεύετε ότι αυτός θα επιτύχει;
Γιατί, λοιπόν, ο προηγούµενος νόµος απέτυχε:
Απέτυχε πρώτον, γιατί ανέθετε αρµοδιότητες στους δήµους
άνευ πόρων. Άρα από τη γέννησή του ήταν προβληµατικός. Εδώ
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τώρα ανατίθενται αρµοδιότητες, αλλά προνοούµε και για πηγές
πόρων, που θα στηρίξουν τους δήµους στην υλοποίηση των ευθυνών που αναλαµβάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεύτερον, απέτυχε ο προηγούµενος νόµος,
γιατί δεν είχε φορείς ελέγχου. Εδώ τώρα έχουµε συγκεκριµένα
όργανα, φορείς ελέγχου, που καθορίζονται µε ενάργεια, σαφήνεια και καθαρότητα.
Και έχει και κάτι άλλο το παρόν νοµοσχέδιο, που δεν το είχε ο
προηγούµενος νόµος -και κατηγορηθήκαµε γι’ αυτό- έχει συγκεκριµένες ποινές. Για κάθε είδος παράβασης, σε σχέση µε τα
άρθρα που υπάρχουν, µε τις πρόνοιες που υπάρχουν µέσα στο
νόµο, υπάρχει και αντίστοιχη ποινή, είναι το άρθρο περί ποινικών
κυρώσεων, το άρθρο 20 και υπάρχουν και αντίστοιχα πρόστιµα.
Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα, που καθορίζονται µε ακρίβεια και σαφήνεια, για κάθε είδος παράβασης.
Ευελπιστούµε, λοιπόν, ότι αυτά τα τρία θεµελιώδη στοιχεία
διαφοροποιούν το παρόν νοµοθέτηµα από το προηγούµενο και
δείχνουν ξεκάθαρα την πολιτική βούληση –θεωρώ όλων, ασχέτως αν υπάρχουν επιµέρους διαφορές, αντιδράσεις, θεµιτό είναι
να υπάρχουν- να βάλουµε µια σειρά, µια αρχή και ένα τέλος σ’
αυτό το πρόβληµα.
Ξαναλέω και πάλι, εµείς αντιµετωπίζουµε το νοµοσχέδιο ως
µια βάση από την οποία µπορεί κανείς να ξεκινήσει -µια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος Υπουργός, µια άλλη πολιτική ηγεσία- και
να χτίσει πάνω σ’ αυτή. Και έτσι νοµίζω ότι έτσι αντιµετωπίζεται
από το σύνολο των συναδέλφων.
Έκανε ο κ. Καρασµάνης µια ερώτηση, στην οποία οφείλω µια
απάντηση, γιατί έγινε αυτή η αλλαγή µε τη βάση δεδοµένων, δηλαδή την παίρνουµε από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο,
που ήταν και την µεταφέρουµε στο Υπουργείο;
Κοιτάξτε να δείτε. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε από τα πράγµατα. Να σας δώσω κάποια στοιχεία: Ένα εκατοµµύριο κυνηγετικοί σκύλοι. Είναι ένα εκατοµµύριο τα κυνηγετικά σκυλιά. Το
σύνολο των ζώων που έχουν σήµανση, των καταγεγραµµένων
µάλλον, στη βάση δεδοµένων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού
Συλλόγου είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες.
