ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’
Πέµπτη 15 Μαρτίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7353
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Γενικό Λύκειο Μεσσοποταµίας
Καστοριάς, το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης ,το 2ο Γυµνάσιο Κιάτου και µέλη αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας (Francophonie), σελ. 7305, 7307,
7324, 7327, 7332, 7336, 7352
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7304, 7318, 7323, 7339,
7343, 7344, 7347, 7348, 7350, 7352
4. Επί του Κανονισµού, σελ. 7318, 7339, 7347, 7348, 7350
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 7285 - 7287
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 7287
- 7298
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2012, σελ. 7344
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, σελ. 7299
β) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων., σελ. 7300
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Τρίπολης, σελ. 7302
δ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά, σελ. 7304
ε) Προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις διοικήσεις
των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης, σελ. 7306
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού και οι
Υπουργοί Επικρατείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
« Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης», σελ. 7309
2. Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις", σελ. 7310
3. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και
άλλων κατηγοριών προσώπων», σελ. 7324
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 7327 - 7340
ΖΗΣΗ Ρ.,
σελ. 7316 - 7327
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
σελ. 7340 - 7350
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β.,
σελ. 7285 - 7316
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,
σελ. 7350 - 7354
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γ.,
σελ. 7304
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 7323
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 7350
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 7343
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ.,
σελ. 7318, 7347
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
σελ. 7323, 7347, 7352
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ.,
σελ. 7304
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β.,
σελ. 7304
ΠΑΦΙΛΗΣ Α.,
σελ. 7339, 7348
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ.,
σελ. 7344, 7348, 7350
Β. Επί του Κανονισµού:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 7350
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ.,
σελ. 7318, 7347
ΠΑΦΙΛΗΣ Α.,
σελ. 7339, 7348
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.,
σελ. 7301
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ. 7302, 7303, 7304
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,
σελ. 7299
ΚΑΨΗΣ Π.,
σελ. 7307, 7308, 7309
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ.,
σελ. 7307, 7308, 7309
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
σελ. 7304, 7305, 7306
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ.,
σελ. 7302, 7303, 7304
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ.,
σελ. 7305, 7306
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ.,
σελ. 7299, 7300
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 7301, 7302
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 7319, 7322, 7347,
7351, 7352
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 7323
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν.,
σελ. 7333, 7334
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 7333
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 7342, 7343
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 7350
ΚΑΡΥΔΗΣ Δ.,
σελ. 7316, 7345
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 7343
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ.,
σελ. 7318, 7346
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.,
σελ. 7325, 7326
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
σελ. 7322, 7347
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
σελ. 7324
ΝΑΚΟΣ Α.,
σελ. 7332, 7333
ΟΘΩΝΑΣ Ε.,
σελ. 7351, 7352
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 7327
ΠΑΦΙΛΗΣ Α.,
σελ. 7339, 7342, 7343
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι.,
σελ. 7317, 7346
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η.,
σελ. 7326
ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ Ο.,
σελ. 7329
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ.,
σελ. 7329, 7344, 7348,
7350, 7351
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 7340
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ.,
σελ. 7310, 7334, 7336
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ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’
Πέµπτη 15 Μαρτίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 15 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.34’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Δηµήτριο Καρύδη,
Βουλευτή Α’ Πειραιά, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη στέγαση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αιτωλοακαρνανίας.
2) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνοµίας
και Πυροσβεστικού Σώµατος ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΕΥΠΣ αιτούνται τη στήριξη των ασφαλιστικών τους ταµείων µετά το κούρεµα
των οµολόγων τους.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Μενούνος αιτείται
την επανεξέταση του βαθµού του από το ασφαλιστικό του ταµείο, ώστε να γίνει διόρθωση στον υπολογισµό της σύνταξής
του.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αποκόλληση τµήµατος τοιχοποιίας, προκαλώντας προβλήµατα στην
κίνηση των οχηµάτων στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο
ύψος της Παλιοβούνας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε υπεξαίρεση
ποσού 689.950 ευρώ από υπαξιωµατικό της Πολεµικής Αεροπορίας.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Περιστερίου εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εστία Νέας Σµύρνης εκφράζει
τη διαµαρτυρία της και επισηµαίνει την ανάγκη διάσωσής της µε
τη υπογραφή ψηφισµάτων συµπαράστασης και επιστολών διαµαρτυρίας προς το Δήµο Νέας Σµύρνης.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Πύργου Ηλείας.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στα προβλήµατα
των κτηρίων εντός της ζώνης θαλάσσιου µετώπου της λιµενικής
ζώνης Πάτρας.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, που αφορά στη διαφωνία µεταξύ του Δήµου Πατρέων και στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση
Πελοποννήσου για θέµα τεχνικού συµβούλου.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση εκδίκασης των υποθέσεων των µεγαλοοφειλετών του
δηµοσίου, µε αποτέλεσµα την ατιµωρησία τους.
12) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Γεώργιος Επιτροπάκης αιτείται την επανεξέταση του θέµατός του για µετάταξη σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτικής.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη κακή
κατάσταση της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση του κληροδοτήµατος του νεοκλασικού κτηρίου του
Σκαγιοπουλείου προς όφελος των οικοτρόφων του κέντρου παιδικής µέριµνας.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις διαβεβαιώσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για τη µη συγχώνευση των
νοσοκοµείων ΠΓΝΠ και Καραµανδάνειου.
16) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
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Β’ Πειραιώς κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµαρχος Κυθήρων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τη µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αεροµεταφορέα Olympic Air στη γραµµή Αθήνα - Κύθηρα - Αθήνα.

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πατρέων αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3731/2008 ως προς τον αριθµό των υπηρετούντων δηµοτικών αστυνοµικών.

17) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Α’
Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ) αιτείται τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της πτηνοτροφικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και τη
συνάντηση µε τα συναρµόδια Υπουργεία για την εξεύρεση λύσεων.

28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά το ενδεχόµενο
να φτάσει ο Προαστιακός στη Βιοµηχανική Περιοχή Πάτρας, για
την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων.

18) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Ηλίας Κουλουριώτης αιτείται ενηµέρωσης για χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, ώστε να γίνει αξιοποίηση ιδιωτικής δασικής έκτασης προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας.

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα Γυναικών των
Απεργών Χαλυβουργών αιτείται τη συνέχιση της ασφάλισης κατά
τις ηµέρες της απεργίας, καθώς και την οικονοµική ενίσχυση των
οικογενειών των απεργών.

19) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μουζακίου Νοµού Καρδίτσας αιτείται τη διατήρηση του Παιδιατρικού Ιατρείου του Κέντρου
Υγείας Μουζακίου Καρδίτσας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
της περιοχής.

31) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών
Υπαλλήλων του ΙΚΑ αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τον
ανεφοδιασµό των βιοπαθολογικών µικροβιολογικών εργαστηρίων των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ µε αντιδραστήρια και υλικά.

20) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ και Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στην πώληση της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος και
του δηµόσιου χαρακτήρα της.

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία ΑΜΕΑ «ΕΡΜΗΣ» και
«ΑΜΥΜΩΝΗ» εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την παράδοση
του χώρου στέγασής τους στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», προκειµένου
να αξιοποιηθεί.

21) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ και Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στη κατασκευή φράγµατος στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου.
22) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαρωνικού αιτείται τη
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων µε το κατάλληλο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για την εύρυθµη
λειτουργία του.
23) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Εφορευτικού
Συµβουλίου της Δηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούµας» αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη
συστέγαση των υπηρεσιών της εν λόγω Βιβλιοθήκης µε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
24) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή του έκτακτου
ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών.
25) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αλιευτικός Συνεταιρισµός Ανεµοτρατών «Αγία Ειρήνη» Νοµού Καβάλας, ο Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισµός (ΓΡΙ-ΓΡΙ) «Μακεδονία» Νοµού Καβάλας και οι εξαγωγείς Νοµού Καβάλας αιτούνται την τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας που διέπει το προβλεπόµενο µέγεθος των
εξαγώγιµων αλιευµάτων.
26) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Οροπεδίου Λασιθίου Νοµού Λασιθίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την απόρριψη παραχώρησης προσόδου από το Δικταίο ‘Αντρον στον εν λόγω Δήµο.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά τα τελευταία
Δελτία Τύπου της Ελληνικής Αστυνοµίας σχετικά µε αξιόποινες
πράξεις.

33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής
Πατραϊκής από τον ΟΛΠΑ.
34) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία τα ναυταθλητικά σωµατεία Πάτρας
(ΟΠΑΘΑ Πατρών, ΑΚ ΝΗΡΕΑΣ Πατρών, Ναυταθλητική ‘Ενωση
Πατρών, Ναυτικός ‘Οµιλος Πατρών) αιτούνται την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του Εθνικού Κολυµβητηρίου Πατρών «Ολυµπιονίκης Αντώνης Πεπονής».
35) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού εκφράζει την ανησυχία της για τις φηµολογούµενες απεργιακές κινητοποιήσεις
της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας και τα προβλήµατα που
θα προκληθούν.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη διεκδίκηση µέρους του Παναχαϊκού όρους από πολίτη.
37) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο υπεύθυνος του Τεχνικού Τµήµατος της
ΕΡΑ Τρίπολης αιτείται την επανεξέταση θέµατος που αφορά την
αναστολή λειτουργίας του ποµπού µεσαίων κυµάτων 1314 ΚΗΖ.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού εκφράζει την
ανησυχία της για τις φηµολογούµενες απεργιακές κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας, ακόµα και µέσα
στη Μεγάλη Εβδοµάδα.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία του δικαστικού συστήµατος και των διωκτικών αρχών.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δη-
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µοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που
δηµιουργήθηκε µε τη µεταφορά τριών µαθητών προς το σχολείο
του Σαραβαλίου Αχαΐας.

κληση της υπ’αριθµ. Φ.80420/οικ.3209/386/15.02.2012 άδικης
απόφασης της κ.Δρέττα, Γενικής Γραµµατέως Κοινωνικής Ασφάλισης.

41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε δρόµο
ταχείας κυκλοφορίας της Πάτρας, χωρίς πεζοδρόµια.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

42) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Παρασκευή Τσάµη αιτείται την ανά-

1. Στην µε αριθµό 1389/04-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8908/
12317/17-02-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4131/10-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πρωτόπαπα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/2503/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

188/17-2-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4323/11-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ /Φ.2/
4370/17-02-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Διοικητικής Με-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη
απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 4843/24-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βουδούρη Οδυσσέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.6/26/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οικ.3995/17-02-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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5. Στην µε αριθµό 4853/24-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7146 B/17-
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02-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

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

7294

6. Στην µε αριθµό 4854/24-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Χατζή Οσµάν Αχµέτ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 669/17-02-2012 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 5069/26-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9020/
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12473/17-02-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 5128/30-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 716/17-02-2012 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:

7298

9. Στην µε αριθµό 5201/31-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλο Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4005/17-02-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 631/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα.
Στην ερώτηση του κ. Καρτάλη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Σαχινίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Καρτάλης για να αναπτύξει σύντοµα την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του.
Η επίκαιρη ερώτηση προέκυψε ως συνέχεια µίας άλλης ερωτήσεως συναδέλφου, της κ. Βόζεµπεργκ, προς το Υπουργείο Οικονοµικών για τους δηµόσιους υπαλλήλους, για τους ανθρώπους
που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα και έχουν µηνιαίες αποδοχές
µεικτές άνω των 5.000 ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονοµικών απάντησε στην ερώτηση της κ. Βόζεµπεργκ ότι µεταξύ αυτών των κατηγοριών περιλαµβάνονται και
τα µέλη ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστηµίων, των ΑΕΙ και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ µε µηνιαίες αποδοχές µεικτές άνω
από 5.000 ευρώ όταν συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονοµικών προέβη σε µία διευκρινιστική δήλωση, µε την οποία αποσαφήνιζε σε κάποιο βαθµό ότι
τα ερευνητικά προγράµµατα δεν είναι µέρος της τακτικής µισθοδοσίας, αλλά είναι κάτι επιπρόσθετο των εσόδων που µπορεί να
έχει ένα µέλος ΔΕΠ.
Και ως Βουλευτής και µε την ιδιότητα του πανεπιστηµιακού
δέχθηκα πολλές οχλήσεις από συναδέλφους, αλλά και από την
ΠΟΣΔΕΠ, η οποία έστειλε µια επιστολή όπου αποτυπώνει µια
σειρά από εύλογα ερωτήµατα, σε σχέση µε το συγκεκριµένο
θέµα, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει, σε µια εποχή δηµοσιονοµικής κρίσης και σε µια εποχή που πάρα πολλοί συµπολίτες µας διαπιστώνουν ότι τα εισοδήµατά τους έχουν µειωθεί
και µειώνονται, να αποσαφηνίζεται πλήρως η κατάσταση.
Γι’ αυτό ζήτησα από το Υπουργείο Οικονοµικών να καταθέσει
και να εξηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων ποιος είναι ο µεικτός
µέσος µηνιαίος µισθός ενός µέλους ΔΕΠ για το διάστηµα 2009,
2010 και 2011, υποθέτοντας ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει τη δυνατότητα, κοιτώντας τις φορολογικές δηλώσεις
ή την κατηγορία µελών ΔΕΠ, να διαπιστώσει ποιος είναι ο µέσος
µηνιαίος µισθός.
Επίσης, να αποσαφηνίσει πως όταν ένα µέλος ΔΕΠ έχει ένα
ερευνητικό πρόγραµµα, αυτό δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι ο µισθός του ξεπερνά τις 5.000 ευρώ µηνιαίως, αλλά αντιθέτως µπορεί το ερευνητικό πρόγραµµα να είναι αµισθί, όπως είναι η
µεγάλη πλειοψηφία και σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει, δεν
είναι από τακτικό προϋπολογισµό.
Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η απάντηση στην ερώτηση της κ. Βόζεµπεργκ ήταν εσφαλµένη και ασαφής, κατέθεσα αυτή τη συγκεκριµένη ερώτηση και περιµένω από τον κύριο Υπουργό τις
διασαφηνίσεις του για να τοποθετηθώ εκ νέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψει ο συνάδελφος να διαφωνήσω. Η απάντηση
που είχα δώσει στην ερώτηση της κ. Βόζεµπεργκ δεν ήταν ούτε
εσφαλµένη ούτε ασαφής. Δράττοµαι όµως της ευκαιρίας, µια και
ξαναφέρνετε το θέµα στη Βουλή, να δώσω µία απάντηση που
είναι δεόντως επεξηγηµατική, πέρα απ’ αυτήν τη διευκρινιστική
δήλωση που έκανε το Υπουργείο Οικονοµικών την 1η Μαρτίου
2012.
Το σύνολο των µεικτών µηνιαίων αποδοχών και πρόσθετων
αµοιβών ή απολαβών των µελών ΔΕΠ Πανεπιστηµίων και µελών
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επιστηµονικού προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία συµµετέχουν σε
ερευνητικά προγράµµατα των φορέων που επιχορηγούνται και
εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, µπορεί να ξεπερνά το ποσό
των 5.000 ευρώ µηνιαίως, ανάλογα µε το ύψος των αµοιβών που
λαµβάνουν από τη συµµετοχή τους στα εν λόγω προγράµµατα.
Θέλω να σηµειώσω ότι οι προαναφερόµενες αµοιβές έχουν
εξαιρεθεί από το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών των υπαλλήλων και λειτουργών του δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, του άρθρου 2, του ν. 3833/2010 και το οποίο σήµερα
ανέρχεται στο ποσό των 5.856 ευρώ.
Πολύ απλά, αυτό δεν σηµαίνει ότι οπωσδήποτε οι αµοιβές του
διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ µηνιαίως και αυτό είναι σίγουρο. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η παραποµπή στην απάντηση, ότι µπορεί να
ξεπεράσει τις 5.000 µόνο για εκείνους οι οποίοι συµµετέχουν σε
ερευνητικά προγράµµατα, θα δεχόµουν ότι πραγµατικά δεν δόθηκε η σωστή απάντηση. Προφανώς, όλοι όσοι είναι µέλη ΔΕΠ
είτε στα ΑΕΙ είτε στα ΤΕΙ και δεν συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, δεν θα ανήκαν σε αυτή την κατηγορία.
Θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι σε αυτό το σηµείο. Η ερώτηση
που κατέθεσε η συνάδελφος, η κ. Βόζεµπεργκ, ζητούσε να ορίσουµε ποιοι εκ του νόµου έχουν τη δυνατότητα να έχουν απολαβές –µηνιαίες µεικτές απολαβές- οι οποίες ξεπερνούν τα 5.000
ευρώ. Είχα, λοιπόν, την υποχρέωση να προσδιορίσω όλους αυτούς.
Η διάκριση που κάνει ο νόµος αφορά τη δυνατότητα που δίνει
σε κάποιον πανεπιστηµιακό, µε τη συµµετοχή και την εργασία
του σε κάποιο ερευνητικό πρόγραµµα, να εισπράξει κάποια
αµοιβή που πιθανόν αθροιστικά µε τις υπόλοιπες αποδοχές του
να υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο τελικός τακτικός µισθός κάθε
κλιµακίου διαµορφώνεται από το βασικό µισθό, στον οποίο προστίθεται µια σειρά προσαυξήσεων που είναι το χρονοεπίδοµα, το
επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και
το ερευνητικό επίδοµα. Και φυσικά, θα ήθελα να υπογραµµίσω
ότι αναφέροµαι στις τακτικές αποδοχές, όπως αυτές προβλέπονται από το νόµο και όχι σε οποιαδήποτε άλλη επιπλέον αµοιβή,
για παράδειγµα, τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα κ.λπ.
Εκτιµώ πως δεν θα ήταν απόλυτα ορθό να αναφερθώ σε µέσους όρους αποδοχών ανά βαθµίδα, καθώς τα κλιµάκια µεταξύ
τους έχουν σηµαντικές διαφορές.
Γι’ αυτό το λόγο, θα αναφερθώ αναλυτικότερα σε µια βαθµίδα
ΔΕΠ σε ΑΕΙ –σε αυτή του καθηγητή- και σε δύο περιπτώσεις:
στην περίπτωση του µισθού µε µηδέν έτη προϋπηρεσίας και στην
περίπτωση του µισθού που προβλέπεται µετά από τριάντα τρία
έτη υπηρεσίας, που είναι και το ανώτατο µισθολογικό κλιµάκιο.
Έτσι, καλύπτεται όλο το εύρος των τριάντα τριών κλιµακίων και
εκτιµώ πως παρέχεται µια καλύτερη εικόνα.
Στη δευτερολογία µου θα παραθέσω τα σχετικά στοιχεία προς
το συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό
για κάποιες διευκρινίσεις, τις οποίες έδωσε. Όµως, οφείλω να
επισηµάνω –για ακόµα µια φορά- ότι µε την ίδια λογική, µε την
οποία αναπτύξατε την απάντησή σας, δηλαδή ποιες είναι εκείνες
οι κατηγορίες, που µπορεί µηνιαίως να έχουν µισθό µεικτό πάνω
από 5.000, θα έπρεπε να συµπεριλάβετε πολλές ακόµα κατηγορίες, που µπορεί µηνιαίως µε δικαστικές παρουσίες, µε συµµετοχή σε συµβούλια, µε επιδιαιτησίες, να ξεπερνούν τα 5.000
ευρώ µηνιαίως.
Κατά την άποψή µου, η αρχική απάντηση εξακολουθεί να είναι
λανθασµένη ως προς το σκεπτικό της, αλλά αυτό δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει να αποσαφηνίσουµε τα πράγµατα, γι’ αυτό κάνουµε και αυτή τη συζήτηση.
Θέλω, λοιπόν, να ακούσω από τον κύριο Υπουργό στη δευτερολογία του, όπως προανήγγειλε, τις µέσες τακτικές αποδοχές
των µελών ΔΕΠ και αυτή την κλιµάκωση που προκύπτει από τον
εισαγωγικό βαθµό µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας, την αφυ-
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πηρέτηση δηλαδή του µέλους ΔΕΠ.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω ότι τα ερευνητικά προγράµµατα, στα οποία ανεφέρθη, στην πλειοψηφία τους προκύπτουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, η απορρόφησή τους
είναι προς όφελος της χώρας και θα ήταν, αν θέλετε, κατακριτέο
αν κάποιος έλεγε ότι δεν υπάρχουν ερευνητικά προγράµµατα
στα πανεπιστήµια. Αυτό θα σήµαινε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο.
Ακόµη και αν είσαι σε ερευνητικό πρόγραµµα, δεν σηµαίνει ότι
έχεις 5.000 ευρώ µηνιαίως σε ετήσια βάση. Θα µπορούσες να
είσαι σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα που σου προσφέρει ένα επιµίσθιο της τάξης των 200, των 50, των 40, των 0 ευρώ, γιατί τα
περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα προϋποθέτουν ότι δεν έχει
αµοιβή επιπρόσθετη το µέλος ΔΕΠ γιατί είναι συµµετοχή του
κράτους-µέλους στη διοργάνωση και στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράµµατος.
Είναι καλό να αποσαφηνίζουµε τα πράγµατα σε µια δύσκολη
περίοδο, σε µια περίοδο που έχουµε ανάγκη όλες τις κοινωνικές
οµάδες, σε µια περίοδο που έχουµε ανάγκη την πανεπιστηµιακή
κοινότητα, µήπως µας φέρει κάποια νέα καινοτοµία στο σύστηµα
σκέψης της χώρας.
Αντί, λοιπόν, να είµαστε σε ένα σκεπτικό που πιθανώς –δεν
είναι δική σας πρόθεση- θα δηµιουργήσει λανθασµένες εντυπώσεις σε έναν χώρο από τον οποίο περιµένουµε πολλά, καλό είναι
να αποσαφηνίζουµε τα πράγµατα και να δίνουµε τη δυνατότητα
να τα διορθώνουµε στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν νοµίζω ότι θα µπορούσα να πω κάτι διαφορετικό από
αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός µου κ. Καρτάλης, εν µέσω της
προσπάθειας που καταβάλλει αυτήν τη στιγµή η χώρα µας για
να βγει από την κρίση, ως προς τη δυνατότητα που έχουν τα
µέλη των πανεπιστηµίων να προσελκύσουν ερευνητικά προγράµµατα, γιατί πραγµατικά, χάρη σε αυτά τα ερευνητικά προγράµµατα, θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα µας να προχωρήσει σε
αυτό που είναι ο επιθυµητός στόχος: ο µετασχηµατισµός της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονοµίας, η έµφαση στην
έρευνα και στην καινοτοµία.
Βεβαίως, θα αναγνωρίσω αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος,
Το γεγονός ότι κάποιος συµµετέχει σε ερευνητικό πρόγραµµα,
δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι αυτό του αποφέρει κάποια πολύ µεγάλη ανταµοιβή. Μπορεί να είναι της τάξης και του µεγέθους που
ανέφερε ο συνάδελφός µου, απλώς εκείνο που είχα υποχρέωση
–διότι διαφορετικά θα έδινα λάθος πληροφόρηση στην ερώτηση
που κατέθεσε η κ. Βόζεµπεργκ και δεν ήταν στις προθέσεις µου
να δώσω ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου- ήταν να συµπεριλάβω, όπως έγινε και η πρόταση από τις
υπηρεσίες, το σχετικό στοιχείο.
Όµως, δοθείσης της ευκαιρίας, θα ήθελα και αφού αναγνωρίσω σε έναν µεγάλο βαθµό την ορθότητα των επιχειρηµάτων
που επικαλέστηκε και ο συνάδελφός µου, να πω ότι υπάρχει µια
αδυναµία να δοθούν απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήµατα
που έθεσε ο συνάδελφος.
Έχω ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να µου προσκοµιστούν εκείνα τα στοιχεία, ώστε να ήταν πληρέστερη η απάντηση.
Δυστυχώς, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, διότι το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε περισσότερο χρόνο, προκειµένου να µου παράσχει
όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην ερώτησή σας.
Όµως, έχω αντικειµενικά τη δυνατότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να σας δώσω ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα αµοιβών. Θα είναι πάρα πολύ κουραστικό να αναφερθώ στο σύνολο, εάν θέλετε, των πληροφοριακών στοιχείων
που µου έχει δοθεί από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου.
Ενδεικτικά, λοιπόν, θα αναφέρω ότι, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα
στοιχεία, για το βαθµό του καθηγητή οι συνολικές µεικτές µηνιαίες αποδοχές για την περίοδο από 1-10-2008 έως και 31-122009 µε µηδενικά έτη προϋπηρεσίας ανέρχονται σε 3.199 ευρώ,
ενώ στο ανώτερο κλιµάκιο της βαθµίδας µε τριάντα έτη η αντί-
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στοιχη αµοιβή ήταν 4.815 ευρώ. Σε συνέχεια και µετά τις µειώσεις ο µισθός του καθηγητή για το χρονικό διάστηµα από 1-62010 έως 30-6-2011 για µεν το εισαγωγικό κλιµάκιο µειώθηκε σε
2.927 ευρώ, ενώ για το τελικό κλιµάκιο υποχώρησε σε 4.277
ευρώ. Τέλος, από 1-7-2011 έως σήµερα ο µισθός που ισχύει µε
το εισαγωγικό κλιµάκιο είναι 2.858 ευρώ, ενώ για το καταληκτικό
ανώτατο κλιµάκιο µε τριάντα τρία έτη υπηρεσίας ο µισθός ανέρχεται σε 4.189 ευρώ.
Με µια πρόχειρη στατιστική βλέπουµε ότι για τη βαθµίδα του
καθηγητή ο µισθός του εισαγωγικού κλιµακίου µειώθηκε από τα
3.199 ευρώ το 2008 σε 2.858 ευρώ, που αντιστοιχεί σε µείωση
10,7%, ενώ για το κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα τριάντα τρία χρόνια προϋπηρεσίας έφθασε σε µια µείωση που αντιστοιχεί στο
13%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, κύριε συνάδελφε. Έχω στη
διάθεσή µου όλα τα στοιχεία, τα οποία µπορείτε και να τα χρησιµοποιήσετε, που αφορούν τις µειώσεις. Υπάρχουν µειώσεις. Βεβαίως, αν θέλετε, υπάρχει συµµετοχή και από τα µέλη των
πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ σε αυτές τις προσαρµογές που έχουν
γίνει, στο αποτέλεσµα της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα
µας, για να αντιµετωπίσει τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα.
Επειδή, κυρία Πρόεδρε, σήµερα γίνεται µια µεγάλη συζήτηση
µε αφορµή ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» για το
ποιες ακριβώς είναι οι αµοιβές που απολαµβάνουν όλοι αυτοί οι
οποίοι εργάζονται στα γραφεία των Υπουργών –οι µετακλητοί
υπάλληλοι- και έχει δηµιουργηθεί µια λανθασµένη εντύπωση ότι
την ώρα που προχωρούµε σε περικοπές µισθών και συντάξεων,
την ίδια στιγµή όλοι όσοι εργάζονται στα γραφεία των Υπουργών
απολαµβάνουν µεγάλες αυξήσεις, θα ήθελα να καταθέσω εδώ
στη Βουλή και να ενηµερώσω τους συναδέλφους για το ποιο
είναι το περιεχόµενο της ΚΥΑ που εκδόθηκε και υπογράφηκε,
τόσο από εµένα, όσο και από τον συνάδελφό µου τον κ. Ρόβλια.
Να υπενθυµίσω ότι µε βάση την ΚΥΑ για τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων, προκύπτει ότι ο βασικός µισθός των εν
λόγω υπαλλήλων εµφανίζεται µεν αυξηµένος, όπως αυξηµένος
είναι και για τους υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους. Ωστόσο
οι συνολικές αποδοχές τους είναι µειωµένες, δεδοµένου ότι
πέρα από το βασικό µισθό, του κινήτρου απόδοσης και του επιδόµατος θέσης ευθύνης, έπαιρναν και τα ανάλογα επιδόµατα,
που καταβάλλονταν στους υπαλλήλους του κάθε φορέα.
Επειδή θεωρώ ότι αυτό από µόνο του δεν δίνει µια επαρκή εικόνα για το ποιες ακριβώς είναι οι περικοπές τις οποίες έχουν
υποστεί όλοι όσοι είναι συνεργάτες των Υπουργών, γι’ αυτό και
καταθέτω έναν πίνακα που περιλαµβάνει τις παλιές και νέες αποδοχές των εργαζοµένων στα γραφεία των Υπουργών του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε µε
αυτόν τον τρόπο υπεύθυνα, το Σώµα, οι συνάδελφοι να έχουν
µια ενηµέρωση για το τι ακριβώς ισχύει και βεβαίως να µην προσπαθούν ορισµένοι να δηµιουργήσουν εντυπώσεις ότι κρυφά κάποιοι σήµερα προσπαθούν να ενισχύσουν τα εισοδήµατα όλων
αυτών που εργάζονται στα γραφεία των Υπουργών, ότι δηλαδή,
τη στιγµή που κόβουµε µισθούς, τη στιγµή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε το, κύριε
Υπουργέ. Βέβαια, δεν έχει σχέση µε την ερώτηση αυτό που καταθέτετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι όµως σχετική µε το πνεύµα της ερώτησης που κατέθεσε ο συνάδελφός µου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
την κατανόηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 641/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σταύρου Καλογιάννη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση
του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.
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Στην ερώτηση του κ. Καλογιάννη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
κ. Σπηλιώπουλος, αφού πρώτα ο κ. Καλογιάννης µάς την παρουσιάσει.
Έχετε το λόγο, κύριε Βουλευτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η µετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου αποτελεί
ένα θέµα µείζονος σηµασίας για την πόλη των Ιωαννίνων. Το µέγεθος του στρατοπέδου, η θέση του µέσα στον αστικό ιστό, αλλά
και το γεγονός ότι αποτελεί µια ενιαία έκταση αποτελούν µια
σπάνια ευκαιρία θεραπείας πολεοδοµικών προβληµάτων και επίλυσης λειτουργικών ζητηµάτων των Ιωαννίνων.
Ως Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ την πενταετία 2004-2009, είχα την
τιµή να προωθήσω το Ρυθµιστικό σχέδιο στην πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2009. Στο Ρυθµιστικό προτείνεται η παραχώρηση του συνόλου του στρατοπέδου
Βελισσαρίου στην πόλη, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός διοικητικού πολιτιστικού πάρκου και πάρκου πρασίνου. Στο Ρυθµιστικό
σχέδιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο θα
γίνει η µεταφορά. Μάλιστα, βασιζόµαστε στο πλαίσιο του ν.
2745/1999, µε χρησιµοποίηση των κοντινών στην πόλη των Ιωαννίνων Στρατοπέδων Καλπακίου και Περάµατος. Προβλέπεται
ακόµα στο Ρυθµιστικό η δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης τµήµατος του Στρατοπέδου Περάµατος ή αντιπαροχής άλλης δηµοτικής ή δηµόσιας έκτασης. Η ανάπτυξη του πάρκου προβλέπεται
να γίνει µε διεθνή πολεοδοµικό διαγωνισµό.
Δυστυχώς, το Ρυθµιστικό σχέδιο παραµένει επί δυόµιση χρόνια στα συρτάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δυστυχώς και
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας επί δυόµισι χρόνια δεν έχει πράξει
το παραµικρό προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχω απευθύνει σχετική επιστολή και προς τον νέο Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, τον κ. Αβραµόπουλο -την οποία θα καταθέσω
στα Πρακτικά -στις 5 Δεκεµβρίου, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Επί
τέσσερις µήνες περιµένω µια απάντηση. Ουδεµία απάντηση από
τον αρµόδιο Υπουργό.
Ερωτώ, λοιπόν: προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει αµέσως στις σχετικές διαδικασίες απόδοσης του συνόλου του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη προς όφελος και της πόλης των
Ιωαννίνων και των Ενόπλων Δυνάµεων και µάλιστα σε µια εξαιρετικά δύσκολη στιγµή για τον τόπο;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Σπηλιόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µας δίνεται η δυνατότητα µε την ερώτησή
σας σήµερα να ξεκαθαρίσουµε ένα ζήτηµα, το οποίο έχει ξεκινήσει από παλιά. Εσείς αναφερθήκατε σε µια από τις φάσεις του
ζητήµατος του στρατοπέδου Βελισσαρίου.
Πριν µπω επί της ουσίας στο ζήτηµα, θέλω να κάνω µια γενικότερη παρατήρηση. Στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας έχει
δηλώσει µε σαφήνεια την πρόθεσή της για περιορισµό των στρατοπέδων µε γνώµονα, όχι τόσο τη µείωση του κόστους, όσο την
υλοποίηση της νέας δοµής δυνάµεων, την οποία επιθυµούµε,
που θα µας επιτρέψει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ανεξάρτητα όµως από την παραπάνω βούλησή µας, η διαδικασία της µετεγκατάστασης των στρατοπέδων και στη συνέχεια
η αξιοποίησή τους από τις τοπικές κοινωνίες είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα κλίµα συναίνεσης και συνεργασίας µε τις
τοπικές κοινωνίες. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας λόγος για µονοµερείς ενέργειες, που ενδεχοµένως θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές ανάγκες του στρατού.
Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτό το κλίµα είµαστε πάντοτε ανοιχτοί στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να συζητήσουµε οποιαδήποτε πρόταση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτό αφορά, βεβαίως, και το Δήµο Ιωαννίνων. Δεν είναι όµως δυνατόν να αποδεχθούµε µονοµερείς ενέργειες, που δεν αξιολογούν καν την
άποψη των Ενόπλων Δυνάµεων.
Το λέω αυτό, κύριε συνάδελφε, διότι το ζήτηµα του στρατο-
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πέδου Βελισσαρίου έχει ξεκινήσει από το 2001, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά, µε βάση το ν.2745/1999 που είναι η µόνη ασφαλής
οδός για την αξιοποίηση των στρατοπέδων που κλείνουν. Η διαδικασία αυτή στη συνέχεια, παρότι είχε προχωρήσει αρκετά, εγκαταλείφθηκε. Φτάσαµε στο 2008, όταν υπήρξε η συµφωνία
µεταξύ του Δήµου Ιωαννίνων και της στρατιωτικής υπηρεσίας,
η οποία είχε εκφραστεί από το 2008 µε έγγραφό της. Τότε, η
στρατιωτική υπηρεσία είχε συµφωνήσει µε το Δήµο Ιωαννίνων µε
την ειδική τεχνοοικονοµική µελέτη και το σχέδιο αξιοποίησης του
στρατοπέδου Βελισσαρίου. Είχε κάποιες προϋποθέσεις για τις
οποίες ήταν σύµφωνη και η τοπική κοινωνία, µε βάση την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αλλά και η στρατιωτική υπηρεσία. Με βάση αυτά, βεβαίως προβλεπόταν ότι στο Δήµο
Ιωαννίνων θα περιερχόταν το 62% της έκτασης και το υπόλοιπο
38% θα έµενε στη στρατιωτική υπηρεσία, για να καλύψει τις
ανάγκες που έχει εκεί, αλλά και για να καλυφθούν οι απαιτήσεις
του ν.2745/1999, που είναι ο µόνος που λέει πώς γίνεται η αξιοποίηση των στρατοπέδων, τα οποία κλείνουν.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο ερωτών Βουλευτής, κ. Καλογιάννης, έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Λυπάµαι. Δεν µε καλύπτει καθόλου η απάντηση του κ. Υφυπουργού. Πράγµατι, κύριε Υφυπουργέ, είπατε ότι ξεκίνησε από
το 2001 η σχετική διαδικασία. Όντως, ήµουν νέος Βουλευτής
τότε και πρωτοκατέθεσα τις σχετικές ερωτήσεις. Τώρα όµως είµαστε στο 2012, κύριε Υφυπουργέ και δεν έχει προχωρήσει το
παραµικρό. Και αυτό βαρύνει τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου σας από το 2001 µέχρι σήµερα.
Αναφερθήκατε σε συναίνεση και συνεργασία. Υπήρξε, κύριε
Υφυπουργέ, τα προηγούµενα χρόνια. Εξαντλήθηκε, θα έλεγα,
αυτή η συνεργασία. Αποτέλεσµα δεν έχουµε.
Είπατε ότι είστε ανοιχτοί σε όλα τα θέµατα. Μα, οι προτάσεις
είναι στο τραπέζι. Το Ρυθµιστικό σχέδιο Ιωαννίνων είναι εγκεκριµένο από το 2009. Τι κάνατε από την πλευρά σας; Στην κατεύθυνση του Ρυθµιστικού σχεδίου πρέπει να πω ότι και η κυβέρνηση Παπανδρέου από την πρώτη στιγµή ήταν σύµφωνη, µόνο
όµως στα λόγια. Συγκεκριµένα, σε προγραµµατικές δηλώσεις
στη Βουλή το Δεκέµβριο 2009 ο τότε Υπουργός, κ. Βενιζέλος –
και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε- ανέφερε ότι,
όπου υπάρχει αστικός ιστός, τα στρατόπεδα θα αποδοθούν στις
τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της νέας πολεοδοµικής αντίληψης
που πρέπει να επικρατήσει στη χώρα. Υποτίθεται ότι θα έφερνε
νέα πολεοδοµική αντίληψη στη χώρα. Πέρασαν τρία χρόνια,
κύριε Υφυπουργέ. Μηδέν αποτέλεσµα.
Σε σχετική ερώτησή µου την επόµενη χρονιά, το 2010, ο κ. Βενιζέλος µου απάντησε –και θα καταθέσω και αυτή την απάντηση
στα Πρακτικά- ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι έτοιµο να
συζητήσει µε την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρωµένες προτάσεις κοινωνικής αξιοποίησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου, σε
συνδυασµό µε τρόπους αξιοποίησης άλλων στρατιωτικών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Αυτά τα είπα στην
πρωτοµιλία µου, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ. Και αυτά, επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά, περιλαµβάνονται στο Ρυθµιστικό
σχέδιο Ιωαννίνων.
Επισηµαίνω δε, ότι η απόδοση του στρατοπέδου σήµερα, υπό
τις σηµερινές συνθήκες, στην πόλη θα µπορούσε, πέραν όλων
των άλλων, να βοηθήσει και την τοπική οικονοµία η οποία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση.
Άλλωστε, όπως κι εσείς είπατε, έχουν πλέον µάλλον εκλείψει
οι λόγοι ύπαρξης του συγκεκριµένου στρατοπέδου στο κέντρο
της πόλης, καθώς η ένδοξη 8η Μεραρχία έχει αποδυναµωθεί
πάρα πολύ την τελευταία διετία. Τα υπόλοιπα στρατόπεδα του
Νοµού Ιωαννίνων αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υφυπουργέ, πραγµατικά τι περιµένετε και
δεν κινείτε τις σχετικές διαδικασίες.
Ο κ. Αβραµόπουλος έχει έλθει επανειληµµένα στα Ιωάννινα.
Δυστυχώς, δεν έχει αγγίξει, κυρία Πρόεδρε, καθόλου το θέµα.
Αγαπητέ µου, κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζετε ότι σας τιµώ.
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Έχουµε, όµως, χορτάσει από λόγια και εξαγγελίες. Θέλουµε
πράξεις συγκεκριµένες, µε απτά αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα σχέδιο για να
ολοκληρωθεί, πρέπει να το υπηρετήσουµε από την αρχή µέχρι
το τέλος µε συνέπεια. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στα Ιωάννινα. Και επαναλαµβάνω: Για το
ότι δεν προχώρησε το σχέδιο αξιοποίησης, δεν ευθύνεται το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος ευθύνεται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευθύνεται ο δήµος. Και το λέω ευθέως, κύριε συνάδελφε. Διότι ενώ είχε συµφωνήσει µε τη Στρατιωτική Υπηρεσία
από το 2008, µε βάση τη µελέτη, την οποία είχε συντάξει ο δήµος
–είχαν συµφωνηθεί ορισµένα πράγµατα- στη συνέχεια µόνος
του, µονοµερώς ο δήµος, τα αναίρεσε. Κι έρχεται και καταθέτει
το Ρυθµιστικό σχέδιο, το οποίο αγνοεί παντελώς τις απόψεις της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας και, βεβαίως, το αρχικό σχέδιο το οποίο
είχε συµφωνηθεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το Ρυθµιστικό είναι του ΥΠΕΧΩΔΕ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ένα λεπτό. Μήπως επειδή τότε είχατε την τύχη και τη
χαρά -ήταν και µία ευκαιρία για το Δήµο- να βρίσκεστε εσείς εκεί,
µονοµερώς προχώρησε αυτό το ρυθµιστικό σχέδιο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας;
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο στρατόπεδο αυτό, το οποίο
είναι πολύ µεγάλης αξίας, υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν. Υπάρχουν εγκαταστάσεις του
ΑΟΟΑ, οι οποίες αγνοήθηκαν. Και τώρα το θέµα έχει µπλοκάρει
µε µία ένσταση, την οποία όφειλε να κάνει η Στρατιωτική Υπηρεσία.
Εµείς –το επαναλαµβάνω και πάλι και η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου το έχει τονίσει πολλές φορές- είµαστε ανοικτοί στη
συνεργασία µε την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά, όµως, πρέπει να
γίνουν µε βάση µία συµφωνία, µε τη λογική και, βεβαίως, µε ένα
σχέδιο το οποίο θα λαµβάνει υπόψη και τις ανάγκες και τα συµφέροντα των Ενόπλων Δυνάµεων. Αλίµονο!
Αυτό το ακίνητο, το οποίο είναι πράγµατι πολύ µεγάλης αξίας,
µπορεί να είναι πνεύµονας ανάπτυξης για την τοπική οικονοµία
και την τοπική κοινωνία. Χρειάζεται, όµως, συνεργασία.
Ο ν. 2745, όπως σας είπα προηγουµένως, αγνοήθηκε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το αντίθετο, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Αγνοήθηκε!
Έπρεπε µε αυτό το νόµο να έχει προχωρήσει η διαδικασία. Και
θα είχαν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.
Θέλω εδώ να τονίσω, ότι ήδη σήµερα έχουµε φτάσει στο
τέλος, σε πολλές άλλες πόλεις, µε την αξιοποίηση στρατοπέδων.
Για παράδειγµα: Σέρρες. Τρία στρατόπεδα. Ολοκληρώθηκε η
διαδικασία. Παραδίδονται στο Δήµο, µε ένα µικρό κοµµάτι το
οποίο µένει –όπως το ορίζει ο ν. 2745- για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων. Προχωράει η διαδικασία.
Όταν, όµως, κάνουµε βήµατα διαφορετικά από αυτά που σχεδιάζουµε στην αρχή, τότε µοιραία µπλέκονται τα πράγµατα. Και
δεν ευθύνεται η Στρατιωτική Υπηρεσία γι’ αυτό.
Σας καλώ, λοιπόν, µέσω ηµών, κύριε συνάδελφε, και το Δήµο,
να έρθετε, να συνεννοηθούµε, να συνεργαστούµε –µε το Υπουργείο- για να βρούµε τις καλύτερες λύσεις, οι οποίες θα είναι προς
το συµφέρον και της τοπικής οικονοµίας και της τοπικής κοινωνίας και του δήµου. Αυτές, όµως, οι λύσεις θα λαµβάνουν υπόψη
και τις ανάγκες τις οποίες έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις στην περιοχή της Ηπείρου και των Ιωαννίνων. Και ξέρω πολύ καλά –το
έχετε πει κι εσείς, κύριε συνάδελφε, πολλές φορές- ότι θέλετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στην Ήπειρο, γιατί όταν
υπήρξαν…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτονόητο είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Αυτονόητο είναι. Ακριβώς. Από την άλλη µεριά, όµως,
δεν µπορούµε να µη λαµβάνουµε υπόψη τις απαιτήσεις αυτής
της παρουσίας, που πρέπει να έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις στην
περιοχή.
Άρα, λοιπόν, η λύση και η οδός είναι µία, κύριε συνάδελφε: Να
καθίσουµε κάτω µε πνεύµα καλής διάθεσης. Όπως είπα και στην
αρχή, εµείς είµαστε ανοιχτοί. Γνωρίζουµε ότι πρέπει όπου υπάρχουν στρατόπεδα –και µάλιστα αυτά τα στρατόπεδα βρίσκονται
µέσα στον οικιστικό ιστό- µε τον καλύτερο τρόπο να δοθούν στην
τοπική κοινωνία για αξιοποίηση.
Σε αυτό, λοιπόν, το πνεύµα σας καλούµε να συνεργαστούµε,
να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα και να προχωρήσουν οι λύσεις
για το στρατόπεδο Βελισσαρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 640/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
Στην ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός κ. Μπόλαρης.
Πρώτα, όµως, θα δώσουµε το λόγο στον κ. Καραθανασόπουλο
για να παρουσιάσει την ερώτησή του.
Έχετε το λόγο, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα εδώ και
αρκετά χρόνια. Τα προβλήµατα αυτά, όµως, επιδεινώθηκαν τα
τελευταία χρόνια, λόγω ακριβώς της ραγδαίας µείωσης των κονδυλίων που διατίθενται για να καλύψει λειτουργικές ανάγκες,
αλλά και τη χρηµατοδότηση, µέσα από τις υπερωρίες, του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι από το 2009 µέχρι σήµερα οι προϋπολογισµοί για τις λειτουργικές ανάγκες του νοσοκοµείου έχουν µειωθεί κατά 80%, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα στη θέρµανση, στη διατροφή, αλλά και σε
µια σειρά από άλλους τοµείς, οι οποίοι έχουν να κάνουν µε την
παλαιότητα του κτιρίου, τα προβλήµατα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, ζητήµατα τα οποία αφορούν την ίδια τη λειτουργία
του.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό –είναι ένα εξειδικευµένο νοσοκοµείο το οποίο έχει εκατό κρεβάτια και εξυπηρετεί
άλλους εκατόν επτά µόνιµους ενοίκους σε ξενώνες και, ταυτόχρονα, δέχεται πάρα πολύ µεγάλο αριθµό εισαγωγών, εξυπηρετεί το σύνολο της Πελοποννήσου- ότι υπάρχουν σηµαντικά
ζητήµατα για την ίδια τη λειτουργία, αλλά και την παροχή των
υπηρεσιών στους ψυχικά ασθενείς.
Άρα, λοιπόν, τα ερωτήµατα τα οποία υπάρχουν αυτή τη
στιγµή, είναι τα εξής: Τι θα κάνετε για να καλυφθούν άµεσα οι
λειτουργικές ανάγκες, οι ανάγκες λειτουργίας του νοσοκοµείου
και τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας –διότι κάνει εφηµερίες τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες το χρόνο και πρέπει να µπορούν να
καλυφθούν αυτές οι εφηµερίες- για να καλυφθούν οι κενές θέσεις µε την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού; Και, βεβαίως, ρωτώ
αν επιµένει η Κυβέρνηση στην προκλητική της απόφαση, να προχωρήσει σε παρακράτηση ύψους 40% από τις συντάξεις αυτών,
οι οποίοι φιλοξενούνται σε διάφορους ξενώνες, των ανθρώπων,
δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ψυχικής υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση.
Θα ήθελα πριν απαντήσω για το Νοσοκοµείο Τρίπολης, να πω
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το εξής: Όπως γνωρίζετε, εδώ και µία δεκαετία έχει ξεκινήσει µία
προσπάθεια για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα. Είναι
µία προσπάθεια η οποία εκτελείται µε συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο την αποασυλοποίηση, προκειµένου οι κάποιες χιλιάδες συµπολιτών µας
οι οποίοι ήταν στα ψυχιατρεία και έφεραν επάνω τους ένα
στίγµα, να µπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία, φεύγοντας
από τις λογικές των γκέτο, από τις λογικές των µεγάλων ασύλων,
όπως ήταν τα ψυχιατρικά µας νοσοκοµεία.
Το Νοσοκοµείο Τρίπολης είναι ένα από τα νοσοκοµεία για τα
οποία υπάρχει δέσµευση πως σταδιακά, µε τη δηµιουργία τµηµάτων και τοµέων ψυχιατρικής σε όλα τα νοσοκοµεία, θα οδηγηθεί σε κλείσιµο. Ήδη στο Νοσοκοµείο Κορίνθου λειτουργεί το
τµήµα ψυχικής υγείας.
Αντίστοιχα, προετοιµάζεται η δηµιουργία στο Παναρκαδικό,
στο Άργος και στην Καλαµάτα.
Με τη λειτουργία τοµέων και τµηµάτων ψυχικής υγείας σε όλα
τα νοσοκοµεία της χώρας, πρέπει να οδηγήσουµε σε κλείσιµο
όλα τα ψυχιατρεία. Και ξέρετε πως ήδη κάποια από αυτά έχουν
ουσιαστικά κλείσει. Έχει ουσιαστικά κλείσει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Χανίων. Έχει κλείσει ουσιαστικά το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου. Αντίστοιχα στην Κέρκυρα. Σε αυτή την
κατεύθυνση είµαστε και στην περίπτωση της Τρίπολης.
Άρα, το αίτηµά σας για να πάρουµε κι άλλο προσωπικό στο
νοσοκοµείο, είναι άστοχο, γιατί είναι εκτός του στόχου της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, εκτός του στόχου της αποσυλοποίησης των ασθενών που έχουµε εκεί. Ξέρετε καλά πως εκεί
έχουµε ένα παλιό κτήριο, κτισµένο το 1952.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το 1936.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εντάξει. Εγώ λέω τι λέει η υπηρεσία. Εσείς, πιθανόν, να έχετε άλλη πληροφορία. Δεν απορρίπτω την πληροφορία
σας.
Στο νοσοκοµείο και συνολικά για τη λειτουργία αυτή έχουµε
τριακόσιους σαράντα εργαζόµενους. Ο στόχος ποιος είναι; Με
τη λειτουργία των τµηµάτων να αποκεντρωθούν και να µοιραστούν στα νοσοκοµεία και να περάσουν βέβαια όσοι µπορούν
στις δοµές, να βγουν στην κοινότητα για να µπορούν να ενταχθούν. Τα αποτελέσµατα από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης είναι εξαιρετικά θετικά. Είναι χιλιάδες
αυτοί οι συµπολίτες µας, οι οποίοι έφυγαν από τη λογική του
ασύλου, εντάχθηκαν, είναι στις δοµές, είναι µέσα στην κοινωνία.
Τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά.
Σ’ αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο. Σ’
αυτήν την κατεύθυνση κινείται όλη η ψυχιατρική κοινότητα, η
οποία συνδράµει. Πριν από λίγες µέρες είχαµε µια διαδικασία
στο Υπουργείο, στην οποία συµµετείχαν όλοι οι φορείς, οι οποίοι
συµβάλλουν στην επιτυχία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και
τα αποτελέσµατα είναι εξωτερικά θετικά.
Κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, εδώ
δεν ήρθαµε να τοποθετηθούµε για το αν είναι σωστή ή όχι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και αν θα πρέπει ή όχι να υπάρξει αποασυλοποίηση. Εδώ µιλάµε για ένα συγκεκριµένο περιστατικό.
Μέχρις ότου γίνουν αυτά, υπάρχουν συγκεκριµένες δοµές σήµερα, οι οποίες εξυπηρετούν ψυχικά ασθενείς και οι οποίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. Όταν θα τα κάνετε αυτά,
τότε να δείτε την κατάσταση.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη εδώ είναι σηµαντικά τα προβλήµατα. Έχουµε τέσσερις ειδικευµένους ψυχιάτρους για να εξυπηρετήσουν εκατόν είκοσι κλίνες στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης. Οι εισαγωγές που έγιναν το 2011 ήταν οκτακόσιες
τρεις. Τα εξωτερικά ιατρεία εξυπηρέτησαν τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια εξήντα ένα περιστατικά. Ακόµη και αυτά τα τµήµατα
να γίνουν, οι ψυχιατρικές κλινικές στα νοσοκοµεία πάλι δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Τα εκατό κρεβάτια θα µπορέσουν να εξυπηρετηθούν από µια κλινική, όταν θα λείψουν από το
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, το οποίο έχει µια εξειδίκευση σήµερα;