Θέλω να πω, ενώ υπήρχε ένα µεγάλο έργο που µπορούσε να
γίνει, είχαµε µείνει όλα αυτά τα χρόνια –όχι µόνο µε ευθύνη του
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, εγώ αποτυπώνω την πραγµατικότητα- στις εκατόν πενήντα χιλιάδες. Για κάθε δε ζώο, εισπράττονταν και 3 ευρώ. Τουτέστιν ένα σύνολο 500 χιλιάδων
ευρώ, που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ευεργετικά. Πώς δηλαδή; Να σας πω κάτι που δεν έγινε. Θα µπορούσε η βάση αυτή
να γίνει διαδικτυακή, η βάση που είναι στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Γιατί δεν έγινε διαδικτυακή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Μέσα στο νοµοσχέδιο θα πρέπει
να υπάρχουν κανόνες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Προσέξτε άρχισε, λοιπόν, ένας κυµατισµός…..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ας ασχοληθεί κάποιος και µε
αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ακούστε λίγο, κύριε Καρασµάνη, εγώ θέλω
να σας δώσω µια απάντηση. Μπορεί να µην την δέχεστε …
Όµως υπήρξε ένας γόνιµος προβληµατισµός, ανεφύη µια κινητικότητα, ένας κυµατισµός γύρω από το ζήτηµα αυτό –πότε;όταν είπαµε –και µε ευθύνη του κ. Σκανδαλίδη και του κ. Δριβελέγκα και εµού- ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες
της. Τόσο απλά! Τόσο απλά!
Άρα, λοιπόν, αρχίζουµε να κάνουµε λόγο ότι θα µπορούσε να
γίνει εκείνο, θα µπορούσε να γίνει το άλλο, θα µπορούσε να αναβαθµιστεί το σύστηµα. Γιατί δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια; Όταν
όµως η πολιτεία είπε «εγώ, κύριοι, θα αναλάβω το έργο, θα βάλω
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τις συγκεκριµένες διατάξεις, είµαι υπεύθυνη γι’ αυτό που βλέπω,
για το πρόβληµα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία», τότε ως
διά µαγείας αρχίσαµε να συζητάµε για διαδικτυακή βάση, για σήµανση, για καταγραφή, για όλα αυτά. Πριν γιατί δεν γινόταν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Δεν τους καθόριζε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Άρα, αγαπητέ συνάδελφε, εµείς αποδεχόµαστε πλήρως –και µην το λέτε σε εµάς αυτό, γιατί ξέρετε και
τις ιδεολογικές αντιλήψεις και τις σταθερές του κόµµατός µαςκαι είµαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όταν όµως κάποια
πράγµατα βαλτώνουν, πρέπει κάποιος να τα ταρακουνήσει. Και
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ταρακούνησε
τα πράγµατα προς τη θετική κατεύθυνση.
Πέρα, λοιπόν, από οποιεσδήποτε κοµµατικές αντιδικίες –δεν
αναφέροµαι σε εσάς, προς Θεού, ίσα ίσα, το αντίθετο, επαινέσατε το νοµοσχέδιο ως πρωτοποριακό, άρα επ’ ουδενί µπορώ να
σας απευθύνω µια τέτοια µοµφή, τουλάχιστον εσάς που έχετε
και ένα νηφάλιο πολιτικό λόγο- θα ήθελα να πω ότι βεβαίως δηµοκρατία έχουµε, καλά κάνουν και υπάρχουν και είναι σεβαστές,
πρέπει όµως να αναγνωρίσουµε πλειάδα θετικών πραγµάτων
που έχει µέσα το νοµοσχέδιο, για τα οποία –βλέπετε- δεν είπα
κουβέντα. Γιατί; Διότι θέλησα να σεβαστώ τους συναδέλφους, οι
οποίοι µόνοι τους ανεβαίνοντας σε αυτό εδώ το Βήµα, είπαν όλα
τα θετικά πράγµατα που έχει το νοµοσχέδιο.
Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Γιουµατζίδης, ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ, έκανε µια πολύ εµπεριστατωµένη τοποθέτηση επί αυτών
των θετικών προνοιών του νοµοσχεδίου...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Συµφωνούµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): ...και αυτό δείχνει, σε κάθε περίπτωση, και
το γόνιµο διάλογο που αναπτύχθηκε µέσα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και πάρα πολλές επισηµάνσεις όλων των
κοµµάτων έγιναν δεκτές στο νοµοσχέδιο.
Άρα αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε µια κοινοβουλευτική διαδικασία
γόνιµη, ενσωµατώθηκαν πράγµατα, τα οποία έπρεπε να ενσωµατωθούν, χωρίς να υπάρχει καµµία κοµµατική ιδιοτέλεια.