7303

Υπάρχουν συγκεκριµένα περιστατικά, κύριε Υπουργέ. Στην Καλαµάτα, λοιπόν, λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική. Το ξέρετε ότι
αυξήθηκαν οι εισαγωγές που έκανε το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης από την Καλαµάτα από εκατόν σαράντα δύο στις εκατόν εβδοµήντα; Δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Ούτε η
Πάτρα µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο µπορεί να καλύψει τις
ανάγκες. Όλους τους νοµούς της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς εξυπηρετεί αυτό
το νοσοκοµείο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, είπατε ότι θα
πάτε να κάνετε αυτές τις διαδικασίες όταν θα ολοκληρωθούν.
Μέχρι τότε, όµως, δεν πρέπει να έχουνε θέρµανση; Δεν πρέπει
να έχουν αξιοπρεπή διατροφή; Δεν πρέπει να υπάρχουν εργασιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα προσπαθούν
να τους επανεντάξουν; Θα πρέπει να ετεροαπασχολούνται µέχρι
να γίνουν όλα αυτά;
Αυτό είναι το βασικό πρόβληµα και το µεγάλο ερώτηµα, το
οποίο πρέπει να απαντηθεί. Τα προβλήµατα που έχει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τριπόλεως ήταν γνωστά εδώ και χρόνια. Από
το 2000, υπήρχε η σκέψη να βελτιωθεί αυτό το παλιό κτήριο, το
οποίο δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Έχει σηµαντικά
προβλήµατα. Έχει τεράστια διαρροή από τη θερµοµόνωση, δεν
µπορεί να είναι θερµοµονωµένο. Έχει τεράστιες απώλειες ενέργειας. Έχει σοβαρά υδραυλικά προβλήµατα και λειτουργίας από
το 2000. Έχουµε φτάσει στο 2012 και ακόµη δεν έχει γίνει η Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκοµείο Τρίπολης. Δηλαδή, τι θα κάνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Θα είναι παραπεταµένοι οι ψυχικά ασθενείς
σαν τα τσουβάλια, µέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η περιβόητη
µεταρρύθµιση;
Στο κάτω-κάτω, αυτή η περιβόητη µεταρρύθµιση που στοχεύει; Στοχεύει στο να περιοριστούν οι δηµόσιες δοµές πρόνοιας
και περίθαλψης και να δοθεί αυτός ο τοµέας, αυτό το τµήµα στη
δράση των επιχειρηµατικών συµφερόντων και των διάφορων µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Εδώ είναι συγκεκριµένα τα ζητήµατα. Θέλω συγκεκριµένες απαντήσεις. Τα λειτουργικά έξοδα
έχουν να κάνουν για φέτος. Δεν καλύπτουν τις ανάγκες, πρέπει
να ενισχυθούν. Θα απαντήσετε σ’ αυτό το ζήτηµα; Θα ενισχυθούν τα λειτουργικά έξοδα; Θα καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες; Θα λειτουργεί το νοσοκοµείο τριακόσιες εξήντα πέντε
µέρες, όπως υποχρεούται και όπως κάνει µε την κάλυψη των
υπερωριών των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, απαντώ στα θέµατα της ερώτησης, διότι ο συνάδελφος θέλει να µετατρέψει την ερώτηση σε
επερώτηση. Πολύ ευχαρίστως να την µετατρέψετε, να τη φέρετε,
για να απαντήσουµε για όλα τα ζητήµατα.
Θέλω να σας πω ότι το ζήτηµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, για
να κάνουµε λαϊκιστική επίθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι το νοσοκοµείο είχε πρόβληµα, γιατί δηµιουργήθηκε ζήτηµα ανανέωσης της σύµβασης του νοσοκοµείου
µε τον προµηθευτή και έµεινε ακάλυπτο για τρεις-τέσσερις
µέρες από πλευράς πετρελαίου. Αυτό είναι ζήτηµα ελέγχου της
Κυβέρνησης, επειδή υπήρξε ένα πρόβληµα τοπικό στο νοσοκοµείο; Εγώ την δέχοµαι την κριτική. Την κριτική για τις παραλείψεις που έχει η διοίκηση την αναλαµβάνει η Κυβέρνηση. Αυτό,
όµως, είναι το ζήτηµα το οποίο υπάρχει όταν εκτελείται µια πολιτική µείζονα; Αναλαµβάνουµε τις ευθύνες γιατί υπήρξε ζήτηµα
ανανέωσης της σύµβασης ανάµεσα στον προµηθευτή. Τα ξέρετε
τα ζητήµατα. Υπήρξαν ζητήµατα γραφειοκρατίας. Για τη γραφειοκρατία, όµως, η οποία υπήρξε σιωπή. Το πρόβληµά µας είναι
να ανάγουµε την ευθύνη στο επίπεδο της Κυβέρνησης. Την αναλαµβάνουµε την ευθύνη, λοιπόν, και την επισηµαίνουµε, διότι
αυτοί που µας ακούν ξέρουν πολύ καλά τι έγινε.
Δεν υπήρχε, λοιπόν, ζήτηµα οικονοµικό για το νοσοκοµείο να
προµηθευτεί το πετρέλαιο. Το 2011 αυτό το νοσοκοµείο για τη
θέρµανση ξόδεψε µισό εκατοµµύριο ευρώ και κάτι παραπάνω.
Άρα, δεν ήταν ζήτηµα οικονοµικό, δεν ήταν ζήτηµα προϋπολογισµού. Κάνετε κριτική για το ότι ο προϋπολογισµός είναι µειωµένος. Μα, µειωµένος είναι ο προϋπολογισµός σ’ όλα τα νοσοκο-
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µεία. Το έχει πει από εδώ χίλιες φορές ο Υπουργός Υγείας πως
η πρόκλησή µας την εποχή της κρίσης, την εποχή που η Κυβέρνηση, η χώρα, η πατρίδα έχει λιγότερα χρήµατα, είναι να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες που έχει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τα
νοσοκοµεία, να υπηρετήσουµε τους ασθενείς συµπολίτες µας,
κάνοντας εξοικονόµηση, χωρίς να ρίξουµε την ποιότητα. Και
αυτό κάνουµε. Αυτό γίνεται. Γιατί µε τη συνένωση και τη συνλειτουργία των δύο νοσοκοµείων στην Αρκαδία, στην Τρίπολη είναι
απολύτως σαφές πως µειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες. Οι
λειτουργικές δαπάνες που µειώθηκαν έχουν άµεσο αντίκτυπο
στον προϋπολογισµό, ο οποίος εκτελείται χωρίς προβλήµατα,
κύριε συνάδελφε, στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών,
γιατί το πρόβληµα το οποίο σας παρακίνησε να κάνετε την ερώτηση είχε σχέση µε τη γραφειοκρατική δυσλειτουργία.
Επειδή λέτε πως θα γίνει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, σας λέω
-το υπογράµµισα προηγουµένως και ήθελα να σας παρακαλέσω
να ενηµερωθείτε για αυτό- ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι
σε εξέλιξη. Οι ανάγκες που έχει η Πελοπόννησος είναι απολύτως
σαφές ότι δεν µπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριµένο νοσοκοµείο, γι’ αυτό και έχει µεγάλη σηµασία η εξέλιξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Γι’ αυτό και έχει µεγάλη σηµασία αυτό
που σας είπα προηγουµένως, ότι ήδη στην Τρίπολη λειτουργεί
το καινούργιο ψυχιατρικό τµήµα.
Έχει µεγάλη σηµασία να σας πω…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στην Τρίπολη δεν έχει
ακόµη χτιστεί Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, δεν έχετε υποµονή να ακούσετε προφανώς
την αλήθεια.
Σε εξέλιξη, κύριε συνάδελφε, είναι τα έργα στο ΕΣΠΑ για τη
δηµιουργία των ψυχιατρικών τµηµάτων σε Κόρινθο, Παναρκαδικό, Άργος, Καλαµάτα. Στην Κόρινθο και στην Καλαµάτα λειτουργούν. Η Καλαµάτα ξανάνοιξε µ’ αυτές τις δυσχερείς συνθήκες, προκειµένου να υπηρετηθούν οι πολίτες της Πελοποννήσου
και να µην συρρέουν στην Τρίπολη, στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο, το οποίο έχει την παλαιότητα. Η αγωνία, λοιπόν, της Κυβέρνησης είναι να εκτελεστούν τα έργα, τα οποία είναι ενταγµένα
στο ΕΣΠΑ για τη λειτουργία των ψυχιατρικών τµηµάτων, προκειµένου να υπηρετηθούν οι πολίτες µε τον καλύτερο τρόπο.
Και επειδή κάνετε κριτική για το γεγονός ότι συνδράµουν οι
φιλοξενούµενοι στις ψυχιατρικές δοµές και στις προνοιακές
δοµές µε τη σύνταξη τους, σας λέω ότι αυτό είναι θέµα και σωστής διαχείρισης των χρηµάτων και σωστής αξιοποίησης του δηµόσιου χρήµατος, αλλά και αξιοπρέπειας των συµπολιτών µας,
οι οποίοι µένουν µέσα σ’ αυτές τις δοµές. Το έχω απαντήσει και
άλλη φορά. Φιλοξενείται κάποιος είτε σε προνοιακό ίδρυµα είτε
σε ψυχιατρική δοµή και κάποιοι συγγενείς παίρνουν αυτά τα χρήµατα για να τα αξιοποιήσουν αλλού.
Για ποιο λόγο δεν πρέπει ο φιλοξενούµενος σε προνοιακό
ίδρυµα να συµµετέχει µε το δικό του ιδρώτα και µε το δικό του
µόχθο στην καλύτερη λειτουργία του ιδρύµατος, στην αναβάθµιση της παροχής των παρεχόµενων υπηρεσιών από το ίδρυµα
και να τα παίρνουν κάποιοι άλλοι εκτός του ιδρύµατος; Δεν καταλαβαίνω τι λογική είναι αυτή. Όταν το κράτος, η πατρίδα, η πολιτεία τού προσφέρει διαµονή, τροφή, φάρµακα, γιατρούς,
ψυχαγωγία, για ποιο λόγο θα πρέπει να τα παίρνει ο ανιψιός αυτά
τα χρήµατα; Για ποιο λόγο δεν πρέπει να συµµετέχει και να αισθάνεται αξιοπρεπής…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η ίδια λογική µε
την οποία εµπορευµατοποιείτε την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ. Ανοίγετε άλλο θέµα. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, περιοριστείτε στην ερώτηση και µην ανοίγετε άλλα θέµατα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που απαντάω σε ερώτηση δεχόµενος πέντε διακοπές και δεν κάνατε καµµία παρατήρηση στον διακόπτοντα, παρά τον Κανονισµό της
Βουλής, συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μα, ανοίγετε θέµα που
δεν έχει σχέση µε την ερώτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι βέβαια, σαφές ότι εκνευρίστηκε, διότι τα
επιχειρήµατα του κατέπεσαν. Το καταλαβαίνω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η τέταρτη µε αριθµό
629/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Ανατολάκη
προς του Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον ΕΟΠΥΥ δεν συζητείται
λόγω αναρµοδιότητας Υπουργού και διαγράφεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Ανατολάκη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ζήτησα το
λόγο γιατί,όπως σας ενηµέρωσαν και εσάς έτσι και εµένα, στις
09.20’ πήραν τηλέφωνο στα γραφεία του κόµµατος και είπαν ότι
δεν µπορεί να συζητηθεί αυτή η ερώτηση. Ο κ. Νικητιάδης που
βρίσκεται µέσα στην Αίθουσα, όταν είχαµε κάποιες συζητήσεις
για θέµατα αθλητισµού µε ειδοποιούσε µια και δυο µέρες πριν.
Νοµίζω, κύριε Μπόλαρη, ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται.
Δεν ξέρω αν έχετε αρµοδιότητα ή όχι. Ήταν µια ερώτηση για τον
Οίκο Ναύτου πολύ σηµαντική. Δεν ξέρω γιατί δεν την απαντάει
η Κυβέρνηση. Τι φοβάται;
Ξέρετε ότι υπάρχει και συνέχεια. Από την ερώτηση που θα κατέθετα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, µην
µπαίνετε επί της ουσίας. Μείνετε στο διαδικαστικό θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
…από την απάντηση που θα έπαιρνα, ίσως να λύνονταν αρκετά
προβλήµατα γιατί ήταν και το θέµα της ΠΝΟ µέσα στην ερώτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω, αν µου
επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μάλιστα, κύριε Υπουργέ,
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα απλώς να πω ότι ο Υπουργός Εργασίας
ο κ. Κουτρουµάνης βρίσκεται στις Βρυξέλλες και ο Υπουργός
Υγείας ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος είναι ασθενής. Αυτός είναι ο
λόγος που δεν απαντάται η ερώτηση. Δεν υπάρχει κανένας
άλλος λόγος. Θα επαναφέρει ο συνάδελφος την ερώτηση και θα
απαντηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, το
Προεδρείο πιστεύει και εκτιµάει ότι έχει δίκιο ο Βουλευτής, διότι
δεν µπορεί είκοσι λεπτά πριν την έναρξή της…
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν αµφισβήτησα το δίκιο. Απλά εξήγησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ.
Επί του διαδικαστικού, δεν µπορεί πριν ξεκινήσει η Ολοµέλεια
να ενηµερώνεται ο Βουλευτής ότι δεν θα συζητηθεί η ερώτησή
του. Υπήρχε χρόνος και χθες ακόµη να τον ενηµερώσετε. Δεν νοµίζω να υπάρχει δικαιολογία.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη υπ’ αριθµόν 636/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού,
σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά.
Στην ερώτηση του κ. Κουράκη θα απαντήσει ο κ. Νικητιάδης,
Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, αφού πρώτα ο κ. Κουράκης µας την παρουσιάσει.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χθες είχαµε τη χαρά να χαιρετίσουµε τη νίκη ενός Έλληνα
αθλητή του Δηµήτρη Χονδροκούκη, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσµιο στο άλµα εις ύψος. Ο πατέρας του δήλωσε για τον αγώνα
που κάνει αυτό το παιδί να µπορεί να αθλείται κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες. Και επειδή δεν είχε καµµία υποστήριξη από
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την πολιτεία, αρνήθηκε το δικαίωµα σε οποιοδήποτε πολιτικό να
φωτογραφηθεί δίπλα στο παιδί του.
Ο Δηµήτρης ανάµεσα στους άλλους προπονείται κάτω από
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες. Ένα από τα κέντρα, στα οποία
προπονείται είναι αυτό για το οποίο συζητάµε σήµερα την ερώτηση. Πρόκειται για το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας του Αγίου
Κοσµά.
Πρέπει να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει κραυγή αγωνίας
από το ΣΕΓΑΣ ότι πέντε µήνες πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες η προετοιµασία είναι ελλιπέστατη, µε τεράστια προβλήµατα.
Οι συνθήκες, απ’ ότι περιγράφονται στο δελτίο Τύπου του ΣΕΓΑΣ
είναι τριτοκοσµικές. Σε αυτές τις συνθήκες θα πάνε οι αθλητές
µας να διεκδικήσουν µετάλλια. Και µετά η πολιτεία θα καµώνεται
ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Και όχι µόνο δεν παίρνει µέτρα για
την αναβάθµισή τους, αλλά έχουµε το Αθλητικό Κέντρο του
Αγίου Κοσµά, το οποίο παραδίδεται µαζί µε το Ελληνικό στη
χοάνη των επιχειρηµατικών συµφερόντων και στην αποπληρωµή
του δηµόσιου χρέους.
Γνωρίζουν όλοι στο Λεκανοπέδιο την εξαιρετικά σηµαντική
προσφορά του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγίου Κοσµά
για σαράντα περίπου χρόνια στην ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, δηλαδή στον εργασιακό, στον πανεπιστηµιακό, στο στρατιωτικό, στο σχολικό και στη δυνατότητα που παρέχει στους
ενδιαφερόµενους πολίτες να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
Τώρα, έχει υπογραφεί η σύµβαση δυστυχώς, να παραδοθεί
µαζί µε το Ελληνικό σε ξένα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Φοβόµαστε ότι αυτό θα οδηγήσει σε προσχώσεις, µπαζώµατα δηλαδή,
στο θαλάσσιο µέτωπο, όπου θα επιτρέπεται και η ανοικοδόµηση.
Παραχωρήθηκε ήδη η παραλία και ο αιγιαλός, πράγµα που είναι
ούτως ή άλλως αντισυνταγµατικό. Θα δοθεί η δυνατότητα να
δούµε τέρατα επιπέδου Ντουµπάι µε τεχνητά νησιά και λιµενικές
εγκαταστάσεις, χωρίς καµµία µέριµνα για τη φυσιογνωµία των
ακτών.
Όλο αυτό, αν η Κυβέρνηση το ονοµάζει «αναπτυξιακό», εµείς
θεωρούµε ότι είναι µια ταφόπλακα και για το χώρο του ελληνικού, ο οποίος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί µε άλλο τρόπο, αλλά
για τον αθλητισµό γενικότερα στη χώρα µας.
Ο Δήµαρχος του Ελληνικού κ. Χρήστος Κορτζίδης είπε ότι
υπάρχει µελέτη του Πολυτεχνείου που εκφράζει γενικά την ανάπλαση του συνολικού χώρου και δήλωσε ότι προφανώς δεν είναι
αντίθετος µε την ανάπτυξη, όπως και οι άλλοι δήµαρχοι, απλώς
η ανάπτυξη αυτή πρέπει να συµβαδίζει και να σέβεται το περιβάλλον και ότι ένα µητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου µε
ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις θα συνιστούσε ανάπτυξη.
Ανησυχούµε, κύριε Υφυπουργέ. Θα ήθελα -αν µπορείτε- αλλά
πολύ φοβάµαι ότι έχετε δεµένα τα χέρια, όπως έχει δεµένα τα
χέρια και η επόµενη κυβέρνηση, να υπάρχει µια καλή απάντηση
για το τι πρόκειται να γίνει το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσµά.
Πολύ φοβάµαι ότι οι αποφάσεις και οι υπογραφές που έχουν
πέσει δεσµεύουν τη χώρα µας για τα επόµενα είκοσι, τριάντα
χρόνια, δηµιουργώντας ένα εφιαλτικό τοπίο.
Παρ’ όλα αυτά, περιµένω την απάντησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ξεφύγατε από την επίκαιρη ερώτηση, όπως
διατυπώνεται στο κείµενο που καταθέσατε. Δεν υπάρχει, όµως,
κανένας λόγος να µην τοποθετηθώ και στα άλλα ζητήµατα.
Ωστόσο, πρέπει να υποµνήσω ότι το αντικείµενο της επίκαιρης
ερώτησης που καταθέσατε και έγινε αποδεκτό να συζητηθεί σχετίζεται µε το τι θα γίνει µε τον Άγιο Κοσµά και µε το αν έχουµε
κάποιο πρόγραµµα για τον Άγιο Κοσµά. Το ερώτηµα δεν έχει να
κάνει µε το τι θα γίνει µε το Ελληνικό και το πώς θα προχωρήσει
η αξιοποίηση του Ελληνικού.
Επίσης, το ερώτηµά σας δεν αναφέρεται σε αυτό που παρεµ-
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πιπτόντως προέκυψε µε κάποιες δηλώσεις, ατυχείς κατά την
άποψή µου, που έγιναν σε σχέση µε τον πρωταθλητή µας, τον
οποίο χειροκροτούµε, συγχαίρουµε, στηρίζουµε. Και δεν είναι
ούτε της παρούσης ούτε συνάδει µε το ήθος που έχουµε να αρχίσουµε να λέµε τι κάνουµε για τον κάθε αθλητή. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο καθένας όταν τοποθετείται –όχι εσείς- σε δηµόσιες
δηλώσεις για το τι κάνει η πολιτεία για τους πρωταθλητές µας,
οφείλει να αναζητάει να δει µήπως κάποιοι αµείβονται, µήπως
έχουν κάποιους προπονητές που αµείβονται, µήπως υπάρχουν
κάποιοι που είναι ταυτόχρονα και δηµόσιοι υπάλληλοι και αµείβονται, κάποια πράγµατα δηλαδή που –επαναλαµβάνω- τα
θεωρώ µικρότητα να έρχονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Για το λόγο αυτό αποφεύγω να επεκταθώ περαιτέρω στο ζήτηµα που ετέθη για τον πρωταθλητή µας, ο οποίος πράγµατι θα
µπορούσε να προετοιµάζεται σε καλύτερες συνθήκες -αυτή είναι
η κατάσταση σήµερα στη χώρα µας- ο οποίος πράγµατι είναι
άξιος συγχαρητηρίων και είµαστε δίπλα του, ανεξαρτήτως των
όποιων τοποθετήσεων. Αισθανόµαστε περήφανοι και τον συγχαίρουµε που µας έκανε περήφανους σε τόσο δύσκολες στιγµές
για την πατρίδα.
Η ερώτησή σας κινείται σε τρία επίπεδα: Το πρώτο σχετίζεται
µε αυτό που κυρίως αναφέρατε, δηλαδή, την αξιοποίηση της περιοχής του πρώην Ελληνικού. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται µε
το πιθανό κενό, που θα δηµιουργηθεί κάποια στιγµή αν φύγει
από εκεί ο αθλητικός χώρος. Εγώ εύχοµαι να γίνει αυτό, να φύγει
ο αθλητικός χώρος από εκεί και να µεταφερθεί κάπου αλλού,
πράγµα που θα σηµαίνει ότι πράγµατι προχωρήσαµε στην αξιοποίηση, ότι υπάρχει επενδυτής και ότι γίνονται επενδύσεις. Γιατί
τότε αυτό το εκπληκτικό κοµµάτι, σε αυτήν την περιοχή, επιτέλους θα αποδώσει στην πατρίδα το χρυσό που εµπεριέχει. Εγώ
το εύχοµαι αυτό να γίνει.
Το τρίτο θέµα που θέτετε είναι εάν είµαστε έτοιµοι να κάνουµε
κάποιο διάλογο. Εδώ, όµως, θέλω µία διευκρίνιση, διότι δεν αντιλαµβάνοµαι ακριβώς το θέµα. Σας παρακαλώ να το εξηγήσετε
στη δευτερολογία σας, για να µπορέσω να ανταπαντήσω. Λέτε:
«Σκοπεύει έστω και τώρα η Κυβέρνηση να ανοίξει έναν ευρύ διάλογο για το θέµα, µε στόχο να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και η συνέχιση των δραστηριοτήτων
αθλητικών δράσεων και οµοσπονδιών και να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον;». Διάβασα ακριβώς το κοµµάτι της επίκαιρης
ερώτησης και θα ήθελα να µου διευκρινίσετε ποιο είναι το αντικείµενο του διαλόγου που εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει, για να είµαι σε θέση να απαντήσω. Αυτό δεν το αντιλαµβάνοµαι ακριβώς. Είναι πολλά πράγµατα µαζί, σας παρακαλώ να
µε βοηθήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 18ο
Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής και Ζ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν αρνείται ότι θα πρέπει να υπάρχει µια
αξιοποίηση και αναβάθµιση, τόσο του Ελληνικού όσο και του
Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσµά. Το έχουν πει και οι δήµαρχοι ότι χρειάζεται ένα µητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου,
µε ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες χρήσεις.
Επίσης, είναι γνωστό ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο, δια του
Προέδρου του κ. Χρήστου Σπρίντζη, ανέφερε ότι χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί ο υπερκείµενος σχεδιασµός, δηλαδή το Ρυθµιστικό
της Αθήνας, χωρίς να έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, έχουµε µία
επιτάχυνση των διαδικασιών της εκποίησης του Ελληνικού και
του συνοδού παραλιακού µετώπου σε ξένα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Για εµάς, ο διάλογος εξακολουθεί να παραµένει στο πρώτο
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επίπεδο, πώς δηλαδή µπορεί όλη αυτή η περιοχή να γίνει µε
όρους που ωφελούν την κοινωνία, το πράσινο, το περιβάλλον,
τους κατοίκους, την άθληση και όχι µε όρους επιχειρηµατικών
οµίλων. Πολύ φοβούµεθα ότι είναι ένα από τα φιλέτα, το οποίο
εκχωρείται για πάρα πολλά χρόνια, υπονοµεύοντας ένα ήδη επιβαρυµένο περιβάλλον.
Εάν µου λέγατε «πού το βρήκατε αυτό γραµµένο», θα σας
έλεγα ότι για το Ελληνικό είναι γνωστό ότι έξι χιλιάδες διακόσια
στρέµµατα υφίστανται µία τροµακτική οικοδοµική δραστηριότητα και ένταση, καθώς ο συντελεστής φθάνει στο κτηνώδες
2,2%, όταν ο µέγιστος συντελεστής δόµησης είναι 0,8% για τις
επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Εδώ, λοιπόν, φθάνει στο 2,2% µε
τη δυνατότητα υπέρβασης προσαύξησης κατά 20% του συντελεστή και στο σύνολο της έκτασης το ποσοστό κάλυψης φθάνει
στο 40%. Μιλάµε για τερατώδη πράγµατα.
Μέσα σε αυτά έχουµε και το άρθρο 4, το οποίο περιγράφει και
την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας. Είναι απολύτως
σαφές µ‘ αυτό που υπογράψατε Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάµεις συνηγόρησαν- ότι παραχωρείται ο αιγιαλός
σε όλο αυτό το τερατώδες πράγµα, που το όραµά τους είναι να
γίνει Ντουµπάι, µε προσχώσεις στην θάλασσα και πολλά άλλα
πράγµατα.
Εµείς δεν έχουµε να κάνουµε κανένα διάλογο επ’ αυτού. Ο διάλογος είναι για το πώς θα µπορούσαµε, µε απεµπλοκή από αυτήν
τη µνηµονιακή αντίληψη, να φθάσουµε σε έναν άλλο σχεδιασµό,
σύµφωνα µε την µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
που να δίνει λύση και απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα. Το
ζήτηµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Το γνωρίζουµε όλοι ότι δυστυχώς και για το Ελληνικό, στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων -βλέπε ξεπουλήµατος δηµόσιας περιουσίας για να πάνε
τα χρήµατα στους δανειστές- θα χαθεί µία ιστορική ευκαιρία για
ένα ενιαίο µητροπολιτικό πάρκο. Και λέω «ενιαίο», γιατί στη σύµβαση περιγράφονται διάφορες νησίδες πρασίνου που θα ονοµάζονται, υποτίθεται, «Πράσινο και Μητροπολιτικό Πάρκο».
Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια, µετά την εκχώρηση του
Σταδίου Καραϊσκάκη, ο Άγιος Κοσµάς έχει αποµείνει το µοναδικό
αθλητικό κέντρο πολλαπλών δράσεων. Αυτό που είπα για τον
αθλητή, το είπα, γιατί θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει µία απάντηση και δι’ υµών για το τι θα γίνει µε την προετοιµασία των αθλητών. Εδώ βλέπουµε ότι, όχι µόνο δεν υπάρχει µια προσπάθεια οι
αθλητές µας να αθληθούν µε αξιοπρεπείς όρους, αλλά οδηγούµεθα σε µία ανατροπή συνολικά του µοντέλου που λέγεται αθλητισµός. Εκχώρηση σε ιδιωτικά συµφέροντα και καταστροφή ενός
τεράστιου κοµµατιού του Λεκανοπεδίου, το οποίο, ιδιαίτερα µετά
τις καταστροφικές πυρκαγιές της Πάρνηθας, θα είχε µία εξαιρετική σηµασία.
Κύριε Υπουργέ, περιµένω την απάντησή σας και ελπίζω αυτήν
τη φορά να είναι καθησυχαστική ή τουλάχιστον καλύτερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κουράκη, και ηµάς και υµάς αδικείτε, καταθέτοντας
αυτήν την ερώτηση µ’ αυτό το περιεχόµενο στο δικό µας Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού θα σας απαντήσει σε σχέση µε τα αθλητικά ζητήµατα. Βεβαίως, η Κυβέρνηση
είναι ενιαία και έχω ήδη προµηθευτεί το απαραίτητο υλικό που
θα παραδώσω στα Πρακτικά, προκειµένου να το έχετε, έτσι ώστε
να γνωρίζετε λεπτοµέρειες, σε σχέση µε την ανάπτυξη του Ελληνικού. Όµως, εάν το κυρίως θέµα είναι η ανάπτυξη του Ελληνικού, καλύτερο θα ήταν –προς Θεού, εγώ δεν θέλω να συµβουλεύσω- να απευθυνθεί η ερώτηση στους αρµοδιότερους Υπουργούς, που έχουν και το αντικείµενο, για να σας δώσουν πληρέστερες απαντήσεις.
Εγώ, βέβαια, επαναλαµβάνω πως θεωρώ ό,τι εξαιρετικότερο
το να πετύχουµε να ανεύρουµε επενδυτή και να αναπτυχθεί η περιοχή, γιατί εάν αναπτυχθεί αυτή η περιοχή, θα αλλάξει όλη την
εικόνα του Λεκανοπεδίου, θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας,
θα φέρει χιλιάδες ή εκατοµµύρια τουρίστες στο Λεκανοπέδιο
που τόσο έχουµε ανάγκη και στην κυριολεξία θα αποτελέσει έναν
οικονοµικό πνεύµονα µοναδικό για το Λεκανοπέδιο, έναν τέτοιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πνεύµονα που θα είναι υπόδειγµα για την ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και όχι µόνο.
Επειδή άκουσα και κάποιους αριθµούς σε σχέση µε συντελεστές δόµησης κ.λπ. που δεν είναι αυτοί που εµείς γνωρίζουµε,
θα σας καταθέσω την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να την έχετε, αυτή µε την οποία επισήµως η Κυβέρνηση καλεί τους επενδυτές και λέει τι πρέπει να γίνει, έτσι
ώστε να γνωρίζετε λεπτοµέρειες.
Επίσης, θα σας καταθέσω και ένα σχέδιο µε το σύνολο των εγκαταστάσεων, µε σχεδιαγράµµατα, µε αεροφωτογραφίες, για το
τι ακριβώς είναι το περιεχόµενο αυτής της πρότασης της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ελληνικού, έτσι ώστε να έχετε µία
απολύτως πλήρη εικόνα και να προετοιµαστείτε για την ερώτηση,
που επιµένω ότι είναι χρήσιµη να υποβάλετε ξανά και είναι καλό
να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου που εσείς ασκείτε, τι ακριβώς θα γίνει στο Ελληνικό και ποιες
είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης γι’ αυτό το ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ.
Γεώργιος Νικητιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Να προσθέσω για το αντικείµενο που έχει σχέση µε το δικό
µας Υπουργείο ότι ορθώς θέτετε το ζήτηµα της προετοιµασίας.
Καλά κάνετε και χτυπάτε καµπανάκι, γιατί πρέπει να προετοιµαζόµαστε. Σε αυτήν τη χώρα έχουµε µάθει να τα κάνουµε όλα την
τελευταία στιγµή, ασχέτως εάν τα κάνουµε πολλές φορές καταπληκτικά και µοναδικά, όπως τους εκπληκτικούς Ολυµπιακούς
Αγώνες που κάναµε. Και γι’ αυτούς την τελευταία στιγµή ακόµη
φτιάχναµε, για να µπορέσουµε να είµαστε έτοιµοι.
Ορθώς, λοιπόν, θέτετε το ζήτηµα. Εγώ σας λέω ότι έχουµε
καιρό, γιατί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγινε τώρα,
το Δεκέµβριο του 2012, δηλαδή έχουµε µόλις πριν από τρεις
µήνες. Έχουµε µπροστά µας αρκετό καιρό. Μακάρι, να ήταν πιο
γρήγορες οι διαδικασίες και να ξέραµε ότι σε ένα χρόνο θα
έχουµε τον επενδυτή, σε δύο χρόνια θα µπουν οι πρώτες τσάπες
και θα προχωρήσει η επένδυση. Μακάρι, να ήταν έτσι. Αυτό,
όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να προετοιµαζόµαστε.
Εµείς ήδη, διά του Γενικού Γραµµατέως Αθλητισµού, έχουµε
δηµοσίως διατυπώσει απόψεις και είµαστε έτοιµοι για διάλογο
µε όλους τους φορείς, µε τις οµοσπονδίες, µε τον ΣΕΓΑΣ, γιατί
υπάρχει µία σειρά από χώρους που µπορούν να διασφαλίσουν
την προπόνηση και την προετοιµασία των αθλητών.
Στο Ολυµπιακό Κέντρο στα Άνω Λιόσια, στο Κλειστό Προπονητήριο στην Παιανία, στο Μαρκόπουλο, υπάρχουν πολλές, µεγάλες εξαιρετικές εγκαταστάσεις, που µε κάποιες παρεµβάσεις
της πολιτείας, µε κάποια κτήρια, µε κάποιες προετοιµασίες µπορούν να διασφαλίσουν, σας βεβαιώνω απολύτως, την καλή προετοιµασία των αθλητών µας.
Επαναλαµβάνω ότι είµαστε έτοιµοι να κάνουµε έναν διάλογο
σε αυτή την κατεύθυνση. Λέω ξανά ότι εµείς ήδη κάναµε τους
πρώτους σχεδιασµούς, αλλά έχουµε καιρό µπροστά µας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, το Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσµά πάει περίπατο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αυτή η επένδυση δεν θα µπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί και δεν θα είχε απολύτως κανένα ενδιαφέρον εάν δεν είχε
πρόσβαση στη θάλασσα. Δηλαδή, τι να το κάνεις το επάνω κοµµάτι εάν δεν έχεις το κάτω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η πρώτη µε αριθµό
632/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευτύχιου Δαµιανάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την εταιρεία «Υποδοµές Κρήτης ΑΕ», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 633/12-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σίµου Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε
τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης.
Στην ερώτηση του κ. Κεδίκογλου θα απαντήσει ο Υπουργός κ.
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Καψής, αφού πρώτα ο κ. Κεδίκογλου µας την παρουσιάσει σύντοµα.
Ορίστε κύριε Κεδίκογλου, έχετε το λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η διορισµένη από την προηγούµενη κυβέρνηση διοίκηση της
ΕΡΤ, η οποία έχει οδηγήσει την ΕΡΤ σε απόλυτη υποβάθµιση και
στα πρόθυρα της διάλυσης και σήµερα βρίσκεται υπό δικαστική
διερεύνηση για την υπόθεση του Champions League και του δορυφορικού προγράµµατος, όχι µόνο παραµένει στη θέση της,
αλλά συνεχίζει να λαµβάνει επιβλαβείς για το δηµόσιο συµφέρον
και εξαιρετικά διαβλητές αποφάσεις, προκαλώντας εντονότατες
αντιδράσεις και σκανδαλίζοντας την κοινή γνώµη. Πρωτοφανής
διαδικασία πρόσληψης συµβασιούχων που οδήγησε σε δεκάδες
ενστάσεις και καταδικάστηκε από την ΕΣΗΕΑ, αδιαφανείς αναθέσεις δαπανηρών παραγωγών, διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µέσω διαπραγµατεύσεων.
Παράλληλα, η διοίκηση της ΕΡΤ σήµερα και κάτω από τη δική
σας πλέον εποπτεία και ευθύνη, συνεχίζει και επιχειρεί να ολοκληρώσει την υπογραφή συµβάσεων που βλάπτουν το δηµόσιο
συµφέρον κατά δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, για τη νοµιµότητα
των οποίων έχω ήδη καταθέσει δύο µηνυτήριες αναφορές που
διερευνώνται από τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος κ. Πεπόνη, ζητήµατα για τα οποία είστε πλήρως ενήµεροι από την
πρώτη ηµέρα των καθηκόντων σας.
Την ίδια ώρα, διατηρείται και στο Αθηναϊκό και στο Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων η ίδια διεύθυνση που έχει γίνει αντικείµενο
ερωτήσεων, αναπάντητων επί της ουσίας από όλα τα πολιτικά
κόµµατα και έχει κατηγορηθεί για περίεργους διαγωνισµούς, παράνοµες προσλήψεις, εκβιαστικές πιέσεις σε εργαζοµένους.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Τι σκοπεύει να κάνει µε τις
ούτως ή άλλως, εκτεθειµένες διοικήσεις των δηµοσίων µέσων
ενηµέρωσης; Σκοπεύει ή όχι να προβεί άµεσα σε αντικατάστασή
τους µε υπηρεσιακές, προκειµένου να διασφαλισθεί η πολυφωνία ενόψει εκλογών και να αποφευχθεί η συνέχιση των προκλητικών και παράνοµων ενεργειών της παρούσας διοίκησης της ΕΡΤ,
που επιφέρουν ζηµιά δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ στο δηµόσιο
ταµείο;
Δεύτερον, αναλαµβάνει ο ίδιος ως αρµόδιος Υπουργός την ευθύνη για την παραµονή τους και τις συνέπειες των αποφάσεων
και πράξεών τους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Καψής.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Κεδίκογλου, ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω το νόηµα της ερώτησής
σας και των παρεµβάσεών σας τον τελευταίο καιρό. Μιλάτε για
µία ΕΡΤ υπό διάλυση, όταν τα στοιχεία που έχουµε δείχνουν µία
εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα αναφέρω συνοπτικά για να τα
ξέρετε και εσείς.
Από το 2009 έως σήµερα η ΕΡΤ πέρασε από ένα έλλειµµα 10
εκατοµµυρίων ευρώ σε ένα πλεόνασµα 60 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αν πάρετε υπόψη σας ότι τα έσοδα µειώθηκαν 40 εκατοµµύρια
και ότι για εφέτος έχουµε µία έκτακτη δαπάνη για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και το EURO 24 εκατοµµύρια, αυτό σηµαίνει µία
µείωση του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ της τάξης των 140
εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό για εµένα είναι ένα σηµαντικό νοικοκύρεµα. Την ίδια στιγµή, για να µη ξεχνιόµαστε, µειώθηκαν οι
απασχολούµενοι στην ΕΡΤ κατά χίλια τριακόσια άτοµα, χωρίς να
υπάρξει κανένα πρόβληµα φυσικά, στη λειτουργία της. Να αναρωτηθούµε γιατί υπήρχαν αυτά τα άτοµα και πώς διορίστηκαν.
Το κόστος για τους µισθούς µειώθηκε στο µισό, από 209 εκατοµµύρια σε 104 εκατοµµύρια. Παρατηρείται ότι η µείωση στο κόστος των µισθών είναι µεγαλύτερη από τη µείωση του προσωπικού, γιατί βέβαια οι µισθοί της τάξεως των 15 και 20 χιλιάδων
ευρώ που υπήρχαν πριν, δεν υπάρχουν σήµερα.
Δεν είναι όµως µόνο οι µισθοί. Έχει µειωθεί και το λειτουργικό
της κόστος. Το κόστος των εξωτερικών παραγωγών από 29 εκατοµµύρια έπεσε στα 11 εκατοµµύρια. Και το κόστος ανά επεισόδιο µειώθηκε σχεδόν 50%. Μία εκποµπή η οποία παιζόταν τότε
και παίζεται και σήµερα, από 60 χιλιάδες ευρώ το επεισόδιο
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έπεσε στα 37 χιλιάδες ευρώ το επεισόδιο. Νοµίζω ότι αυτό κάτι
δείχνει και είναι ακριβώς η ίδια εκποµπή. Δυστυχώς αυτοί είναι
αµείλικτοι αριθµοί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα και δεν σηµαίνει ότι δεν θα συνεχίσουµε την προσπάθεια
εξορθολογισµού. Κάθε τόσο προκύπτει και κάτι διαφορετικό.
Πρόσφατα µε την απεργία ανακαλύψαµε ότι απεργούσε µόλις
το 3% και δεν εξέπεµπε πρόγραµµα η ΕΡΤ. Δώσαµε οδηγίες και
ήδη αναθεωρείται ο κανονισµός ασφαλείας που στην ουσία πριµοδοτούσε αµειβόµενες απεργίες. Βέβαια κανείς δεν θα αµείβεται, αν πραγµατικά δεν αποδεικνύεται ότι δεν απήργησε. Είπαµε
ότι για εκείνη την περίοδο που ζηµιώθηκε το δηµόσιο συµφέρον,
µε την έννοια ότι η ΕΡΤ δεν εξέπεµπε πρόγραµµα, ήδη η ΕΡΤ επιστρέφει µέσω του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
3 εκατοµµύρια ευρώ, χρηµατοδοτώντας δράσεις όπως η «Βοήθεια στο Σπίτι».
Προχθές µόλις προέκυψε και άλλο πρόβληµα. Την ώρα που
µεταδιδόταν η συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
κ. Βενιζέλου, έγινε διακοπή. Μετά από έρευνα διαπιστώσαµε ότι
συνεργεία της ΕΡΤ καθόντουσαν και είχε αναλάβει ιδιωτικό συνεργείο να κάνει την κάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ γι’ αυτό, γιατί προφανώς µέσα στην ΕΡΤ γίνονται πράγµατα τα οποία πρέπει να
διερευνηθούν, γιατί δεν υπάρχει καθεστώς λογοδοσίας και ελέγχου και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει.
Είπατε και για την πολυφωνία. Θέτετε ένα ζήτηµα δεοντολογίας. Έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων για παραβάσεις
δεοντολογίας σε κάποιες εκποµπές της ΕΡΤ, όχι στα δελτία ειδήσεων, περισσότερο για εκποµπές µιλάµε, τις οποίες θα µπορούσα να τις συµµεριστώ ορισµένες φορές. Υπάρχουν όµως δύο
αγαθά. Το ένα είναι η ανάγκη της δεοντολογίας και το άλλο είναι
η ανεξαρτησία της ΕΡΤ. Θέλετε τον Υπουργό να παρεµβαίνει και
να δίνει εντολές για τη δεοντολογία, όπως αυτός την καταλαβαίνει; Εµείς κινούµαστε στην αντίθετη κατεύθυνση, να κατοχυρώσουµε την ανεξαρτησία της ΕΡΤ. Ήδη η επιτροπή Αλιβιζάτου που
συστήθηκε πριν από µερικούς µήνες, έχει δώσει ένα πόρισµα
που θα καταθέσω στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, το
οποίο διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΡΤ αλλά και την τήρηση
της δεοντολογίας µε θεσµικό τρόπο, µέσα από θεσµούς που
πρόκειται να δηµιουργηθούν εφόσον υιοθετηθούν από την επόµενη κυβέρνηση.
Νοµίζω ότι πρέπει να βγάλουµε την ΕΡΤ από την κοµµατική
διελκυστίνδα και σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει όλοι µε συνέπεια να πάρουµε µέρος. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το Γενικό Λύκειο Μεσσοποταµίας Καστοριάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κεδίκογλου έχει το λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η απάντηση ήταν µία απάντηση, αλλά χαίροµαι κύριε Υπουργέ,
που επιτέλους αναγκαστήκατε να έρθετε στη Βουλή, αφού αρχικά είχατε επικαλεσθεί ανειληµµένες υποχρεώσεις και απαντήσατε µε δήλωσή σας εκτός Κοινοβουλίου ότι όλα έχουν
απαντηθεί. Είναι µία δήλωση περιφρόνησης του Κοινοβουλίου,
αλλά και της δικαιοσύνης, η οποία διεξάγει έρευνα ακριβώς εξαιτίας αυτών των απαντήσεων που ισχυρίζεστε ότι δόθηκαν, εξαιτίας της απάντησης της διοίκησης της ΕΡΤ, η οποία ήταν
παντελώς ψευδής σε όλα τα σηµεία που ανέφερε και µε ανάγκασε να καταθέσω µηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου. Και εξαιτίας της απάντησης τού κ. Μόσιαλου, ο
οποίος αφού ενέπλεξε και τον κ. Γερουλάνο, µου έστειλε ένα πόρισµα επιθεωρητών δηµόσιας διοίκησης για την υπόθεση του δορυφορικού της ΕΡΤ, το οποίο µε µία απλή ανάγνωση φαίνεται ότι
είναι προφανώς κατασκευασµένο, αφού συγκρίνει µία υπαρκτή
σύµβαση µε ανύπαρκτη και βγάζει επωφελή για την ΕΡΤ και το
δηµόσιο συµφέρον την ανύπαρκτη, πράγµα που µε ανάγκασε να