Όµως µου προξένησε αλγεινή εντύπωση –και αυτό πρέπει να
το πω, δεν το περίµενα από το ΣΥΡΙΖΑ και το λέω µε όλη την
αγάπη, γιατί τον ευχαρίστησα στην αρχή- και περίµενα υπερψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής. Περίµενα τη διαφοροποίηση επί των άρθρων, ναι, αλλά άκουσα την εισηγήτριά του να
διερωτάται «θέλετε φακέλωµα;» Ποιο φακέλωµα;
Αυτό είπατε, το έχω σηµειώσει, κυρία Διώτη. Καλά κάνατε,
είναι η άποψή σας, αλλά ρώτησα και στην επιτροπή και απάντηση
δεν πήρα. Αντιτίθεστε στη σήµανση, στην καταγραφή των δεδοµένων που έχουν σχέση µε τα ζώα συντροφιάς και µε τους ιδιοκτήτες αυτών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων; Αυτό δεν το
δέχεστε; Αν το δέχεστε –γιατί στην επιτροπή είπατε «το δεχόµαστε αυτό»- πώς κάνετε λόγο για φακέλωµα; Υπάρχει µια εγγενής
αδυναµία να επεξηγήσετε την αντίρρησή σας.
Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής: Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν προσπαθήσαµε να ανακαλύψουµε τον τροχό. Αυτά που κάνουµε τώρα είναι κοινός τόπος
στην Ευρώπη! Αυτά που κάνουµε τώρα, αν τα πούµε έξω, θα µας
πουν «ε, δεν έγινε και τίποτα». Είναι δηλαδή πράγµατα αυτονόητα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, εδώ τώρα να πούµε το αυτονόητο «τι να
κάνουµε, πρέπει και στην Ελλάδα πολλές φορές να αγωνιστούµε
για το αυτονόητο», αλλά να ασκείται κριτική του τύπου «φακέλωµα», έλεος! Ποιο φακέλωµα; Προσπαθούµε να βάλουµε κάποια πράγµατα σε µια τάξη, να αντιµετωπίσουµε ένα υπαρκτό
πρόβληµα! Και ακούσαµε και την κατηγορία «µα, το νοµοσχέδιο
στην καρδιά του δεν έχει το ζώο, έχει τη διαχείριση του προβλήµατος».
Μα δεν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί ταυτολογίας. Γιατί
πρόκειται περί ταυτολογίας; Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα, κάνουµε αγώνα για την ευζωία των ζώων αυτών και βρίθει διατάξεων του νοµοσχεδίου για την ευζωία από τους ορισµούς ακόµη
του άρθρου 1, όπου ακριβώς φαίνεται η αγωνία µας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ ολοκλη-
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ρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και έρχεστε και λέτε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις!
Αλλεπάλληλες είναι οι διατάξεις περί ευζωίας. Αν τις βάλουµε
µία-µία και τις αριθµήσουµε, θα δείτε ότι στα άρθρα και εκεί όπου
αναφέρεται η λέξη «ευζωία» ξεπερνάει τις πενήντα περιπτώσεις.
Και να σας πω και κάτι τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι -και ευχαριστώ και για την ανοχή του Προεδρείου- ότι άκουσα κάτι που δεν περίµενα να το ακούσω.
Άκουσα από την κ. Διώτη ότι δεν υπάρχει πρόνοια για την καταπολέµηση του παρανόµου εµπορίου.
Έλεος! Πώς τα είπατε αυτά τα πράγµατα; Πώς τα είπατε; Έρχοµαι εδώ και σας λέω: Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 τροποποιείται ως εξής: «Η παράνοµη εµπορία ζώων συντροφιάς κατά
τους όρους του παρόντος νόµου…» και µάλιστα, επισηµαίνουµε
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 10 παράγραφος 1 ότι τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους -όπως λέει ο
κ. Πλεύρης- γιατί µέχρι τώρα ήταν έξι µήνες.
Έτσι δεν είναι, αγαπητέ συνάδελφε, αν δεν κάνω λάθος; Εσείς
το επισηµάνατε στην επιτροπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Για το εµπόριο τίποτα δεν ήταν.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και δεν ήταν τίποτα -αναφέροµαι στην άλλη
περίπτωση που είπε ο κ. Πλεύρης- δεν υπήρχε καν αυτό το
πράγµα. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ και λέτε ότι δεν κάνουµε τίποτα για την εµπορία. Δεν υπήρχε αυτή η διάταξη. Τη φέραµε τη
διάταξη αυτή, εξαντλήσαµε τα όρια των ποινών του Ποινικού µας
Κώδικα. Τι άλλο να κάνουµε;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία επισήµανση. Θα τα πούµε
και αύριο, βέβαια, αλλά πρέπει να απαντήσω σε µια κατηγορία γιατί έτσι το εξέλαβα- που εκτοξεύτηκε από το ΚΚΕ: Πρόκειται
για ένα φοροεισπρακτικό νοµοσχέδιο.
Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Ιγνατιάδη, σας καταθέτω την αγωνία του Υπουργείου για την εξεύρεση πόρων που θα πρέπει να
δοθούν στους δήµους ούτως ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν τις κατάλληλες υποδοµές γι’ αυτήν τη διαχείριση του αδέσποτου ζωικού κεφαλαίου.
Αν σας δώσω τις επιστολές που λάβαµε από την Κεντρική
Ένωση Δήµων Ελλάδος, από την ΚΕΔΕ, οι δήµαρχοι οι ίδιοι λένε
το εξής: «Ωραία. Θέλετε να µας αναθέσετε µία αρµοδιότητα.
Μας την αναθέτετε, γιατί θα πρέπει σε µας να την αναθέσετε -το
καταλαβαίνουµε- αφού όταν µιλάµε για αδέσποτα ζώα κ.λπ.,
στην επικράτεια κάποιου δήµου είναι. Άρα, λοιπόν, το αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα, ναι. Δώστε µας και όπλα να µπορέσουµε
να αντεπεξέλθουµε, δώστε µας και πόρους».
Έρχεται, λοιπόν, το Υπουργείο και βρίσκει για πρώτη φορά και γι’ αυτό ευελπιστούµε στην επιτυχία- πηγές πόρων που δίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο
Εσωτερικών στη συνέχεια, περνούν στους δήµους, αλλά και
άµεσα έσοδα στους δήµους µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας το εξής:
Οποιαδήποτε κριτική είναι θεµιτή, αλλά να µην προσβάλλει την
ορθοφροσύνη και να βλέπουµε το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Για µας, το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, δεν είναι αν κάποια
άρθρα είναι καλά, είναι άσχηµα, είναι λάθος, µπορούν να γίνουν
καλύτερα. Όλα δεκτά.
Για µας το µεγάλο στοίχηµα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα: Αυτό το νοµοσχέδιο µε τον εξοπλισµό που
έχει -αν µπορούµε να το κάνουµε καλύτερο και αναµένουµε τις
γόνιµες παρατηρήσεις σας, να το κάνουµε καλύτερο- θα εφαρµοστεί όπως πρέπει να εφαρµοστεί. Αυτή είναι η αγωνία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Τελειώνοντας, λοιπόν, τις ευχαριστίες όλων -και του κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος δαπάνησε πάρα πολλές ώρες εξονυχιστικής µε-
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λέτης επί του νοµοσχεδίου και του κ. Δριβελέγκα και εµού προσωπικά- για τη συνεισφορά σας στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οι εισηγητές έχουν
κάτι να προσθέσουν;
Από δύο λεπτά µπορώ να σας δώσω, αν θέλετε να συµπληρώσετε κάτι. Εάν δεν έχετε τίποτα να συµπληρώσετε, θα ολοκληρώσουµε τη συζήτηση σε αυτό το σηµείο. Αύριο θα µπούµε στα
άρθρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνουµε µια παρατήρηση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Εισηγητής Πλειοψηφίας, κ. Γιουµατζίδης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το κοµβικό ζήτηµα το οποίο αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε την ουσιαστική ανάληψη από πλευράς
της πολιτείας των ευθυνών της. Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία έχει
την υποχρέωση ο εθελοντισµός να είναι επικουρικός. Δεν είναι
δηλαδή το κυρίαρχο στοιχείο, όπως πιθανόν µέχρι τώρα εκλαµβάνεται, που καθορίζει πολλές φορές και µε διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις το θέµα. Για αυτό έχουµε και τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των διαφόρων φιλοζωικών σωµατείων.