7308

καταθέσω και δεύτερη µηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου.
Και ήρθατε τώρα εσείς, µε τη δήλωσή σας, να προκαταλάβετε
την έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία σηµειωτέον, και για την
υπόθεση των δορυφορικών προγραµµάτων και για το Champions League είχε ήδη κινηθεί αυτεπάγγελτα πριν από τις δικές
µου αναφορές;
Πρέπει να έχετε δει -αλλά θα τα ξανακαταθέσω- την ερώτηση
και τις αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων που είχα υποβάλει στον
προκάτοχό σας και είχα ζητήσει έγγραφα, τα οποία καταδεικνύουν την απιστία και είχα ζητήσει να κατατεθούν αντίστοιχα
έγγραφα από την πλευρά της διοίκησης, τα οποία ποτέ δεν κατατέθηκαν.
Έρχεστε τώρα να µας πείτε µε τη δήλωσή σας ότι τα όργια
που κάνουν ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ακόµα παρών σε
διαβουλεύσεις, ο κ. Ταγµατάρχης, ο κ. Στεφάνου, είναι νοικοκύρεµα. Όπως είπατε, έχετε και τη δική σας διαπίστωση. Η δήλωσή
σας ήταν, ότι η ΕΡΤ την τελευταία διετία µείωσε το ετήσιο κόστος
λειτουργίας της κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω λίγη ανοχή, κυρία Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σηµαντικό
το ζήτηµα.
Άρα είστε πλήρως ενήµερος και αναλαµβάνετε την πλήρη ευθύνη για τις συνεχιζόµενες µέχρι και σήµερα παρανοµίες της διοίκησης της ΕΡΤ. Τα 150 εκατοµµύρια το χρόνο είναι 300 εκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ, τα οποία προέκυψαν από τις απολύσεις
έµπειρου και ικανότατου προσωπικού και τη συρρίκνωση της παραγωγής προγράµµατος της ΕΡΤ προς όφελος των εξωτερικών
παραγωγών. Αυτή είναι η οικονοµία που λέτε.
Και πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Τα 80 εκατοµµύρια τα έχουµε
ήδη εντοπίσει. Πήγαν στα αθλητικά δικαιώµατα. Δώσατε 31,2
εκατοµµύρια ευρώ για το Champions League, όταν όλα τα άλλα
κανάλια δεν έδιναν πάνω από 6 εκατοµµύρια, 30 εκατοµµύρια
στο EURO 2012 και τους Ολυµπιακούς, 4,5 εκατοµµύρια για το
πρωτάθληµα µπάσκετ, για το οποίο θα θέλαµε διευκρινήσεις,
γιατί παρ’ ότι η απόφαση εκταµίευσης –θα σας το καταθέσω και
αυτό- ελήφθη στις 14 Νοεµβρίου 2011, στη «Διαύγεια» δεν δηµοσιεύτηκε εντός του 2011, όπως επιβάλλει ο νόµος.
Τα δικαιώµατα αυτά είναι χρυσοπληρωµένα πέντε ως δέκα
φορές πάνω από ό,τι θα έδινε οποιοδήποτε ιδιωτικό κανάλι. Με
τα λεφτά που εξοικονοµήσατε από τις απολύσεις των εργαζοµένων και τις µειώσεις των µισθών, εξυπηρετείτε ιδιωτικά συµφέροντα µε τα οποία αγοράζει η ΕΡΤ από κοινού τα εν λόγω
δικαιώµατα ή αγοράζει η ΕΡΤ και µεταπωλεί σε ιδιώτες, εκείνα
τα προγράµµατα, τα φιλέτα, σε ό,τι αφορά τους Ολυµπιακούς
Αγώνες, που θα τους ενδιαφέρουν.
Αυτό ονοµάζετε νοικοκύρεµα; Δηλαδή, η µεγάλη ληστεία της
ΕΡΤ τι θα ήταν; Η εξαφάνιση του κτηρίου της Αγίας Παρασκευής;
Γιατί η Κατεχάκη και η Μουρούζη επιχειρείτε να εξαφανιστούν,
ώστε η ΕΡΤ να εκχωρήσει και την ενηµέρωση και την ψυχαγωγία
στα ιδιωτικά κανάλια, όπως εκχώρησε µε παντελώς παράνοµες
διαδικασίες την αντιπροσώπευση των δορυφορικών προγραµµάτων της ΕΡΤ στους αντιπροσώπους ιδιωτικών καναλιών, ώστε να
επωφεληθούν εις βάρος της ΕΡΤ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω τώρα.
Όπως έχουµε ήδη ξεκάθαρα δηλώσει οι παράνοµες διαδικασίες και συµβάσεις δεν δεσµεύουν τη Νέα Δηµοκρατία και η απαξίωση της ΕΡΤ θα σταµατήσει.
Η ΕΡΤ πρέπει να γίνει και εργαλείο ανάπτυξης, όχι µόνο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας. Και έχουµε ένα πλήρες πρόγραµµα.
Αλλά πάνω από όλα, κύριε Υπουργέ, η δηµόσια τηλεόραση είναι
η ασπίδα της κοινωνίας και του υγιούς πολιτικού κόσµου ενάντια
στα εξωθεσµικά κέντρα εξουσίας.
Έχω µια σειρά ερωτηµάτων, όπως για παράδειγµα: Με ποιο
σκεπτικό κλείνει υπηρεσίες στην Κατεχάκη και τριακόσια πενήντα
άτοµα µεταφέρονται στο Ραδιοµέγαρο χωρίς ασφάλεια και µελέτη προεκλογικά; Πώς κλείνουν λειτουργικές υπηρεσίες; Γιατί
οι εσωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ σε στούντιο και το προσωπικό
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είναι σε αδράνεια, αντίθετα οι εξωτερικές δίνονται χωρίς φειδώ;
Τι γνωρίζετε για το αν έχει απογραφεί η διοίκηση της ΕΡΤ;
Αλλά πάνω από όλα, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι οι περισσότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ είναι παράνοµες και άκυρες, γιατί ο Προεδρεύων, ο κ. Στεφάνου, δεν
έχει την έγκριση της Βουλής, όπως προβλέπει ο νόµος, αλλά
είναι διορισµένος µε απλή απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
Και τους καλύπτετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεδίκογλου, τελείωσε ο χρόνος σας.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Κεδίκογλου, δεν ακούσατε την απάντησή µου. Είχατε γραµµένη τη δική
σας από ό,τι είδα. Σας είπα ότι οι εξωτερικές παραγωγές µειώθηκαν στο 1/3 και το κόστος ανά εκποµπή, µειώθηκε σχεδόν στο
µισό, αλλά αυτά δεν τα ακούσατε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ήταν υπερβολικό το αρχικό ποσό.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας είπα ότι
δεν είναι µόνο οι µισθοί, είναι το λειτουργικό κόστος.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Για τα 37 υπάρχει ένσταση µέλους του
διοικητικού συµβουλίου που λέει ότι εδόθησαν 27 χιλιάδες…
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σύµφωνοι. Τα
60 όµως δεν σας είχαν ενοχλήσει. Τα 37 σας ενόχλησαν.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι υπό δικαστική διερεύνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διάλογος, γιατί δεν µπορούν να καταγραφούν και στα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να συνεχίσω.
Λέτε ότι είναι υπό δικαστική διερεύνηση. Έχετε κάνει τη µηνυτήρια αναφορά, είναι υπό εξέταση η µηνυτήρια αναφορά και περιµένουµε, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, να δούµε. Ελπίζω να βγει
όσο πιο σύντοµα γίνεται για να µην υπάρχουν σκιές.
Λέτε για το περίφηµο δορυφορικό σήµα. Κοίταξα τις συµφωνίες και υπήρχε µια συµφωνία πριν, που η ΕΡΤ πλήρωνε 441.000
ευρώ. Με τη δεύτερη σύµβαση που υπέγραψε -αφού έγιναν στο
µεταξύ διάφορες ενέργειες από την εταιρεία αυτή, την «ΚΟΜΑΡΤ» ή όποια είναι, η οποία προσπάθησε να χειροτερέψει τη
σύµβαση αυτή- πήρε η ΕΡΤ 850.000 ευρώ. Είχε κέρδος δηλαδή,
1.300. Πρέπει να διωχθεί η διοίκηση για αυτό το πράγµα, η σηµερινή ή η προηγούµενη του κ. Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, ποιος
υπέγραψε Δεν ήταν η σηµερινή που το υπέγραψε. Αυτό είναι το
πρόβληµά σας Μου είναι ακατανόητο ειλικρινά. Αντί να πληρώνει, εισπράττει και πρέπει να τη θεωρήσουµε υπόλογη.
Η έκθεση των Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης αναφέρει ότι
ήταν µια συµφωνία επωφελής για την Ελλάδα. Τα ασφαλιστικά
µέτρα της εταιρείας απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Τι υποστηρίζετε Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το διερευνά ο εισαγγελέας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Καλά, εντάξει.
Το διερευνά. Πέντε φορές πήγε και παραιτήθηκε η ίδια εταιρεία.
Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά, γιατί έρχεστε και το φέρνετε στη
Βουλή. Και για πρώτη φορά χωρίζεται η µεταφορά σήµατος και
περιεχοµένου και γίνεται διεθνής µειοδοτικός και πλειοδοτικός
διαγωνισµός. Για πρώτη φορά. Αυτό είναι ατασθαλία.
Για το Champions League θα πω ότι είκοσι κρατικές τηλεοράσεις στην Ευρώπη έχουν το Champions League. Η ΕΡΤ το πήρε
µε 20% λιγότερο κόστος. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο εξασφαλίζει θεαµατικότητα. Μπορούµε να συζητήσουµε αν πρέπει ή όχι
να δείχνει ποδόσφαιρο η ΕΡΤ. Είναι µια άλλη συζήτηση. Αλλά
είναι σκάνδαλο αυτό Δεν βλέπω πού είναι το σκάνδαλο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όταν τα ιδιωτικά κανάλια θέλουν 6 εκατοµµύρια.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν πήρε κανένας. Είναι κλειστός διαγωνισµός και δεν ξέρει κανείς τι ισχύει.
Είναι στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε και µην κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μιλάτε για
απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγµατα. Δεν έχω
βρει πουθενά τέτοιο πράγµα.
Λέτε για τους συµβασιούχους. Εδώ πραγµατικά εντυπωσιάζο-
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µαι. Για πρώτη φορά δόθηκαν δηµόσια κριτήρια, δηµοσιεύτηκαν
τα αποτελέσµατα στο internet, υπήρξε εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ
στις ενστάσεις και όποτε µου ζητήθηκε υπήρξε παρέµβαση για
οτιδήποτε. Υπάρχουν κριτήρια. Αυτά θα γίνουν και δεν µπορώ να
κάνω τίποτα.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το διευθυντικό δικαίωµα για 30% µοριοδότηση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπάρχουν
σαφή κριτήρια, διότι η ΕΡΤ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ και τον
Υπουργό και το Βουλευτή. Καταργείτε το Προεδρείο! Μην κάνετε
διάλογο.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγµα και αυτό είναι επικριτέο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Η ΕΣΗΕΑ γιατί το κατέκρινε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αν παίρνετε
όλα τα παράπονα, προφανώς κάποιοι οι οποίοι κόβονται, έχουν
παράπονα.
Λέτε για τα κτήρια. Προφανώς γίνεται νοικοκύρεµα και µεταφέρονται από την Κατεχάκη στην Αγία Παρασκευή, για να αξιοποιηθούν πάλι από το δηµόσιο. Αυτό είναι πρόβληµα; Ξαφνικά
ανακαλύπτουµε ένα µέγα ζήτηµα. Και στη Ρηγίλλης υπάρχει
σκέψη να πάει το ΕΣΡ, που πληρώνει είκοσι πέντε χιλιάδες νοίκι
το µήνα, να γλιτώσουµε αυτό το νοίκι. Και αυτό είναι επικριτέο
για την ΕΡΤ;
Νοµίζω ότι χρειάζεται ειλικρινά διαφορετική στάση, κύριε Κεδίκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι
Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού και οι Υπουργοί Επικρατείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Η τρίτη µε αριθµό 634/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την περιοχή «Ερηµίτη» στην Κέρκυρα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 639/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Ουρανίας Παπανδρέου - Παπαδάκη προς τους Υπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε την απάλειψη του Συνδρόµου Down από
τους πίνακες του Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας
(ΚΕΒΑ) δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Επίσης η πέµπτη µε αριθµό 637/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερησία διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
«Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
8-3-2012, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
Σας ενηµερώνω ότι από το ΛΑΟΣ έχει οριστεί ως ειδικός αγορητής ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Βασίλειος Μουλόπουλος.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης

Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να καταθέσω µια σειρά από αλλαγές ουσιαστικού και νοµοτεχνικού χαρακτήρα.
Θέλω να δηλώσω κατ’ αρχάς ότι υιοθετώ το υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου που κατατέθηκε από τον προκάτοχό µου Υπουργό
και προτείνω στο Σώµα ορισµένες τροποποιήσεις του τις οποίες
παραθέτω στο κείµενο το οποίο θα καταθέσω ευθύς αµέσως στα
Πρακτικά. Είµαι έτοιµος να συζητήσω µε τους συναδέλφους
όλες εκείνες τις προτάσεις, ούτως ώστε να βελτιώσουµε περαιτέρω το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Καρύδης για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις σηµερινές συνθήκες κρίσης της ελληνικής οικονοµίας πολλοί κλάδοι δοκιµάζονται
σκληρά. Πιστεύω ότι η ελληνική ναυτιλία µπορεί να συνεχίζει να
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, αρκεί να αντιµετωπίσουµε µε
υπεύθυνη και σοβαρή στάση προβλήµατα που δηµιουργούν εµπόδια στα ποντοπόρα πλοία µας και να τα επιλύσουµε.
Η Ελλάδα είναι ηγέτιδα δύναµη στην παγκόσµια ναυτιλία. Η
ελληνική σηµαία κυµατίζει σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια πλοία
περίπου, αντιπροσωπεύει το 8,2% του παγκόσµιου στόλου και το
15,2% της ολικής χωρητικότητας. Σήµερα η ελληνική ναυτιλία
προσφέρει διαχρονικά 15 έως 19 δισεκατοµµύρια ευρώ συνάλλαγµα στην ελληνική οικονοµία. Πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες
εργαζόµενοι Έλληνες απασχολούνται στα πλοία, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας που άµεσα
ή έµµεσα εξαρτώνται από την ελληνική ναυτιλία. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στον τοµέα αυτό
µε συστηµατική και σοβαρή αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Εισηγούµαστε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο το οποίο συµβάλλει
στην προστασία των ναυτικών µας και του ελληνικού εµπορικού
στόλου από τους κινδύνους της πειρατείας που αναπτύχθηκε τα
τελευταία πέντε χρόνια ως διεθνές έγκληµα σε ορισµένες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη µε επίκεντρο τον Ινδικό Ωκεανό,
τον Κόλπο του Άντεν, τη Σοµαλία. Είναι γεγονός ότι παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση –άλλωστε είναι γνωστή η επιχείρηση «Ατλάντα»προκειµένου να αναπτυχθεί δύναµη αποτροπής µε την παρουσία
πολεµικών πλοίων στις προαναφερόµενες περιοχές για την αντιµετώπιση και την εξάλειψη της πειρατείας, τα αποτελέσµατα δεν
είναι τα αναµενόµενα. Το εγκληµατικό αυτό φαινόµενο διαρκώς
µεγεθύνεται.
Δυστυχώς, η Ελλάδα κάτω από το βάρος της οικονοµικής κρίσης αναγκάστηκε το τελευταίο διάστηµα µε απόφαση του
Υπουργού Άµυνας να αποσύρει το ελληνικό πλοίο το οποίο συµµετείχε στις επιχειρήσεις αυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
υπάρχουν το έτος 2010 οι πειρατικές επιθέσεις στις προαναφερόµενες θαλάσσιες περιοχές ανήλθαν στις διακόσιες δέκα. Τα
κέρδη των πειρατών έφτασαν τα 150 εκατοµµύρια δολάρια, τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ναυτικοί µας από όλο τον
κόσµο υπέστησαν ένοπλη επίθεση, χίλιοι ενενήντα κρατήθηκαν
αιχµάλωτοι, περνώντας απίστευτη ταλαιπωρία και πεντακόσιοι
δεκαέξι χρησιµοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες. Ο απολογισµός για τα πλοία µε ελληνική σηµαία αφορά δεκαπέντε επιθέσεις. Δύο από αυτά τα πλοία κατελήφθησαν από τους πειρατές
και δόθηκαν λίτρα για την απελευθέρωση των ναυτικών, χωρίς
ευτυχώς την απώλεια ανθρώπινης ζωής Ελλήνων ή άλλων ναυτικών.
Τα µεγάλα προβλήµατα στις επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές
ώθησαν µεγάλες ναυτιλιακές δυνάµεις, έχοντας ως βάση τη Σύµβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις βέλτιστες
πρακτικές διαχείρισης του IMO, να διαµορφώσουν το κατάλληλο
νοµικό πλαίσιο για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της
πειρατείας, των ενόπλων ληστειών και των καταλήψεων πλοίων.
Παράλληλα, ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και
των λιµενικών εγκαταστάσεων και οι εγκύκλιοι 1405, 1406, 1408
του ΙΜΟ αποτελούν οδηγό για την παροχή υπηρεσιών ενόπλων
φρουρών σε συµβάσεις µε ναυτιλιακές εταιρείες.
Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προσαρµογή των εθνικών νοµοθεσιών και η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής από κάθε
χώρα σε ό,τι αφορά τη χρήση ένοπλης προστασίας επί των
πλοίων που φέρουν τη σηµαία τους και διαπλέουν σε επικίνδυνες
περιοχές ή πλοίων µε ξένη σηµαία που ελλιµενίζονται στα λιµάνια
τους, όπως και τη διευκόλυνση µετακίνησης του οπλισµού από
και προς τα λιµάνια. Μέχρι σήµερα εννέα χώρες, η Δανία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία,
η Κύπρος και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν θεσπίσει ή έχουν δροµολογήσει την εφαρµογή απαραίτητης νοµοθεσίας για την αναβάθµιση της προστασίας της ζωής των ναυτικών, των πλοίων και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των φορτίων τους µε ενόπλους φρουρούς.
Ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγµή εµείς που αποτελούµε την
ισχυρότερη και πρωτοπόρα δύναµη στην παγκόσµια ναυτιλία να
πράξουµε το ίδιο, να προσαρµόσουµε τη νοµοθεσία µας στις
νέες διεθνείς συνθήκες και µε το παρόν νοµοσχέδιο καλύπτουµε
ακριβώς αυτό, ένα µεγάλο κενό, έστω και αργά, αξιοποιώντας τη
διεθνή εµπειρία. Προφυλάσσουµε και προστατεύουµε τους Έλληνες ναυτικούς, την ελληνική σηµαία, τα πλοία και τα φορτία
που µεταφέρουν. Πάνω από εννέα χιλιάδες ελληνικά πλοία διαφόρων τύπων διαπλέουν κάθε χρόνο τις επικίνδυνες αυτές περιοχές µε κόστος για την ελληνική πλοιοκτησία λόγω των
µεγάλων κινδύνων που διατρέχουν που φτάνει ως 1,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οφείλουµε σε κάθε περίπτωση –και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία- να κρατούµε ψηλά την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής σηµαίας και την εµπιστοσύνη των ναυλωτών στα πλοία
µας. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούµε σηµαντικό
πλήγµα µε την αλλαγή σηµαίας σε πολλά από τα πλοία της ποντοπόρου ελληνικής ναυτιλίας, κάτι που πιστεύουµε ότι δεν επιθυµεί κανένας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο εφοπλιστικός κόσµος της χώρας αναµένει την ψήφιση και την γρήγορη εφαρµογή του νόµου αυτού.
Οι ναυτικοί µας µέσω της ΠΝΟ εξέφρασαν πολλές επιφυλάξεις.
Αναγνωρίζουν όµως την ανάγκη προστασίας των ναυτικών µας
κατά τη διέλευση των περιοχών αυτών υψηλού κινδύνου. Προκρίνουν βέβαια την κρατική προστασία, πράγµα που ειδικά στη
σηµερινή εποχή είναι ανέφικτο.
Ορισµένες πολιτικές δυνάµεις κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, χαρακτήρισαν το νοµοσχέδιο επικίνδυνο για την ασφάλεια των ναυτικών. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο µεγαλύτερος
κίνδυνος προέρχεται από το να αποφεύγουµε να αναλαµβάνουµε
πρωτοβουλίες, να λύνουµε τα προβλήµατα και να µένουµε εγκλωβισµένοι στην απραξία και το τέλµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Έχουµε πλήρη συναίσθηση ότι µόνη η χώρα µας δεν µπορεί
να εξαλείψει το φαινόµενο της πειρατείας. Νιώθουµε όµως ότι
µε το παρόν νοµοσχέδιο αναλαµβάνουµε να υλοποιήσουµε την
αναγκαία καταστατική υποχρέωσή µας απέναντι στους ναυτικούς µας και την ελληνική ναυτιλία. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα µας
δεν πρέπει να επαναπαυθεί µε την ψήφιση του νόµου αυτού. Η
πίεση για µια συνεχή παγκόσµια κοινή δράση στο πλαίσια του
ΟΗΕ και του ΙΜΟ και την Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της πειρατείας, πρέπει να είναι διαρκής και να οργανώνεται ολοένα και περισσότερο.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου από τα άρθρα 1 έως 14
ρυθµίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία που φέρουν την ελληνική
σηµαία. Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου είναι πλήρεις και ολοκληρωµένες και αποτελούν προϊόν ευρείας έκτασης διαβούλευσης,
που αναπτύχθηκε πριν από την τελική του διαµόρφωση µε την
κατάθεση ενενήντα πέντε σχολίων. Σε αυτή µάλιστα τη διαβούλευση συµµετείχε και η ΠΝΟ, αλλά συµµετείχαν και οι ενώσεις
των λιµενικών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση, πρώτον, στη σχέση του πλοιάρχου µε τους επικεφαλής των ενόπλων φρουρών επί του πλοίου µε επικρατούσα
άποψη ο πλοίαρχος, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του ΙΜΟ να διατηρεί την ισχύ της εντολής για την πραγµατοποίηση της οποιαδήποτε επιχειρησιακής εµπλοκής, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη,
δεύτερον, στην εξειδίκευση των εταιρειών ασφαλείας που θα
συµβληθούν µε τις ναυτιλιακές εταιρείες, τρίτον, στην άρτια εκπαίδευση των ενόπλων φρουρών και, τέταρτον, στην παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας από το προσωπικό Ειδικών Δυνάµεων του
Λιµενικού Σώµατος. Εδώ θέλω να πούµε και γι’ αυτό το θέµα ότι
ήταν θετική η πρωτοβουλία του προηγούµενου Υπουργού για το
προσωπικό των Ειδικών Δυνάµεων του Λιµενικού Σώµατος η συµµετοχή να είναι εθελοντική, να προβλέπονται επιπλέον αµοιβές
και να υπάρχει συγκεκριµένο ποσοστό, όπως αυτό βγαίνει µέσα
από τους κανονισµούς λειτουργίας του Λιµενικού Σώµατος, όσον
αφορά τη συνολική δύναµη, που θα ασχολείται µε την παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας στα εµπορικά πλοία.
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Αποδίδουµε επίσης πολύ µεγάλη σηµασία στο άρθρο 13 που
αφορά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, δηλαδή τα δύο προεδρικά
διατάγµατα και τις πέντε υπουργικές αποφάσεις που θα βγουν,
αφού ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Εκεί κατά τη γνώµη µας, είναι η
ουσία του πρώτου µέρους του νοµοσχεδίου. Η πρότασή µας
προς το Υπουργείο είναι, όταν ετοιµαστούν αυτά τα προεδρικά
διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις, επειδή έχουν πολύ κρίσιµη σηµασία, θα ήταν καλό αυτές να συζητηθούν και στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, τουλάχιστον για ενηµέρωσή µας.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου από το άρθρα 15 έως 28
αντιµετωπίζονται και επιλύονται προβλήµατα που αφορούν την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία σηµαντικών κλάδων και υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αιχµή αποτελεί το
χτύπηµα της λαθροµετανάστευσης µε την ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου, των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής και της αρχής
προσφυγών µε την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων για το χτύπηµα της διαφθοράς και
της αδιαφάνειας, την ενίσχυση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες για την εξάλειψη του λαθρεµπορίου και της διακίνησης
των ναρκωτικών, υπηρεσιών κυρίως που αφορούν το Λιµενικό
Σώµα.
Σηµαντικά είναι επίσης θέµατα που περιέχονται στο νοµοσχέδιο και είναι η δηµιουργία ενιαίας λειτουργικής και τεχνικής
βάσης για τα εναέρια µέσα της Πυροσβεστικής, του Λιµενικού
και της Αστυνοµίας και η οργανική αναδιάταξη της Πυροσβεστικής. Σχεδιάζονται επίσης σηµαντικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
εντός των λιµένων και ιδιαίτερα εντός των τουριστικών λιµένων
της χώρας. Επιλύονται σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν και το
προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας του Λιµενικού, της Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας µε κύριο στόχο σε µια πολύ δύσκολη εποχή να διασφαλιστούν δικαιώµατα, µε τα οποία διαµορφώνονται καλύτεροι όροι ζωής τόσο των ενόπλων όσο και
των οικογενειών τους.
Χαρακτηριστικά θέλω να τονίσω τις διατάξεις που αφορούν τα
ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
τις διατάξεις που αφορούν το προσωπικό της Πυροσβεστικής,
τους αξιωµατικούς των παραγωγικών σχολών αλλά και του Λιµενικού.
Πολύ µεγάλη σηµασία έχουν οι διατάξεις που αφορούν τη δηµιουργία φαρµακείων στο πλαίσιο λειτουργίας του Λιµενικού Σώµατος. Γιατί αυτό; Γιατί όσοι παρακολουθούµε από κοντά τα
θέµατα αυτά, έχουµε ζήσει τις µεγάλες αργοπορίες στην καταβολή των χρηµάτων στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος για
φαρµακευτική περίθαλψη. Περιµένουν µέχρι και αρκετά χρόνια,
για να τους καταβληθούν χρήµατα που έχουν δώσει οι ίδιοι από
την τσέπη τους και µε τη λύση αυτή πιστεύουµε ότι θα διαµορφωθεί στον ευαίσθητο αυτό τοµέα µια καλύτερη κατάσταση.
Τέλος πολλά από τα παραπάνω θέµατα που επιλύονται, αποτελούν σταθερές διεκδικήσεις των εργαζοµένων στα Σώµατα
Ασφαλείας και πιστεύουµε ότι µε αυτές τις διατάξεις µπορούµε
να συµφωνήσουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Πριν κλείσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ,
να πω το εξής. Από τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή έχουν
µείνει κάποιες εκκρεµότητες που αφορούν την εξέλιξη των αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων, σε σχέση µε τους βαθµούς,
για να γίνονται υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες ή ανθυπαστυνόµοι.
Και εκεί υπάρχει ένα αίτηµα από την ΠΟΑΣΥ να µπορούσαν να
συντµηθούν οι χρόνοι έτσι, ώστε να γίνει πιο δίκαιο το σύστηµα.
Υπάρχει επίσης ένα αίτηµα από την ΠΟΑΣΥ που αφορά τους
ανθυπαστυνόµους των ΤΕΜΑ, τις σχολές δηλαδή, έτσι, ώστε εκεί
µε την αναβάθµιση που κάνατε και σε άλλους κλάδους και παραγωγικές σχολές και αυτοί να µπουν στην κατηγορία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των ΤΕΙ. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι δεν
υπάρχει κανένα κόστος ως προς αυτό. Υπάρχουν επίσης και κάποιες διατάξεις σε µια τροπολογία που φέρατε για τους λιµενικούς, που και αυτές πρέπει να τις συζητήσουµε, όταν θα µπούµε
στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Με αυτά τα λόγια σας καλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να υπερψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Δηµήτρη Καρύδη.
Καλείται να λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη προωθώντας το σχέδιο νόµου για την παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας από Ενόπλους Φρουρούς σε εµπορικά πλοία, ξαναφέρνει στην επιφάνεια το θέµα της επανασύστασης του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, διότι ο χειρισµός των ναυτιλιακών
θεµάτων δεν συνάδει µε τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ζήτηµα παρουσίας Ενόπλων στα εµπορικά πλοία είναι ζήτηµα που άπτεται, πρωτίστως, των άµεσα
ενδιαφεροµένων και απασχολουµένων στο χώρο της ναυτιλίας,
όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και οι ναυτικοί.
Οπότε είναι εύλογο να διερωτώµαστε: Ποιος τελικά ασχολείται
µε τα ζητήµατα της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας; Ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη;
Όµως βέβαια στο συγκεκριµένο ερώτηµα ευλόγως ανακύπτουν και άλλα ερωτήµατα, µε δεδοµένο ότι και χτες κατά την
ηµερήσια διάταξη του Υπουργικού Συµβουλίου υπήρχε ζήτηµα
επανασύστασης του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, όµως τελευταία στιγµή απεσύρθη. Και ο λόγος που τελικά απεσύρθη
είναι προφανώς ότι για το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν υπήρχε
επαρκής προετοιµασία, όπως βεβαίως οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι τα τελευταία δυόµισι χρόνια, ο χώρος της ναυτιλίας
κυριολεκτικά ταλανίζεται. Πέντε προεδρικά διατάγµατα, έξι συναρµόδιοι Υπουργοί ασχολούνται µε το κορυφαίο συγκριτικό και
στρατηγικό πλεονέκτηµα της χώρας µας, την εµπορική µας ναυτιλία.
Σε µια εποχή µάλιστα που θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, εµείς συνεχίζουµε να πειραµατιζόµαστε. Και συνεχίζουµε να πειραµατιζόµαστε σε µια εποχή
που και οι υπηρεσίες, αλλά και οι οργανισµοί τού πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας διαλύονται κυριολεκτικά, αρχής γενοµένης από τον Οίκο του Ναύτου, το ΓΕΝΕ, τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οπότε πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άτοπο την ίδια ώρα που µιλάµε
για επανασύσταση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, την
ίδια ώρα κυριολεκτικά να διαλύονται οι υπηρεσίες του. Μάλιστα
οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι, ενώ έχουν προαναγγελθεί απεργιακές κινητοποιήσεις και µάλιστα τις ηµέρες του Πάσχα, ενώ ενδεχοµένως να έχουµε και τεράστια προβλήµατα στον παραγωγικό ιστό και στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας µας, παρ’ όλα
αυτά κανένας δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν ασχολείται µε τα θέµατα της ναυτιλίας. Η ναυτιλία αυτήν την ώρα δεν διαθέτει τιµόνι.
Περνώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν νοµοσχέδιο, αυτό που θέλω να πω είναι, ότι σίγουρα η πειρατεία αποτελεί σοβαρή διεθνή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, τη
ναυτιλία, το διεθνές εµπόριο, τη διεθνή οικονοµία, την περιφερειακή σταθερότητα και κυρίως τη ζωή και την ασφάλεια των
ναυτικών.
Πριν µερικά χρόνια κανένας δεν θα µπορούσε να προβλέψει
τη ραγδαία κλιµάκωση του φαινοµένου της πειρατείας σε µία θαλάσσια περιοχή υψηλής στρατηγικής σηµασίας για το διεθνές
εµπόριο. Η περιοχή ανοικτά της Σοµαλίας από τον Κόλπο του
Άντεν ως την Αραβική Θάλασσα και αποµακρυσµένα νησιά του
Ινδικού Ωκεανού, είναι ιδιαίτερα νευραλγική, αν σκεφτούµε ότι
από εκεί διακινείται το 20% περίπου του παγκόσµιου εµπορίου
και σχεδόν το 15% του αργού πετρελαίου και πως ο αριθµός των
πλοίων που διέρχονται από τη συγκεκριµένη περιοχή υπερβαίνουν τα είκοσι έξι χιλιάδες, εκ των οποίων το 1/3 είναι ελληνικά.
Ωστόσο σήµερα το πέρασµα των πλοίων είναι ιδιαίτερα επισφαλές τόσο για τους ναυτικούς όσο βεβαίως και για την οικονοµία. Μόνο για το 2011 το κόστος από την πειρατεία έχει
υπολογιστεί πάνω από 7.000.000.000 ευρώ. Εκατοντάδες ναυτικοί είναι όµηροι και φυσικά είναι καιρός όλοι να βάλουµε ένα
τέλος σ’ αυτήν την κίνηση.
Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν µπορεί ηθικά κάποιοι να
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διαφωνούν µε τη χρήση ενόπλων φρουρών στα πλοία, αλλά κανείς δεν αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητά τους. Καλώς ή
κακώς δεν χωρούν πλέον ηµίµετρα. Χρειάζονται µέτρα και µάλιστα αποφασιστικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Νέα Δηµοκρατία συµφωνούµε επί της αρχής µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την αναγκαιότητα, αλλά και τη σκοπιµότητα που
υπαγορεύεται και από τις διεθνείς εξελίξεις και από την αύξηση
των περιστατικών πειρατείας, γιατί µόνο προσαρµοζόµενοι στις
απαιτήσεις και τις συνθήκες της εποχής µπορούµε να είµαστε
πιο αποτελεσµατικοί. Εξάλλου η χώρα µας, ως πρώτη παγκόσµια
δύναµη στο χώρο της ναυτιλίας, οφείλει να αναλαµβάνει και να
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της ναυτιλίας.
Χαίροµαι πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, που, λαµβάνοντας υπ’
όψιν και τις δικές µας αιτιάσεις όσον αφορά το άρθρο 12, αποσύρατε τη συγκεκριµένη διάταξη, διότι ουσιαστικά και λόγω της
χαµηλής επιχειρησιακής διαθεσιµότητας και επειδή δεν είχε
προσδιοριστεί σαφές νοµικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την ευθύνη,
ενδεχοµένως να δηµιουργούσαµε ένα σοβαρό ζήτηµα εκεί που
πραγµατικά δεν υπήρχε.
Όσον αφορά το άρθρο 2, εξακολουθώ να πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί το ζήτηµα της εκπαίδευσης των ενόπλων φρουρών και να µη δοθεί νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη µεταγενέστερη ρύθµισή του. Όσο για το ζήτηµα
της επιλογής των εταιρειών παροχής ένοπλης ασφαλείας, αυτό
παραµένει ασαφές, καθώς η µοναδική προϋπόθεση που τίθεται,
είναι να διαθέτουν αναγνωρισµένη πιστοποίηση ISO για την παροχή υπηρεσιών.
Οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές, όπως για παράδειγµα να είναι µέλη διεθνώς αναγνωρισµένων οµοσπονδιών, να διαθέτουν και να εφαρµόζουν συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς, όπως για παράδειγµα, το Διεθνή
Κώδικα Συµπεριφοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί η χρήση Ένοπλων ιδιωτών Φρουρών να είναι ένα δραστικό υποβοηθητικό µέσο, αλλά
σίγουρα δεν είναι η λύση, καθώς χρειάζεται στενότερη και εντονότερη συλλογική προσπάθεια, όπως η σχεδιαζόµενη Task Force
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν
επισηµάνει τόσο η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών όσο και η
Ελληνική Ναυτιλιακή Συνεργασία του Λονδίνου, το γνωστό ως
Committee. Πάντοτε, φίλες και φίλοι, οφείλουµε να σηµειώσουµε
ότι η χώρα µας ήταν στην πρώτη γραµµή.
Όσο για την επιστροφή της ελληνικής φρεγάτας από την επιχείρηση «Ατλάντα», ορθώς επισήµανε και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας πως αποτελεί επίπτωση της δύσκολης δηµοσιονοµικής
συγκυρίας που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας και όχι υπαναχώρηση από την πάγια θέση µας για ασφαλή δροµολόγια.
Όλοι αντιλαµβάνονται τη σηµασία του εγχειρήµατος και γι’
αυτό άλλωστε το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών,
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να παρατείνουν,
µέχρι τον Δεκέµβριο του 2012, την επιχειρησιακή δραστηριότητα
της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναµης, επεκτείνοντας µάλιστα την
περιοχή των επιχειρήσεων προς νότο, αλλά και προς ανατολάς,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη εµβέλεια των πειρατικών επιθέσεων.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου πιστεύω ότι ουσιαστικά
τακτοποιεί οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα και στα τρία
όπλα, την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική και το Λιµενικό. Θα έχω
φαντάζοµαι τη δυνατότητα στη δευτερολογία µου, αλλά και στις
τροπολογίες, να επεκτείνω τη σκέψη µου.
Πριν κλείσω, νιώθω πραγµατικά την ανάγκη για µια ακόµη
φορά να επισηµάνω το αυτονόητο που προκύπτει από τις ανάγκες της εµπορικής µας ναυτιλίας όσο και από τα σηµερινά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουµε.
Ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας, όταν πήρε το λόγο και στην
επιτροπή, αλλά και στη Βουλή σήµερα για το νοµοσχέδιο αυτό,
ανέφερε το θέµα των εξουσιοδοτικών διατάξεων, ότι δηλαδή θα
πρέπει να απαιτηθούν δύο προεδρικά διατάγµατα και πέντε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Από µόνο του αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι θα πρέπει να τρέξουµε πολύ πιο γρήγορα, γιατί το
νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει άµεση εφαρµογή από την ψήφισή
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του και µετά.
Από εκεί και πέρα η Νέα Δηµοκρατία, φίλες και φίλοι, έχει αναλάβει ρητά και απαρέγκλιτα τη δέσµευση για την επανασύσταση
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε το Λιµενικό Σώµα, γιατί
πιστεύουµε ότι σε µία κρίσιµη πραγµατικά συγκυρία για τον τόπο
δεν χωρούν πειραµατισµοί σε τόσο ζωτικής σηµασίας ζητήµατα.
Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επενδύουµε και
όχι να ναρκοθετούµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Σε κάθε
περίπτωση όµως, όπως τόνισα και προηγουµένως, από την εποµένη της ψήφισης του νόµου θα υπάρχουν αρκετά ζητήµατα
προς διευθέτηση µε τους Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να τρέξει άµεσα η διαδικασία και να τεθεί σε
άµεση εφαρµογή το παρόν νοµοσχέδιο. Αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να προσέξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρούµε απαράδεκτη και προκλητική την όλη διαδικασία
που έχει ακολουθηθεί. Αν και όλα τα ναυτεργατικά σωµατεία και
η ΠΝΟ διαφωνούν µε τους ένοπλους ράµπο στα εµπορικά πλοία,
αυτοί έχουν τοποθετηθεί επίσηµα µε ανακοινώσεις, τις οποίες
εµείς καταθέσαµε στα Πρακτικά στη διάρκεια της συζήτησης
στην επιτροπή -εσείς όµως αρνηθήκατε να κληθούν, για να πουν
τη γνώµη τους. Και όµως αυτούς αφορά, τη ζωή τους και τις συνθήκες δουλειάς τους.
Επίσης είναι απαράδεκτο αυτές τις µέρες να κατατίθενται µε
µαζικό τρόπο τροπολογίες άσχετες µε το θέµα συζήτησης. Μάλιστα θα µπορούσαν κάλλιστα να είναι αυτόνοµα νοµοσχέδια.
Ήδη µία τροπολογία που έχετε καταθέσει, αφορά δεκατέσσερα
άρθρα του τοµέα υγείας. Και όµως αυτό θα µπορούσε να έχει
κατατεθεί αυτόνοµο για να συζητηθεί. Τι θα ψηφίσουµε δηλαδή;
Κάποιος µε µερικά άρθρα µπορεί να συµφωνεί, µε άλλα να διαφωνεί και σε άλλα να κάνει προτάσεις βελτίωσης. Αυτή η τροπολογία µε τα δεκατέσσερα άρθρα να αποσυρθεί εδώ και τώρα.
Δεν είναι κατάσταση αυτή. Απευθύνοµαι και στο Προεδρείο της
Βουλής που δεν πρέπει να δέχεται τέτοιες καταστάσεις.
Είναι δε µεγάλη η πρεµούρα σας να περάσετε όσα µπορείτε
εδώ και τώρα, γιατί αύριο δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Μάλιστα
στη συγκεκριµένη τροπολογία είναι µεγάλη η τσαπατσουλιά.
Επαναλαµβάνετε άρθρα και παραγράφους δύο φορές σε διαφορετικά σηµεία µε διαφορετική αρίθµηση. Βέβαια για το ΝΑΤ και
τους εργαζόµενους σιγή. Τους έχετε στον Καιάδα, αλλά θα πρέπει να πάρετε και την κατάλληλη απάντηση.
Είµαστε σε προεκλογική περίοδο αλλά τέτοιο χάλι ξεπερνά
κάθε όριο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία έχετε την πλειοψηφία
στη Βουλή, αν και τραυµατισµένη. Ποδοπατάτε κάθε διαδικασία
που εσείς έχετε καθιερώσει. Αυτό είναι ένα είδος αυταρχισµού.
Αυτή όµως είναι και η δηµοκρατία σας. Ας το έχει υπ’ όψιν ο
λαός για να έχει έναν ακόµη λόγο να σας βάλει στην άκρη.
Σε ό,τι αφορά την ουσία του νοµοσχεδίου, επικαλείσθε ως
λόγο προώθησής του την αντιµετώπιση του φαινοµένου της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. Είναι γεγονός
ότι στις µέρες µας το φαινόµενο αυτό έχει πάρει διαστάσεις µε
θύµατα χιλιάδες ναυτεργάτες. Το πρόβληµα δεν είναι απλό, είναι
σύνθετο και δεν περιορίζεται σε φτωχοδιάβολους που κάνουν
ρεσάλτο στα πλοία, για να αποσπάσουν τα µέσα για την επιβίωση.
Όχι, δεν είναι τέτοιο πράγµα. Πρόκειται για ένα πειρατικό κύκλωµα που δεν περιορίζεται στη ληστεία των ναυτεργατών ή κάποιων άλλων ειδών του πλοίου, αλλά στην αιχµαλωσία των
πλοίων και των πληρωµάτων, στην πώληση του φορτίου, στην
απόσπαση λύτρων αξίας πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων.
Μάλιστα, υπάρχει ένας συνεχής εκσυγχρονισµός της υποδοµής και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν αυτά τα κυκλώµατα:
εγκαταστάσεις, ραντάρ, δορυφορικά συστήµατα, µέχρι σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισµό. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς και
πού τα βρίσκουν αυτά και ποιος τους τροφοδοτεί.
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Το φαινόµενο εστιάζεται –και δεν είναι καθόλου τυχαίο- στην
Ανατολική Αφρική µε τάση µεγάλης συγκέντρωσης στη Σοµαλία
και στον Κόλπο του Άντεν. Όµως, γιατί συµβαίνει αυτό; Μα γιατί
στο κέρας της Αφρικής –αλλά και στη γενικότερη περιοχή- υπάρχει τροµερό ενδιαφέρον και γι’ αυτό παρατηρείται και ο τόσος
συνωστισµός ναυτικών δυνάµεων, ισχυρών ιµπεριαλιστικών κρατών, αφού εκεί υπάρχουν γενικότερες γεωστρατηγικές στοχεύσεις.
Χρησιµοποιούν την πειρατεία για την εδραίωση θέσεων στην
περιοχή και για να προωθήσουν αυτούς τους σχεδιασµούς, ώστε
να ελέγχουν τις περιοχές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν στρατηγική
σηµασία, όπως είναι ο Κόλπος του Άντεν, η Αραβική Θάλασσα
και ο Περσικός Κόλπος.
Εδώ φαίνεται ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση
προετοιµάζονται για νέο ιµπεριαλιστικό πόλεµο, κυρίως προς το
Ιράν και ενδιαφέρονται να έχουν µια ετοιµοπόλεµη ναυτική µηχανή στην περιοχή, που βεβαίως και την ενισχύουν µε το πρόσχηµα της πειρατείας. Η ελληνική ναυτιλία είναι ενταγµένη στα
σχέδια του ΝΑΤΟ µε συνεννόηση των εφοπλιστών που και από
εκεί θα βγάλουν νέο κέρδος.
Εµείς το λέµε καθαρά. Όχι µόνο καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, αλλά το θεωρούµε και επικίνδυνο για τους εξής λόγους:
Πρώτον, η ύπαρξη φρουρών και ο στρατιωτικός εξοπλισµός
επί του πλοίου διαµορφώνουν µια πολύ επικίνδυνη κατάσταση
που θα έχει τραγικές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, θα ενισχύσει την επιθετικότητα του πειρατικού κυκλώµατος και συνεπώς θα επιφέρει κινδύνους σε βάρος και του πλοίου
και των πληρωµάτων, αφού είναι γνωστό ότι το κύκλωµα διαθέτει
οικονοµικά µέσα, προσαρµόζει τη δράση του, διαθέτει σύγχρονο
εξοπλισµό και έχει την ικανότητα να ξεπερνά κάθε αντίσταση που
προβάλλεται από το πλοίο. Με αυτόν τον τρόπο εµπλέκουν τα
πληρώµατα σε ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους.
Επί της ουσίας, οι ράµπο στα πλοία διαµορφώνουν πραγµατικές συνθήκες πολέµου που µπορεί να οδηγήσουν σε µεγάλες ζηµιές, ακόµα και σε καταστροφές πλοίων, σε νεκρούς, σε βαριά
τραυµατίες, σε τέτοια µεγέθη που θα µπορούσε κανείς να τα
συγκρίνει µε πολεµική σύρραξη.
Εδώ, πριν µερικές εβδοµάδες –µόνο µε την υποψία!- ανταλλάχθηκαν πυρά και είχαµε νεκρούς δύο Ινδούς ψαράδες που
τους πέρασαν για πειρατές. Έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενόπλων σε πλοίο ιταλικών συµφερόντων. Να, ένα τρανταχτό παράδειγµα!
Δεύτερον, η ύπαρξη ενόπλων φρουρών διαµορφώνει συνθήκες πάνω στο πλοίο που ουσιαστικά αλλάζουν το χαρακτήρα του
ναυτικού επαγγέλµατος, αφού η ναυτολόγηση σε ένα τέτοιο
πλοίο αντιστοιχεί µε ναυτολόγηση σε εµπόλεµη ζώνη µε κινδύνους για τη σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή των ναυτεργατών.
Επίσης υπάρχει ενδεχόµενο παρέµβασης στα εργασιακά δικαιώµατα των ναυτεργατών, αφού αυτοί οι ράµπο τον εφοπλιστή
υπηρετούν. Εγκυµονεί λοιπόν κινδύνους αυθαιρεσιών, προβοκάτσιας, χρησιµοποίησης αυτού του µηχανισµού για αντεργατικές
πιέσεις. Και τώρα που δίνετε τα πάντα στην εργοδοσία και στο
κεφάλαιο, ιδιωτικοί στρατοί θα φτιαχτούν παντού.
Ακόµη αλλάζει ο χαρακτήρας της εργασίας του πλοιάρχου, ο
οποίος αναγκάζεται να εκπληρώσει και στρατιωτικό ρόλο, γιατί
όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, οι ένοπλοι φρουροί τελούν κάτω
από την εξουσία του.
Τρίτον, είναι ανησυχητικές οι διατάξεις που παραπέµπουν σε
κοινές υπουργικές αποφάσεις για ζητήµατα τύπου, ποσότητας
εξοπλισµού, χρήσης πλοίων κ.λπ., που καθιστούν την υπόθεση
ένοπλων φρουρών στα πλοία ακόµα πιο επικίνδυνη στην εξέλιξή
της, αφού είναι δυνατόν εκεί να µπαίνει κάθε καρυδιάς καρύδι,
συµπεριλαµβανοµένων και τµηµάτων µισθοφορικών στρατών.
Εµείς επισηµαίνουµε ότι αυτή δεν είναι µόνο δική µας άποψη.
Η 89η Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ το
Μάη του 2011, δεν ενέκρινε προτάσεις περί ύπαρξης ένοπλων
φρουρών στα πλοία και υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός για
τις αρνητικές συνέπειες σε βάρος της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Επίσης υπήρξαν και ιδιοκτήτες φορτηγών πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και µιλάµε για µεγαλοεταιρείες κολοσσούς- που
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είπαν ότι οι ένοπλοι δεν είναι λύση. Ακόµη υπάρχει και η απόφαση των αιγυπτιακών αρχών ότι δεν θα επιτρέπουν πλοία µε
ένοπλους να περνάνε από το Σουέζ ή να ελλιµενίζονται σε αιγυπτιακά λιµάνια. Και αυτές όλες οι ενστάσεις είναι από διαφορετικούς χώρους.
Επειδή µας κατηγορείτε ότι δεν έχουµε προτάσεις, θα σας
πούµε καθαρά ότι για εµάς δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές
είναι οι αποκαλούµενες καλύτερες πρακτικές διαχείρισης του
ΙΜΟ για το φαινόµενο της πειρατείας, οι οποίες προβλέπουν µια
σειρά µέτρων για την ετοιµότητα του πληρώµατος και τη χρήση
διαφόρων αποτρεπτικών µέσων, µεταξύ των οποίων είναι η αυξηµένη ταχύτητα του πλοίου, η χρησιµοποίηση ενισχυµένων πυροσβεστικών µέσων στο πλοίο, ειδικό συρµατόπλεγµα, άµεση
επικοινωνία µε τη στεριά και χρησιµοποίηση των ειδικών φρουρούµενων διαύλων στη θάλασσα.
Όλα αυτά έχουν δοκιµαστεί, έχουν φέρει αποτέλεσµα και µπορούν στον έναν ή στον άλλο βαθµό να αναχαιτίσουν µια επίθεση,
σε συνδυασµό όµως µε τη φύλαξη χωρικών υδάτων, αγκυροβολίων, λιµανιών, αλλά και των γύρω περιοχών από ναυτικές και
εναέριες δυνάµεις των κρατών της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, εµείς αυτό
που λέµε καθαρά είναι, ότι είναι πολύ πίσω από τα συσσωρευµένα προβλήµατα και αιτήµατα που έχουν θέσει υπ’ όψιν όλων
µας τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζοµένων στα Σώµατα
Ασφαλείας.
Το πρώτο που κυρίως βάζουν είναι το θέµα των προσλήψεων
και της κάλυψης κενών οργανικών θέσεων, της εκπαίδευσης, των
υποδοµών –που δεν µπορούν ούτε τη δουλειά τους να κάνουντου εξοπλισµού κ.λπ., πέρα βέβαια από τα οικονοµικά που φτωχοποιούνται, αφού και εκεί οι περικοπές στους µισθούς πάνε
στην κυριολεξία σύννεφο.
Ακόµη τα οδοιπορικά και τα φάρµακα τα πληρώνουν από την
τσέπη τους και είναι ζήτηµα αν πληρώνονται µετά από δυο χρόνια. Τώρα ξεκινήσατε να δίνετε κάτι και αυτό µε αργούς ρυθµούς
και βέβαια υπάρχουν και οι νέες µειώσεις κατά 22% µέσα στο
2012.
Δεν λύνετε µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο αυτά τα συσσωρευµένα προβλήµατα. Αντίθετα, µειώνετε τις οργανικές θέσεις, διατηρείτε τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης αντί να τους
µονιµοποιήσετε, αφού χρειάζονται πραγµατικά. Όµως το χειρότερο είναι, ότι ιδιωτικοποιείτε αντικείµενα, όπως γίνεται στην
εσωτερική φύλαξη κέντρου ή µονάδας υποδοχής. Τελικά µε µισθοφόρους και ράµπο θα δουλεύετε.
Διαφωνούµε ακόµη µε την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τα αδικήµατα που διαπράττουν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, τα µέλη των Σωµάτων Ασφαλείας, όταν µηνύονται από τους παθόντες, τη στιγµή που η αυτόφωρη διαδικασία επεκτείνεται σαν κανόνας για τους απλούς ανθρώπους,
ακόµα και για πταίσµατα!
Αυτό σηµαίνει ότι η συγκυβέρνηση µαζί µε τρόικα και Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν πιο έντονα µέσα
το επόµενο διάστηµα, για να τσακίσουν τους εργαζόµενους και
τα λαϊκά στρώµατα που αντιστέκονται στην εξαθλίωσή τους.
Γι’ αυτό πολλά εναρµονίζονται µε τη νοµοθεσία που αναβαθµίζει τα Σώµατα Ασφαλείας µε µεγαλύτερες δυνατότητες, µε
στρατιωτικό κατασταλτικό επεµβατικό ρόλο και δράση που θα
χρησιµοποιηθεί κατά του λαϊκού κινήµατος, παρά τη θέληση των
ενστόλων και µε την ένταση της τακτικής πάλης.
Εµείς ζητάµε να αποστρατικοποιηθούν Λιµενικό και Πυροσβεστικό Σώµα. Καταψηφίζουµε, λοιπόν και ζητάµε και την απόσυρση του νοµοσχεδίου αλλά και των παρελκόµενων που καµµία
σχέση δεν έχουν µε αυτό.
Στη δευτερολογία θα τοποθετηθώ αναλυτικά επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Διαµάντω
Μανωλάκου.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εδώ και πέντε χρόνια περίπου, από το δεύτερο εξάµηνο του
2008, υπάρχει –όπως ξέρουµε όλοι- έντονο το φαινόµενο της πει-
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ρατείας και στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και από την άλλη µεριά της Αφρικής, όπως
θα δούµε πιο κάτω. Έτσι τα κέρδη για τους πειρατές είναι πάρα
πολλά. Η αιτιολογική έκθεση κάνει λόγο για 150 εκατοµµύρια και
για χίλιους πεντακόσιους πειρατές. Είναι λοιπόν πολλά τα λεφτά.
Τα ελληνικά πλοία, επειδή συµβαίνει να είµαστε και η πρώτη
ναυτιλία στον κόσµο, πέφτουν κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση θύµατα αυτής της πειρατείας. Καταγράφηκαν δεκαπέντε
επιθέσεις και δύο πλοία κατελήφθησαν εξ ολοκλήρου από τους
πειρατές.
Άρα ήταν λογικό να αρχίσει να ενδιαφέρεται η Ελλάδα, έστω
και µε καθυστέρηση, γιατί όπως είδαµε η Κύπρος, η Βρετανία,
δηλαδή άλλες σηµαντικές ναυτικές δυνάµεις –µικρότερες από
την Ελλάδα, αλλά σηµαντικές- είχαν λάβει τα µέτρα τους εγκαίρως.
Τα µέτρα της έλαβε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά µε τον
αργό, νωχελικό, αναβλητικό τρόπο, το γνωστό δηλαδή τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηµιουργήθηκε αυτή η περίφηµη οµάδα πολεµικών πλοίων που λειτουργεί οιονεί ασπίδα
στην αρµάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άκουσα από τον κ. Πλακιωτάκη να λέει ότι δεν συµµετέχουµε
σε αυτή για λόγους οικονοµικούς. Είναι κρίµα! Είναι κρίµα το ότι
δεν µετέχουµε. «Είµαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο
αλεύρι», ενώ έχουν γίνει ένα σωρό σπατάλες και τα ανέφερα και
στην επιτροπή.
Μόνο να σκεφτούµε τα ολυµπιακά έργα που κάθε χρόνο 70
εκατοµµύρια ακουµπάµε γι’ αυτά ρηµάδια! Γιατί ρηµάδια έχουν
γίνει εν τοις πράγµασι. Ρηµάδια, άδεια και έρηµα είναι τα ολυµπιακά έργα, δηλαδή τα έργα που φτιάξαµε και δεν τα αξιοποιούµε. Πληρώνουµε 70 εκατοµµύρια για τη συντήρηση, αλλά δεν
πληρώνουµε για να µετέχουµε σε αυτήν την –εντός εισαγωγικών«αρµάδα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τα e-mail που διάβασα και τα οποία έχουν µεγάλο ενδιαφέρον –όποιος παρακολουθεί τα νοµοσχέδια όταν µπαίνουν στην
ιστοσελίδα της Βουλής, πολλές φορές εκεί υπάρχουν και e-mail
από πολίτες που τα σχολιάζουν- είναι πολύ σηµαντικό να δούµε
τι γράφει εκεί µέσα ο κόσµος.
Έτσι λοιπόν κάποιος ναυτικός, ο κ. Δογιβάνης, αναφέρει ότι
άλλο πράγµα είναι η πειρατεία στη Νιγηρία, άλλο η πειρατεία
στον Ινδικό. Στην περιοχή της Νιγηρίας έχουµε να κάνουµε µε
ληστές που ανεβαίνουν πάνω στο πλοίο, αρπάζουν ό,τι βρουν και
φεύγουν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουµε ψυχρό Καλάσνικοφ στα κεφάλια των µελών του πληρώµατος, κατόπιν έχουµε
απαγωγή πλοίου και πληρώµατος, οµηρία για άγνωστο χρονικό
διάστηµα. Οι ναυτικοί δεν παραµένουν όµηροι επί του πλοίου ή
σε κάποια ακτή της Σοµαλίας αλλά τους πηγαίνουν σε σπηλιές
παρέα µε σκορπιούς, φίδια και οπλισµένους απαγωγείς. Καταθέτω το συγκλονιστικό e-mail του κ. Δογιβάνη στα Πρακτικά της
Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα άλλο e-mail που εστάλη από κάποιον άλλο ναυτικό, το κ.
Στέλιο Πολίτη, αναφέρει ότι δεν υπάρχει πειρατεία µόνο στον Ινδοαραβικό Κόλπο, δηλαδή στο Άντεν, στην Ερυθρά Θάλασσα
κ.λπ., αλλά και στη Δυτική Αφρική από την άλλη µεριά. Άρα λοιπόν επεκτείνεται η πειρατεία γιατί είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρος.
Καταθέτω και αυτό το ιδιαίτερα δραµατικό e-mail του κ. Στέλιου
Πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς ως χώρα µε καθυστέρηση ασχολούµαστε µε τα ζητήµατα της πειρατείας, της προστασίας των πλοίων και των ναυτικών µας από κρούσµατα πειρατείας. Γιατί όµως µε καθυστέρηση; Γιατί απλά δεν υφίσταται ένα Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Μάλλον υπήρχε και το καταργήσαµε. Δηλαδή, τα χρήσιµα
τα καταργούµε, τα άχρηστα τα επεκτείνουµε. Θα εξηγήσω τι
εννοώ πιο κάτω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξακολουθεί να υπάρχει το κενό, να διαιωνίζονται παρενέργειες από την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας,
που έχει τη σφραγίδα δυστυχώς της απελθούσας µονοκοµµατικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφεται ήδη µείωση στον
αριθµό των πλοίων µε ελληνική σηµαία. Πάνω από 4,2% είναι η
µείωση. Είναι σηµαντικό λοιπόν καµπανάκι για το ότι άρχισαν να
µειώνονται τα πλοία που έχουν υψωµένη την ελληνική σηµαία.
Έχω ξαναπεί, το ξαναλέω και στην Ολοµέλεια, ότι µου κάνει
εντύπωση πώς οι Έλληνες άνεργοι, παιδιά νέα δε, θα µπορούσαν
να ασχοληθούν µε τη ναυτιλία, παραµένουν άνεργα, παρ’ ότι οι
αµοιβές ακόµα και στην ακτοπλοΐα είναι πολύ υψηλές: 4.000,
5.000 και 6.000 είναι συνηθισµένες αµοιβές. Το ελληνικό καράβι
δεν τραβάει Έλληνες ανέργους. Και έχουµε τους ξένους πάνω
στα καράβια. Δε δουλεύουν οι Έλληνες.
Δηλαδή, τι συµβαίνει τώρα µε την ελληνική ναυτιλία; Έχουµε
τον πρώτο στόλο στον κόσµο. Ένα καράβι, νοµίζω, φτιάχνεται
στα ελληνικά ναυπηγεία φέτος. Εξακόσια τόσα καράβια χτίζονται
στην Τουρκία, στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στη
Βραζιλία. Τα ελληνικά ναυπηγεία σπάνε µύγες. Και όχι µόνο
αυτό. Πάνω στα ελληνικά καράβια δεν δουλεύουν Έλληνες και
δουλεύουν Πακιστανοί. Δουλεύουν ένα σωρό άλλοι άσχετοι, ενώ
θα µπορούσαν να δουλεύουν Έλληνες ναυτικοί. Ούτε τα ναυπηγεία µας δουλεύουν ούτε η ανεργία ανακουφίζεται από την ελληνική ναυτιλία. Και παραµένει ένα ερώτηµα γιατί συµβαίνει
αυτό. Γιατί δεν αποτελεί το ελληνικό καράβι πόλο έλξης για τους
Έλληνες ανέργους, για τα παιδιά που σπάνε µύγες στις καφετέριες.
Είναι γνωστό το αίτηµα των τελευταίων ετών για την παρουσία
των ενόπλων στα πλοία, ώστε να διατηρηθεί και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σηµαίας έναντι των άλλων χωρών. Το ζητούν οι εφοπλιστές, το ζητούν οι ναυτικοί, οι εργαζόµενοι στα
πλοία οι οποίοι θαλασσοπνίγονται, για να ζήσουν τις οικογένειές
τους. Και νοµίζω ότι είναι σωστό αυτό που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, να υπάρχει έκδοση αδείας από τον αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος για την παροχή υπηρεσιών από ενόπλους ιδιώτες
φρουρούς, προκειµένου να προστατευθεί και η ασφάλεια των
επιβαινόντων, του φορτίου και του ίδιου του πλοίου από την πειρατεία. Έτσι λοιπόν µπαίνει ένα πλαίσιο για το πόσους ενόπλους
πρέπει να έχει ένα πλοίο, τι οπλισµό να φέρουν κ.λπ..
Γκρινιάζουν κάποιοι πλοιοκτήτες. Άκουσα ότι τους φάνηκε
υψηλό το παράβολο, το κόστος της αδείας που θα πληρώσουν
στο ελληνικό κράτος. Ας πληρώσουν κάτι επιτέλους. Εντάξει δεν
είναι και τόσο εξωφρενικό. Τόσα χρήµατα διακινούνται. Η ελληνική ναυτιλία έχει πλούτο. Ας πληρώσουν το κόστος του παραβόλου, της άδειας για να έχουν αυτούς τους ενόπλους.
Ίσως µε όλα αυτά, το ότι αντιδρούµε έστω και αργά ως ελληνική πολιτεία, να υπάρξει κάποια αναστροφή στην τάση για διαγραφή από το ελληνικό νηολόγιο των πλοίων µε ελληνική σηµαία.
Αναφορικά µε τις ρυθµίσεις του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
και του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων της Αστυνοµίας, το µόνο
που έχουµε να πούµε είναι, ότι όλοι ξέρουµε τι τραβάνε οι αστυνοµικοί και οι στρατιωτικοί µε τις καθυστερήσεις των συντάξεων
και του εφάπαξ τους. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπου δεις
αστυνοµικό ή στρατιωτικό που τελεί εν αποστρατεία σε ρωτάει
αν θα βγει επιτέλους το εφάπαξ του κ.λπ..
Διάβασα στο νοµοσχέδιο για την εκποίηση των πλεοναζόντων
πλοίων και των παλιών κινητών αντικειµένων της ΕΛΑΣ. Είναι
σωστό. Πρέπει να αξιοποιούνται ακόµα και αν είναι πλεονάζοντα
ή είναι παλιά, ώστε να τα εκποιείς, να παίρνεις καινούργια, για
να είναι πιο αποτελεσµατική η φύλαξη.
Εδώ όµως µε τα πλωτά µέσα υπάρχει ένα ζήτηµα. Υπάρχουν
µεγάλες ελλείψεις στα πλωτά µέσα. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς, όταν πάει σε κάποια ακριτική περιοχή και έχει µεγάλη λαθροµετανάστευση. Αίφνης είχα πάει στη Σάµο. Υπήρχε παράπονο ότι δεν υπήρχε σε λειτουργία πλωτό µέσο του Λιµενικού.
Πάω στην Αλεξανδρούπολη: παραµένει, λέει, στη µαρίνα το σκάφος του Λιµενικού Σώµατος. Λείπουν 7.000 ευρώ για να γίνει η
επισκευή. Δηλαδή, βρίσκουµε για όλα χρήµατα, όχι όµως γι’ αυτά
που χρειάζονται. Τι θα γίνει µ’ αυτό το σκάφος στην Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται τόσο καιρό στο µέρος της επισκευής και
αναζητούνται 7.000, για να επισκευαστεί και να µπει σε λειτουρ-
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γία; Τι συµβαίνει µε τον Άγιο Κήρυκο της Ικαρίας, το νησί από το
οποίο κατάγοµαι όπου δεν λειτουργεί το πλωτό µέσο; Έρχονται
από αλλού τα πλωτά µέσα, για να αντιµετωπίσουν τους Τούρκους δουλεµπόρους, οι οποίοι είναι και ξεσαλωµένοι και βγάζουν
και 10.000 δολάρια το κεφάλι. Έχουν επιλέξει τους στόχους:
Αγαθονήσι, Φαρµακονήσι, θαλάσσια περιοχή Σάµου, θαλάσσια
περιοχή Έβρου, εκεί δηλαδή που λείπουν τα πλωτά µέσα. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Και τώρα µια που µιλάµε για την εκποίηση αντικειµένων που
περισσεύουν, να σας πω κάτι που ανέφερα και στην επιτροπή.
Θέλω να το πω για να ακουστεί. Είχα πάει πριν από δυο-δυόµισι
µήνες στον ΟΔΔΥ, εδώ στη Μαγουλέζα. Χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες µηχανάκια αραγµένα παρατηµένα κάτω από τον ήλιο τη
βροχή που σαπίζουν. Καταπληκτικά αυτοκίνητα που απαξιώνονται, καταπληκτικά φορτηγά που θα µπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί και τα χρήµατα να πάνε στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, σε
κάποιο ταµείο αρωγής, σε ταµεία τέλος πάντων που έχουν κλατάρει.
Ρώτησα να µάθω πόσα είναι τα αυτοκίνητα και τα µηχανάκια
που έχουν µόνο στη Μαγουλέζα. Μου είπαν ότι είναι γύρω στις
πέντε χιλιάδες. Είναι πέντε χιλιάδες αυτοκίνητα από σαράβαλα,
µέχρι Mercedes υπερπολυτελείας και από µηχανάκια διαλυµένα
πλέον –γιατί έχει και παπάκια του ’91, στο Θεό που πιστεύετεµέχρι µηχανές µεγάλου κυβισµού, BMW χιλιοδιακοσάρες, παραµένουν εκεί κάτω από τον ήλιο και τη βροχή και διαλύονται.
Υπάρχουν και ασθενοφόρα. Δηλαδή οχήµατα που θα µπορούσαν
να έχουν εκποιηθεί. Άκουσα ότι η αξία τους είναι γύρω στα 500
εκατοµµύρια ευρώ.
Υπάρχουν και κλειστοί χώροι αποθήκευσης του ΟΔΔΥ. Εκεί πια
γίνεται χαµός. Όποιος πάει σε κλειστό χώρο αποθήκευσης του
ΟΔΔΥ τα χάνει. Υπάρχουν από Maserati και Aston Martin, µέχρι
Rolls Royce και καµπριολέ αυτοκίνητα που παραµένουν εκεί
κάτω από τόνους σκόνης, µέχρι να δούµε πότε το ελληνικό κράτος θα δεήσει να τα εκποιήσει, για να µπει καµµιά δεκάρα στα
ταµεία. Όποιος πάει σε κλειστές αποθήκες του ΟΔΔΥ κυριολεκτικά τα χάνει από την πολυτέλεια των αυτοκινήτων που υπάρχουν εκεί. Απίστευτα αυτοκίνητα τα οποία παραµένουν εκεί και
συνεχίζουν να σαπίζουν για χρόνια. Μου είπαν ότι 500 εκατοµµύρια είναι η δηµόσια περιουσία που σαπίζει. Αυτά όλα θα µπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί. Ιδίως όταν δανειζόµαστε µε 6,2%.
Σωστή είναι η επισήµανση της Οµοσπονδίας Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος ότι όσα ποσά κατατίθενται ως έσοδα από τις
υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος πέραν των αποζηµιώσεων των
στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, να καταβάλλονται για ενίσχυση των ασφαλιστικών τους ταµείων και όχι γενικά και αόριστα
στον κρατικό προϋπολογισµό. Να ξέρουµε ότι αυτά θα πάνε στα
ασφαλιστικά τους ταµεία τα οποία έχουν διαλύσει. Θα καταθέσω
το υπόµνηµα στα Πρακτικά µε τις θέσεις των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης,
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο περίφηµο άρθρο 19 το οποίο θα ήθελα να σας
ζητήσω, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε. Το είπα και στην επιτροπή. Το άρθρο 19 έχει να κάνει µε την απόσπαση από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης προσωπικού, για να πάνε στα
κέντρα υποδοχής λαθροµεταναστών. Εξυπακούεται ότι αν το
διατηρήσετε εµείς θα το καταψηφίσουµε. Δεν τίθεται θέµα.
Έχουµε πάθει το εξής ως χώρα: Επιβαρυνόµαστε τους λαθροµετανάστες και δηµιουργούµε τώρα και δυσλειτουργία στους δήµους. Πρέπει να πάρουµε τώρα προσωπικό από τους δήµους και
τους άλλους ΟΤΑ για να έχουµε να κάνουµε τους µπάτλερ στα
κέντρα υποδοχής λαθροµεταναστών. Πρέπει να έχουν µπάτλερ