Έτσι, λοιπόν, πιθανόν να έπρεπε κάποια στιγµή να καθοριστεί
και αυτό το πλαίσιο ούτως, ώστε στο όνοµα του εθελοντισµού
να µην κάνει ο καθένας ό,τι νοµίζει ότι είναι σωστό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ.
Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθούµε
αύριο και για τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Θεωρώ ότι πραγµατικά γίνεται ένα πολύ µεγάλο βήµα ειδικά
στο κοµµάτι των κυρώσεων για την κακοποίηση των ζώων και
πρωτίστως στον τοµέα του παραδειγµατισµού της κοινωνίας.
Επειδή, όµως, ρωτήθηκα και µε τη νοµική µου ιδιότητα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Από ποιον;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ρωτήθηκα από το συνάδελφο, κ. Κιλτίδη.
Επειδή, λοιπόν, ρωτήθηκα και µε τη νοµική µου ιδιότητα,
θεωρώ ότι τόσο στο κοµµάτι των υιοθεσιών, βάσει και της Οδηγίας και του Κανονισµού που υπάρχει και του ισχύοντος πλαισίου, δύναται να γίνουν υιοθεσίες και από τα φιλοζωικά σωµατεία.
Αυτό το στηρίζω στο εξής σκεπτικό. Πρώτον, η Οδηγία αναφέρει για ιδιοκτήτη ή φυσικό πρόσωπο. Οπότε, όταν λέει για ιδιοκτήτη ή φυσικό πρόσωπο προφανώς, εννοεί ότι ο ιδιοκτήτης αφ’
ενός µπορεί και να µην είναι φυσικό πρόσωπο και αφ’ ετέρου ότι
ήδη η ίδια µας η νοµοθεσία ουσιαστικά, δίνοντας τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων στους δήµους, αποδέχεται τοις πράγµασι,
ότι ο ίδιος ο δήµος είναι ο δεσπότης εκείνη τη στιγµή, του αδέσποτου ζώου.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι και το φιλοζωικό σωµατείο µπορεί να υιοθετήσει. Μάλιστα η άποψή µου είναι -και επιµένω σε αυτό- ότι, για να παταχθεί το όποιο εµπόριο υπάρχει
είναι προτιµότερο να µπορώ να ελέγχω και τα φιλοζωικά σωµατεία, ανάλογα µε τις υιοθεσίες τις οποίες θα έχουν κάνει.
Σας ευχαριστώ.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 264 συνάδελφοι.
Υπέρ του άρθρου 4 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 220 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 5 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 5 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 225 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 5 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 38 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 6 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 170 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 6 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 83 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 7 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 212 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 7 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 16 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 215 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 16 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 17 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 43 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 18 δηλαδή «ΝΑΙ»ψήφισαν 225 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 18 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 39 Βουλευτές.
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Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 19 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 206 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 19 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 49 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 24 δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 24 δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 74 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του παλαιού άρθρου 28, δηλαδή «ΝΑΙ» το οποίο αναριθµείται σε 27, ψήφισαν 224 Βουλευτές.
Κατά του παλαιού άρθρου 28, δηλαδή «ΟΧΙ» το οποίο αναριθµείται σε 27, ψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για το παλαιό άρθρο 30, το οποίο αναριθµείται σε 29, ψήφισαν
253 Βουλευτές.
Υπέρ του παλαιού άρθρου 30, δηλαδή «ΝΑΙ» το οποίο αναριθµείται σε 29, ψήφισαν 101 Βουλευτές.
Κατά του παλαιού άρθρου 30, δηλαδή «ΟΧΙ» το οποίο αναριθµείται σε 29, ψήφισαν 65 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 87 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 29 δεν έγινε δεκτό.
Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» έγινε
δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων, κατά πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του 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».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του 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» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.33’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του 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».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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