οι λαθροµετανάστες. Έρχονται στην Ελλάδα, «µπουκάρουν» µε
το έτσι-θέλω, δεν µας ρωτάνε, κάνουν και κουρελόχαρτο τους
νόµους που ψηφίζουµε εδώ. Έχουµε όλους αυτούς εδώ «στοκαρισµένους». Δεν µπορούµε να κουνηθούµε.
Έχουµε και το Δουβλίνο ΙΙ. Αλυσίδες στα πόδια της Ελλάδας.
Δεν κουνάς. Είσαι εδώ, θα τους κρατήσεις και φά’ τους. Δεν
ασχολούνται οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι µε τους λαθροµετανάστες.
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«Εσύ», σου λέει, «η φτωχή, η χρεοκοπηµένη, η κλαταρισµένη ελληνική οικονοµία κρατήστε τους να τους τρέφετε, να τους ποτίζετε, να πνίγεστε από την εγκληµατικότητα, αλλά δεν ξέρουµε
τίποτα». Εσείς µε το Δουβλίνο ΙΙ να τους κρατήσετε! Αυτή είναι η
τακτική της αψόγου στάσεως. Μην τυχόν και στενοχωρηθεί η κ.
Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Έχουµε γίνει πάρκινγκ δύο εκατοµµυρίων λαθροµεταναστών, απλώς, για να δροσίζονται οι
πλούσιοι λαοί της Βόρειας Ευρώπης.
Επαναλαµβάνω λοιπόν την πάγια θέση του ΛΑΟΣ. Σε περίπτωση ανάληψης εξουσίας από το ΛΑΟΣ, εµείς θα διώξουµε
τους λαθροµετανάστες. Οι λαθροµετανάστες, έτσι και έρθουµε
στα πράγµατα, θα φύγουν.
Είπε η κ. Δαµανάκη στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
στις 23 Φεβρουαρίου, ότι στο Συµβούλιο Υπουργών υπάρχει δυσαρµονία και δυσαρέσκεια και δεν είναι καλές οι αναλογίες. Δεν
θέλουν να κάνουν αναµόρφωση του Δουβλίνο ΙΙ. Να βρούµε και
εµείς έναν τρόπο να αποδεσµευθούµε µονοµερώς από το Δουβλίνο ΙΙ. Να δώσουµε χαρτιά στους λαθροµετανάστες να πάνε
στην ευχή της Παναγίας, για να δουν και οι Γερµανοί, Αυστριακοί, Σλοβάκοι, Δανοί, Ολλανδοί και όλοι οι υπόλοιποι οι πλούσιοι
της Ευρώπης, τη γλύκα.
Και δεν τους διώχνουµε. Τους αφήνουµε εδώ. Και κάνουµε και
κέντρα υποδοχής, άρα δίνουµε κι άλλα χρήµατα. Και απόσπαση
προσωπικού ζητάµε γι’ αυτά τα κέντρα. Και σπατάλη πόρων
έχουµε. Και δεν ερωτηθήκαµε για όλο αυτό το σκηνικό. Δεν µας
ρώτησε κανείς αν τους θέλουµε στην πατρίδα µας. «Μπούκαραν»
µε το έτσι θέλω.
Είναι πολλά τα θέµατα που θέλω να θίξω.
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε το άρθρο που αφορά την υποχρέωση
του Έλληνα πλοιάρχου του πλοίου, να ενηµερώνει τα πολεµικά
σκάφη, όταν εµφανίζονται µπροστά του. Κι αν είναι τούρκικο το
πολεµικό σκάφος –τούρκικο, ένα τούρκικο πολεµικό σκάφος
είναι στην περιοχή του Άντεν- τι θα γίνει; Θα πηγαίνει ο Έλληνας
πλοίαρχος και θα του λέει, πηγαίνω εκεί, πηγαίνω αλλού και θα
µπορεί ο πλοίαρχος του τουρκικού πολεµικού σκάφους να βάζει
εµπόδια; Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα.
Στις ρότες από το Σουέζ στο Γιβραλτάρ υπάρχουν πάρα πολλά
ελληνικά πλοία.
Και καθυστερήσεις θα υπάρχουν και ένταση µε την Τουρκία
θα υπάρξει -διότι, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι εκµεταλλεύονται τέτοιες ευκαιρίες- και προβλήµατα θα δηµιουργηθούν στην ελληνική εµπορική ναυτιλία.
Έχει τεθεί µία σειρά αιτηµάτων από την ΠΟΑΣΥ και την ΠΟΑΞΙΑ, σχετικά µε τα εξής: Την προαγωγή των αστυφυλάκων – ανακριτικών υπαλλήλων. Την εξαίρεση καταβολής παραβόλου σε
περίπτωση που ο αστυνοµικός υποβάλει µήνυση για τα κατ’ έγκληση διωκόµενα αδικήµατα. Νοµίζω ότι µε κάποια τροπολογία
αυτό τακτοποιείται. Την εκπροσώπηση στο Μετοχικό Ταµείο
Στρατού. Τα οδοιπορικά παρελθόντων ετών. Τα τέκνα αστυνοµικών σε µόνιµη διαθεσιµότητα. Την αναγνώριση ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας του χρόνου που µεσολάβησε από την κατάταξη ως το διορισµό αστυνοµικού προσωπικού.
Αυτά όλα φαίνονται πολύ λογικά. Άκουσα από τον κ. Παπουτσή
µέσα στην επιτροπή –δεν έχω κανένα λόγο να αµφισβητήσω
αυτά που είπε- ότι για το παράβολο θα κατατεθεί τροπολογία σε
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης –έτσι σηµείωσα- και για
την εκπροσώπηση στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού θα καταθέσει
τροπολογία το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν προωθήθηκαν και πότε έρχονται αυτά τα θέµατα για ψήφιση και πότε λύνεται το θέµα µε τα οδοιπορικά παρελθόντων ετών για τους
αστυνοµικούς.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το υπόµνηµα της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Συνοριοφυλάκων, που επιχειρηµατολογούν για τις
αµοιβές και έκτακτες µεταθέσεις αστυφυλάκων προερχόµενων
από συνοριοφύλακες. Είναι ένα θέµα που τους απασχολεί και
είναι δίκαιο να ρυθµιστεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Βλέπει κανείς, λοιπόν, ότι µε τη λαθροµετανάστευση και συνοριοφύλακες πληρώνουµε και αγοράζουµε κι άλλα µέσα περιπολίας, αυτοκίνητα, οπλισµό κ.α.. Πήγα στην Καστοριά πριν ένα
χρόνο περίπου και είδα το αδιέξοδο που αντιµετωπίζουν οι συνοριοφύλακες. Τρέχουν τα περιπολικά. Τρέχουν οι «ζητάδες».
Τρέχουν οι ειδικοί φρουροί. Δεν φτάνει η βενζίνη για τα αυτοκίνητα.
Έχουµε γίνει µία χώρα µε τεράστια, µε βαριά εγκληµατικότητα, γιατί σε όλα αυτά τα ντόπια µπουµπούκια της εγκληµατικότητας –γιατί είχαµε και τους ντόπιους εγκληµατίες- προστέθηκαν και τα εισαγόµενα. Δηλαδή, δεν µας έφτανε η φτώχεια
µας, δεν µας έφτανε η καχεξία µας, δεν έφταναν τα προβλήµατα
ανεργίας στον κόσµο, έχουµε και την εγκληµατικότητα. Δεν µπορεί να κυκλοφορήσει γυναίκα στις 7 η ώρα δίπλα στο σταθµό του
µετρό του Χαλανδρίου. Στο σταθµό του µετρό του Νοµισµατοκοπείου, του Χαλανδρίου δεν µπορεί να κυκλοφορήσει γυναίκα
µετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Οι επιθέσεις πηγαίνουν σύννεφο.
Μα, επιτέλους, δεν υπάρχει ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είµαστε µία χώρα, λοιπόν, µε βαριά εγκληµατικότητα. Προχθές είχαµε το µνηµόσυνο για τους νεκρούς στο Ρέντη, τους ειδικούς φρουρούς. Σε κάθε γωνιά έχουµε κι ένα καντήλι. Βλέπουµε
συνεχώς να δολοφονούνται πολίτες και αστυνοµικοί.
Θα πρέπει να διώξουµε επιτέλους τους λαθροµετανάστες από
την Ελλάδα, για να απαλλαγούµε από την ανεργία και την εγκληµατικότητα.
Τη διάταξη –το είπα και πριν- για τη σπατάλη πόρων και προσωπικού σχετικά µε τους ΟΤΑ, εµείς δεν θα τη στηρίξουµε. Σας
ζητούµε να αποσύρετε το σχετικό άρθρο.
Θα στηρίξουµε, φυσικά, την προστασία των ναυτικών µας –
εξυπακούεται- και των ελληνικών πλοίων.
Επιµένουµε στην άµεση ανασύσταση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο σήµερα είναι κάτι σαν τριχοτοµηµένο
ανάµεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Δηλαδή, έχει γίνει τρία ή τέσσερα κοµµάτια το ζήτηµα
της εµπορικής µας ναυτιλίας. Χρειάζεται ένα µικρό και ευέλικτο
Υπουργείο, το οποίο να ασχολείται αποκλειστικά µε το ελληνικό
πλοίο.
Αποτελεί προγραµµατική µας θέση η ανασύσταση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως και του Υπουργείου Τουρισµού –αυτοτελούς- όπως και του Υπουργείου Αιγαίου, όπως και
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και, φυσικά, η κατάργηση
άχρηστων Υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ηλεκτρονικού πολέµου, πολέµου των άστρων, GALACTICA -δεν ξέρω πώς το
έχετε ονοµάσει αυτό το Υπουργείο- το οποίο δεν χρειάζεται,
αφού έχεις το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι θέλεις δύο Υπουργεία
Εσωτερικών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, όσον αφορά τις περίφηµες ανεξάρτητες αρχές, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής: Δεν µπορεί να υπάρχει Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία –αυτοαποκαλούµενη ανεξάρτητη- των Προσωπικών Δεδοµένων, η οποία µας στοίχισε το
«ευτελές» ποσό των 27.500.000 έως τώρα. Ποιο είναι το έργο
της; Μηδενικό. Με τι ασχολείται; Να παίρνει τα κανάλια τηλέφωνο, να βάζουν µωσαϊκό όταν εµφανίζεται κάποιος παιδεραστής σε κάποιο βίντεο. Με αυτά ασχολείται η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων. Και τους πληρώνουµε όλους αυτούς.
Και ο πρόεδρός της παίρνει 90.313 ευρώ, όπως µου απάντησε
εγγράφως σε ερώτηση στη Βουλή. Υπάρχει Βουλευτής εδώ ο
οποίος να παίρνει 90.313 ευρώ; Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων παίρνει 90.313 ευρώ. Καταγεγραµµένα. Ίσως µειώθηκε λίγο τώρα, αλλά και πάλι δεν «χλώµιασε»
πολύ το ποσό το οποίο παίρνει. 90.313! Κάθε ένας που είναι σε
αυτή την επιτροπή –που δεν ξέρω πώς έχει προσληφθεί- παίρνει
δύο χιλιάδες τριακόσια τόσα ευρώ και κάνει το νοµικό ελεγκτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά τα λεφτά από πού βγαίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Βγαίνουν, κυρία Πρόεδρε –κι
ευχαριστώ για την ανοχή- από το υστέρηµα του ελληνικού λαού.
Άρα, λοιπόν, τέτοιες ανεξάρτητες αρχές εµείς θα τις καταργήσουµε. Είναι άχρηστες. Έχουν µηδενικό έργο. Και την ίδια ώρα
απουσιάζει ένα Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την Ελλάδα,
την πρώτη ναυτική δύναµη στον κόσµο.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον κ. Κωνσταντίνο
Αϊβαλιώτη.
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασίλειος
Μουλόπουλος.
Έχετε δώδεκα λεπτά, κύριε Μουλόπουλε, το χρόνο, δηλαδή,
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το πρόβληµα της πειρατείας και της ασφάλειας των µεταφορών και των εργαζοµένων στη διεθνή ναυτιλία είναι πιο σύνθετο
και πιο περίπλοκο απ’ όσο το παρόν σχέδιο νόµου θεωρεί σαν
πραγµατικότητα και προσπαθεί να αντιµετωπίσει. Σε καµµία, βέβαια, περίπτωση δεν αντιµετωπίζει την κατάσταση. Αντίθετα, αυξάνει τους κινδύνους για τις ζωές των πληρωµάτων και αφήνει
περιθώρια για µεγάλες κλιµακώσεις των εν πλω συγκρούσεων.
Από την πειρατεία και την καταλήστευση στα στενά του Άντεν
και του Νοτίου Περσικού Κόλπου, επωφελούνται κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπινων ψυχών και όπλων, διεθνείς σπείρες και η
αναπτυσσόµενη βιοµηχανία της ασφάλειας. Δηλαδή, εκείνες οι
εταιρείες µισθοφόρων, εµπορίας και ανάπτυξης συστηµάτων
ασφαλείας και αποτροπής, που διαθέτουν στην αγορά ανθρώπους και οπλικά συστήµατα µικρού ή µεσαίου µεγέθους.
Στο Σουέζ εδρεύουν τέτοιες εταιρείες που αποτιµούν το διάπλου των Στενών του Άντεν από 10.000 δολάρια και πάνω για την
επιβίβαση τριµελούς οµάδας µισθοφόρων, έξω από κάθε καθεστώς διεθνούς νοµιµότητας και ασφάλειας των θαλάσσιων µεταφορών.
Η πειρατεία αποδεικνύεται µία επικερδέστατη µπίζνα όχι µόνο
για τους πειρατές. Το 2011 η πειρατεία στοίχισε σε παγκόσµιο
επίπεδο σχεδόν 7 δισεκατοµµύρια δολάρια. Από αυτά, τα 2 δισεκατοµµύρια δολάρια δαπανήθηκαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και εξοπλισµό, περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια
δαπανήθηκαν σε καύσιµα προκειµένου να επιτραπεί η πλοήγηση
των σκαφών σε υψηλότερες ταχύτητες. Για τις ασφάλειες δαπανήθηκαν 635 εκατοµµύρια δολάρια. Από 486 έως 680 εκατοµµύρια δαπανήθηκαν για την αναδροµολόγηση των πλοίων κατά
µήκος της δυτικής ακτής της Ινδίας και 195 εκατοµµύρια για την
αποζηµίωση της πρόσθετης εργασίας και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ναυτικοί.
Γύρω από την πειρατεία βλέπουµε ότι διακινούνται πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, γεγονός που δηµιουργεί πολλά
ερωτηµατικά για το κατά πόσον όλοι οι εµπλεκόµενοι επιθυµούν
την εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα. Η λύση του προβλήµατος
δεν µπορεί να είναι η παρουσία ενόπλων στα πλοία.
Αυτή η διαπίστωση και η αρνητική στάση απέναντι στην ένοπλη παρουσία στα πλοία, δεν γίνεται µόνο από εµάς, αλλά διατυπώνεται τόσο από τους ναυτεργάτες και την ΠΝΟ στην
Ελλάδα όσο και από διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και την οµοσπονδία τους.
Όσο κι αν ακούγεται δύσκολο ή µακροπρόθεσµο, η λύση βρίσκεται στην αποκατάσταση της δυνατότητας επιβίωσης στη Σοµαλία, καθώς και στη δυνατότητα της χώρας να λειτουργήσει ως
ένα κράτος µε στοιχειώδεις λειτουργίες.
Αυτό, βέβαια, δεν αφορά µόνο το συγκεκριµένο κράτος –
παρία, που λειτουργεί όχι µόνο ως ορµητήριο των πειρατών και
των κυκλωµάτων τους, αλλά και σαν πειραµατόζωο των διεθνών
συµφερόντων. Η αντιµετώπιση του φαινοµένου και η επίλυσή του
αφορά συνολικά την τόσο εύφλεκτη και συνάµα τόσο υπανάπτυκτη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.
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Σε πόσο δύσκολη θέση θα βρεθούν τα πληρώµατα και σε τι
κατάσταση ένοπλης κλιµάκωσης των πειρατικών ρεσάλτων, το
αποδεικνύει ένα περσινό περιστατικό, το οποίο αναφέραµε και
στην επιτροπή. Πριν από ένα περίπου χρόνο το πλοίο «ΑΙΓΕΑ»
δέχθηκε επίθεση όχι µόνο µε ελαφρά όπλα, αλλά και µε ρουκέτες
και ειδικούς εκτοξευτήρες χειροβοµβίδων. Στο πλοίο επέβαιναν
τρεις Βρετανοί µισθοφόροι ως µέλη οµάδας ασφαλείας του
πλοίου.
Οι φήµες ήθελαν τους Βρετανούς να πυροβολούν µε ελαφρά
όπλα και να δέχονται απάντηση από τους πειρατές µε ρουκέτες,
οι δύο εκ των οποίων αστόχησαν και η µια, ευτυχώς, έπεσε στο
κατάστρωµα του πλοίου χωρίς να εκραγεί. Ο πλοίαρχος, βέβαια,
υποστήριξε ότι οι Βρετανοί ήταν άοπλοι χωρίς να µπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο, καθώς απαγορεύεται η επιβίβαση ενόπλων.
Ωστόσο, η περίπτωση του πλοίου «ΑΙΓΕΑ» είναι χαρακτηριστική
των προβληµάτων που µπορεί να δηµιουργήσει η κλιµάκωση
αυτή. Στην περίπτωση µάλιστα που το πλοίο µεταφέρει εύφλεκτα
και επικίνδυνα φορτία, η επίθεση µε βαριά όπλα µπορεί να έχει
πραγµατικά τραγικά αποτελέσµατα.
Κύριε Υπουργέ, χαιρόµαστε που αποσύρατε το άρθρο 12, που
αντιληφθήκατε, δηλαδή, το πόσο επικίνδυνο ήταν. Γενικά και στο
σύνολό του το πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου αφήνει κενά και
ασάφειες που η τελική τους κάλυψη και αποσαφήνιση παραπέµπεται σε υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά διατάγµατα, όπως
βέβαια είναι και η ανάθεση σε ιδιώτες των κέντρων κράτησης µεταναστών.
Στο άρθρο 19, γίνεται το πρώτο βήµα πλήρους παράδοσης
τµηµάτων της άσκησης δηµόσιας εξουσίας σε ιδιώτες, δηλαδή
ευνοεί τη νέα βιοµηχανία, τη βιοµηχανία της ασφάλειας. Και µόνο
ως πρόσχηµα µπορεί να θεωρηθεί το επιχείρηµα ότι το 26% των
αστυνοµικών υπαλλήλων χρησιµοποιείται σε καθήκοντα ξένα
προς την αστυνόµευση ή ότι διαµαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες
εργασίας τους όσοι αστυνοµικοί υπηρετούν σε κέντρα κράτησης. Έµµεσα οµολογείτε ότι το πραγµατικό πρόβληµα είναι η
αθλιότητα και οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, καθώς και
η παντελής απουσία διεθνούς συνεργασίας για την ανάσχεση
των µεταναστευτικών ρευµάτων και την εµπέδωση πολιτικών και
κοινωνικών όρων υγιούς ανάπτυξης στην Αφρική και την Ασία.
Το άρθρο 20, έχει επίσης µια ειδική σηµασία και βαρύτητα. Για
χρόνια ήταν αίτηµα γιατί πραγµατικά υπάρχουν αστυνοµικοί, λιµενικοί και πυροσβέστες που µπορεί να βρεθούν υπόλογοι εντελώς αναίτια, κυρίως σε έρευνες στα κυκλώµατα της νύχτας όταν
κάνουν µια παρέµβαση ή έρευνα µετά από καταγγελία για διάπραξη αδικηµάτων. Απορώ, όµως, γιατί έρχεται τώρα όταν πρόκειται να γίνουν περικοπές στα ειδικά µισθολόγια. Μυρίζει
αντίδωρο για τους αστυνοµικούς, τους πυροσβέστες και τους λιµενικούς. Από την άλλη, όµως, έχει µια διατύπωση τόσο γενικευµένη, που µε βάση και το γεγονός ότι η τάση του Υπουργείου
Δικαιοσύνης είναι να µετατρέψει χάριν της ταχύτητας απονοµής
δικαιοσύνης όλα τα πληµµελήµατα σε πταίσµατα, η τόσο µεγάλη
γενίκευση σηµαίνει ότι ανοίγουµε το δρόµο της αυθαιρεσίας.
Το αυτόφωρο έχει µια λογική, αυτήν της άµεσης απονοµής δικαιοσύνης όταν τα πράγµατα είναι προφανή, ρητά, κατατεθειµένα απ’ όλους και έτσι επιλέγεται να απονέµεται πραγµατική
δικαιοσύνη. Η διάταξη, όµως, µοιάζει περισσότερο να προσφέρει
ασυλία και όχι εύλογη προστασία, να πριµοδοτεί την αυθαιρεσία
και όχι να προστατεύει τα δικαιώµατα του αστυνοµικού υπαλλήλου και βεβαίως του πολίτη.
Θέλω να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία η οποία
κατατέθηκε και σας ζητώ πράγµατι να το σκεφτείτε και να την
αποσύρετε, διότι είναι µια ακόµα βίαιη παράβαση του Κανονισµού της Βουλής. Επιτέλους, έστω και την ύστατη στιγµή ας διασώσουµε ότι έχει αποµείνει από αυτές τις λειτουργίες τις οποίες
επιµένετε να διασύρετε. Αυτήν τη στιγµή για µια ακόµα φορά διασύρεται η Βουλή, διασύρεται το Κοινοβούλιο, διασυρόµαστε
εµείς και µετά µιλάµε για την τιµή της πολιτικής.
Εν κατακλείδι, εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής και στο σύνολο των άρθρων του πρώτου µέρους του σχεδίου νόµου και για
τα υπόλοιπα θα τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοι-
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νοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλη Μουλόπουλο.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των αγορητών. Το λόγο έχει ο
Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η χώρα µας έχει
χρέος για ιδιαίτερη µέριµνα και προστασία στη ναυτιλία µας που
αποτελεί και µοχλό της οικονοµίας µας. Η ελληνική ναυτιλία κατατάσσει τη χώρα µας ως ηγέτιδα δύναµη στο χώρο αυτόν. Υπό
αυτήν την έννοια το συζητούµενο νοµοσχέδιο για την προστασία
της έναντι κινδύνων πειρατείας, καθώς έρχεται να αντιµετωπίσει
ένα αυξανόµενο φαινόµενο που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, δηµιουργεί σχετική υπεραξία. Νοµιµοποιείται η χώρα µε
βάση τη σχετική Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας και µε βάση την προσπάθεια που γίνεται για
εθνική δράση στο πλαίσιο, όµως, ενός συλλογικού πλαισίου δράσης, γιατί και πολλές άλλες χώρες έχουν προχωρήσει προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Θα ρωτήσει κάποιος-και διάβασα προβληµατισµούς και στα
Πρακτικά της Επιτροπής- λύνει αυτό το θέµα της πειρατείας;
Ασφαλώς, όχι. Η αντιµετώπιση της πειρατείας είναι παγκόσµιο
πρόβληµα, είναι θέµα µιας συντονισµένης, συλλογικής δράσης.
Όπως είπα, όµως, η χώρα µας έχει χρέος να πάρει και αυτή
µέτρα προστασίας.
Όσον αφορά τα επιµέρους άρθρα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θέλω µόνο να επισηµάνω την ανάγκη να υπάρχει τεκµηριωµένη εκτίµηση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει το πάνω χέρι
για την απόφαση δράσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το
οποίο δεν έχει πια νόηµα γιατί απεσύρθη το άρθρο 12, είναι ότι
αυτό που προβλεπόταν για τη συµµετοχή των ειδικών δυνάµεων
ασφαλείας του Λιµενικού Σώµατος θα δηµιουργούσε ενδεχοµένως πολλά προβλήµατα. Είναι σωστό το ότι απεσύρθη, κύριε
Υπουργέ, και απλοποιούνται έτσι ορισµένα πράγµατα.
Κλείνω το θέµα µε την πειρατεία, µε αναφορά στην Αθήνα µιας
και είδα συσκέψεις από το νέο Υπουργό για το κέντρο της Αθήνας. Και εδώ υπάρχει πειρατεία. Πέρα από τη ναυτιλία, κύριε
Υπουργέ, υπάρχει µεγάλη πειρατεία στο κέντρο της Αθήνας,
πέρα από τους κουκουλοφόρους, κ.λπ., από το παραεµπόριο.
Καλό είναι επειδή η αντοχή του κόσµου έχει φτάσει στα όριά της
να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια, η οποία όµως να έχει
διάρκεια. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια µε πολύπλευρες δράσεις. Δεν είναι µόνο
θέµα Αστυνοµίας και ούτε ο δήµος µπορεί να βγάζει την ουρά
του απ’έξω. Αυτό που χρειάζεται είναι το οποιοδήποτε σχέδιο
δράσης για την αντιµετώπιση αυτής της πειρατείας του κέντρου
να έχει συνέχεια και να έχει και διάρκεια.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου υπάρχουν διατάξεις που
έχουν σχέση µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή
µε τη λειτουργία, καθώς και µε το προσωπικό ΕΛΑΣ και λοιπά.
Θεωρώ ότι οι διατάξεις είναι θετικές. Εγώ συµφωνώ παραδείγµατος χάριν για τη διατήρηση των υγειονοµικών επιτροπών. Επίσης, συµφωνώ για τα ασφαλιστικά θέµατα που αντιµετωπίζονται.
Επίσης, θεωρώ θετική τη διάταξη µε την ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου από προσωπικό των ΟΤΑ, όπως και µε τη συµπλήρωση του ΚΟΚ µε µέτρα ρύθµισης κυκλοφορίας µέσα στα
λιµάνια, γιατί υπάρχει και εκεί πρόβληµα.
Έρχοµαι τώρα -και γι’ αυτό κυρίως πήρα το λόγο- στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Πραγµατικά, είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Δεν θα µπορούσα να αντικρούσω την άποψη
που εκφράστηκε από την ελάσσονα αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουµε παραβίαση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
Είναι δεκατρείς, δεκατέσσερις παράγραφοι που είναι ουσιαστικά
άρθρα. Εν πάση περιπτώσει, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στη ζωή µας και στην πολιτική ζωή και των επικείµενων εκλογών, µπορούµε να πούµε ότι κατ’ οικονοµίαν η διαδικασία είναι
παραδεκτή.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία. Δεν είναι εδώ, αλλά θα ενηµερώσετε τους αρµόδιους Υπουργούς. Πρώτον, στο άρθρο 1, επανέρχεται µέρος της διάταξης, η οποία είχε αποσυρθεί για το
«Ερρίκος Ντυνάν».
Φεύγει το µέρος εκείνο που προέβλεπε ότι µπορούσε να διασυνδεθεί το «Ερρίκος Ντυνάν» µε το Κοργιαλένειο νοσοκοµείο –
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είναι το γνωστό νοσοκοµείο του Ερυθρού Σταυρού- και καλώς
φεύγει γιατί αυτό θα µπορούσε να αναβιώσει προβλήµατα που
είχαµε πριν το ΕΣΥ -ή και αµέσως µετά - σε σχέση µε τα νοσοκοµεία το Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ.
Μένει το µέρος εκείνο που δίνει δυνατότητα στο «Ντυνάν» να
αξιοποιεί την περιουσία του. Αυτό καλώς γίνεται. Το «Ντυνάν»
έχει οικονοµικά και όχι µόνο προβλήµατα.
Έτσι, εκείνο που µένει ως κενό και δεν λύνεται –και αυτό είναι
ένα ερώτηµα και προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- είναι
το τυχόν σχέδιο για το «Ερρίκος Ντυνάν», το οποίο αυτήν τη
στιγµή πραγµατικά πελαγοδροµεί. Είναι µια µονάδα, στην οποία
έχουν επενδυθεί χρήµατα. Είναι µια µονάδα υγείας σύγχρονη,
την οποία πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να την αξιοποιήσουµε.
Ήθελα εδώ να δω ποιες είναι οι απόψεις του Υπουργείου Υγείας.
Δεύτερον, όσον αφορά πάλι την τροπολογία, καλώς γίνεται
στο άρθρο 10 η αυστηροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του αισθητικού, καθότι είναι θέµα προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους ότι υπάρχει νοµοθετικό
πλαίσιο –το είχα εισαγάγει εγώ ως Υπουργός Υγείας- µε το ν.
2519/1977, για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αδυνατίσµατος και διαιτολογικών κέντρων, γιατί είχαν προκύψει πολλά ζητήµατα που απειλούσαν τη δηµόσια υγεία.
Θέλω, λοιπόν, να πω στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι
καλώς βάζει αυστηρούς περιορισµούς στα θέµατα του επαγγέλµατος των αισθητικών. Και τα κέντρα, όµως, αισθητικής, τα οποία
πολλαπλασιάζονται, θα πρέπει να λειτουργήσουν στο αντίστοιχο
πλαίσιο που προσέφερα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια
υγεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω -ζητώντας τη µικρή ανοχή από το Προεδρείο- µε το
άρθρο 13 της τροπολογίας, όπως αναφέρεται. Θέλω να ρωτήσω
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το θέµα αυτό. Προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας όλων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ,
των κέντρων υγείας και του ΟΚΑΝΑ µε γιατρούς συγκεκριµένων
ειδικοτήτων που θα προσφέρουν –λέει- τις υπηρεσίες τους µε
µπλοκάκι.
Μάλιστα, οφείλω να σηµειώσω –απ’ ό,τι διάβασα- ότι στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται µόνο ο ΟΚΑΝΑ,
πράγµα που σηµαίνει ότι «τα νοσοκοµεία και τα υπόλοιπα, προσετέθησαν εκ των υστέρων. Αυτό ανοίγει ενδεχοµένως τον ασκό
του Αιόλου. Ουσιαστικά, δηλαδή βάζουµε νέα ταχύτητα, κατηγορία, γιατρών µέσα στα νοσοκοµεία. Προβλεπόταν όταν είχαµε
πρόβληµα µε τις προκηρύξεις γιατρών να το λύνουµε το θέµα
αυτό µε τους επίκουρους. Για συγκεκριµένο διάστηµα προσλαµβάνονται µε σύµβαση, µάλιστα µε βάση κατάλογο –αξιοκρατικά,
αντικειµενικά, δηλαδή- ανέργων που τηρείτο στον ΟΑΕΔ και κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. Αυτό στη συνέχεια δεν ίσχυε µόνο για
γιατρούς αλλά και για άλλους, όπως το νοσηλευτικό προσωπικό.
Δεν καταλαβαίνω τώρα πια είναι η ανάγκη να µπορούν όλες οι
µονάδες υγείας να συνεργάζονται, ουσιαστικά µε ιδιώτες γιατρούς µε σύµβαση έργου; Μπλοκάκι τι σηµαίνει; Να συνεργάζονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών µε γιατρούς από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να µας δώσετε
µια υπεύθυνη εξήγηση. Ανοίγει οασκός Αιόλου. Ουσιαστικά βάζετε γιατρούς δύο ταχυτήτων µέσα στα νοσοκοµεία µε πολύ ευκολία. Και µε ανησυχεί πολύ περισσότερο –δεν ήσασταν προηγουµένως στην Αίθουσα που το επισήµανα- ότι στην έκθεση του
Λογιστηρίου αναφέρεται µόνο ο ΟΚΑΝΑ –και δεν µπορεί να το
διέφυγε, το Λογιστήριο είναι πολύ προσεκτικό σε αυτό- πράγµα
που σηµαίνει ότι τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας τα προσθέσατε εκ των υστέρων. Αυτό το θέµα χρειάζεται εξήγηση και µια
ιδιαίτερη προσοχή.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχής σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Γείτονα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω προς
το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
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Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στην πρόταση
νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του ν.
3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων»».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας, το
δεύτερο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής )
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έχω κατ’ αρχάς δύο ευχές για τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη: Η πρώτη είναι να επιτύχει στα καθήκοντά
του, σε αυτό το κρίσιµο διάστηµα µέχρι τις εκλογές. Η δεύτερη
είναι να ξαναβρεί το χαµόγελό του στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, που το είχε χάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης που
υπηρέτησε. Οµολογώ ότι σ’ αυτό συνέβαλα και εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός έχει εκφράσει κατά καιρούς, διάφορες απόψεις για τη ναυτιλία. Στην αρχή
ως συναρµόδιος Υπουργός, µετά ως αρµόδιος και τώρα ξανά ως
συναρµόδιος Υπουργός. Εύχοµαι να κατασταλάξει, αν και το
θεωρώ αβέβαιο, σε αυτό το θολό τοπίο που η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ διαµόρφωσε για τη ναυτιλία.
Θα ήθελα πάντως µε την ευκαιρία να τον ρωτήσω, αν συγκληθεί αύριο ένα Συµβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες για θέµατα
ασφάλειας, ποιος Υπουργός θα πάει; Θα πάτε εσείς κύριε
Υπουργέ ή η κυρία Διαµαντοπούλου; Γιατί αν θυµάµαι καλά, το
Δεκέµβριο 2011 αυτό που συµβαίνει το είχατε χαρακτηρίσει ως
«ανωµαλία». Αυτά για την ιστορία.
Σηµασία έχει, να δούµε τι θα γίνει από εδώ και µπρος. Η όλη
συζήτηση έχει καταντήσει ανυπόφορη. Έχουµε βαρεθεί να λέµε
και ο κόσµος έχει κουραστεί να ακούει για το πόσο σηµαντική
είναι η ελληνική εµπορική ναυτιλία για την οικονοµία µας, για την
ανάπτυξή της και την έξοδο από την κρίση.
Έχουµε βαρεθεί να λέµε και ο κόσµος έχει κουραστεί να
ακούει να µιλάµε για τη διάλυση του άλλοτε κραταιού φορέα χάραξης και εφαρµογής ναυτιλιακής πολιτικής, του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε το Λιµενικό Σώµα, το οποίο κατά δήλωση
του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη «δεν υπήρχε και δεν υπήρξε ποτέ».
Η ουσία είναι ότι η ελληνική εµπορική ναυτιλία παρά τις εγχώριες αστειότητες και τις διεθνείς αντιξοότητες, εξακολουθεί να
είναι ηγέτιδα δύναµη της παγκόσµιας ναυτιλίας, και σίγουρα θα
προσφέρει οδό διαφυγής από το θλιβερό και σκοτεινό οικονοµικό παρόν της χώρας. Ταυτόχρονα, µας δίνει και ένα δίδαγµα:
Τι σηµαίνει να χτίζεις µια πολιτική πάνω σε γερά θεµέλια, σε ρίζες
βαθιές, όπως αυτές που έχουν οι δυο φορείς. Αρκούν, αυτά τα
θεµέλια, αυτές οι ρίζες, για να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί
διεθνώς η ελληνική εµπορική ναυτιλία; Προφανώς, όχι.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των πειρατικών επιθέσεων στα εµπορικά πλοία που απειλούν την ανθρώπινη ζωή, την οικονοµία, αλλά
και την περιφερειακή σταθερότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση εισηγήσεις της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής
Συνεργασίας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Η δε, Ευρωπαϊκή
Ναυτική Δύναµη πράγµατι καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες. Η
ουσία, όµως, είναι ότι οι πειρατικές επιθέσεις στις νευραλγικές
για τη ναυτιλία, και ταυτόχρονα επικίνδυνες περιοχές, διαρκώς
αυξάνονται. Αυτό σηµαίνει πως ή τα πλωτά µέσα δεν επιχειρούν
σωστά ή δεν επαρκούν. Αυτό το γνωρίζουν άλλοι, πιο αρµόδιοι
από εµένα.
Πάντως, πρόσφατα µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δραστη-
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ριότητα της δύναµης παρατάθηκε µέχρι το τέλος του 2012, ενώ
ταυτόχρονα, η εµβέλειά της επεκτάθηκε γεωγραφικά προς νότο
και προς ανατολάς, προφανώς για να ακολουθήσει την επέκταση
της εµβέλειας των πειρατών και των επιθέσεων.
Επειδή για λόγους δηµοσιονοµικούς, δεν µετέχουµε πια στη
δύναµη αυτή, το ελληνικό πολεµικό πλοίο απεσύρθη, έχουµε ένα
λόγο παραπάνω να πάρουµε µέτρα για την ασφάλεια του ναυτικού, του πλοίου και του φορτίου.
Η δυνατότητα να επιβιβάζονται ένοπλοι φρουροί στα υπό ελληνικής σηµαίας πλοία που διέρχονται από τις επικίνδυνες περιοχές, µπορεί να συµβάλει στην ασφάλεια και του ναυτικού και
του πλοίου και του φορτίου. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ειδικούς, ακόµα και δύο –τρεις προειδοποιητικές βολές από το πλοίο
αρκούν για να αποτρέψουν το ρεσάλτο.
Κατά τη γνώµη µου, το αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί, κύριε
Υπουργέ, από την ορθή εκτίµηση των κινδύνων και των παραµέτρων της αγοράς –αυτό δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά των
πλοιοκτητών- και από την καταλληλότητα της πιστοποίησης των
επαγγελµατιών φρουρών που θα αναλάβουν αυτόν το ρόλο, αυτό όµως είναι δική σας δουλειά. Αν το πλαίσιο δεν είναι απλό,
δεν είναι κατανοητό και λογικό, σίγουρα θα προκύψουν προβλήµατα εφαρµογής. Ο αριθµός των κανονιστικών πράξεων που θεσπίζονται µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι επτά, δύο προεδρικά
διατάγµατα και πέντε κοινές υπουργικές αποφάσεις και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Να θυµίσω απλώς ότι ένα
πλοίο, για να µπει στην ελληνική σηµαία, χρειάζεται σήµερα
τριάντα δύο υπογραφές. Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η
πρώτη υπογραφή µέχρι τη στιγµή που θα εκδοθεί το ΦΕΚ, µεσολαβούν έως και τέσσερις µήνες. Ελπίζω να κατανοούµε ότι µε
αυτήν την γραφειοκρατία και σε ένα τόσο ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον, είναι αδύνατον να λειτουργήσεις. Ελπίζω και εύχοµαι η εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου να µην εµπλακεί σ’ αυτό
τον κυκεώνα.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να µην το αντιλαµβάνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, πλην των Υπουργών και κάποιων συµβούλων,
που επί δυόµισι χρόνια συνέβαλαν στο να δηµιουργηθεί αυτό το
θολό τοπίο στη ναυτιλία, κάνοντας σχεδόν τα πάντα για να ανακόψουν µία πράγµατι επιτυχηµένη πορεία. Οι επιπτώσεις έχουν
καταγραφεί: σε όλους σχεδόν τους στατιστικούς πίνακες. Δεν
υπάρχει στατιστικός πίνακας που να µην έχει αρνητικό πρόσηµο
ή κόκκινη γραµµή γι’ αυτόν τον τοµέα.
Η αυτοτέλεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και η αυτονοµία του Λιµενικού Σώµατος είχαν µία λογική, έδιναν µία κατεύθυνση, διαµόρφωναν και εκτελούσαν ένα πρόγραµµα. Χωρίς
κατεύθυνση και λογική, όλα έγιναν άνω-κάτω. Και εδώ, θυµάµαι
τον κ. Πεταλωτή, ο οποίος κατά την προσφιλή τακτική ΠΑΣΟΚ
είχε φθάσει να ενοχοποιεί το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
ότι δήθεν είχε αµαρτωλό παρελθόν. Γνωστή συνταγή ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχει νόηµα να επεκταθώ. Θα κλείσω µε σύντοµη αναφορά
στα θέµατα του «Οίκου Ναύτου» και κυρίως του ΝΑΤ.
Το ΝΑΤ αγαπητοί συνάδελφοι, είχε κάποτε ένα ρόλο ενεργό.
Συνταξιοδοτούσε πραγµατικούς ναυτικούς. Πέρασαν, πολλά
χρόνια και δυστυχώς έγιναν πολλές εσφαλµένες ενέργειες, οι
οποίες οδήγησαν το ΝΑΤ σε κατάρρευση. Δεν είναι µόνο η είσοδος µη ναυτικών. Διάφορες άλλες αποφάσεις που διαχρονικά
ελήφθησαν, οδήγησαν το ταµείο εδώ που βρίσκεται σήµερα. Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση να αποτελειώσει τον «Οίκο Ναύτου»,
χωρίς να έχει καµµία µνηµονιακή υποχρέωση παρέµβασης.
Ο «Οίκος Ναύτου» χρηµατοδοτείται κατά ένα µέρος από το
ΝΑΤ. Τα έσοδα του ΝΑΤ υπέστησαν µεγάλο πλήγµα κυρίως τον
τελευταίο χρόνο, µε την κατάργηση του κεφαλαίου ασφάλισης
επιβατών και οχηµάτων. Εµείς δεν ήµασταν αντίθετοι. Κάθε άλλο,
το στηρίξαµε. Όµως, είχαµε πει να βρεθεί πόρος προς αντικατάσταση του ποσού που αφαιρέθηκε βιαίως από το ΝΑΤ. Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε τώρα και στον «Οίκο Ναύτου». Εµείς, ως
Νέα Δηµοκρατία ξεκαθαρίσαµε, ότι ο «Οίκος Ναύτου» µπορεί να
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας) χωρίς να καταργηθεί η αυτοτέλειά του. Αυτό βάλτε το
καλά στο µυαλό σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Βουλευτής Ευβοίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαρίνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με χαρά θα συµµετείχαµε σε µία συζήτηση για τις εξελίξεις
στη ναυτιλία. Η χρησιµοποίηση του όρου από πολλούς Βουλευτές πάσχει από το πρόβληµα της αοριστίας, γιατί αποκρύπτει το
βασικό ζήτηµα. Η ναυτιλία έχει δύο συνθετικά µέρη. Έχει τους
εφοπλιστές και τους ναυτεργάτες.
Οι εφοπλιστές στην πορεία του χρόνου αναδείχθηκαν στους
πλουσιότερους επιχειρηµατίες της υδρογείου. Αυτό πολύ περισσότερο ισχύει για την Ελλάδα. Σε όλες τις φάσεις ανόδου ή κρίσης της καπιταλιστικής οικονοµίας, το χαρακτηριστικό στοιχείο
είναι η συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων. Μέσα στην καρδιά
της κρίσης, κάνουν επενδύσεις 9, 10, 11 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για νεόκτιστα πλοία, µέσα στην καρδιά της κρίσης δεν πληρώνουν φορολογία για τα κέρδη και την ακίνητη περιουσία, ενώ
στον αντίποδα οι ναυτεργάτες υποφέρουν από µαζική ανεργία,
πλήττονται από τις δραµατικές µειώσεις των µισθών και των συντάξεων, γυρίζουν από το πρωί µέχρι το βράδυ να βρουν µία δουλειά µε το φυλλάδιο στην τσέπη στην Ακτή Μιαούλη και το ΝΑΤ
αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα στην οικονοµική του κατάσταση.
Θα ήθελα να πω στον κ. Μουσουρούλη ότι το ΝΑΤ έχει µεγάλο
πρόβληµα από δύο βασικά στοιχεία. Τη µείωση των οργανικών
συνθέσεων και την εισφοροδιαφυγή των εφοπλιστών. Ποτέ µέσα
από τεκµηριωµένες εκθέσεις στο ΝΑΤ δεν αποδείχθηκε ότι έχουν
εγγραφεί άλλα επαγγέλµατα. Αυτοί είναι µύθοι. Κρύβεται η ευθύνη του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Οι ναυτεργάτες αντιµετωπίζουν την υποβάθµιση του «Οίκου Ναύτου». Αυτή είναι η κατάσταση στη ναυτιλία και δεν µπορεί να αποσιωπηθεί µε γενικές
και αόριστες εκφράσεις.
Σχετικά µε το πρόβληµα της πειρατείας θα συνιστούσα στον
κύριο Υπουργό και στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας να αυτοσυγκρατηθούν, γιατί µε µαθητική ακρίβεια
οι εξελίξεις θα τους εκθέσουν. Θα υπάρξουν τραγωδίες. Σας το
λέω, γιατί η επιχειρηµατολογία που φέρατε εδώ είναι εντελώς
αβάσιµη µέχρι και άσχετη και λυπούµαι γι’ αυτό. Προσωπικά έχω
ζήσει περιπτώσεις πειρατείας. Δεν είναι µόνο στο Άντεν, δεν είναι
µόνο στον Ινδικό, τα έχουµε ζήσει στη Νιγηρία, στον Κόλπο της
Βεγγάλης και µπορούµε µέσα από µία παρακολούθηση του προβλήµατος από τη δεκαετία του ’70 να θέσουµε ορισµένα ζητήµατα µε µεγάλη ευθύνη.
Το νοµοσχέδιο είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι γέννηµα αυτής της
µήτρας που προκαλεί µεγάλη όξυνση στο σύνολο των ναυτεργατικών προβληµάτων, φθάνοντας µέχρι του σηµείου να εντάξει
την εµπορική ναυτιλία στο ΝΑΤΟ και σήµερα ένας σηµαντικός
αριθµός πλοίων να πηγαίνει στον Περσικό Κόλπο, µεταφέροντας
ελικόπτερα ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισµό για τις ανάγκες των
ιµπεριαλιστών και του πολέµου στο Ιράν. Αυτή την πολιτική γεννά
και αυτό το νοµοσχέδιο και θέτουµε ζήτηµα απόσυρσης. Θα
εκτεθεί η Κυβέρνηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Η πειρατεία, αγαπητοί κύριοι Βουλευτές, είναι πράγµατι διεθνής εγκληµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα που εκδηλώνει
τη σαπίλα αυτού του βάρβαρου συστήµατος. Είναι µεγάλα συµφέροντα. Επενδυτές δισεκατοµµυρίων στρατολογούν φτωχούς
ταλαίπωρους ανθρώπους της περιοχής της Αφρικής, της Ασίας,
της Λατινικής Αµερικής. Έχουν τεράστια οικονοµική επιφάνεια
και µπορούν να έχουν άριστο στρατιωτικό εξοπλισµό και υποδοµή.
Προσέξτε καλά την οµιλία της εισηγήτριας του ΚΚΕ γι’ αυτά
τα ζητήµατα του στρατιωτικού εξοπλισµού, της υποδοµής που
αφορά τα υπερσύγχρονα ραντάρ, τις δορυφορικές επικοινωνίες,
τα πιο σύγχρονα ταχύτατα ταχύπλοα σκάφη. Κάνουν καταµερισµό και επιλέγουν συγκεκριµένους στόλους, χρησιµοποιώντας
όλα τα µέσα.
Το ΚΚΕ λέει στη Βουλή ότι τα πλοία που θα φέρουν ένοπλους
φρουρούς θα µπουν σε µία µαύρη λίστα και θα γίνουν στόχος
των πιο σκληρών πειρατικών κυκλωµάτων. Με βάση αυτό, θέλουµε να θέσουµε τρία βασικά ερωτήµατα προς τον κύριο
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Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, θέλουµε να απαντήσετε, για να πληροφορηθεί
ο ελληνικός λαός, στα εξής: Πρώτον, τι θα γίνει σε περίπτωση
σύγκρουσης, ανταλλαγής πυρών ανάµεσα σε πειρατές και ένοπλους φρουρούς που είναι σε γκαζάδικα, σε πετρελαιοφόρα δηλαδή, σε πλοία που µεταφέρουν βενζίνη ή άλλα παράγωγα, σε
υγραεριοφόρα ή σε πλοία που µεταφέρουν χηµικά φορτία που
είναι εύφλεκτα; Η λογική λέει ότι θα γίνει πυρκαγιά, έκρηξη, ανατίναξη, ότι θα υπάρχουν ανθρώπινα θύµατα.
Δεύτερον, τι θα γίνει σε περίπτωση που εκτοξεύονται ρουκέτες
µέσα απ’ αυτά τα υπερσύγχρονα όπλα που έχουν οι πειρατές,
πολυβόλα µεγάλου διαµετρήµατος κ.λπ.;
Θα γίνουν πολύ µεγάλες ζηµιές. Έχουν ικανότητα να διατρήσουν τη λαµαρίνα. Θα υπάρχουν θύµατα. Θα ήθελα ο Αρχηγός
του Λιµενικού, που έχει µία σχετική εµπειρία, να είχε παρέµβει
σε αυτό το ζήτηµα, γιατί –επαναλαµβάνω- θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα.
Τρίτον, τι θα γίνει σε περίπτωση ένοπλης αναµέτρησης στο
πλοίο; Πόσα θύµατα από τους ναυτεργάτες θα θρηνήσουµε και
τι θα γίνει σε περίπτωση επικράτησης των πειρατών σε αυτήν την
ένοπλη αναµέτρηση;
Δεν µπορεί να απαντήσετε µε τα επιχειρήµατα. Επαναλαµβάνω
ότι το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο. Το ΚΚΕ θα κάνει τα πάντα
να κινητοποιηθούν οι ναυτεργάτες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ δώστε µου λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: …για να εµποδιστεί αυτή η τραγωδία
που είναι σε εξέλιξη.
Οι ναυτεργάτες µπαρκάρουν, κύριοι Βουλευτές, για να βγάλουν ένα µεροκάµατο. Πάνε να δουλέψουν, δεν πάνε να πολεµήσουν. Και ο πλοίαρχος πάει να βγάλει ένα µισθό, δεν πάει για να
γίνει στρατιωτικός διοικητής. Από αυτήν τη σκοπιά θέτουµε ορισµένους λογικούς προβληµατισµούς που δείχνουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα αυτού του νοµοσχεδίου.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας λέει να βρεθούν προϋποθέσεις, κριτήρια για τις εταιρείες που θα αναλάβουν να τροφοδοτήσουν τα πλοία µε ένοπλους φρουρούς. Είναι δεδοµένες οι
εταιρείες. Οι εταιρείες στρατολογούν ειδικές δυνάµεις -και όχι
µόνο από την Ελλάδα- πρώην µισθοφόρους ιµπεριαλιστικών πολέµων. Είναι συγκεκριµένες και διαφηµίζουν το προϊόν τους σε
όλα τα δικά τους site τα οποία έχουµε παρακολουθήσει. Δηλαδή
θα υπάρχει µία κατάσταση η οποία θα είναι ανεξέλεγκτη.
Το Μάιο του 2011 στην 89η Σύνοδο της Επιτροπής Ασφάλειας
του ΙΜΟ, δηλαδή του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Οργανισµού
του ΟΗΕ, έγινε συζήτηση. Έθεσε θέµα η Ουκρανία να υπάρχει
σύσταση όπου θα κάνει υποχρεωτική την παρουσία ενόπλων
φρουρών επί των πλοίων. Απορρίφθηκε. Εγώ φέρνω εδώ στη
Βουλή και στον κύριο Υπουργό -και υπενθυµίζω στον κ. Παπουτσή που ξέρει το θέµα, ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην επιτροπή που πήγε στον ΙΜΟ, ήταν
συγκεκριµένες. Έλεγαν ότι πάγια θέση της χώρας µας αποτελεί
η µη επιβίβαση, τόσο ένοπλων όσο και άοπλων οµάδων φρούρησης επί του πλοίου, όπως άλλωστε συνιστάται από τον ΙΜΟ.
Διαφηµίζεται ότι πολλές χώρες, πολλά κράτη έχουν βάλει ένοπλους φρουρούς επί των πλοίων. Δεν είναι αλήθεια. Η Ινδία, η
Βρετανία και πιθανώς άλλες δύο- τρεις χώρες να έχουν ψηφίσει
τέτοια νοµοθεσία. Το θέµα είναι ανοιχτό. Υπάρχει προβληµατισµός όχι µόνο από διάφορες επίσηµες αρχές αλλά από τους ίδιους τους εφοπλιστές, γιατί εκτιµούν ότι µπορεί να υπάρξει
τραγωδία. Οι ναυτεργάτες σε όλο τον κόσµο είναι αντίθετοι.
Η εισηγήτρια του ΚΚΕ έθεσε τις προτάσεις του κόµµατός µας.
Εµείς µένουµε στο έδαφος των αποφάσεων του ΙΜΟ για ετοιµότητα του πληρώµατος, για τη χρησιµοποίηση αποτρεπτικών
µέσων. Λέω εγώ, λοιπόν, µε αυτήν την πείρα που έχουµε, να ταξιδεύουν τα πλοία σε ειδικούς φυλασσόµενους διαύλους, κανάλια.
Δεύτερον, να υπάρχει συντονισµός ναυτικών και αεροπορικών
δυνάµεων των κρατών της περιοχής. Για παράδειγµα, η µείωση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της πειρατείας στα στενά του Μάλακα είναι αποτέλεσµα και του
συντονισµού που υπήρχε από τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την
Ταϊλάνδη και τη Σιγκαπούρη. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλει
µελέτη, θέλει αξιοποίηση. Μιλάµε εντελώς συγκεκριµένα.
Τέλος, η παρουσία των νατοϊκών δυνάµεων, των δυνάµεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση «Atalanta», µε αυτές τις δυνατότητες που έχουν φυσιολογικά θα είχαν αποτρέψει τις επιθέσεις των πειρατών στα καράβια. Οι δυνάµεις αυτές είχαν και
έχουν άλλη αποστολή. Η αποστολή τους είναι να διαµορφώσουν
βάση που θα χρησιµοποιείται ενάντια στους λαούς. Είναι έτοιµοι
σήµερα να παρέµβουν στον Περσικό και στο Ιράν. Αυτός είναι ο
στόχος τους, αυτή είναι η αποστολή τους.
Νοµίζουµε ότι οι θέσεις που έχουµε θέσει είναι θέσεις που στηρίζονται σε συγκεκριµένα στοιχεία, σε µία πολύχρονη πείρα και
στη λογική. Επιµένουµε στην απόσυρση αυτού του νοµοσχεδίου.
Ήθελα να αναφερθώ µόνο στο θέµα της µετανάστευσης µε
δύο λόγια. Θέλει µεγάλη προσοχή. Θέσεις που ενοχοποιούν µετανάστες συνολικά για την εγκληµατικότητα, για την ανεργία,
είναι αβάσιµες. Δεν έχουν ίχνος επιστηµονικής επεξεργασίας.
Είναι γενικότερο σύνθετο πρόβληµα και θα λέγαµε ότι η επίθεση
στους µετανάστες έχει αντανάκλαση στους µετανάστες που είναι
στην Ελλάδα, έχει άµεση αντανάκλαση στην κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες µετανάστες και ιδιαίτερα οι νέοι µετανάστες στη Γερµανία, στην Αυστραλία, στις άλλες χώρες της
υδρογείου. Προχθές ήµουν στην Γερµανία και έχει ανοίξει µεγάλη συζήτηση για την αντιµετώπιση αυτών των θέσεων που χτυπούν τυφλά τους µετανάστες, παίρνοντας υπ’ όψιν ότι οι νέοι
µετανάστες που ζουν ακόµα και σε παραπήγµατα στη Γερµανία,
αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα που αναδεικνύει το ΛΑΟΣ
και έχει πάρα πολύ µεγάλες ευθύνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Μαρίνο.
Η ανοχή του Προεδρείου στο χρόνο οµιλίας, σας έκανε να τον
διπλασιάσετε και να πάρετε χρόνο εισηγητή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είκοσι χρόνια ήταν στη θάλασσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως.
Ο Βουλευτής Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Πολατίδης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι χαρακτηριστικό της ιδεολογικής συγχύσεως του ΚΚΕ ότι
έχει γίνει το κόµµα των λαθροµεταναστών. Άλλωστε τα 30 ευρώ
που δίνει, προκειµένου να εξασφαλίζει διαδηλωτές για το ΠΑΜΕ,
είναι αρκετά φθηνή τιµή. Νοµίζω ότι κάποιοι άλλοι θα χρειάζονταν περισσότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Μιλήστε σοβαρά.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Σοβαρότατα µιλάµε. Να διαβάσετε τον
Μαρξ τι λέει για τη «µετάγγιση» Γερµανών εργατών απεργοσπαστών στην Αγγλία και να συνειδητοποιήσετε ότι ο µόνιµος απεργοσπαστικός µηχανισµός είναι οι λαθροµετανάστες. Γι’ αυτό
τους κυνηγάει, τους φέρνει στην Ελλάδα ο Σόρος, τους φέρνει
η παγκοσµιοποίηση. Βρείτε µου µία ανακοίνωση συνδέσµου βιοµηχάνων στην Ευρώπη που να ζητάει λιγότερους µετανάστες.
Άρα ξέρουµε τι ρόλο παίζετε. Ούτως ή άλλως είναι γνωστός.
Ερχόµαστε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Έχουµε µπροστά
µας ένα κράτος που έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία τόσα χρόνια να είναι πλέον κράτος οπερέτα. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που άπτεται του Υπουργείου σας.
Αστυνοµικοί οι οποίοι συνέλαβαν µία κυρία που τους εξύβριζε,
που βρέθηκε πάνω της υλικό βόµβες µολότοφ κ.λπ., αθωώθηκε
από το δικαστήριο διότι δεν πλήρωσαν το παράβολο. Δηλαδή
κάθε αστυνοµικός που θα συλλαµβάνει κάποιον εγκληµατία θα
πρέπει ο ίδιος να του κάνει µήνυση και να καταθέτει παράβολο.
Εάν δεν καταθέσει παράβολο αυτοµάτως αθωώνεται ο εγκληµατίας. Πού ακριβώς θα πάτε; Τι νόµοι είναι αυτοί τους οποίους κάνετε; Και τι δικαιολογίες ψάχνουν οι δικαστές για συγκεκριµένες
περιπτώσεις; Γιατί εάν δεν ήταν συγκεκριµένων πολιτικών τάσεων η συγκεκριµένη κυρία, φυσικά δεν θα υπήρχε αυτή η αντιµετώπιση. Έχουµε σχετική εµπειρία από δικαστήρια του πώς
υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά.
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Επίσης, έχουµε και το φαινόµενο της µίζας που ζητήθηκε από
επιχειρηµατία προκειµένου να προωθήσει µία υπόθεσή του. Το
κράτος, λοιπόν, της επανιδρύσεως του κ. Καραµανλή, το κράτος
της «Δανίας του Νότου» του κ. Παπανδρέου, το είδαµε να καταλήγει στο να διατηρείται αυτή η διαφθορά αµετακίνητη στη θέση
της. Θα δούµε πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία.
Ενδεχοµένως µετά από δέκα χρόνια οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι και µιας κάποιας ηλικίας, να επικαλεστούν τότε
ότι δεν µπορούν να πάνε φυλακή, αν υπάρξει ποτέ τέτοια δικαστική απόφαση, διότι πλέον είναι µεγάλης ηλικίας.
Ερχόµαστε στο συγκεκριµένο θέµα του νοµοσχεδίου που αυτό
το διαλυµένο κράτος, αυτό το µπάχαλο το οποίο έχουν δηµιουργήσει τόσα χρόνια ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία µε τη στήριξη του
ΚΚΕ και της υπόλοιπης Αριστεράς, του ΚΚΕ εσωτερικού, έχουν
δηµιουργήσει ένα κράτος που ενώ γνωρίζει ποιοι είναι οι βασικοί
πλουτοπαραγωγικοί πόροι, αρνείται να τους αξιοποιήσει.
Γνωρίζουµε όλοι ότι έχουµε καταστρέψει τη γεωργία, έχουµε
καταστρέψει την κτηνοτροφία, έχουµε καταστρέψει τη βιοµηχανία, η οποία υπήρχε, έχουµε καταστρέψει την ελαφρά µεταποίηση και ερχόµαστε τώρα να καταστρέψουµε και την εµπορική
ναυτιλία. Πώς την έχουµε καταστρέψει; Με πολύ απλά πράγµατα. Ένα µόνο να πω: Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Εκεί
ξαφνικά θα κάνατε την οικονοµία και σε τι ακριβώς θα κάνατε την
οικονοµία; Τα κτήρια έχουν παραµείνει, οι υπάλληλοι έχουν παραµείνει, στον Υπουργό θα κάνατε οικονοµία; Ποιο ακριβώς ήταν
αυτό το σκεπτικό για να καταργήσετε το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, που εµείς φυσικά θα το επανιδρύσουµε;
Και έχουµε µια κατάσταση από τους Έλληνες εφοπλιστές, οι
οποίοι έχουν κι αυτοί πάει στην παγκοσµιοποίηση, στο διεθνισµό
-δεν ξέρω πού έχουν πάει- που αρνούνται να προσλάβουν Έλληνες αξιωµατικούς, έστω και για πρακτική. Έρχονται παιδιά από
τις παραγωγικές σχολές, βγαίνουν, θέλουν Έλληνες πλοιάρχους
αλλά δεν θέλουν κατώτερους αξιωµατικούς. Ε, πώς θα γίνει ο
κατώτερος αξιωµατικός να φτάσει στη θέση να είναι πλοίαρχος,
όταν θεωρείται ρουσφέτι πλέον να του βρούµε θέση για πρακτική και όταν δεν γίνονται τα πλοία στην Ελλάδα;
Φυσικά αυτό είναι ευθύνη και των κυβερνήσεων. Έγινε καµµία
σύσκεψη των εφοπλιστών µε τους αρµοδίους Υπουργούς, ούτως
ώστε να έρθει επιτέλους η κατασκευή των πλοίων στην Ελλάδα;
Πώς θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση; Αυτό θα τη βγάλει,
γιατί θα δηµιουργήσει µια σειρά από επαγγέλµατα τα οποία θα
δουλέψουν. Εντάξει, λέµε και για την οικοδοµή, που υπάρχει βέβαια ένας κορεσµός, αλλά η κατασκευή πλοίων είναι αυτή που
µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει, εφόσον αφήσει το ΚΚΕ να γίνει
κατασκευή στην Ελλάδα, γιατί έχουµε και αυτό το θέµα.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο θέµα της πειρατείας. Υπάρχει πειρατεία. Ακούσαµε εδώ επιχειρήµατα, τα οποία, συγγνώµη,
φτάνουν στα όρια του γελοίου. Θα µπουν στη µαύρη λίστα και
θα επιτίθενται οι πειρατές στα πλοία τα οποία έχουν φρουρούς;
Θα αφήνουν τα πλοία που δεν έχουν φρουρούς και θα πηγαίνουν
να επιτίθενται σε αυτά που έχουν φρουρούς;
Τέλος πάντων, υπάρχει ένα τεράστιο θέµα. Δεν ξέρω αν είναι
η καλύτερη µέθοδος για να αντιµετωπιστεί, είναι πάντως ένα
πρώτο βήµα, πολύ καθυστερηµένο, ούτως ώστε να ξέρουµε ότι
τα ελληνικά πλοία πλέον δεν είναι αφύλακτα, γιατί βλέπουµε τι
γίνεται. Ίσως να είναι και ένας πόλεµος νεύρων, όπου άλλες
χώρες εµφανίζουν σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο, που δείχνουν
µια πολύ σκληρή µεταχείριση στους πειρατές και νοµίζω ότι λαµβάνουν οι πειρατές το µάθηµά τους να αποφεύγουν τα πλοία
συγκεκριµένης εθνικότητας, γιατί εκεί πέρα η αντιµετώπισή τους
θα είναι αµείλικτη. Έχουν πληρωθεί ποσά της τάξεως των
75.000.000 ευρώ, των 100.000.000 ευρώ για λύτρα και φυσικά
αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την ταλαιπωρία και την οµηρία επί
πολύ χρονικό διάστηµα των Ελλήνων ναυτικών, που τους έχει
αφήσει και ψυχικά τραύµατα, όπως είναι πολύ λογικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Έρχοµαι στο θέµα του άρθρου 19. Άλλη µια φορά χρήµατα
για το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δεν έχουµε, αλλά έχουµε
χρήµατα για τους λαθροµετανάστες, έχουµε και παίρνουµε και
τους υπαλλήλους από τους ΟΤΑ και τους µεταφέρουµε εκεί
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πέρα για να κάνουν τις baby-sitter των λαθροµεταναστών. Άλλωστε, αν δούµε και την τελευταία αφίσα της ηµέρας των Ενόπλων
Δυνάµεων, στην ουσία και ο ελληνικός στρατός για baby-sitter
των λαθροµεταναστών προορίζεται. Δεν έχει, άλλωστε, άλλη αρµοδιότητα και δεν έχει καµµία άλλη δυνατότητα και καθήκον. Τελειώνει η αποστολή του µε το να φροντίζει τους λαθροµετανάστες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα θέλω ακόµη και κλείνω.
Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέµα. Εγκαλείται πολύ τακτικά η
Ελλάδα γιατί δεν φέρεται καλά στους λαθροµετανάστες. Φυσικά
δεν γίνεται τίποτα, αλλά τουλάχιστον εµείς τα λέµε. Είµαστε οι
µοναδικοί στη Βουλή και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό. Ακόµα και
τα νεοπαγή κόµµατα τα βλέπουµε να κρατάνε µια στάση σχετικά
υπέρ των λαθροµεταναστών.
Εµείς λέµε κάτι πολύ απλό. Εφόσον η Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, εφόσον η Γερµανία που έχει,
υποτίθεται, οικονοµική ανάπτυξη, µας εγκαλούν διότι δεν είναι
καλά οι λαθροµετανάστες, εγώ προτείνω και είναι πολύ φθηνότερο να τους πληρώσουµε πρώτη θέση στο αεροπλάνο, να µεταφερθούν σε αυτές τις χώρες που είναι πλούσιες, που είναι
φιλάνθρωπες κ.λπ. και να επιλέξουν είτε να πάνε στη χώρα τους,
είτε να πάνε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, είτε να πάνε
στη Γερµανία και να λυθεί το ζήτηµα για τον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει εκτός από τα οικονοµικά προβλήµατα, αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες στην ασφάλεια. Του
έχουν στερήσει το χαµόγελο, δεν θα του στερήσουν και την
έξοδο από το σπίτι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Ηλία Πολατίδη, Βουλευτή του ΛΑΟΣ από το Νοµό
Σερρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα κάτω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκατέσσερα µέλη αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας (Francophonie).
Bienvenus au parlement grec.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Παπουτσής
έχει το λόγο.
Σας ακούµε, κύριε Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, επαναφέροντας ξανά το θέµα του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Βεβαίως, το πρόγραµµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού δεν ταυτίζεται σε επίπεδο θέσεων µε τη Νέα
Δηµοκρατία, αλλά δεν έχει σηµασία.
Θέλω κι εγώ, όµως, να συµφωνήσω µαζί σας, όπως και όλοι
νοµίζω στη Βουλή, ότι ο τοµέας της εµπορικής ναυτιλίας είναι
ένας τοµέας όπου η Ελλάδα είναι παγκόσµια υπερδύναµη και βεβαίως πρέπει να έχει ένα δικό του, αυτόνοµο, ισχυρό και σύγχρονο Υπουργείο και νοµίζω ότι αυτός είναι ο κοινός τόπος όλων.
Εκεί που υπάρχει η διαφωνία είναι στο αν και κατά πόσο σε αυτό
το Υπουργείο πρέπει να εντάσσεται το Αρχηγείο το Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αυτή είναι η διαφωνία
µου.
Εάν η συµφωνία ήταν όσον αφορά το πρώτο πεδίο, σας διαβεβαιώ ότι θα ήµασταν ήδη µε ένα πολύ σύγχρονο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας. Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Χρειάζεται να φύγει η φύγει η διοίκηση από τις
εµπλοκές και τις αγκυλώσεις και κυρίως να σταµατήσει ο συστηµατικός πόλεµος που γίνεται εντός και εκτός της ελληνικής διοίκησης, εντός και εκτός του Λιµενικού Σώµατος, εντός και εκτός
των ναυτεργατικών σωµατείων, που θέλουν αποκλειστικά δεµένη
την τύχη του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε το Λιµενικό
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Σώµα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.
Δεύτερον, όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτήν τη λογική αγνοούν
τη βασική επιδίωξη, γιατί δεν µπορώ να δεχτώ ότι έχουν δεχτεί
τη βασική επιδίωξη. Και η βασική επιδίωξη είναι ένα πράγµα, να
µην υπάρχει διαχωρισµός όσον αφόρα την επιθεώρηση πλοίων,
όσον αφορά δηλαδή το ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκδίδει τα
πιστοποιητικά και ποιος είναι εκείνος που τα ελέγχει, το σηµείο
για το οποίο η Ελλάδα είναι δακτυλοδεικτούµενη σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Αυτό έγινε µε τη νοµοθετική παρέµβαση της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ από τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη στην πρώτη φάση της
θητείας του. Έγινε ο διαχωρισµός του Λιµενικού Σώµατος από
την Ελληνική Ακτοφυλακή και διαχωρίστηκε η επιθεώρηση
πλοίων. Διαχωρίστηκε όσον αφορά το ποιος εκδίδει τις άδειες
και ποιος είναι εκείνος που ελέγχει, γιατί η διαφθορά εκεί φωλιάζει.
Και, επί τη ευκαιρία, όταν θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος τον οποίο
έχει διατάξει το Ναυτοδικείο Πειραιά και ο Εισαγγελέας Πειραιά,
τον οποίο εκτελεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού, όσον αφορά το απίστευτο σκάνδαλο του Ρωσικού Νηογνώµονα, τότε όλοι θα βγάλετε τα συµπεράσµατά σας για το τι
ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς εννοούµε και πού ακριβώς πρέπει να οικοδοµήσουµε µια νέα σύγχρονη δοµή στην Ελλάδα
πράγµατι για το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, χωρίς όµως,
το Λιµενικό Σώµα.
Γιατί ήδη το Λιµενικό Σώµα, η Ελληνική Ακτοφυλακή και το Αρχηγείο του έχουν ενταχθεί στο νέο εσωτερικό δόγµα ασφάλειας
της χώρας, το οποίο διαµορφώθηκε επί τη βάσει των δεσµεύσεων της Ελλάδας σε σχέση µε τη Συµφωνία Σένγκεν από τη µία
πλευρά και, δεύτερον, γιατί υλοποιούµε τις δεσµεύσεις µας προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων.
Η νέα εποχή απαιτεί νέες πρωτοβουλίες. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής
ακτοφυλακής, νοµίζω ότι αντιλαµβάνεσθε ότι είναι λίγο οξύµωρο
σχήµα εµείς να συζητάµε ξανά για το πώς θα θέσουµε το Λιµενικό Σώµα στην υπηρεσία του εφοπλιστικού κόσµου της χώρας.
Βεβαίως, και πρέπει το ελληνικό κράτος να συνεισφέρει τα
µάλα, όσα περισσότερα µπορούµε για την υποστήριξη αυτού του
τοµέα, που είναι πράγµατι προσοδοφόρος για την Ελλάδα και
ταυτόχρονα ενισχύει το κύρος µας και το όνοµά µας. Αλλά, προς
θεού, επιτέλους ας συνεννοηθούµε, ας σταµατήσουµε να µπερδεύουµε τα πράγµατα µέσα σε µία απίθανη σύγχυση, θεωρώντας
ότι προσφέρουµε καλές υπηρεσίες στο επίπεδο των δηµοσίων
σχέσεων µε τους συνοµιλητές µας. Επιτέλους, ας προβάλλουµε
και ας προτάξουµε το δηµόσιο συµφέρον. Ας προβάλλουµε και
ας προτάξουµε τη στρατηγική της χώρας. Ας προβάλλουµε και
ας προτάξουµε τις δεσµεύσεις µας όσον αφορά το εσωτερικό
δόγµα ασφάλειας της χώρας µας, τις υποχρεώσεις µας απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συµφέροντα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη νησιωτική και παράκτια Ελλάδα.
Στο σχέδιο νόµου που είχα την τιµή να καταθέσω στη Βουλή
και να εισηγηθώ στην αρµόδια επιτροπή και το οποίο εισηγείται
σήµερα ο αρµόδιος Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αντανακλάται η καταστατική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας για
την προστασία των πληρωµάτων των ελληνικών εµπορικών
πλοίων κατά το διάπλου από τις θαλάσσιες περιοχές υψηλού πειρατικού κινδύνου. Η δική µας πολιτική επιλογή ως απάντηση στα
κλιµακούµενα κρούσµατα πειρατείας είναι απολύτως εναρµονισµένη µε τη διεθνή πρακτική. Είναι η επάνδρωση των εµπορικών
πλοίων µε ένοπλους φρουρούς, οι οποίοι όµως δεν έχουν καµµία
σχέση µε το πλήρωµα. Επιπλέον, αποτελεί ένα µέσο αναβάθµισης της ελληνικής σηµαίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς µας, καθώς ο εκσυγχρονισµός του εθνικού νοµοθετικού
πλαισίου λειτουργεί πράγµατι ως πόλος έλξης για τη ναυτιλία και
για τους επιχειρηµατίες και για τους εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν.
Υπενθυµίζω επίσης ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι το δεύτερο
νοµοσχέδιο, το δεύτερο βήµα αναβάθµισης της ελληνικής σηµαίας κατά τους τελευταίους µήνες από την παρούσα κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και την Κυβέρ-
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νηση Λουκά Παπαδήµου. Είχε προηγηθεί η νοµοθετική µας πρωτοβουλία για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων, η οποία
βεβαίως τώρα αποτελεί νόµο του κράτους εδώ και τρεις περίπου
µήνες. Με αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, σήµερα πάµε ένα βήµα
µπροστά και επιχειρούµε να θέσουµε µια νέα φάση, ένα νέο πλαίσιο που ενισχύει πράγµατι την ανταγωνιστικότητα και δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες εφοπλιστές να υπολογίζουν στη
βοήθεια του ελληνικού κράτους.
Θεωρώ, όµως, υποχρέωσή µου να σταθώ σε ένα σηµείο, το
οποίο σήµερα έρχεται µε διαφοροποίηση και µε διαφορετική
πρόταση ο κύριος Υπουργός. Αναφέροµαι στο άρθρο 12, το
οποίο µε την πρόταση του κυρίου Υπουργού αποσύρεται από το
νοµοσχέδιο. Προφανώς ο κάθε Υπουργός έχει τη νοµοθετική
πρωτοβουλία και την ευθύνη της πράξης. Ωστόσο, για να µην
υπάρχουν οι οποιεσδήποτε παρερµηνείες του γεγονότος, θα
ήθελα ενώπιον της Βουλής να ενηµερώσω ότι αυτό το νοµοσχέδιο συζητήθηκε, όπως οφείλουµε, στο πλαίσιο του Υπουργικού
Συµβουλίου. Το συγκεκριµένο άρθρο προτάθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό στο Υπουργικό Συµβούλιο. Υπήρξε συζήτηση επ’
αυτού. Πράγµατι, υπήρξε τότε µία διαφωνία του συναδέλφου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως αρµοδίου Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος
κατέθεσε τη διαφοροποίησή του. Ο Πρωθυπουργός συνεπέρανε
την απόφαση που εισηγηθήκαµε στην επιτροπή της Βουλής και
η επιτροπή ψήφισε µε βάση την τοποθέτηση όλων των κοµµάτων,
εκτός της Νέας Δηµοκρατίας η οποία δήλωσε ότι θα ζητήσει
ξανά την απόσυρση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα, όµως, επί της ουσίας έχει µία διαφορετική
διάσταση, στην οποία επιτρέψτε µου να σταθώ. Η δυνατότητα
αυτή της συµµετοχής των ειδικών δυνάµεων του Λιµενικού Σώµατος για την ασφάλεια των πλοίων προβλέφθηκε µε το άρθρο
12, προκειµένου να έχει και το δηµόσιο µία θέση στη νέα αγορά
υπηρεσιών που δηµιουργούµε. Εδώ και χρόνια η µόνιµη επωδός
επίκρισης για το ελληνικό δηµόσιο είναι ότι έχει αναχρονιστικές
δοµές και υπηρεσίες, ότι δεν είναι καθόλου ευέλικτο και ότι δεν
αποφέρει καθόλου οικονοµικά οφέλη. Στο συγκεκριµένο θέµα,
όµως, το Λιµενικό Σώµα διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους
µε την κατάλληλη εκπαίδευση και υποδοµή και τολµώ να πω ότι
είναι και το πιο εκπαιδευµένο Σώµα από όλα τα ένοπλα Σώµατα
στην Ελλάδα όσον αφορά τον τοµέα αυτόν. Έχει ξοδέψει µάλιστα ο ελληνικός λαός αρκετά χρήµατα γι’ αυτήν την εκπαίδευση.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος, λοιπόν, να αποκλείονται από τη
νέα αγορά υπηρεσιών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλείεται το δηµόσιο από αυτήν την αγορά. Αντιθέτως, πιστεύω ότι µε
τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και τα υψηλά επίπεδα επαγγελµατισµού που διαθέτουν, θα έθεταν πολύ υψηλά τον πήχη και τις
προδιαγραφές για ολόκληρη την αγορά και για τις άλλες εταιρείες οι οποίες θα φέρουν τους ιδιώτες ένοπλους φρουρούς.
Είναι λοιπόν και θέµα ανταγωνισµού και είναι και θέµα εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος.
Γι’ αυτούς τους λόγους το Υπουργικό Συµβούλιο όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί συνυπέγραψαν το σχέδιο νόµου, συµπεριλαµβανοµένων µάλιστα και των Υπουργών Εξωτερικών και
Άµυνας που προέρχονται από τη Νέα Δηµοκρατίας. Ο δε Υπουργός Άµυνας δεσµεύθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο, όπως θα θυµάται το συνάδελφος κ. Χρυσοχοΐδης, ότι θα εξετάσει και το
ενδεχόµενο συµµετοχής και των δυνάµεων του Πολεµικού Ναυτικού, δηλαδή των Ειδικών Δυνάµεων των άλλων Σωµάτων σε
αυτήν τη διαδικασία.
Όµως, ο Υπουργός είναι αυτός που έχει την ευθύνη, η Κυβέρνηση είναι εκείνη που προχωρά και προτείνει στη Βουλή και η
Βουλή νοµοθετεί. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από αυτό πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον στο µέλλον κριθεί διαφορετικά, να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποιήσεις.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι στο υπόλοιπο
µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνεται µια σειρά από διατάξεις
εξαιρετικά επωφελείς για τα τρία Σώµατα Ασφαλείας και κυρίως
στην κατεύθυνση της εναρµόνισης της νοµοθεσίας που λειτουργεί ευεργετικά προς τους ίδιους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα Σώµατα Ασφαλείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Παπουτσή.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ρενταρή-Τέντε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο άρθρο 20 µε τη σηµερινή του αρίθµηση –21 µε την
προηγούµενη, πριν αποσυρθεί δηλαδή το άρθρο 12- και θα
ήθελα σε µια συγκεκριµένη παράγραφο, στην παράγραφο 6, να
προτείνω να αλλάξει ηµεροµηνία. Δηλαδή, να εφαρµόζεται και
για όσους κατετάγησαν στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας
κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2007 έως 2011. Θα δικαιολογήσω την
πρότασή µου αυτή.
Πρώτα, όµως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ιδιαίτερα τον πρώην
Υπουργό, τον κ. Παπουτσή, που απεδέχθη και ενέταξε στο παρόν
σχέδιο νόµου: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ενόπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» µία τροπολογία, που προτάθηκε κατά τη συζήτηση στις επιτροπές προσωπικά
από εµένα για την αποκατάσταση µιας αδικίας, που προκλήθηκε
από το π.δ. 80/2011, το οποίο έδινε στους δόκιµους υπαστυνόµους, των οποίων διακόπηκε η φοίτηση ύστερα από γνωµάτευση
της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής λόγω σωµατικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, το δικαίωµα να µπορούν να µεταταγούν
στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόµενοι βάσει ειδικών πινάκων νοσηµάτων και παθήσεων του π.δ. 133/2002. Η
ισχύς του εν λόγω διατάγµατος δηµιούργησε και την αδικία που
µόλις προανέφερα. Η ισχύς του ξεκινά από τις 7 Σεπτεµβρίου
2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Και παρ’όλο που η εν λόγω ρύθµιση αποκαθιστά µια
σκληρή αντιµετώπιση προς τους δόκιµους υπαστυνόµους οι
οποίοι είχαν την ατυχία να παρουσιάσουν κάποιας ήπιας µορφής
νόσο, ακόµα κι ένα απλό λιποθυµικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια
της φοίτησής του στη σχολή, ωστόσο η ισχύς του νόµου από τις
7 Σεπτεµβρίου 2011 δεν αποκαθιστά πλήρως την αδικία, αφού
εξαιρεί δόκιµους υπαστυνόµους που βρίσκονταν στο δεύτερο
έτος της φοίτησής τους ή δόκιµους υπαστυνόµους που φοιτούσαν παλαιότερα αλλά εκδήλωσαν το 2009, παραδείγµατος χάριν,
αυτήν τη νόσο.
Ή εξαιρεί ακόµη και τους ίδιους τους συµµαθητές τους που
εισήχθησαν στη σχολή µε πανελλαδικές εξετάσεις, µε ιδιαίτερα
υψηλό βαθµό, µε πολύ καλές επιδόσεις στα ειδικά αγωνίσµατα,
αλλά είχαν την ατυχία να εκδηλώσουν αυτήν τη νόσο λίγους
µήνες πριν την 7η Σεπτεµβρίου. Θεωρώ ότι θα αποκατασταθούν
πλήρως, αν γίνει αυτή η διόρθωση από το 2007 έως το 2011. Άλλωστε, αυτή δεν θα έχει καµµία επιβάρυνση στον προϋπολογισµό ούτε αλλάζει και τον αριθµό των δικαιούχων, αφού δεν είναι
ούτε δέκα σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 19 και να απαντήσω
στους συναδέλφους µου του ΛΑΟΣ ότι για άλλη µία φορά θέτουν
το θέµα της λαθροµετανάστευσης, το θέµα της λειτουργίας των
υπηρεσιών ασύλου. Επειδή εγώ κατάγοµαι από τον Έβρο και
επειδή αυτό το φαινόµενο το ζω καθηµερινά και κατανοώ τους
συµπολίτες µου που πλέον έχουν φτάσει στα όρια της οργής και
της αγανάκτησης, θα ήθελα να πω ότι, εάν η χώρα µας βρίσκεται
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σε αυτό το σηµείο, είναι και λόγω της αναξιοπιστίας της που ποτέ
δεν εφάρµοσε αυτά που δεσµεύθηκε. Το δεύτερο είναι ότι κάποτε θα πρέπει να καταλάβουµε ότι δυστυχώς η γεωγραφική
θέση και το ότι είµαστε εµείς µε το µόνο ευρωπαϊκό σύνορο εκεί
-ούτε η Βουλγαρία ούτε η Τουρκία είναι- δυστυχώς ό,τι και να
κάνουµε, ό,τι µέτρα και να πάρουµε, θα είναι ένα εύκολο πέρασµα για τη λαθροµετανάστευση.
Άρα, λοιπόν, επειδή το ζω το φαινόµενο, θα πρέπει οπωσδήποτε -και θεωρώ πάρα πολύ σωστή τη διάταξη- να δηµιουργηθούν αυτές οι υπηρεσίες ασύλου για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε την αθρόα συµµετοχή. Τώρα, εάν θεωρεί το ΛΑΟΣ ότι
είναι µοναδική και πρώτιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ας το συζητήσουµε. Αλλά, όπως είπε και ο πρώην
Υπουργός, ο κ. Παπουτσής, έχουµε δέσµευση για µία ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων και επιτέλους θα πρέπει να την
εφαρµόσουµε στο βέλτιστο βαθµό.
Να συζητήσω και να αποδεχθώ ότι πρέπει να θέσουµε το εντονότατο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης στην Ευρώπη, να
το επισηµαίνουµε, να το τονίζουµε κάθε φορά και επιτέλους να
αλλάξουµε και τις συνθήκες, οι οποίες φέρνουν σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση την πατρίδα µας, ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιµη
στιγµή να αντιµετωπίζει και το θέµα της λαθροµετανάστευσης.
Αλλά, προς θεού, δεν µπορούµε για άλλη µία φορά να αποποιηθούµε τις ευθύνες µας. Αυτό δεν είναι ίδιον του πολιτισµού του
Έλληνα και πρέπει αυτό να το υπερασπιστούµε.
Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω και το εξής. Ακόµη και το θέµα
της λαθροµετανάστευσης µόνο από ξηράς δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Αυτήν τη στιγµή το Λιµενικό Σώµα
στην Αλεξανδρούπολη στερείται από εφόδια και από οχήµατα τα
οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ στην περιφρούρηση, όχι µόνο
των λαθροµεταναστών αλλά και των Τούρκων αλιέων, οι οποίοι
έχουν πλέον αποθρασυνθεί και φθάνουν µέχρι τα παράλια της
Αλεξανδρούπολης. Επισηµαίνω ότι είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί
προτεραιότητα στο Λιµενικό Σώµα, που φυλάει «Θερµοπύλες»
και έχει να αντιµετωπίσει πάρα πολλά φαινόµενα και τους παράνοµους αλιείς αλλά και τη λαθροµετανάστευση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει δεκτή αυτή η αλλαγή
στην ηµεροµηνία που είπα ότι δεν φέρνει και κανένα κόστος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
και εσάς, κυρία Όλγα Ρενταρή-Τέντε, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του
Νοµού Έβρου.
Το λόγο έχει ζητήσει για ένα λεπτό ο Υφυπουργός Υγείας κ.
Μιχάλης Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες τροποποιήσεις και βελτιώσεις,
οι οποίες αφορούν κάποιες αντικαταστάσεις και προσθήκες λέξεων.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο
Γυµνάσιο Εύοσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο επόµενος αγορητής είναι από τη Νέα Δηµοκρατία ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Νάκος.
Έχετε το λόγο, κύριε Νάκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση αφορά
ένα πάγιο αίτηµα της ελληνικής ναυτιλίας για την προστασία των
πλοίων από τις επιθέσεις των πειρατών. Η µέχρι σήµερα πραγµατικότητα είναι πως ο µεγαλύτερος τοµέας της ελληνικής οικονοµίας, η ναυτιλία µας, παρέµεινε απροστάτευτη από παντός
είδους επιθέσεις ξένων πειρατών και ιδίως κατά τη διέλευση των
εµπορικών πλοίων στον κόλπο του Άντεν, στον Άγιο Μαυρίκιο,
τη Νιγηρία, περιοχές µε συχνά κρούσµατα πειρατείας.
Η ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου αποτελεί µία αναγκαιότητα, που έρχεται βέβαια µε µεγάλη καθυστέρηση, αλλά ανοίγει
το δρόµο για την ουσιαστική και έµπρακτη προστασία της ναυτιλίας. Επιπλέον, η ενίσχυση των πλοίων µε ένοπλους φρουρούς
τονίζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σηµαίας και ενδυναµώνει την αξιοπιστία του ελληνικού εµπορικού στόλου. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι διασφαλίζει τη ζωή και την ασφάλεια
των Ελλήνων ναυτικών που προστατεύονται από τις αναίτιες και
απρόκλητες επιθέσεις των πειρατών.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε ειδικότερες ρυθµίσεις, οι
οποίες εισάγονται και δηµιουργούσαν προβληµατισµό, αλλά
βλέπω ότι µε τις τροπολογίες που υπάρχουν διορθώθηκαν θέµατα στα οποία είχαµε ασκήσει κριτική, κύριε Υπουργέ, -και καλορίζικος- αλλά δυστυχώς η προηγούµενη ηγεσία κώφευε µε
έναν τρόπο που θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν αρµόζων προς τα
κοινοβουλευτικά ήθη, ακόµα και τα δικά µας. Το θέµα της εκπαίδευσης των ιδιωτικών φρουρών υπάρχει εδώ, όπως είδα σε τροπολογία ή σε άλλη διάταξη. Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, διότι
το έργο το οποίο θα αναλάβουν οι ιδιωτικοί φρουροί είναι σηµαντικό.
Άκουσα πριν από λίγο τον προκάτοχό σας, τον κ. Παπουτσή,
και δεν µπορώ να καταλάβω αυτά τα οποία κατανοήσατε και αλλάξατε γιατί δεν τα έβλεπε. Διότι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από άντρες των Ειδικών Δυνάµεων του Λιµενικού δηµιουργούσε δεκάδες ερωτηµατικά, όπως: Προλαβαίνουν οι Λιµενικοί
που έχουν εµπορία ναρκωτικών, λαθροµετανάστες, ακόµη και
παροχή ευταξίας στα λιµάνια, να επιβιβάζονται και στα πλοία και
να φεύγουν; Είχαµε τόση µεγάλη περίσσια λιµενικών; Επιπλέον,
τον είχαµε ρωτήσει τότε: Τι θα γίνει εάν πέντε πλοιοκτήτες υποβάλλουν αίτηµα για να µπουν; Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας; Πώς θα γινόταν όλο αυτό; Ή όπως έκρινε ο κύριος Υπουργός; Ευτυχώς άλλαξε και έτσι αυτή η κριτική που είχαµε ασκήσει
τότε, έντονη µάλιστα, δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, µιας που
ρυθµίστηκε αυτό το θέµα.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται µία σειρά από
εκκρεµή θέµατα των Σωµάτων Ασφαλείας, τα οποία κυρίως προκλήθηκαν από αστοχίες και παλινωδίες της προηγούµενης κυβέρνησης Παπανδρέου. Παρ’ όλα αυτά, είναι για εµάς θετικό ότι
επιτέλους η Σχολή Αστυφυλάκων κατατάσσεται στην ανώτατη
βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ότι οι κενές -µέχρι
σήµερα- θέσεις προσωπικού στην υπηρεσία ασύλου µπορούν να
στελεχωθούν από επιτυχόντες και µη διοριστέους ακόµη σε διαγωνισµούς άλλων υπηρεσιών. Είχα επισηµάνει εκ της εµπειρίας
µου στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι ουδείς χωρίς ισχυρό κίνητρο
και από τη στιγµή που τα οικονοµικά κίνητρα έχουν εξαλειφθεί
θα δεχθεί να πάει να υπηρετήσει σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν µε µετανάστες, είτε νόµιµους είτε λαθροµετανάστες.
Τους τελευταίους µήνες, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγµατοποίησε µια οµοβροντία προσλή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ψεων στα Σώµατα Ασφαλείας, µε αποκορύφωµα το διορισµό των
τεσσάρων χιλιάδων πυροσβεστών πενταετούς θητείας προερχοµένων κυρίως από εποχικούς.
Ήµασταν –και γι’ αυτό ψηφίσαµε θετικά επί της αρχής του νοµοσχέδιο- υπέρ της εργασιακής αποκατάστασης αυτών των ανθρώπων που για πολλά χρόνια προσέφεραν υπηρεσίες στη χώρα
και γι’ αυτό υπερψηφίσαµε το σχετικό νοµοσχέδιο.
Όµως, καταγγείλαµε πρώτοι εµείς –και ακολούθησαν πολλοί
άλλοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και δηµοσιογράφοι- τις αδιαφανείς διαδικασίες του διαγωνισµού που κατέληξε στο διορισµό δεκάδων ή εκατοντάδων υποψηφίων µε πλαστά δικαιολογητικά ή
ελλιπείς προϋποθέσεις. Μάλιστα –αν αληθεύει δεν το ξέρω,
δώστε µας µια απάντηση- αποτάχθησαν περισσότερα από εκατό
άτοµα –λένε οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες- από αυτούς που
ελάχιστες µέρες πριν είχαν προσληφθεί.
Με την παράγραφο 2 στο άρθρο 18 επιχειρείται να νοµιµοποιηθούν οι παράνοµες διαδικασίες που ενήργησε η Ανώτατη Επιτροπή Υγειονοµικού Πυροσβεστικού Σώµατος και ειδικότερα την
εξέταση της σωµατικής ικανότητας των υποψηφίων ή –µε την
επόµενη παράγραφο που συστήνει στο Πυροσβεστικό Σώµα- τις
θέσεις των επιτυχόντων του διαγωνισµού, τρεις µήνες δηλαδή
µετά τα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δυο λεπτά παραπάνω.
Επίσης, οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του ίδιου άρθρου ρυθµίζουν την αναντιστοιχία µε τα όρια ηλικίας και το
χρόνο υποβολής αιτήσεων συµµετοχής για τη σχεδόν ολοκληρωµένη διαδικασία πρόσληψης επτακοσίων είκοσι πέντε δοκίµων
πυροσβεστών, επιχειρώντας έτσι εκ των υστέρων να νοµιµοποιήσει παρατυπίες του διαγωνισµού, τις οποίες είχαµε καταγγείλει
και τις οποίες ο προηγούµενος Υπουργός δεν δεχόταν. Μάλιστα
απέκρουε τις καταγγελίες µας ότι του δηµιουργούσαν προβλήµατα εκεί που δεν υπήρχαν.
Ακόµη, δεν είναι κατανοητό και από τους αξιωµατικούς του
Σώµατος ποια είναι η ανάγκη που προκαλεί την εσπευσµένη δηµιουργία της νέας κατηγορίας διοικητικών αξιωµατικών. Η δηµιουργία του νέου κλάδου γίνεται χωρίς προηγούµενη διαβούλευση και –το βασικότερο- χωρίς µελέτη των αναγκών του Αρχηγείου. Πρόκειται για έναν αυθαίρετο προσδιορισµό του αριθµού των εβδοµήντα θέσεων και των ειδικοτήτων, χωρίς να δίνεται
η δυνατότητα ένταξης στον κλάδο πτυχιούχων πυροσβεστών και
υπαξιωµατικών που υπάρχουν τώρα.
Επίσης, δεν προβλέπεται ότι αυτοί οι αξιωµατικοί εκτός των ειδικών καθηκόντων τους θα συµµετέχουν ενεργά στην αντιµετώπιση σοβαρών συµβάντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για
παράδειγµα σεισµοί ή βιοµηχανικά ατυχήµατα και ειδικότερα σε
διαδικασίες όπως εκτίµηση κινδύνου και σχεδίων διοικητικής
υποστήριξης, εκτίµηση κόστους επιχειρήσεων, ενώ δηµιουργείται ιδιαίτερη επετηρίδα, χωρίς να προσδιορίζεται καταληκτικός
βαθµός στην εξέλιξή τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αποσυρθεί η διάταξη. Αλήθεια, ποια συγκεκριµένη ανάγκη του Σώµατος επιβάλλει σήµερα τη σύσταση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που
προσπαθεί να νοµιµοποιήσει την ανάθεση της συντήρησης των
ιδιόκτητων ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώµατος µέσω
NAMSA, διαδικασία που εξελίχθη χωρίς νοµοθετικό πλαίσιο,
όπως οµολογείται. Με πολιτική απόφαση προκρίθηκε, µε αυτή
τη διαδικασία, η επιλογή ανάθεσης της συντήρησης των ιδιόκτητων ελικοπτέρων, τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί επί χρόνια.
Η προχειρότητα και η σπουδή, µε την οποία επελέγη η προσφυγή στη συγκεκριµένη διαδικασία, άφησε αναπάντητα µια
σειρά από ερωτήµατα, µερικά από τα οποία θεραπεύετε εκ των
υστέρων, όσον αφορά τις κρατήσεις και τις προκαταβολές, που
είχαν γίνει χωρίς να στηρίζονται σε κανένα νόµο, χωρίς καµµία
διαδικασία από αυτές που είναι επιβεβληµένες.
Το βέβαιο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα παραπάνω δείχνουν την
προχειρότητα, µε την οποία κινείτο η προηγούµενη πολιτική ηγεσία: βεβιασµένες και πρόχειρες αποφάσεις σε θέµατα προσλή-
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ψεων, οικονοµικών συµβάσεων και επιχειρησιακού σχεδιασµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, µιλάτε ήδη δέκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές οι εποχές, όπου κάθε µήνα έπρεπε να διορθώνουµε
προηγούµενο νοµοσχέδιο ή προηγούµενη απόφαση, έχουν περάσει. Η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί. Ακούσαµε ξανά χθες
στην κοινή συνέντευξη που είχατε µε τον κ. Καµίνη για άλλη µια
φορά, για πολλοστή φορά, για µέτρα που θα παρθούν για την
πάταξη της εγκληµατικότητας, ιδίως στο κέντρο των Αθηνών.
Αυτήν τη στιγµή λοιπόν που πρέπει να συνασπιστούν µε πολύ
οργανωµένο τρόπο η πολιτεία, τα Σώµατα Ασφαλείας και οι πολίτες, υπάρχει αναξιοπιστία και έλλειψη εµπιστοσύνης. Αυτήν τη
στιγµή χρειαζόµαστε εθνική ιδεολογία και αποτελεσµατική πρακτική στα θέµατα της ασφάλειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηλείας κ. Παναγιώτης Δηµητρουλόπουλος
έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ
σε µια τροπολογία που έχω καταθέσει και για την οποία θεωρώ
ότι υπάρχει η αντικειµενική βάση για την αποδοχή της εκ µέρους
σας.
Προτείνω, λοιπόν, να γίνει η προσθήκη αυτής της τροπολογίας
στην παράγραφο γ’ του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 και η οποία
λέει: Στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας εισάγονται κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση µέχρι τρεις αστυφύλακες απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής των Ενόπλων Δυνάµεων, ισότιµης
µε τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς εξετάσεις, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόµενα από
τον οικείο κανονισµό προσόντα. Η κατάταξη των εισακτέων καθορίζεται από τη σειρά εξόδου τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παραγωγικές
σχολές σύµφωνα µε το νόµο είναι ισότιµες µε τις πανεπιστηµιακές σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή όλες οι παραγωγικές Σχολές –Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίµων, Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας- είναι ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, είναι ισότιµες σχολές, είναι ΑΕΙ.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εκτός από την ισοτιµία των σχολών αυτών, υπάρχει και πλήρης αντιστοιχία. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των πτυχίων των παραγωγικών σχολών, παραδείγµατος
χάριν της Σχολής Ευελπίδων µε τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Υπάρχει, λοιπόν, η ισοτιµία ανάµεσα στις
σχολές και ταυτόχρονα υπάρχει και η αντιστοιχία των πτυχίων
αυτών.
Η αντιστοιχία αυτή, εκτός των άλλων, προκύπτει και από το γεγονός ότι βασικά µαθήµατα της Σχολής Ευελπίδων περιλαµβάνονται στον Κανονισµό της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας και διδάσκονται και στη µία σχολή και στην άλλη
σχολή.
Θα µπορούσα να αναφέρω –για παράδειγµα- το µάθηµα που
αφορά την επιτελική οργάνωση διοίκησης και τις ψυχολογικές
επιχειρήσεις καθώς και ένα σωρό άλλα µαθήµατα που διδάσκονται και στις δύο σχολές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει –ξαναλέω- και ισοτιµία στα πτυχία αυτά των παραγωγικών σχολών και αντιστοιχία
ταυτόχρονα.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο ΚΕΑΠ µπορούν να πραγµατοποιούν
εκπαίδευση τόσο οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων όσο και οι
δόκιµοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω θεωρώ ότι ένας απόφοιτος
µιας παραγωγικής σχολής, όπως παραδείγµατος χάριν αυτός
της Σχολής Ευελπίδων ο οποίος ταυτόχρονα έχει αποφοιτήσει
από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µπορεί να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας χωρίς εξετάσεις.
Ήδη, κύριε Υπουργέ, σήµερα εισάγονται χωρίς εξετάσεις στη
Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας οι πέντε πρώτοι
αποφοιτήσαντες της Σχολής Αστυφυλάκων. Προφανώς, είναι ένα
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κίνητρο για να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους και βεβαίως
είναι πολύ σωστό αυτό που εφαρµόζεται.
Γι’ αυτό και η πρότασή µου είναι στο τέλος της παραγράφου,
που αφορά ακριβώς αυτή την εισαγωγή άνευ εξετάσεων των
πέντε πρώτων από τη Σχολή Αστυφυλάκων στη Σχολή Αξιωµατικών, εκεί να προστεθεί και η τροπολογία που προτείνω.
Άρα, λοιπόν, αφού κάποιοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή
Αστυφυλάκων –και εποµένως έχουν µπει στην ψυχολογία του
Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας- και αφού ταυτόχρονα έχουν
πτυχίο µιας άλλης και ισότιµης και αντίστοιχης παραγωγικής
Σχολής -όπως είναι οι παραγωγικές σχολές της χώρας µας- τότε
να µπορούν να εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων άνευ εξετάσεων.
Η πρότασή µου, λοιπόν –και ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία να µπει ως ένα ξεχωριστό άρθρο ενδεχοµένως στο σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε
Υπουργέ –ή ενδεχοµένως σε ένα άλλο νοµοσχέδιο αν προτίθεστε
να φέρετε τις επόµενες µέρες- και σύµφωνα µε αυτή τη νέα διάταξη να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής τριών τουλάχιστον λέω
εγώ –εσείς µπορείτε τον αριθµό να τον προσδιορίσετε διαφορετικά- που θα µπορούν να µπουν στη Σχολή Αξιωµατικών άνευ εξετάσεων µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και η κατάταξη
–επαναλαµβάνω- να γίνεται µε τη σειρά εξόδου από τη Σχολή
Αστυφυλάκων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δηµητρουλόπουλο, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο
Νοµό Ηλείας.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος των αγορητών.
Πριν δώσω το λόγο στον αξιότιµο κύριο Υπουργό, έχει ζητήσει
το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Κέρκυρας κ. Νικόλαος Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ασύνηθες να ζητά
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
το λόγο πριν µιλήσει ο Υπουργός, αλλά ο λόγος που το πράττω
είναι επειδή, µετά από συνεννόηση µε τον εισηγητή µας κ. Πλακιωτάκη, θα θέλαµε να θέσουµε ορισµένα θέµατα, τα οποία πιθανόν θα ήταν φρόνιµο ο Υπουργός να δει, δεδοµένου ότι εµείς
επί της αρχής το νοµοθέτηµα έχουµε πει ότι το ψηφίζουµε.
Θα θέλαµε ο κύριος Υπουργός είτε να µας απαντήσει σε ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία µας δηµιουργούνται από ειδικές διατάξεις είτε –ίσως αν χρειαστεί- να προβεί σε κάποιες βελτιώσεις
ή επεξηγήσεις του νοµοθετήµατος.
Κατ’ αρχάς, εδώ µιλάµε για ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο ένοπλοι
επιβαίνουν νοµίµως εµπορικού πλοίου και δεν αποτελούν µέρος
του πληρώµατος του πλοίου. Αποτελούν προσωπικό εταιρείας,
όπως ορίζει το άρθρο 2, µε την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής υποχρεούται να συνάψει σύµβαση –δεν προσδιορίζεται
το περιεχόµενο της συµβάσεως- και λέει πού πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι κ.λπ..
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να θέσω µια σειρά από ερωτήµατα και
να αναµείνω τις απαντήσεις σας, οι οποίες όµως θα πρέπει να
δοθούν, διότι νοµίζω ότι το άρθρο 6 του νοµοθετήµατος ως έχει,
πάσχει νοµοτεχνικά.
Τι ορίζει, λοιπόν, το άρθρο 6; Στην παράγραφο 2 ορίζει: Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί παρέχουν υπηρεσίες επί του πλοίου σύµφωνα µε το Μέρος Α. Τελούν υπό την εξουσία του πλοιάρχου.
Σας θέτω το πρώτο ερώτηµα και θα σας το αναπτύξω µε παράδειγµα. Ο πλοίαρχος δεν βρίσκεται επί της γέφυρας του
πλοίου και βρίσκεται ο υποπλοίαρχος. Η εντολή του υποπλοιάρχου δεσµεύει ή δεν δεσµεύει; Δεν παραπέµπεται στις γενικές διατάξεις περί πληρώµατος, οι οποίες είναι το άρθρο 57 –αν
θυµάµαι καλά απέξω- του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, το
οποίο ορίζει ότι το πλήρωµα του πλοίου υπακούει εν παντί χρόνω
εις τας διαταγάς των ιεραρχικώς προϊσταµένων.
Όταν, λοιπόν, το πλοίο κυβερνάται από τον ύπαρχο ή οποιονδήποτε άλλον, αυτός δίδει ή δεν δίδει εντολή; Και αυτό δεν είναι
ρητορικό ερώτηµα. Οι καταστάσεις ανάγκης δεν προκύπτουν
προγραµµατισµένα, ώστε να γνωρίζουµε ποιος θα δώσει την ιεραρχική εντολή ούτε υπάρχει η απλή δυνατότης να πάει κάποιος
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να φωνάξει τον πλοίαρχο, να ανέλθει ο πλοίαρχος και να δώσει
την εντολή ο πλοίαρχος. Κατά συνέπεια, πρέπει απολύτως να διευκρινιστεί ποια είναι η σχέση των φρουρών αυτών µε την ιεραρχία του πλοίου.
Έρχοµαι στο δεύτερο –εξίσου σηµαντικό- θέµα που αφορά το
εργατικό δίκαιο. Η σχέση αυτών των ειδικών φρουρών είναι
σχέση εργασίας όχι µε τον πλοιοκτήτη. Είναι σχέση µε την εταιρεία, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος γ’.
Σας ερωτώ: Ο πλοίαρχος ως προς το πλήρωµα έχει τις ειδικές
διατάξεις του ναυτεργατικού δικαίου και τη δυνατότητα άµεσης
καταγγελίας. Και αυτό γιατί γίνεται; Γιατί το πλοίο είναι ειδική µονάδα και κατά συνέπεια ο πλοίαρχος, επειδή οι ενέργειες του
πληρώµατος άπτονται της ασφάλειας του πλοίου, έχει άµεση δυνατότητα θεραπείας οποιουδήποτε πράγµατος θεωρεί σφάλµα,
χωρίς καµία δυνατότητα του εργαζοµένου, σύµφωνα µε το κοινό
δίκαιο, να λάβει τα µέτρα προστασίας του που το κοινό εργατικό
δίκαιο επιτρέπει.
Αντίθετα, επιβιβάζουµε στο πλοίο ένοπλο ο οποίος δεν υπόκειται στις διατάξεις που υπόκειται ο απλός ναύτης, που σηµαίνει
δηλαδή ότι δεν µπορεί ο πλοίαρχος αναίτια οποτεδήποτε να καταγγείλει τη σύµβαση και να αποβιβάσει από το πλοίο τον ένοπλο
φρουρό. Είναι δυνατόν αυτό να είναι έτσι;
Άλλα ελάσσονα θέµατα. Σε περίπτωση ναυαγίου, ποιες είναι
οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώµατα του συγκεκριµένου ατόµου, του ειδικού φρουρού; Το άρθρο 62 του ΚΙΝΔ ορίζει τι συµβαίνει σε περίπτωση που ναυαγήσει το πλοίο. Καθορίζει τι κάνει
το πλήρωµα. Ο ειδικός φρουρός τι κάνει; Ο ειδικός φρουρός δεν
είναι επιβάτης. Είναι τρίτο άτοµο. Τι δικαιώµατα και υποχρεώσεις
έχει;
Σε περίπτωση επιθαλάσσιας αρωγής, τι δικαιώµατα και υποχρεώσεις έχει; Δεν προσδιορίζεται. Τι κάνει; Κάθεται και κοιτάει;
Δεν έχει καµµία υποχρέωση, κανένα δικαίωµα; Βάζει σε κίνδυνο
τη ζωή του για να σώσει ανθρώπινη ζωή και ανθρώπινη περιουσία; Δεν έχει δικαίωµα; Είναι απλά πράγµατα.
Άρθρο 58 του ΚΙΝΔ: «Ο ναυτικός απαγορεύεται να επιβιβάζει
συγκεκριµένα αντικείµενα επί του πλοίου». Ο ειδικός φρουρός
δικαιούται; Υπάρχουν και δεκάδες άλλα. Γιατί τα λέµε; Τα λέµε
για να βοηθήσουµε από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί
µε τον εισηγητή µας κ. Πλακιωτάκη, στο να διατυπωθεί ένα νοµοθέτηµα που να έχει µια νοµοτεχνική αξιοπρέπεια.
Δεν είναι δυνατόν έτσι όπως διατυπώνονται τα άρθρα –κυρίως,
τα άρθρα 2 και 6- να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα την οποία καλούµαστε να ρυθµίσουµε. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι φοβούµαι πως το νοµοθέτηµα στα άρθρα
αυτά είναι προϊόν µεγάλης νοµοτεχνικής προχειρότητας και θα
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα.
Η θάλασσα είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη χώρα
αυτή. Είµαστε η χώρα που έχει το µεγαλύτερο στόλο στον
κόσµο. Έχουµε 22% στα δεξαµενόπλοια και 16% στα υπόλοιπα.
Τα νοµοθετήµατά µας είναι οδηγοί για τα νοµοθετήµατα άλλων
χωρών.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, έστω και επί καθυστερήσει, κοιτάξτε το και φέρτε το µε έναν τρόπο, ώστε τα
άρθρα 2 και 6 να έχουν νοµοτεχνική επάρκεια. Ως έχουν δεν µπορούν να ρυθµίσουν την κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδια.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης έχει το
λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους για τη
συµµετοχή που είχατε στη συζήτηση αυτού του πολύ σηµαντικού
νοµοσχεδίου. Θεωρώ ότι σήµερα είναι µία εξαιρετικά σηµαντική
µέρα για την ελληνική ναυτιλία και το Κοινοβούλιο, µια και για
πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, ουσιαστικά
διαµορφώνουµε ένα θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της ελληνόκτητης πλοιοκτησίας, των ελληνικών πλοίων, των πλοίων µε
ελληνική σηµαία, προκειµένου δηλαδή να προστατεύσουµε τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περιουσίες, την επιχειρηµατικότητα, το προσωπικό, την ανθρώπινη ζωή από τις επιθέσεις που υφίστανται οι ναυτικοί µας σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία του πλανήτη και κυρίως στον κόλπο
του Άντεν, από τη µεγάλη έλλειψη σταθερότητας που υπάρχει
στο χώρο της Σοµαλίας και τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής.
Η υπόθεση αυτή έχει ένα βάθος χρόνου, τα τελευταία χρόνια.
Έχει ένα βάθος χρόνου µε την έννοια ότι η Ελλάδα συµµετέχει
σε µία επιχείρηση που ονοµάζεται «Ατλάντα». Συµµετείχαµε και
συµµετέχουµε µε ένα πολεµικό πλοίο, µε αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, προκειµένου να συνδράµουµε στη διεθνή ναυτιλιακή δύναµη, η οποία προστατεύει τα πλοία στη συγκεκριµένη
περιοχή.
Πρέπει να πω ότι δεν έχει διαµορφωθεί ακόµη ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών ή του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Υπάρχει µία πρωτοβουλία, θα έλεγα, εθνικού χαρακτήρα από πολλές
χώρες και κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, και µάλιστα προηγµένες
σκανδιναβικές ευρωπαϊκές χώρες.
Υπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας από την πλευρά του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού,
του IMO, αλλά δεν υπάρχει µία συγκροτηµένη απόφαση που να
θεσπίζει δίκαιο γύρω από το ζήτηµα αυτό.
Συνεπώς, είµαστε αναγκασµένοι σήµερα, µε βάση αυτό το
πλαίσιο που διαµορφώθηκε σε επίπεδο IMO, Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την εµπειρία της «Ατλάντα», να διαµορφώσουµε το
δικό µας εθνικό πλαίσιο µετά και από αίτηµα –µε πολύ έντονο
τρόπο µάλιστα- που υπέβαλε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
στην Κυβέρνηση.
Τι κάνουµε, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Επιχειρούµε να καλύψουµε τις ανάγκες σε προστασία και άµυνα απέναντι στην πειρατεία µε ιδιώτες ένοπλους φρουρούς, οι οποίοι
µισθώνονται από συγκεκριµένες εταιρείες που συστήνονται για
το σκοπό αυτό.
Ετέθησαν µία σειρά από ζητήµατα προηγουµένως από τον συνάδελφο κ. Δένδια, τα οποία θα δω, αλλά βέβαια σε ορισµένα
υπάρχουν γενικότερες απαντήσεις του ΚΙΝΔ. Από την άλλη
πλευρά υπάρχουν και οι γενικότερες απαντήσεις που µπορούµε
να δώσουµε στο πλαίσιο και του ναυτικού δικαίου και του ΚΙΝΔ.
Για παράδειγµα, για το θέµα της εντολής του πλοιάρχου ή του
υποπλοιάρχου. Είναι προφανές ότι αν ο υποπλοίαρχος είναι το
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο του πλοιάρχου, τότε αυτός θα δώσει
την εντολή. Επειδή, όµως, σε όλα αυτά πολλές φορές υπάρχουν
κενά, θα µπορούσαµε να βάλουµε το εξής «µε εντολή του πλοιάρχου ή του εκάστοτε νόµιµου αναπληρωτή του», αν αυτός
εκείνη τη στιγµή ασκεί καθήκοντα νόµιµου αναπληρωτή.
Θα δούµε όλες αυτές τις µικρές, αλλά πολύ σηµαντικές –κι
εγώ συµφωνώ σε αυτό- λεπτοµέρειες και στη συνέχεια θα επανέλθουµε στα άρθρα, ούτως ώστε να καλυφθούν ενδεχοµένως
κάποια κενά που υπάρχουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορώ να προτείνω
κάτι;
Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι αρκετά τα θέµατα. Το ξαναλέω ότι εµείς συνοµολογούµε και το νοµοθέτηµα
και την ανάγκη. Άρα, µόνο καλοπίστως, σας παρακαλώ να αντιµετωπίσετε τις παρεµβάσεις µας.
Θα πρότεινα το εξής: Ας προσθέσουν οι συνεργάτες σας,
ιδίως στο άρθρο 2 ότι θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, οι
οποίες θα προσδιορίζουν και τη σχέση πρόστησης που υπάρχει
ανάµεσα στην πλοιοκτήτρια εταιρεία και στο άτοµο και στο
άρθρο 6 τα ζητήµατα που αναφέραµε. Νοµίζω ότι έτσι θα αντιµετωπίσουµε την κατάσταση, αλλιώς θα έχουµε πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι όλη αυτή η διαδικασία και η προσπάθεια να
θωρακίσουµε τη ναυτιλία µας, απέναντι σε αυτήν την επίθεση
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που δέχεται η παγκόσµια ναυτιλία στη συγκεκριµένη περιοχή,
είναι καθήκον µας απέναντι στους Έλληνες επιχειρηµατίες, που
είναι µάλιστα από τους µεγαλύτερες και πιο επιτυχηµένους στον
κόσµο.
Φέρνουν σηµαντικό συνάλλαγµα στη χώρα και αποτελούν ένα
µεγάλο µέρος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας
ως µέλη του εφοπλιστικού κόσµου, της ελληνικής ναυτιλίας, που
στα καλά χρόνια ξεπερνούσαν τα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο περίπου. Τώρα είναι λιγότερα, αλλά η µόνη µας έννοια και
το µόνιµό µας µέληµα πρέπει να είναι η αύξηση και πάλι του ΑΕΠ
της χώρας αναφορικά µε τη ναυτιλία.
Γιατί δεν υπάρχουν πολύ µεγάλοι πόροι και πηγές για να ενισχύσουµε το ΑΕΠ της χώρας και να δηµιουργήσουµε όρους ανάπτυξής τα επόµενα χρόνια. Ο τουρισµός, που έχει ένα 17%
περίπου του ΑΕΠ της χώρας, η ναυτιλία και δυο – τρεις τοµείς
ακόµη, αποτελούν τα µελλοντικά βάθρα πάνω στα οποία θα στηριχτεί το νέο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας, η νέα οικονοµία.
Κατ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, νοµίζω ότι η σηµερινή µέρα
µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για έναν διάλογο ανάµεσα
στην ελληνική πολιτική τάξη, ανάµεσα την Κυβέρνηση, τα κόµµατα και τους Έλληνες πλοιοκτήτες, έτσι ώστε να δούµε µε ποιο
τρόπο, ένα µεγάλο µέρος των χρηµάτων που έχει φύγει στο εξωτερικό θα γυρίσει πίσω και ένα µεγάλο µέρος των χρηµάτων που
επενδύονταν τον παρελθόντα χρόνο στην Ελλάδα θα συνεχίσει
να επενδύεται σε παραγωγικές επενδύσεις, που θα διαµορφώσουν µια νέα πραγµατικότητα στο οικονοµικό και παραγωγικό
µοντέλο της Ελλάδας.
Νοµίζω ότι αυτό είναι το χρέος µας και πολύ γρήγορα πρέπει
να ανοίξει αυτός ο διάλογος, έτσι ώστε οι Έλληνες πλοιοκτήτες
να γίνουν ακόµα πιο αποδοτικοί και πιο χρήσιµοι για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευηµερία της χώρας.
Κάθε φορά που συζητάµε ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη
ναυτιλία τίθεται το ζήτηµα της ίδρυσης Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας. Θέλω να είµαι πολύ καθαρός µαζί σας γιατί όλο αυτό
το χρονικό διάστηµα έτυχε να περάσω και από τις δυο ιδιότητες
και του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. Μάλιστα ήµουν αυτός που, µαζί µε τους συνεργάτες µου,
φτιάξαµε το πρώτο σχέδιο νόµου -στη συνέχεια ο κ. Παπουτσής
το έφερε εδώ για ψήφιση- για την ίδρυση του Αρχηγείου του Λιµενικούς Σώµατος.
Στη χώρα µας υπήρχε µια στρέβλωση. Και η στρέβλωση ήταν
το παλιό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο δεν είχε υπηρεσίες δικές του και στηριζόταν στο Λιµενικό. Αυτό δεν µπορεί
να συνεχίζεται. Το Λιµενικό Σώµα είναι Σώµα Ασφαλείας. Το Λιµενικό Σώµα και η Ελληνική Ακτοφυλακή σ’ αυτή την περίοδο,
αυτή τη συγκεκριµένη συγκυρία έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ
κρίσιµο ρόλο και αποστολή για την ασφάλεια της χώρας, την
ασφάλεια των συνόρων, την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης, τη δίωξη του εγκλήµατος στη θάλασσα και τις ακτές
της χώρας, τη συµµετοχή του στην FRONTEX, τη συµµετοχή του
στην «Ατλάντα» που λέγαµε προηγουµένως.
Η χώρα πρέπει να αποκτήσει ένα ενιαίο δόγµα ασφαλείας. Τα
Σώµατα Ασφαλείας της χώρας πρέπει να είναι όλα ευθυγραµµισµένα σε µια λογική, σε µια κατεύθυνση, σε µια πολιτική, σε ένα
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ασφάλειας και της πολιτικής ασφάλειας της χώρας.
Συνεπώς θεωρώ αναγκαίο να πάµε στην ίδρυση ενός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας το οποίο θα στηριχθεί σε δυνάµεις
του δηµοσίου µε ικανούς και εξειδικευµένους υπαλλήλους. Η
υπόθεση πλέον «Λιµενικό Σώµα» αποτελεί µια διαφορετική περίπτωση και δεν πρέπει ποτέ ξανά να συµβούν τέτοιου είδους εξελίξεις στο χώρο αυτό. Θα αποτελέσει οπισθοδρόµηση για τη
χώρα και οπισθοχώρηση.
Η Ευρώπη ζητάει από εµάς να έχουµε ένα ενιαίο δόγµα ασφάλειας. Το Λιµενικό έχει ήδη µπει στο Σένγκεν. Αξιολογούµαστε
και πάλι φέτος και έχουµε πολλά προβλήµατα δυστυχώς µε το
Σένγκεν. Άρα, λοιπόν σε µια χώρα που αποτελεί το σύνορο της
Ευρώπης, που αποτελεί τα σύνορα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών που πρέπει να προστατεύσουµε, είναι προφανές
ότι τέτοιου είδους συζητήσεις δεν συµβάλλουν στην δηµιουργία
ενός περιβάλλοντος ασφάλειας που θέλουµε να δηµιουργή-
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σουµε τα επόµενα χρόνια.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάποιες αλλαγές που έγιναν. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος, κ. Παπουτσής, προηγουµένως
στο άρθρο 12. Πράγµατι απέσυρα το άρθρο 12, µε δική µου πρωτοβουλία και συνεννόηση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Θεωρώ ότι δεν
είµαστε έτοιµοι ως χώρα να προβούµε σε τέτοιου είδους ρυθµίσεις ακόµα. Έχουµε µπροστά µας χρόνο. Έχουµε ένα έργο πολύ
µεγάλο να επιτελέσουµε. Οι δυνάµεις αυτές που είναι λίγα άτοµα
έχουν να ασχοληθούν µε την έρευνα και την διάσωση. Καθηµερινά οι άνθρωποι αυτοί είναι µέσα στη θάλασσα για να σώζουν
ανθρώπινες ζωές. Δεν µπορούµε να στείλουµε αυτούς τους ανθρώπους µακριά από τη χώρα.
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων. Εδώ
υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον. Και το δηµόσιο συµφέρον υπερέχει του ιδιωτικού συµφέροντος. Μιλάµε για ένα σχέδιο νόµου
που έρχεται στη Βουλή και αφορά -το τονίζω αυτό- την πρόσληψη ιδιωτών για την προστασία επίσης ιδιωτικών συµφερόντων.
Τρίτον, θα προκύψουν απρόβλεπτες συνέπειες τις οποίες δεν
είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε. Τι θα γίνει, δηλαδή, σε περίπτωση οµηρίας κάποιου ανθρώπου απ’ αυτούς, τι θα γίνει σε
περίπτωση θανάτου κάποιου ανθρώπου απ’ αυτούς, τι θα γίνει
σε περίπτωση που τεθούν ζητήµατα αποζηµιώσεων σε βάρος του
ελληνικού δηµοσίου; Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή .
Βεβαίως υπάρχει και το ζήτηµα της ανεργίας. Πάρα πολλά παιδιά, νέοι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν σ’ αυτές τις καινούργιες δραστηριότητες. Συνεπώς δε χρειάζεται να µειώνουµε τις
θέσεις εργασίας εκεί που δηµιουργούνται αυτή τη στιγµή, ιδιαίτερα τώρα που έχουµε τόση ανάγκη από απασχόληση στη χώρα.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
αυτή τη στιγµή στο χώρο των Σωµάτων Ασφαλείας γίνεται µια
σοβαρή προσπάθεια επιτέλους η χώρα να αποκτήσει µια ολοκληρωµένη δοµή που θα υπερασπίζεται το µεγάλο αγαθό της ασφάλειας. Δεν νοείται κανένα ανθρώπινο δικαίωµα αν δεν έχουµε
προηγουµένως κατοχυρώσει, υπερασπίσει την ασφάλεια του
κάθε ατόµου, τη δυνατότητά του να είναι ελεύθερος, να εκφράζεται ελεύθερα, τη δυνατότητα κυρίως του αδύναµου και του
φτωχού συµπολίτη µας να υπερασπίζεται τις απόψεις του, τις
ιδέες του, χωρίς κίνδυνο της σωµατικής του ακεραιότητας. Να
υπερασπίζεται οποιαδήποτε άποψη είναι κατοχυρωµένη συνταγµατικά, διότι τότε θα πάµε σε άλλες εποχές και λογικές.
Η ασφάλεια είναι ταυτισµένη µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε
πρώτο και βασικό ανθρώπινο δικαίωµα την ατοµική ελευθερία.
Θαρρώ πως έχουµε τον τελευταίο καιρό ξεφύγει σε ένα µεγάλο
βαθµό. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουµε κάνει ένα κρίσιµο λάθος.
Και το κρίσιµο λάθος, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου
είναι ότι όταν γίνεται κατάχρηση ενός δικαιώµατος, καταργείται
από µόνο του.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να θέσουµε ως Κοινοβούλιο το ζήτηµα της ασφάλειας, της ελευθερίας και της προστασίας των δηµοκρατικών µας δικαιωµάτων ως ένα πρώτο ζήτηµα, κατοχυρώνοντας τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να κυκλοφορεί ελεύθερα σ’ αυτή τη χώρα, όποια ώρα θέλει, για οποιοδήποτε λόγο,
κινούµενος στο πλαίσιο της νοµιµότητας.
Όλες οι άλλες υπερβολές που κατά καιρούς κάνουµε οδηγούν
σε φαινόµενα σαν και αυτά του κέντρου της Αθήνας. Οδηγούν
σε φαινόµενα σαν και αυτά που είδαµε πριν από λίγες µέρες στην
Αθήνα µε τις καταστροφές. Οδηγούν τελικά σε µια αυτοκαταστροφική διαδικασία. Είµαι της άποψης ότι πρέπει να καταβάλλουµε όλοι µαζί µια προσπάθεια. Να απευθυνθούµε σε όλους
τους πολίτες.
Κατ’ αρχάς να δηµιουργήσουµε ένα αίσθηµα ασφάλειας σε
όλους, ότι υπάρχει κράτος. Δεν είναι δυνατόν σε κάποιες περιοχές ορισµένοι φιλότιµοι, µε µεγάλη πρωτοβουλία, να έχουν αναλάβει τη φύλαξη και την προστασία πολιτών ή γειτονιών. Αυτά
είναι απαράδεκτα πράγµατα.
Έχουµε επίσης φαινόµενα όπου κάποιοι ακραίοι επιχειρούν να
εµφανίζονται ως προστάτες, υποκαθιστώντας το κράτος. Αυτά
θα τελειώσουν. Και πρέπει να τα τελειώσουµε γρήγορα όλοι µαζί.
Να δώσουµε µια ισχυρή και αυστηρή απάντηση σε όλους αυτούς. Η Δηµοκρατία είναι εδώ, το κράτος δικαίου είναι εδώ. Οι
υπόλοιποι πρέπει να πάνε στα σπίτια τους, κυρίως αυτοί που πω-
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λούν προστασία στους πολίτες σήµερα εµφανιζόµενοι µε διάφορα ονόµατα και διάφορες ταµπέλες.
Γι’ αυτό πρέπει να σταθούµε µπροστά στο φαινόµενο του κέντρου της Αθήνας ως ένα φαινόµενο όπου παράγεται αυτό που
είναι εκτεταµένο στη χώρα, δυστυχώς, η ανοµία. Να την καταπολεµήσουµε µέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και να δώσουµε µια απάντηση καταλυτική. Να µην ξαναυπάρξει τέτοιο
φαινόµενο, όπως διακινητές ναρκωτικών, πορνεία, µια σειρά από
άλλα εγκλήµατα, βιαιοπραγίες σε βάρος απλών πολιτών που
πάνε στη δουλειά τους.
Αυτά θα τελειώσουν σύντοµα γιατί αυτή πρέπει να είναι η
απάντηση του κράτους δικαίου. Και σ’ αυτό καλώ να συµφωνήσουν όλοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τουλάχιστον είστε ελπίδα για
όλα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
βόρεια και δυτικά θεωρεία εβδοµήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί καθηγητές από το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου,
οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη στη Βουλή.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, µετά από τις προτάσεις που έκαναν κάποιοι συνάδελφοι, καταθέτω κάποιες µικρές τροποποιήσεις –
βελτιώσεις στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις – βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’ - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Θανάσης Παφίλης, έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλα αυτά τα φαινόµενα που περιγράψατε, κύριε Υπουργέ και περιγράφουν και άλλοι, είναι γέννηµα
ενός συστήµατος που σαπίζει, πεθαίνει και αναδύει τεράστια
µπόχα. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των ανεπτυγµένων και µη ανεπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών, µε προεξάρχουσα τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Κάποτε στην
Ελλάδα λέγαµε, θα γίνει σαν την Αµερική στον τοµέα της εγκληµατικότητας, των ναρκωτικών, της πορνείας κ.λπ.. Είναι χαρακτηριστικά του συστήµατος που υπηρετείτε. Και δεν πρόκειται
να µειωθούν ούτε µε µέτρα αστυνόµευσης. Θα αναπαράγονται
και, µάλιστα, µε γεωµετρική πρόοδο όσο ο πλούτος, που παράγεται, συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, όσο όλα είναι εµπόρευµα
που πωλείται και αγοράζεται, από την εργατική δύναµη πρώτα
απ’ όλα µέχρι τα ανθρώπινα όργανα, που δείχνουν και την ακραία
βαρβαρότητα ενός συστήµατος που λειτουργεί µε το νόµο του
κέρδους.
Το δεύτερο που θέλουµε να σηµειώσουµε είναι το εξής: Αν µε
όλα αυτά σχεδιάζετε να µετατρέψετε το κέντρο της Αθήνας σε
νεκρή ζώνη από κινητοποιήσεις εργαζοµένων, είστε µακριά νυχτωµένοι. Αν σχεδιάζετε παρελάσεις και όχι διαδηλώσεις, χρησιµοποιώντας όλους τους προβοκατόρικους µηχανισµούς που
για τριάντα χρόνια τουλάχιστον δεν πιάνονται και που χτυπούν
οργανωµένα και σχεδιασµένα κάθε φορά που ο λαός αναθαρρεί
και βγαίνει στο δρόµο, κάνετε ένα µεγάλο λάθος: Οι αγώνες δεν
πρόκειται να σταµατήσουν, ούτε πρόκειται να µετατραπεί η
Αθήνα -και συνολικά οι πόλεις της Ελλάδας- σε νεκροταφείο σε
µια στιγµή που ο εργαζόµενος, ο παραγωγός του πλούτου, καλείται να γυρίσει πενήντα χρόνια πίσω. Δεν πρόκειται να το πετύχετε.
Η θέση µας και η στάση µας σε όλα αυτά τα γεγονότα είναι
δεδοµένη. Και τώρα, επειδή αναπτύσσονται κάτι θεωρίες των
ακραίων, πιστεύουµε ότι ο λαός έχει εµπειρία. Γνωρίζει το ΚΚΕ,
γνωρίζει τον οργανωµένο πολιτικό αγώνα, γνωρίζει το πώς δρουν
οι ταξικές δυνάµεις. Και δεν πρόκειται, λέω, να σταµατήσουν.
Όσο γι’ αυτούς που χρησιµοποιούν αυτό ακριβώς το κάψιµο
και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία οργανωµένοι µηχανισµοί κάνουν
για να πουν ότι έχει νεκρώσει το κέντρο, θα κάνουµε µία απλή
ερώτηση: Στο Περιστέρι γίνονται διαδηλώσεις; Τα µισά µαγαζιά
κλείνουν. Στη Νέα Ιωνία γίνονται διαδηλώσεις, καψίµατα; Τα µισά
µαγαζιά κλείνουν. Και επαναλαµβάνω ότι είναι δεδοµένη η θέση
µας για όλα αυτά. Αυτό που κάνουν είναι να φοβίζουν. Κι έχουν
ως στόχο, είτε αυτοί που θεωρούν ότι µε το κάψιµο φέρνουν την
επανάσταση ή µε το πετροβόληµα είτε κάποιοι άλλοι που δρουν
οργανωµένα, το στήσιµο αυτού του σκηνικού του φόβου απέναντι στον κόσµο.
Λέµε, λοιπόν, ότι τα µαγαζιά κλείνουν από την πολιτική που
ακολουθείτε. Και ο λαός έχει υποχρέωση και να περιφρουρεί τις
διαδηλώσεις του και να µη δεχθεί σε καµµία περίπτωση περιορισµό αυτού του δικαιώµατος λόγω διαφόρων δικαιολογιών και
προσχηµάτων που προβάλλονται.
Να περάσω τώρα στο νοµοσχέδιο. Τοποθετήθηκε αναλυτικά
και η εισηγήτριά µας και ο Γιώργος Μαρίνος. Έθεσε ερωτήµατα
στα οποία δεν απάντησε κανένας και µάλιστα –θα έλεγα πάντα,
αλλά ειδικά σε αυτό το θέµα- µε επιστηµονικό τρόπο. Απάντηση
δεν πήραµε.
Το δεύτερο που θέλουµε να πούµε αφορά την τροπολογία.
Είναι δυνατόν; Φέρνετε τροπολογία µε δεκατέσσερα άρθρα -αν
ακούει και βλέπει κανείς τι γίνεται στη Βουλή, αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο ολόκληρο- που αφορά θέµατα υγείας, ενώ συζητάµε
τα θέµατα της ναυτιλίας. Κι έρχεστε εδώ να την περάσετε µε το
«έτσι θέλω». Είναι δυνατόν; Πού κολλάει, δηλαδή, αυτή η τροπολογία;
Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν δεκατέσσερα
άρθρα σε µία τροπολογία; Και να ήθελε να πει κανείς, υποστηρίζω το ένα ή το άλλο, δεν µπορεί. Είναι απαγορευτικό. Με το
«έτσι θέλω»; Αυτή είναι η δηµοκρατία; Εσείς έχετε κάνει τους κανονισµούς κι εσείς τους γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια.
Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και όλα µε τη διαδικασία του κατ’
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επείγοντος για να µη γίνει συζήτηση και πάρει χαµπάρι ο κόσµος.
Εµείς θέτουµε θέµα ότι πρέπει να αποσυρθεί. Φέρτε την ως
ξεχωριστό νοµοσχέδιο και να το συζητήσουµε.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας είναι σοβαρό -είναι
πολύ σοβαρό!- και ανοίγει επικίνδυνους δρόµους η ιστορία µε
τους ένοπλους φρουρούς. Λέτε ότι γίνεται για τη ναυτιλία. Η ναυτιλία έχει δύο παράγοντες. Τον πλούτο τον παράγουν εκείνοι που
θαλασσοπνίγονται, εκείνοι που δουλεύουν στα αµπάρια σε
άθλιες συνθήκες, εκείνοι που λείπουν εννιά και δέκα µήνες από
το σπίτι τους. Αυτοί τον παράγουν τον πλούτο. Δεν τον παράγουν
οι εφοπλιστές. Και ο µεγάλος τους πατριωτισµός φαίνεται. Δυόµισι χιλιάδες καράβια έχουν τα τελευταία χρόνια και ούτε ένα δεν
είναι εδώ. Εκατό χιλιάδες ήταν οι Έλληνες ναυτεργάτες, δεκαέξι
χιλιάδες είναι σήµερα. Και σήµερα που κάνουν επενδύσεις δισεκατοµµυρίων, πέντε χιλιάδες είναι άνεργοι. Και δουλεύουν υπό
άθλιες συνθήκες. Μπορεί να δίνουν κάποιους µισθούς, τους
οποίους αν τους διαιρέσεις µε το διάστηµα που ταξιδεύουν δεν
είναι πολύ µεγάλοι –απλά φαίνονται µεγάλοι- αλλά σε πόσους;
Τα πληρώµατα έχουν αφελληνιστεί τελείως. Δουλεύουν µε 300
και 400 ευρώ. Δούλους τους έχουν, σύγχρονους, τον 21ο αιώνα.
Άρα, όταν λέµε για ναυτιλία, να προσδιορίζουµε ποια είναι η
ναυτιλία. Είναι οι εφοπλιστές και είναι και οι ναυτεργάτες.
Εδώ υπάρχει το εξής αµίµητο για εσάς: Όλοι οι ναυτεργάτες
–και η ΠΝΟ, και τα άλλα σωµατεία- λένε «όχι». Και δεν κάνετε τον
κόπο ούτε καν να τους φωνάξετε. Κι έρχεστε εδώ και λέτε:
Τέρµα, αυτό υπηρετεί την ελληνική ναυτιλία. Πώς την υπηρετεί;
Αφού αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες αυτού του νόµου, αν
εφαρµοστεί, αυτοί, δηλαδή, που θα πεθάνουν σε τελευταία ανάλυση ή που θα καούν ζωντανοί ή που θα µείνουν όµηροι, είναι οι
ίδιοι οι ναυτεργάτες. Λέτε ότι θέλετε να τους προστατεύσετε. Και
σας λένε αυτοί, «όχι, δεν µας προστατεύετε, αλλά µας δηµιουργείτε περισσότερους κινδύνους».
Κατ’ αρχάς, υπάρχει το θέµα της πειρατείας; Φυσικά και υπάρχει. Το παραγνωρίζει κανένας; Όχι. Είναι απλό; Σήµερα έχουµε
να κάνουµε µε πιρόγες, µε µαχαίρια και άντε κανένα δίκαννο ή
καραµπίνα; Όχι. Σήµερα η πειρατεία είναι µία επιχείρηση τρισεκατοµµυρίων σε όλο τον κόσµο. Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν
µπορεί να διευθύνονται από διάφορους φτωχοδιάβολους ούτε
από κλεφτρόνια. Διευθύνονται από µεγάλα κυκλώµατα, διεθνή
κυκλώµατα, από επιφανείς παράγοντες –µε τις βίλες και τα
αστρονοµικά ποσά που έχουν- κι έχουν τέτοιους εξοπλισµούς
που αγγίζουν στρατιωτικούς εξοπλισµούς χωρών ολόκληρων. Με
αυτούς λέτε ότι θα πάνε να τα βάλουν οι ένοπλοι φρουροί για να
σταµατήσουν την πειρατεία. Είναι τέτοιο φαινόµενο. Και συνδέεται και µε άλλες πτυχές.
Κι επιτέλους, για να απαντήσετε και στο λαό: Όταν έχουµε διάφορες ναυτικές δυνάµεις, όπως η «Ατλάντα» στο Άντεν και στη
Σοµαλία, σε όλη εκείνη την περιοχή, λέτε ότι είναι για να σταµατήσουν οι πειρατείες. Ρωτάµε, λοιπόν: Τριάντα έξι πολεµικά
πλοία, αστακοί, στην περιοχή τι έκαναν; Τίποτε. Γιατί; Δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τους πειρατές; Μην τρελαθούµε. Δεν
µπορούν τριάντα έξι υπερσύγχρονα πολεµικά πλοία να τους αντιµετωπίσουν;
Γιατί δεν τους αντιµετωπίζουν και δεν σταµατάνε την πειρατεία
που αυξάνεται εκεί στην περιοχή; Γιατί δεν έχουν τέτοιο σκοπό.
Δεν πήγαν για την πειρατεία. Πήγαν για να προετοιµάσουν τις
πολεµικές επιχειρήσεις και τις παρεµβάσεις συνολικά και στην
Αφρική, αλλά και γενικότερα.
Γιατί οι εφοπλιστές ενδιαφέρονται τόσο πολύ τώρα και πιέζουν
κιόλας για τους ένοπλους φρουρούς; Γιατί έχουν πάρει φορτία
για να πάρουν µέρος στη µεταφορά πολεµικού εξοπλισµού, για
να βοηθήσουν δηλαδή τον πόλεµο που έρχεται στην περιοχή.
Αυτό δεν είναι άγνωστο, ούτε µυστικό, ούτε το έχουµε βρει εµείς,
είναι η πραγµατικότητα η ίδια. Άρα, λοιπόν, είναι πιο σύνθετο το
πρόβληµα συνολικά και αποκαλύπτει και ορισµένες πτυχές της
σύγχρονης πραγµατικότητας.
Πάµε και πρακτικά τώρα. Οι ένοπλοι θα αποτρέψουν τις επιθέσεις ή θα τις κλιµακώσουν; Να µιλήσουµε επιχειρησιακά. Τι
οπλισµό θα έχουν παραδείγµατος χάριν; Πέστε µας εσείς. Θα
έχουν βαριά πολυβόλα; Τι θα έχουν; Θα έχουν ρουκέτες; Τι θα
έχει µια οµάδα ένοπλη πάνω σ’ ένα πλοίο; Ας πούµε ότι έχει έναν
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σύγχρονο βαρύ οπλισµό. Οι πειρατές αυτόµατα θα µεγαλώσουν
το δικό τους. Δεν έχουν κανένα πρόβληµα, δισεκατοµµύρια
έχουν. Άρα, δεν λύνει τίποτα.
Και µπαίνουν τώρα, λοιπόν, τα ερωτήµατα. Αφού η ποιότητα
και η ποσότητα των όπλων θα πάει προς τα πάνω, γιατί αυτοί
γνωρίζοντας τι οπλισµό φέρουν θα έχουν καλύτερο, τι αποτελέσµατα θα έχουµε µετά; Ας πάρουµε την υπόθεση ότι υπάρξει
σύγκρουση. Τι λέτε ότι θα κάνουν αυτοί θα προστατεύσουν; Μιλάµε σοβαρά; Τι θα κάνει ένοπλη οµάδα πάνω σε πλοίο από οργανωµένη πειρατεία µε υπερσύγχρονα όπλα; Δεν ξέρω οι
αξιωµατικοί τι λένε. Φέρτε έναν αξιωµατικό να µας το εξηγήσει.
Επιχειρησιακά µιλάω. Άµα φύγουν πέντε ρουκέτες και σκάσουν
σ’ ένα χηµικό, στα κοντέινερ, που κουβαλάνε µέσα από ορούς
αίµατος µέχρι ό,τι πιο επικίνδυνο µπορεί να υπάρχει και που
ελέγχονται όλο το εικοσιτετράωρο και ψοφάνε στη δουλειά οι
ναυτεργάτες και όσοι είναι υπεύθυνοι εκεί, τι αποτέλεσµα θα
έχει; Ας πούµε ότι νικήθηκαν οι πειρατές, θα πάρω µια ακραία
περίπτωση, τι αποτέλεσµα θα έχει για τους ναυτεργάτες στο
πλοίο και συνολικά;
Αν σ’ αυτά τα ερωτήµατα που έβαλε ο Γιώργης Μαρίνος, που
ήταν είκοσι χρόνια στη θάλασσα και δέκα φορές έχει πέσει σε
πειρατείες, αν έχει βενζίνες, πετρέλαια, άλλα τοξικά, χηµικά και
ας πούµε ότι ηττηθούν οι πειρατές, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα
για τους ναυτεργάτες; Τους προστατεύετε τη ζωή ή στους στέλνετε στο θάνατο κατευθείαν; Δεν έχει άκρη λοιπόν και δεν είναι
λύση αυτή µε τους ένοπλους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Πέρα απ’ αυτό υπάρχουν τα ερωτήµατα που βάλαµε και δεν
απαντήσατε. Ο ναυτικός, όταν πάει στο καράβι, πάει για να δουλέψει, δεν πάει για να πολεµήσει. Δεν πάει σε εµπόλεµη ζώνη.
Μα, του λέτε έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί. Αυτό είναι κοροϊδία.
Δηλαδή, τι θα κάνει; Θα µείνει άνεργος; Θα σηκωθεί να φύγει;
Αφού, του λέει: «Ή θα πας ή δεν σε παίρνω στη δουλειά». Που
θα πάει µετά να βρει δουλειά; Ήδη είναι τέσσερις χιλιάδες άνεργοι. Αλλάζει ο χαρακτήρας, λοιπόν, του ναυτικού επαγγέλµατος.
Αλλάζει και ο χαρακτήρας και του ίδιου του πλοίου. Ο καπετάνιος
τι γίνεται πλέον; Γίνεται στρατιωτικός διοικητής, αφού έχει ένοπλο τµήµα. Δεν είναι καπετάνιος, ο οποίος διοικεί ένα καράβι που
κάνει εµπορικές µεταφορές. Παίζει ένα στρατιωτικό ρόλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό.
Άρα, λοιπόν, στα ερωτήµατα που σας θέσαµε δεν απαντήσαµε
πειστικά και εµείς σας λέµε ότι θα εκτεθείτε και άσχηµα. Θα υποχρεωθείτε -και αυτό είναι το λιγότερο- να απολογηθείτε για συµφορές που µπορεί να συµβούν. Και θα συµβούν. Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα συµβούν µε τους ένοπλους φρουρούς.
Υπάρχει άλλος δρόµος; Φυσικά υπάρχει άλλος δρόµος. Δηλαδή, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, η Διεθνής Επιτροπή του
ΟΗΕ του ΚΚΕ είναι που λέει όχι; Έγινε µεγάλη συζήτηση. Τι λέει;
Λέει ότι πρέπει να παρθούν άλλα µέτρα αποτρεπτικά. Μπορεί να
υπάρξει και εκπαίδευση του πληρώµατος µε χρήση πυροσβεστικών µέσων, κλπ, ορισµένα πράγµατα που µπορούν να αποτρέψουν, να χρησιµοποιηθούν ειδικοί δίαυλοι που είναι φρουρούµενοι, να υπάρξει φύλαξη των χωρικών υδάτων –πίεση δηλαδή- και των λιµανιών από τις χώρες. Υπάρχει το προηγούµενο
µε τη συµφωνία Ινδονησίας - Μαλαισίας -και δεν θυµάµαι ποιο
άλλο κράτος- που περιόρισε και σταµάτησε σχεδόν τις πειρατείες. Υπάρχει τέτοιος δρόµος, ο οποίος διασφαλίζει καλύτερα
και µε ασφάλεια. Γιατί δεν τον επιλέγετε; Δεν είπατε ούτε ένα
επιχείρηµα. Λέω να βγει ένας αξιωµατικός -γιατί δεν δώσατε τη
δυνατότητα να γίνει συζήτηση στην επιτροπή- ας έρθει ένας
υπεύθυνος αξιωµατικός να αναλάβει την ευθύνη και να πει ότι µε
τους ένοπλους είναι καλύτερα και ότι µπορεί να αντιµετωπίσει
αυτήν τη σύγχρονη πειρατεία.
Εµείς λέµε ότι αυτό δεν πρέπει να εφαρµοστεί. Να το ξανασκεφτείτε πολύ καλά, γιατί θα θρηνήσουµε ανθρώπινα θύµατα,
ανθρώπους που θαλασσοπνίγονται για να ζήσουν την οικογένεια
τους και δεν ξέρω ποιος θα βγει ωφεληµένος απ’ αυτήν την ιστορία. Πρέπει να το πείτε. Ποια ελληνική ναυτιλία, αφού ακόµα και
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ο IMO λέει όχι συνολικά, ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόµος.
Άλλα πράγµατα χρειάζονται να γίνουν.
Ας αφήσουµε το γενικό, εµείς σας λέµε συγκεκριµένα δρόµους που προτείνουν και οι ίδιοι, που µπορούν να διασφαλίσουν
καλύτερα, γιατί σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον -και αν σε λίγο καιρό
γίνει αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει στην περιοχή µε επίθεση στο
Ιράν και µε γενίκευση πιθανά του πολέµου, γιατί ο καπιταλισµός
από την κρίση ποτέ δεν έφυγε χωρίς γενικευµένους πολέµουςόλα αυτά θα αποτελούν ένα κενό γράµµα.
Δεν µπορούµε να σας πούµε ξανασκεφτείτε το, γιατί το έχετε
αποφασίσει και δεν ακούτε τίποτα. Αυτό που έχουµε να πούµε
είναι ότι πρέπει να παλέψουν οι ναυτεργάτες να µην εφαρµοστεί.
Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσµος για να µην εφαρµοστούν τέτοιου
είδους µέτρα. Και εµείς θα βοηθήσουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιο Παφίλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η αντιµετώπιση του µεγάλου αυτού ζητήµατος που έχει να
κάνει µε την ασφάλεια στα εµπορικά πλοία απαιτεί σαφώς ζήτηµα πολιτικής βούλησης για την περιφρούρησή τους και εµείς
επάνω στο συγκεκριµένο αυτό νόµο λέµε σαφώς ότι επί της
αρχής είµαστε θετικοί.
Τοποθετούµενοι ταυτόχρονα στην ουσία του προβλήµατος,
θεωρούµε ότι η πειρατεία δεν αντιµετωπίζεται αν δεν έχεις άρτια
εξοπλισµένο δυναµικό και αν το σύνολο του πληρώµατος δεν
είναι σε θέση να αποκρούσει µια τέτοια επίθεση πέρα από τις δυνάµεις, οι οποίες θα είναι ειδικά εκπαιδευµένες για να αντιµετωπίσουν την ενδεχόµενη επίθεση.
Έτσι, λοιπόν, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχει µια κατάφαση, η οποία ακολουθεί και τα άρθρα του νοµοσχεδίου, στα
οποία εµείς εκτός από το άρθρο 7 στο οποίο ψηφίζουµε
«ΠΑΡΩΝ» και το άρθρο 18 που ψηφίζουµε «ΟΧΙ», θεωρούµε ότι
η συγκεκριµένη αυτή νοµοθετική πρωτοβουλία αν αντιµετωπιζόταν στο πλαίσιο µιας ενιαίας και ολοκληρωµένης πολιτικής για
τη ναυτιλία θα ήταν ακόµα πιο θετική.
Είναι η βασική µας αρχή ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι εκ
των ων ουκ άνευ όχι απλά απαραίτητο, αλλά και µοναδική επιλογή για µια σοβαρή διακυβέρνηση της χώρας. Είναι εντελώς
περίεργο που οι τοµείς του τουρισµού και της ναυτιλίας που είναι
οι πιο σηµαντικοί για την ανάπτυξη της χώρας να µην έχουν αυτοτελή Υπουργεία. Φαίνεται, όµως, ότι κάποιοι θα ήθελαν να είναι
υποβαθµισµένη η χώρα µας, να µην έχει τη διοικητική εκείνη υποστήριξη για να ανταπεξέλθει στους µεγάλους στόχους επιβίωσης
του ελληνισµού. Κάποιοι βλέπουν τη διαχείριση αυτών των ζητηµάτων σαν περιστασιακή και αποσπασµατική υπόθεση, σαν υπόθεση η οποία δεν ενέχει τη βασική ευθύνη να έχουµε ολοκληρωµένη πολιτική, η οποία θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και την εισροή πόρων. Τα προηγούµενα χρόνια ζήσαµε
την Ελλάδα στις δύσκολες εποχές της να στηρίζεται στον τουρισµό και στους άδηλους πόρους από τη ναυτιλία, κυρίως από τη
ναυτιλία. Πιστεύουµε ότι η συγκεκριµένη φάση, την οποία διανύουµε, απαιτεί πρωτοβουλίες πολιτικές, οι οποίες θα οδηγούν
διεξοδικά στις εξελίξεις κατά τρόπο που οι Έλληνες θα αισθάνονται ότι βαίνουµε καλώς.
Στη φάση, την οποία διανύει αυτήν τη στιγµή η χώρα µας -θα
µου επιτρέψετε µια παρέκκλιση για να δώσω ένα σκεπτικό, κύριε
Πρόεδρε- βλέπουµε ότι έχει µπει σε µια άτυπη προεκλογική εκστρατεία µε µια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήµατος που
οφείλεται στην έλλειψη κοµµάτων αρχών, στην έλλειψη εσωκοµµατικής δηµοκρατίας και στην ανελαστικότητα που υπάρχει στη
διαµόρφωση νέων πολιτικών εναλλακτικών λύσεων.
Ζήσαµε -και ζούµε- σ’ αυτή την Αίθουσα τη διαπάλη δυο δογµατικών προσεγγίσεων: Τη δογµατική προσέγγιση που θεωρεί
ότι οι εντολές της τρόικας, οι εντολές της Λαγκάρντ, οι εντολές
του Σόιµπλε, είναι αυτές που θα καθορίσουν την πολιτική µας.
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Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα και τα βιώνουµε µέρα
παρά µέρα, όπου ακυρώνονται οµόθυµες και οµόφωνες αποφάσεις, ακόµα και πολιτικών Αρχηγών, όπως το παράδειγµα των
οµολογιούχων κάτω από 100.000 ευρώ για τους οποίους µέχρι
και πριν λίγες ηµέρες όλοι εγγυούνταν ότι θα υπάρξει κάποια
ρύθµιση.
Βλέπουµε ταυτόχρονα ότι καθυστερούν αδικαιολόγητα –εγώ
το έζησα στο παρελθόν- τα ζητήµατα της άρσης του καµποτάζ.
Υπήρξε πρόθεση από Υπουργούς. Ολοκλήρωση πολιτικής για δεκαετίες δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε, γιατί ταυτόχρονα δεν
υπήρξε και η προετοιµασία της επιβίωσης του εθνικού χώρου,
όσον αφορά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά και τους εργαζόµενους ναυτικούς µας.
Ζήσαµε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την απόφαση επιτέλους να γίνουν οι συντάξεις του ΝΑΤ συντάξεις ανθρώπινες
και άρχισε η πολιτεία να αναλαµβάνει σταδιακή στήριξη, ώστε να
τις µετατρέψει σε συντάξεις αξιοπρεπείς για ανθρώπους που θαλασσοδέρνονται. Και έρχεται η καταιγίδα διάλυσης του ταµείου,
υποκλοπής των κεφαλαίων του. Το θυµάµαι πολύ καλά αυτό,
γιατί προήδρευα µιας Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου όπου
λήφθηκε αυτή η πολύ µεγάλη απόφαση που είχαµε εισηγηθεί και
θεωρήθηκε ότι είχαµε αργήσει κιόλας να δικαιώσουµε αυτούς
τους ανθρώπους.
Βλέπει κανείς, λοιπόν, ότι η µια πλευρά, η δογµατική, κινείται
στη διάλυση συνολικά του κοινωνικού ιστού, στη συνολική υποβάθµιση του Έλληνα εργαζόµενου και στην καταρράκωση –θα
έλεγε κανείς- στην πτώση την επιχειρηµατική και επιφανείας του
οποιοδήποτε Έλληνα επενδυτή.
Γιατί γίνεται αυτή η µεγάλη προετοιµασία; Μήπως γίνεται γιατί
µετά από αυτές τις εκλογές, όπου θα είναι όλα τα κόµµατα θρύψαλα, πολυδιασπασµένα δεν θα υπάρχουν ισχυροί συνοµιλητές
απέναντι σε αυτούς τους µεγάλους αφεντάδες και αυτό αποτελεί
στόχευση, σχέδιο ή και πλεκτάνη ακόµη του συστήµατος που
είναι απέναντί µας; Γιατί τελικά κάποιοι εξακολουθούν και σήµερα ακόµη να θεωρούν ότι ο στηµένος µονόδροµος από εκείνη
την πλευρά της συγκεκριµένης µορφής δανείων και συµπράξεων
και προσχώρησης της δικής µας στάσης στο δικό τους κεκτηµένο είναι η µοναδική επιλογή;
Βλέπουµε ότι αυτή η µια πλευρά οδηγεί σε διαρκή ύφεση. Και
σήµερα αν µιλάµε, µιλάµε µε διαρκώς λιγότερα πλοία µε ελληνική σηµαία για παράδειγµα, γιατί ακριβώς χάνεται και η εµπιστοσύνη. Διότι αν ρωτήσουµε όλους αυτούς που έχουν τα
κεφάλαιά τους, θα δούµε ότι τα έχουν στο εξωτερικό. Διότι δεν
φοβούνται τόσο την πειρατεία στα στενά του Ινδικού, φοβούνται
την πειρατεία την πολιτική και την τραπεζική στην Ελλάδα. Αυτό
το οποίο συµβαίνει αυτή η στιγµή είναι τραγικό.
Θα ήθελα, επίσης, να πω για την άλλη πλευρά της στείρας άρνησης, η οποία ούτε µεταξύ της τα βρίσκει ούτε συµπλέει. Απλά
από ταµπούρια του καθενός ρίχνονται ριπές κατά βούληση απέναντι σε µια λάθος πολιτική που εκφράζεται από τη µια πλευρά.
Αναφέροµαι στην παραδοσιακή Αριστερά.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι χρειάζεται µια άλλη πρόταση, η
οποία δεν µπορεί να είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήµατος.
Θυµάµαι κάποτε το ΚΚΕ Μ-Λ έλεγε: «Εγώ να µαζέψω πενήντα
χιλιάδες στελέχη; Θα πάρω την εξουσία. Θα καταργήσω Κοινοβούλια, τα πάντα και θα κάνω δικτατορία του προλεταριάτου».
ΚΚΕ Μ-Λ, συνεπείς, σταλινικοί λενινιστές. Δεν είναι λύση αυτή.
Κατ’ αρχάς, λύση είναι να επιβιώσει ο ελληνισµός και οι Έλληνες, να υπάρξει η συνθετική πολιτική πρόταση, να υπάρξει ο βηµατισµός απέναντι στα µυθεύµατα αυτά που µας έχουν στήσει
από την άλλη πλευρά, ότι δήθεν δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος
δανεισµού. Ποιος είναι ο τρόπος δανεισµού της χώρας µας; Που
δεν µας δίνουν τίποτα και µετακυλύουν λογιστικά τους τόκους,
τα επιτόκιά τους, τα κέρδη τους από τον ένα λογαριασµό στον
άλλο, αλλάζοντας και τα χαρτιά εγγυήσεων και βάζοντας και το
αγγλικό δίκαιο;
Άρα, όταν έρθει η κρίσιµη στιγµή του Ιουνίου που δεν θα µπορεί καµµία κυβέρνηση να πάρει άλλα µέτρα ενάντια στους Έλληνες, ενάντια στους µισθούς και στις συντάξεις και άλλους
φόρους, τότε στο γενικό αναβρασµό και στην κοινωνική εξέγερση εκείνοι θα πουν: «Α, τι ωραία σας παγιδεύσαµε µε το αγ-
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γλικό δίκαιο. Τώρα θα σας πάρουµε το φυσικό αέριο αξίας 1 τρισεκατοµµυρίου ευρώ, τους υδρογονάνθρακες, τον ορυκτό
πλούτο και ό,τι φιλέτο υπάρχει στο ταµείο αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας». Θα βάλουν χέρι στα δικαιώµατα και παντού.
Θα βάλουν χέρι σε ό,τι είναι δηµόσιο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή
µέσα σε ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου.
Γιατί όλη η οµάδα εδώ παίζει αυτή τη στιγµή στην κατατροµοκράτηση του κόσµου περί δήθεν χρεοκοπίας, όταν δεν υφίσταται
τέτοιο ζήτηµα; Διότι ο προϋπολογισµός της Ελλάδας, ακόµη και
αν πηγαίνει προς τα κάτω στα έσοδα, είναι µε τα δικά µας λεφτά
και όχι µε τη δική τους ενίσχυση. Γιατί υπάρχει αυτή η τροµοκρατία περί χρεοκοπίας, στάσης εσωτερικών πληρωµών; Επειδή
έτρεµαν µέχρι χθες τη στάση εξωτερικών πληρωµών. Έχουµε
πολλά µυθεύµατα µαζί και επίθεση στον ελληνικό λαό «αν δεν
αποδεχτείς αυτό το µονόδροµο της καταστροφής που οδηγεί
στην ύφεση και στη χρεοκοπία όποτε εµείς αποφασίσουµε για
να στα πάρουµε, θα σου βάλουµε τους δηµοσκόπους να σου κάνουν όλα τα µαγειρέµατα» για να πείσουν την κοινή γνώµη ότι
έτσι σκέφτεται, όπως έλεγε ο κ. Νικολακόπουλος στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας προχθές εκ µέρους των δηµοσκόπων.
Δεν πιστεύω στις δηµοσκοπήσεις. Είναι τεχνική χειραγώγησης
της κοινής γνώµης. «Θα τιµωρήσουµε οιονδήποτε δεν συµµορφώνεται προς τας υποδείξεις των αφεντικών».
Είναι πολύ µακριά όλα αυτά. Το 70% ή το 80% του εκλογικού
Σώµατος ψάχνεται πώς θα αποφύγει τα χειρότερα και δεν στέκεται σε διλήµµατα τεχνητά. Οι βρεγµένοι δεν φοβούνται τη
βροχή και κυρίως δεν πείθονται από την προπαγάνδα.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι εµείς µε την
πολιτική µας αντιπρόταση, µε τις θέσεις τις οποίες σαν εποικοδοµητική αντιπολίτευση ή εποικοδοµητική –για µικρό διάστηµασυµπολίτευση καταθέσαµε –και καταθέτουµε διαρκώς- θεωρούµε ότι υπάρχει βηµατισµός εξόδου από την κρίση που περιλαµβάνει, όχι απλά θεσµικές και νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
αλλά και τη λειτουργία της αγοράς.
Το βασικό µας δόγµα είναι η επιβίωση του ελληνικού λαού και
όχι η επιβίωση των τραπεζιτών σε βάρος του ελληνικού λαού. Οι
τράπεζες για να ζήσουν θα πρέπει τα 150 δισεκατοµµύρια –µ’
αυτά που παίρνουν και τώρα- που εισπράττουν και αντιστοιχούν
στις καταθέσεις 180 δισεκατοµµυρίων που έχουν αποµείνει, να
κινήσουν την αγορά. Αν δεν τους ανήκουν τα 30 µε 35 δισεκατοµµύρια -όσα βάζει αυτήν τη στιγµή το ελληνικό δηµόσιο- σε
µετοχές, αυτές οι µετοχές να µην πάνε σε τραπεζίτες. Να πάνε
σε ασφαλιστικά ταµεία, να πάνε και στο ΝΑΤ –το συνδέω έντονα
αυτό- το οποίο κινδυνεύει πρώτο από όλα µε όλα αυτά τα µέτρα
που έχουν παρθεί, για να µη φθάσουµε τον Ιούνιο στην καταστροφή.
Σας το λέω αυτό, γιατί έρχεται η αγία Τρίτη της επόµενης
εβδοµάδας όπου θα κουβεντιάσουµε για τη σύµβαση. Και δεν θα
είναι κορύφωση µιας επιτυχίας. Θα είναι η κορύφωση ενός µεγάλου κινδύνου, µιας µεγάλης περιπέτειας στην οποία υπεισέρχεται η χώρα µας µέσα από τις λάθος πολιτικές στοχεύσεις, τις
οποίες έχει θέσει αυτή η ηγεσία, η οποία δεν αποτελεί µια ενιαία
αντίληψη και µε την πολυδιάσπαση δεν είναι σε θέση να χαράξει
και ενιαία πολιτική. Γι’ αυτό και απουσιάζει και από τη συζήτηση
–όπως έγινε σήµερα- για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Το έβαλαν στα πόδια οι Υπουργοί και χάθηκαν από το προσκήνιο. Αδυνατούν να παραστούν στο κοινοβουλευτικό τους καθήκον. Ο δε
Πρωθυπουργός αρνείται να έρθει να απαντήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα στις ερωτήσεις των πολιτικών Αρχηγών.
Άρα, λοιπόν, θα οδεύσουµε σε εκλογές. Πρέπει να οδεύσουµε
µε προγραµµατικό πολιτικό λόγο διεξόδου. Εδώ θα αξιολογηθεί
ο καθένας. Θεωρούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι πολύ µικρός
κρίκος που αν από µόνος του είναι αποµονωµένος, δεν έχει καµµία ιδιαίτερη αξία στη συνέχεια για την επίτευξη των στόχων.
Εµείς, λοιπόν, επί της αρχής συµφωνήσαµε. Όσον αφορά τα
συγκεκριµένα δύο άρθρα, λέµε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 7 και «ΟΧΙ»
στο άρθρο 18. Συµφωνούµε, επίσης, και µε τις τροπολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η επίδειξη της συνέπειας που είχαµε και έχουµε. Είχαµε συνέπεια στην αντίσταση
απέναντι στη λάθος πορεία του φθινοπώρου, µπήκαµε για να βάλουµε φρένο, αλλά δεν ήταν εφικτό. Κατέρρευσε η διαπραγµα-
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τευτική βάση την οποία εµείς είχαµε θέσει για µη περαιτέρω µείωση µισθών και συντάξεων και µη εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και έτσι δεν µπορούσαµε να ακολουθήσουµε. Τολµήσαµε
και τολµούµε να αντιστεκόµαστε στις λαθεµένες εξελίξεις και
τώρα αγωνιζόµαστε για τη συγκρότηση του εναλλακτικού πατριωτικού πόλου διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας µε όρους
αξιοπρέπειας των Ελλήνων, οικονοµικής επιβίωσης και θεσµικής
ανασυγκρότησης, που θα πρέπει να ακολουθήσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική διαπραγµάτευση νοµιµοποιεί τις διαφορετικές µατιές. Αυτό, άλλωστε, είναι
και το νόηµα και της πολιτικής ζωής και του Κοινοβουλίου. Όµως,
ορισµένα µεγέθη επιβάλλονται από τα πράγµατα τα οποία, κατά
τον Λένιν, αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΚΚΕ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τον θυµάστε, όταν σας συµφέρει.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: …τα γεγονότα και τα στοιχεία είναι ξεροκέφαλα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δίκαια, όµως.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Δύο µεγέθη είναι σαφή στην ελληνική
οικονοµία και δύο είναι οι καθαρές εισροές που συνεισφέρουν
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η µια είναι ο τουρισµός και η
άλλη η ναυτιλία.
Σύµφωνα µε µια µελέτη που είδα πρόσφατα από το τµήµα µελετών µιας µεγάλης ιδιωτικής τράπεζας, που την υπογράφει
ερευνητική οµάδα υπό τον καθηγητή κ. Γκίκα Χαρδούβαλη, οι
απασχολούµενοι στην Ελλάδα, των οποίων η ένταξη ως παραγωγική απασχόληση οφείλεται στον κύκλο εργασιών της ναυτιλίας, είναι διακόσιες είκοσι χιλιάδες άνθρωποι. Διακόσιες είκοσι
χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται στην Ελλάδα, λόγω ακριβώς
αυτής της ρωµαλέας συµµετοχής στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας.
Άρα, ούτως ή άλλως, επειδή συµµετέχουµε στη διεθνή κοινότητα, έπρεπε να µας απασχολεί ό,τι συµβαίνει σε ένα µεγάλο παραγωγικό κλάδο. Όταν µάλιστα είναι ο δεύτερος µεγάλος
πνεύµονάς σου -από τη µια πλευρά ο τουρισµός, από την άλλη
η ναυτιλία, αυτοί είναι οι πνεύµονες από τους οποίους αναπνέει
η Ελλάδα µε ίδιους πόρους- είναι καλό να τον παρακολουθούµε
πιο στενά και να είµαστε πράγµατι πολύ προσεκτικοί.
Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Έχει τύχει να έχω συµµετάσχει
σε πολλά διεθνή fora µε την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για το θέµα της πειρατείας.
Όλοι ξέρουµε ότι δεν είναι µόνο στον Ινδικό Ωκεανό και στο
Άντεν µε βάση τη Σοµαλία. Η πειρατεία στα στενά της Μαλάκα
είναι, επίσης, πολύ επίφοβη και δραστήρια. Τυχαίνει, όµως, να
έχει επικεντρωθεί η διεθνής προσοχή εκεί που, όπως ορθά είπε
ο κ. Παφίλης, η πειρατεία έχει ξεφύγει κατά ένα τµήµα από το
στάδιο των τοπικών φυλάρχων των Σοµαλών και έχει πάρει πιο
σύνθετη, πιο πολύπλοκη, πιο οργανωµένη µορφή και έχει γίνει
µια τεράστια επιχείρηση. Ωστόσο, θα σηµειώσω πως για όλους
µας είναι καλύτερη η αντιµετώπιση µέσω της οργανωµένης κρατικής παρέµβασης και πολεµικών πλοίων που αποτελούν και τη
φυσική ασπίδα προστασίας απέναντι στις σύνθετες επιχειρήσεις
πειρατείας.
Θα ήθελα να βεβαιώσω την Αίθουσα ότι µάλλον και ο Υπουργός και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ αναφέρονται
σε µια «Ατλάντα» που δεν υπάρχει. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκή
Ένωσης ονοµάζεται «Ατλάντα» και έχω την πεποίθηση ότι το
όνοµα προκύπτει από την ελληνική Αταλάντη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δυσφηµίζει και την πατρίδα µας!
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: «Αταλάντα» λέγεται η επιχείρηση, εάν
δείτε και την εισηγητική έκθεση του νόµου. Πιθανώς, κάποιος
προικισµένος ελληνιστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση διάλεξε το ελληνικό µυθολογικό πρόσωπο της Αταλάντης. Η Αταλάντη ήταν
δροµέας και κυνηγός πολύ αποτελεσµατική και εποµένως επέλεξε το όνοµα µιας Ελληνίδας κυνηγού, για να δείξει ότι κυνη-
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γάµε την πειρατεία.
Κατά τη γνώµη µου, η πιο αποτελεσµατική µορφή είναι αυτή η
µορφή, δηλαδή µια οργανωµένη διεθνής επιχείρηση υπό τη
σκέπη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τους κανόνες που κάθε φορά τίθενται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι για οικονοµικούς λόγους…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι τριάντα έξι πολεµικά πλοία στον
Κόλπο του Άντεν.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είναι πολύ λυπηρό που για λόγους οικονοµικούς η Ελλάδα αποσύρει τη συµµετοχή της. Σε µια εποχή
που εγείρονται ερωτήµατα για την ετοιµότητα της Ελλάδας να
είναι παρούσα εκεί που διακυβεύονται και εθνικά συµφέροντα,
είναι σκόπιµο η Ελλάδα να είναι παρούσα διαρκώς, σταθερά,
στον ύψιστο βαθµό.
Το θέµα που διαχειριζόµαστε σήµερα είναι µια πρακτική που
προέκυψε από την αδυναµία της συντονισµένης αυτής επιχείρησης να καλύψει όλα τα περιστατικά. Είναι µια πρακτική, που, καθόλου τυχαία, έχουν εγκαθιδρύσει έως τώρα εννέα κράτη, που
και τα εννέα διαθέτουν ισχυρούς στόλους και συµφέροντα στη
ναυτιλία, αρχίζοντας από τη Νορβηγία και τη Δανία και καταλήγοντας στην ηµέτερη Κύπρο. Άρα, απαντούν σε µια πρακτική
ανάγκη αυτά τα έθνη που έχουν ισχυρή ναυτική παρουσία στον
εµπορικό στόλο και θέλουν πάση θυσία να διαφυλάξουν τα συµφέροντά τους. Το ερώτηµα είναι: Είναι αυτός ο τρόπος ο καταλληλότερος; Και αν είναι αυτός ο τρόπος, τι διασφαλίσεις δηµιουργούνται; Γιατί υπάρχουν διπλά ερωτήµατα.
Το πρώτο είναι αυτό που γεννήθηκε τον περασµένο µήνα στην
Κεράλα στην Ινδία, όπου η ένοπλη φρουρά ενός ιταλικού εµπορικού πλοίου άνοιξε πυρ εναντίον Ινδών ψαράδων, θεωρώντας
ότι είναι πειρατές και αυτήν τη στιγµή η Ινδία ζητά να υπάρξουν,
όχι απλώς µέτρα και ποινές, αλλά λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας της εθνικής της κυριαρχίας, που παραβιάστηκε, και ζητά
να υπάρξουν αποσαφηνισµένοι κανόνες εµπλοκής. Πότε µπορεί
να υπάρξει εµπλοκή; Και αν υπάρξει τέτοια εµπλοκή, παρέχει,
για παράδειγµα, η Ελλάδα ασυλία σε όσους ένοπλους φρουρούς
χρησιµοποιήσουν, είτε δικαίως, είτε αδίκως, τα πυρά τους εναντίον είτε πειρατών είτε ψαράδων κατά λάθος;
Υπάρχει ένα µείζον ερώτηµα και είναι και το µείζον επιχείρηµα
της απόσυρσης των ανδρών του Λιµενικού. Γιατί, εάν σε τέτοια
εµπλοκή υπάρχουν ένστολοι του ελληνικού κράτους, αυτοµάτως
εµπλέκεται επισήµως και µε τον πιο βαθύ τρόπο η ελληνική έννοµη τάξη, το ελληνικό κράτος και εγκαλείται διεθνώς στον πυρήνα της υπόστασης του. Άρα, θα έπρεπε να λάβουµε ισχυρά
υπ’ όψιν µας ότι η παροχή ένοπλης προστασίας πρέπει να διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες εµπλοκής, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν οι δυνητικές επιπτώσεις είτε από την ορθή χρήση είτε
από τη λάθος χρήση των µέσων που τους διαθέτει η νοµοθεσία
µας.
Από εκεί και πέρα, απ’ ό,τι είδα στο νοµοσχέδιο, πιστεύω ότι
οι πιστοποιήσεις, κατά ISO κιόλας, που θα δοθούν, θα περιλαµβάνουν την υψηλότερη δυνατή πιστοποίηση, εποπτεία, σχετικά
µε το σε ποιους θα δοθεί η δυνατότητα, ώστε να υπάρχει και η
σωφροσύνη. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να διατεθεί αυτή η προστασία, εφόσον διασφαλιστεί ο υψηλός επαγγελµατισµός, εφόσον λυθούν τα θέµατα των κανόνων
της εµπλοκής, διότι σε τελευταία ανάλυση εγώ αντιλαµβάνοµαι
ότι λειτουργεί ως δύναµη αποτροπής. Γιατί, σε όλα αυτά τα φαινόµενα έχει παρατηρηθεί, ότι οι πειρατές, που είναι πολύ επαγγελµατίες, λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τον παράγοντα του
κόστους της επιχείρησης και στρέφονται κατά προτίµηση σε
εκείνους που δεν έχουν καν λάβει τα προστατευτικά µέτρα που
έλεγαν ο κ. Μαρίνος, ο Βουλευτής του ΚΚΕ, όπως και η εισηγήτρια του ΚΚΕ, τα πλέγµατα κ.λπ. και κατευθύνονται πάντα εκεί
που η λεία είναι πιο εύκολη, δεν έχει κόστος και το αποτέλεσµα
είναι βέβαιο.
Άρα οι ένοπλοι φρουροί, ως δύναµη αποτροπής έχει νόηµα,
στο βαθµό που είµαι βέβαιος ότι το Υπουργείο έχει λάβει υπ’ όψιν
ότι δεν πάµε στη λογική της ένοπλης προστασίας των πλοίων
µας µε την λογική των µπράβων στα µαγαζιά της παραλιακής,
αλλά πάµε για να παράσχουµε ασφάλεια, µε απόλυτα εξειδικευ-
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µένους, υψηλού επιπέδου άντρες και οργανωµένη κάθε λογής
µονάδα, µε απόλυτο σύστηµα ευθύνης και απόλυτους κανόνες
εµπλοκής.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πρόκληση και θεωρώ ότι εφόσον αποσαφηνίσουµε όλα αυτά τα σηµεία, κάνουµε και εµείς, ως ναυτικό
έθνος, ένα βήµα προστασίας όχι µόνο των ναυτιλιακών συµφερόντων των επιχειρήσεων αλλά και των ναυτικών. Διότι θα παρακαλούσα να λάβετε υπ’ όψιν σας τις µαρτυρίες του τι τράβηξαν
όσοι ήταν όµηροι των πειρατών, σε τι συνθήκες εκρατούντο, µε
τι τρόπο χρησιµοποιήθηκαν ως όµηροι και ανά πάσα στιγµή οι
οικογένειές τους αγωνιούσαν αν θα υπάρχουν, βλέποντας φωτογραφίες µε το µαχαίρι στο λαιµό ή το πιστόλι στον κρόταφο.
Δεν µιλάµε πάντα από την σκοπιά των επιχειρηµατιών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι ίδιοι λένε όχι. Αφού όλες οι οργανώσεις των ναυτεργατών λένε όχι. Πώς απαντάτε σε αυτό; Οι
προστατευόµενοι, κατά τη γνώµη σας, λένε όχι.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Λένε όχι; Εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχουν
και άλλες φωνές στη συζήτηση στην επιτροπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχουν.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σαφέστατα υπάρχουν και άλλες φωνές
και σαφέστατα υπάρχει και η κοινή λογική.
Προχωρώ και καταγράφω ένα συµπέρασµα που προέκυψε
από αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα συµπέρασµα ωριµότητας, πιστεύω, του πολιτικού συστήµατος και αφορά και µία αυτοκριτική,
αν θέλετε, λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης που ίσχυε
ως πριν από λίγο καιρό. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι εφόσον αφετηρία της συζήτησής µας είναι η προσφορά της εµπορικής ναυτιλίας στην εθνική οικονοµία δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουµε
ακόµα την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών του κράτους που προάγουν τα συµφέροντα αυτού του κλάδου της οικονοµίας µας.
Η ύπαρξη ενός συγκροτηµένου, ισχυρού Υπουργείου Ναυτιλίας είναι αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής κοινωνίας, της
ελληνικής πολιτείας για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και
όχι µόνο για το συµφέρον κάποιων επιχειρηµατιών ή των εφοπλιστών. Παντού αντιµετωπιζόµαστε ως ηγέτες σ’ αυτόν τον κλάδο.
Είναι ένα από τα µεγάλα χαρτιά της Ελλάδας αυτή η ισχυρή παρουσία του ελληνικού εµπορικού στόλου, του ελληνικού εφοπλισµού. Είναι τερατώδες, αντιφατικό και ακατανόητο να αποτελεί
το πιο ισχυρό κεφάλαιο που διαθέτεις στο εξωτερικό και να το
απαξιώνεις στο εσωτερικό.
Άρα, από τη σηµερινή µας συζήτηση κρατάω αυτή την αντίληψη ότι η ελληνική πολιτεία υπάρχει για να υπηρετεί την εθνική
οικονοµία και ένα από τα πρώτα θεµελιώδη που πρέπει να αποκαταστήσουµε είναι ένα λειτουργικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Αυτό ήταν ένα κέρδος της σηµερινής συζήτησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Ηρακλείου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που λέγεται; «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».
Προτείνω να συµπληρώσετε, για να έχει και µία σχέση µε το περιεχόµενο ο τίτλος, «όπως η πώληση του Νοσοκοµείου «Ερρίκος
Ντυνάν»». Όλοι το λέτε κόσµηµα. Ο κ. Λοβέρδος έχει πει ότι δεν
πωλείται, δεν κλείνει. Βλέπετε τα Πρακτικά της Βουλής, βλέπετε
τα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Τελικά δεν
κλείνει, αλλά πωλείται. Το λέει σαφέστατα η διάταξη µέσα και
έρχεται σε αυτό το νοµοσχέδιο για την πειρατεία µία πειρατική,
απ’ ό,τι φαίνεται τροπολογία. Εγώ προτείνω να το αποσύρετε και
να αποσύρετε και τα δεκατέσσερα άρθρα, αλλά πρώτα απ’ όλα
αυτό για το «Ντυνάν», διότι έχετε ένα νοµοσχέδιο µέσα σε ένα
άλλο νοµοσχέδιο.
Θα σας έλεγα ότι υποβαθµίζετε και την κοινοβουλευτική διαδικασία για άλλη µία φορά σε µία χώρα που ήδη έχει υποβαθµιστεί η δηµοκρατία από το γεγονός ότι έχουµε το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, την τρόικα και το µνηµόνιο που εφαρµόζεται.
Θεωρούµε απαράδεκτο, αντιδηµοκρατικό και αντικοινοβου-

7343

λευτικό τον τρόπο που προσπαθεί ο Υπουργός να περάσει την
ρύθµιση που θέλει για το «Ντυνάν». Κατέθεσε την τροπολογία
νύχτα, στα κρυφά και σε ένα εντελώς άσχετο νοµοσχέδιο µε τον
τίτλο που σας είπα πριν και η συγκεκριµένη ρύθµιση είχε κατατεθεί και στον εφαρµοστικό για την υγεία και απεσύρθη µετά από
τις αντιδράσεις όχι µόνο των κοµµάτων της αριστεράς, αλλά και
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που σήµερα όµως δεν µπορούν να εκφραστούν, όπως βλέπετε. Άρα, πρόκειται περί τεχνάσµατος το
οποίο εµπίπτει στις διατάξεις υποβάθµισης της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας γενικώς. Έχουν γίνει συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εκεί συνάδελφοι της συµπολίτευσης που είχαν ενταχθεί σε αυτή τη ρύθµιση, δεν το πήραν
αρχικά χαµπάρι, αλλά µετά κάποιοι τουλάχιστον αντέδρασαν.
Έχουµε λοιπόν δεκατέσσερα άρθρα, ένα νοµοσχέδιο που µιλάει για θέµατα υγείας πρόνοιας και τα µπλέκει µαζί µε τα θέµατα πειρατείας. Αν κάποιος µιλήσει για προχειρότητα, θα κάνει
λάθος. Εδώ πρόκειται για µία συνειδητή επιλογή. Η ρύθµιση αυτή
αφορά ένα θέµα που το έχουµε συζητήσει πολλές φορές και µε
πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και µε πρωτοβουλίες του κ. Κρεµαστινού που είναι Πρόεδρος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τώρα όλα αυτά τα πετάµε και ερχόµαστε να κάνουµε κάτι άλλο.
Στις συνεδριάσεις αυτές άλλαζε θέσεις συνεχώς ο Υπουργός.
Εµείς από την πλευρά µας είχαµε προτείνει –και επιµένουµε σε
αυτή την άποψη- ένταξη του «Ερρίκος Ντυνάν» στο ΕΣΥ. Και για
να µην µας λέει ο Υπουργός ότι αυτά δεν γίνονται, να του θυµίσουµε την απόφαση µιας άλλης κυβέρνησης, του ίδιου όµως
κόµµατος, του ΠΑΣΟΚ, µε το ν. 1821/1988, Υπουργός Υγείας
τότε ήταν ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής. Δύο
νοσοκοµεία του Ερυθρού Σταυρού, το «Κοργιαλένιο Μπενάκειο»
και το «Ασκληπιείο» Βούλας εντάχθηκαν στο ΕΣΥ.
Τώρα βέβαια θα µου πείτε άλλοι καιροί και θα µου πείτε; «Τι
πρέπει να κάνουµε; Μα, εδώ µειώνουµε τις εφηµερίες, πάµε να
κλείσουµε πενήντα νοσοκοµεία και εσείς θέλετε να φέρουµε το
«Ντυνάν» στο ΕΣΥ;». Εδώ το κλωτσάµε, το πετάµε και ακούγεται
ότι θα το πάρουν Άραβες τελικά. Να δούµε.
Καταγγέλλουµε λοιπόν αυτή την προσπάθεια της πλήρους
ιδιωτικοποίησης και της πώλησης σε κάποιον από τους επιχειρηµατικούς οµίλους κάτω από τη µύτη και µε την ανοχή των µνηµονιακών κυβερνήσεων της τρόικας. Καλούµε την Κυβέρνηση να
αποσύρει οριστικά αυτή τη φορά την τροπολογία που επιτρέπει
την πώληση του κοινωφελούς νοσηλευτικού ιδρύµατος «Ερρίκος
Ντυνάν».
Θα ήθελα να αναφερθώ όµως και σε ένα άλλο θέµα πάρα πολύ
σοβαρό, κατά τη γνώµη µου. Σύµφωνα µε τη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου και του Σωµατείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
µε την οποία εντάχθηκε το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» στο ΕΣΥ, παραχωρήθηκε τότε η χρήση και µάλιστα εσαεί και µάλιστα της οικοπεδικής έκταση των κτισµάτων
και παρακολουθηµάτων εντός αυτού, µε δικαιώµατα ανακαίνισης, επεκτάσεων κ.λπ. στο «Ερρίκος Ντυνάν». Με τον ιδρυτικό
νόµο παραχωρήθηκε ένα µέρος του παλαιού οικοπέδου µε µέτωπο στη λεωφόρο Μεσογείων, για να καταλαβαίνουµε ότι δεν
πρόκειται για ένα απλό οικόπεδο αλλά είναι ένα φιλέτο, τα όρια
του οποίου περιγράφονται µε ακρίβεια στο νόµο που συµπληρώνεται και µε αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραµµα. Με συµβολαιογραφική πράξη την περίοδο του 1993 το Σωµατείο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός µεταβίβασε αυθαιρέτως και παρανόµως σε
κοινοπραξία –την Βάγκον για όσους θέλουν να ξέρουν- στην
οποία συµµετείχε το «Ντυνάν», οικόπεδο πολύ µεγαλύτερο από
το οριζόµενο στον ιδρυτικό νόµο. Ενέταξε δηλαδή στη σηµερινή
δοµηµένη έκταση µέρος του οικοπέδου που ανήκε στη χρήση
του «Κοργιαλένιου Μπενάκειου» δηµόσιου νοσοκοµείου.
Αποτέλεσµα ήταν να συµπεριληφθούν στο εµπορικό κέντρο
που οικοδοµήθηκε µαζί µε το «Ντυνάν» κτίσµατα όπως για παράδειγµα το κατάστηµα «Ζαχαριάς» και «MEGA», τα οποία βρίσκονται επί οικοπέδου που κατά το νόµο ανήκει στη χρήση του
δηµόσιου νοσοκοµείου. Ουσιαστικά και πρακτικά ο συντελεστής
δόµησης που αφαιρέθηκε από το «Κοργιαλένιο Μπενάκειο», παραχωρήθηκε στους κατασκευαστές εν είδει αντιπαροχής. Το
2003 κατατέθηκε αγωγή από το «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» κατά
του Σωµατείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός µε την οποία αξιώ-

7344

νει να αποκατασταθούν τα συµφέροντά του όσον αφορά τη
χρήση του οικοπέδου.
Η υπόθεση αυτή ακόµα δεν έχει τελεσιδικήσει. Μετά από δύο
τουλάχιστον αναβολές η δικάσιµος έχει προσδιοριστεί για το
2014, παρακαλώ. Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο, να µου πείτε τι
είναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το αιτιολογικό της αναβολής
έχει προταθεί ακόµα και το εξωφρενικό ότι το ελληνικό δηµόσιο
δεν έχει πλήρη φάκελο και ενηµέρωση επί της υπόθεσης. Σε
σχέση µ’ αυτό το ζήτηµα προκύπτουν ερωτήµατα που απαιτούν
άµεση απάντηση από τη µεριά του Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργού, που µε τόση σπουδή και βιασύνη προωθεί την πώληση του «Ντυνάν».
Είναι σύµφωνη µε τους νόµους 1821/88 και 2802/92 η µεταβίβαση, δηλαδή η καταπάτηση χρήσης του ακινήτου έκτασης επτά
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τετραγωνικών µέτρων; Δεύτερον,
η τυχούσα πώληση, η µεταβίβαση συµπεριλαµβάνει και το καταπατηµένο δικαίωµα χρήσης, το οποίο έχει εσαεί το «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», ένα δηµόσιο νοσοκοµείο δηλαδή; Τρίτον, στην
προωθούµενη ρύθµιση θα προβλεφθεί η εξαίρεση του διεκδικούµενου από το «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», δηµόσιο νοσοκοµείο,
καταπατηθέντος τµήµατος του ακινήτου;
Ένα άλλο θέµα είναι η συνεργασία µε τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
κ.λπ.. Στην παράγραφο 1, κύριε Υπουργέ, του άρθρου 13, δίνετε
τη δυνατότητα στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, στα κέντρα υγείας και
τις µονάδες του ΟΚΑΝΑ να συνεργάζονται για την κάλυψη αναγκών τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, που ξέρετε
ότι δεν επαρκεί, µε γιατρούς, µε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, µε καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, αυτό που έχει συνηθιστεί να λέγεται µπλοκάκι.
Αυτό εδώ τι παράθυρο είναι; Ένα παράθυρο που ανοίγει και γίνεται µεγάλη πόρτα.
Και θέλω να µου πείτε, τι στιγµή που διαλύεται το ΕΣΥ, που
συγχωνεύονται και κλείνουν νοσοκοµεία, που ισχύει ο νόµος 1
προς 10 προσλήψεις στο δηµόσιο, µε τυµπανοκρουσίες, εντάσσονται οι µονάδες του ΟΚΑΝΑ στα δηµόσια νοσοκοµεία και παραπαίει ο ΕΟΠΥΥ, έρχεται το Υπουργείο Υγείας και ενταγµένο
πλήρως στη µνηµονιακή πολιτική για την υγεία και στην απόλυτα
νεοφιλελεύθερη λογική της απορρύθµισης των εργασιακών θέσεων, θεσπίζει µε αυτόν τον τρόπο το µπλοκάκι.
Δεν έφταναν όλα τα άλλα, δεν έφθαναν αυτά που κάνει το
Υπουργείο Εργασίας, έρχεται εδώ και φτιάχνει µία καινούργια
πόρτα. Ποιες είναι οι αξιοκρατικές προσλήψεις µε µπλοκάκι;
Ποιου ΑΣΕΠ; Ποια υγεία του λαού; Πείτε µου ποιά κοινωνική
ασφάλιση και ποιά κοινωνική πολιτική; Όλα γίνονται για τη διάλυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, όλα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Τέρµα οι προσλήψεις και µπλοκάκι τώρα στο δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Τη στιγµή που το Παιδιοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του «Αγία
Σοφία» είναι κλειστό από τον Οκτώβριο του 2011 και ο κ. Λοβέρδος και το Υπουργείο δεν έχουν κάνει τίποτα για την επαναλειτουργία του και εκθέτει σε κίνδυνο πολλά παιδιά που αντιµετωπίζουν καρδιοπάθειες στέλνοντάς τα στο «Ωνάσειο», που
όµως δεν τα δέχεται, έρχεται µε την παρούσα τροπολογία να διευκολύνει τη συνεργασία του «Αγία Σοφία» µε το «Μαριάννα
Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», έρχεται να διευκολύνει τους εθνικούς
ευεργέτες και την επαγγελµατική φιλανθρωπία εις βάρος του συστήµατος της δηµόσιας υγείας. Αυτή είναι η µνηµονιακή και η
νεοφιλελεύθερη λογική στην υγεία, µία πολιτική διάλυσης του
δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Και για να µη µας λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι κινδυνολογούµε,
θα ήθελα να ακούσετε σας παρακαλώ αυτό. Προχθές το βράδυ,
Τρίτη 13 Μαρτίου, έφεραν επειγόντως στο «Αγία Σοφία» από την
Πάτρα δύο νεογνά µε σοβαρά καρδιολογικά προβλήµατα και
επειδή το παιδιοκαρδιοχειρουργικό κέντρο είναι κλειστό, όπως
σας είπα πριν, επικοινώνησαν µε το «Ωνάσειο», το οποίο δεν τα
δέχθηκε. Έτσι τα νεογνά παραµένουν στο «Αγία Σοφία», µε ό,τι
αυτό µπορεί να σηµαίνει για την υγεία τους.
Πείτε µου αν και αυτό είναι κινδυνολογία. Εγώ σας µιλώ µε γε-
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γονότα και δεν είναι το µοναδικό γεγονός. Υπάρχουν τέτοια που
κανείς δεν τα απαντά και θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν σας
ενδιαφέρει, δεν έχετε απαντήσεις και γι’ αυτό δεν απαντάτε. Μιλάµε, λοιπόν, πάλι για την πειρατεία, αλλά για την πειρατεία µάλλον στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στο «Ερρίκος Ντυνάν» και στα
υπόλοιπα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16
Μαρτίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 643/37/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων.
2. Η µε αριθµό 642/36/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων που περιλαµβάνονται στο
νέο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20132016.
3. Η µε αριθµό 644/38/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση της Ανεξάρτητης Βουλευτού κ. Ντόρας Μπακογιάννη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου.
4. Η µε αριθµό 650/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ελένης Τσιαούση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε τα µέσα και τον εξοπλισµό του Λιµενικού Σώµατος στο Θρακικό Πέλαγος.
5. Η µε αριθµό 646/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τον Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προσλήψεις καθηγητών στο ελληνικό ανοικτό πανεπιστήµιο.
6. Η µε αριθµό 657/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικροµεσαίων αγροτών όσον αφορά την προµήθεια των καλλιεργητικών εφοδίων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 651/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το «κούρεµα» των οµολόγων των µικροεπενδυτών.
2. Η µε αριθµό 647/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για
τη «ρύθµιση της αγοράς παιγνίων».
3. Η µε αριθµό 652/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής.
4. Η µε αριθµό 648/13-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα –αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο για να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Έχουµε φέρει την τροπολογία αυτή για ζητήµατα και για θέµατα
τα οποία έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και είναι θέµατα που είχαµε
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στον προηγούµενο νόµο και αποσύραµε ακριβώς αυτήν την παράγραφο, γιατί είχαµε ακούσει αρκετές προτάσεις και θέσεις και
σκέψεις από πολλούς συναδέλφους. Έτσι, λοιπόν, έρχεται αυτή
η τροπολογία λαµβάνοντας υπ’ όψιν και αυτές τις προτάσεις και
σκέψεις που είχαν κάνει οι συνάδελφοι.
Επειδή λέχθηκε ότι πρόκειται για ένα νέο νοµοσχέδιο µε δεκατρία άρθρα θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν θέλουµε ξεχωριστά πράγµατα. Για λόγους καθαρά
νοµοτεχνικής επάρκειας και κατανόησης από τους συναδέλφους
αριθµήσαµε όλα τα θέµατα, τα οποία, όµως, έχουν οµοειδή χαρακτήρα. Αναφέροµαι πολύ συγκεκριµένα: Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στο «Ερρίκος Ντυνάν». Και επειδή λέχθηκε και από τον
κ. Κριτσωτάκη ότι εµείς φέρνουµε κάτι στα κρυφά, αν κάτι έχει
συζητηθεί πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ήταν το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» και τα προβλήµατά του και αναζητήσαµε πάρα πολλές φορές και δώσαµε
λύσεις και απαντήσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα που προέκυψαν.
Εδώ, ξεκαθαρίζεται κάτι που ο νόµος προβλέπει και εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι ο φορέας που έχει το «Ερρίκος Ντυνάν» µπορεί
να κάνει αξιοποίηση αυτών ακριβώς που προβλέπει ο νόµος. Αν
θέλει να το πουλήσει, αν θέλει να το αξιοποιήσει µε όποιον
τρόπο.
Επειδή, όµως, συζητήθηκε και τέθηκε το θέµα της καταπάτησης και αν είναι καταπατηµένα τι µπορεί να τα κάνει, προφανώς
εµείς δεν µπορούµε να το λύσουµε αυτήν τη στιγµή, αλλά όλα
αυτά προβλέπονται από το νόµο. Δεν µπορείς καταπατηµένη
έκταση να την αξιοποιήσεις, να την εκποιήσεις. Αυτό το θεωρώ
αυτονόητο.
Τα άλλα θέµατα που αριθµούνται µε τα υπόλοιπα άρθρα, αφορούν κυρίως τακτοποίηση επαγγελµάτων που εκκρεµούν εδώ και
καιρό και που πολλοί άνθρωποι µάλιστα εδώ και αρκετό καιρό
ταλαιπωρούνται και δεν µπορούν να δώσουν εξετάσεις για να
πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, όπως είναι οι ορθοδοντικοί, όπως είναι οι προσθετικοί, όπως είναι οι φυσικοί νοσοκοµείων, οι ακτινοφυσικοί. Είναι επιστήµονες, δηλαδή, που παρέχουν υπηρεσίες στα νοσοκοµεία και δεν µπορούν είτε να έχουν
την εξέλιξή τους µέσα στο νοσοκοµείο είτε δεν τους αναγνωρίζονται δικαιώµατα και έχει εποµένως η τροπολογία µας αυτόν το
σκοπό, να τακτοποιήσει και να βάλει τέλος σε αυτήν την εκκρεµότητα και να τους δώσει τη δυνατότητα ο κάθε ένας να έχει τη
θέση που του αξίζει και που του πρέπει.
Επίσης, θέλω να πω ότι δεν είναι ξεχωριστά ζητήµατα όλα
αυτά. Πάµε στην περίπτωση ενός κλάδου που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, κυρίως στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στις
επισκέπτριες υγείας που πάρα πολλά χρόνια -κακώς, πολύ καλώς
βεβαίως και αυτό είναι µια αυτοκριτική για όλους µας- δεν είχαν
τη δυνατότητα να εκφραστούν. Έτσι, δηµιουργούµε νοµικό πρόσωπο γι’ αυτόν τον κλάδο των επισκεπτριών υγείας.
Το επίµαχο άρθρο που αναφέρεται στη δυνατότητα συνεργασίας γιατρών µε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και µε τµήµατα του
ΟΚΑΝΑ, δεν ανοίγει καµµία κρυφή πόρτα για να µπορέσουν να
µπουν οι ιδιώτες ιατροί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Απλώς, θέλω
να θυµίσω και να επισηµάνω το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει
σε νησιωτικές περιοχές.
Θα αναφέρω πολύ συγκεκριµένα το Νησί της Ζακύνθου. Εκεί,
κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν γιατροί µίας ειδικότητας, παράδειγµα
καρδιολογίας, και το νοσοκοµείο δεν µπορεί να παρέχει υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα οι γιατροί που θέλουν
να παραµείνουν ιδιώτες, να συνεργαστούν και να παρέχουν εργασίες στο νοσοκοµείο.
Θα µου πείτε, γιατί δεν διορίζετε καρδιολόγους; Μα, σε επανειληµµένες προκηρύξεις, σε επανειληµµένα αιτήµατα είτε µε
διορισµό µόνιµου προσωπικού είτε µε το θεσµό των επικουρικών
γιατρών, δεν µπορούν να καλυφθούν οι θέσεις, γιατί δεν υπάρχει
ενδιαφέρον. Υπάρχουν, όµως, οι γιατροί που λειτουργούν εκεί.
Στη Νάξο υπήρχε παρόµοιο πρόβληµα. Σε πολλά νησιά, αλλά και
σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, όπου τυχαίνει να
υπάρχουν ειδικότητες που ασκούν το επάγγελµα του ιδιώτη γιατρού, πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τη διοίκηση του
νοσοκοµείου, αφού πάρει την έγκριση και αφού, βεβαίως, εµείς
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δούµε ότι δεν υπάρχει προσέλευση ενδιαφεροµένων. Τι θα πειράξει αν σε ένα µέρος, σε ένα αποµακρυσµένο νησί ο παιδίατρος
που είναι εκεί δουλεύει τρεις-τέσσερις ώρες και παρέχει υπηρεσίες δωρεάν στους πολίτες µέσα από το φορέα που είναι είτε
κέντρο υγείας είτε κάποιο µικρό νοσοκοµείο.
Αυτόν τον σκοπό θέλουµε να εξυπηρετήσουµε. Είναι ξεκάθαρος. Έχει ζητηθεί από συναδέλφους απ’ όλες τις πλευρές της
Βουλής και µάλιστα και η επικεφαλής υπεάρχης και ο αναπληρωτής υπεάρχης µετέφεραν προτάσεις και σκέψεις όλων των διοικήσεων των µικρών αυτών φορέων, να δώσουµε µια τέτοια
λύση και αυτό θέλουµε να κάνουµε βεβαίως µε πόρους που θα
βρει το ίδιο το νοσοκοµείο ή η ίδια υγειονοµική περιφέρεια. Δεν
υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο που να επισηµάνω.
Στη δε προσθήκη που κάναµε, έγιναν προσθήκες και αλλαγές
καθαρά νοµοτεχνικές. Μερικά κεφάλαια γράφονται εξαρχής για
να προστεθεί η προσθήκη. Παραδείγµατος χάριν, στη µεταφορά
των εργαζοµένων στην πρόνοια του Υπουργείου Υγείας προς το
Υπουργείο Εργασίας δεν είχαν προβλεφθεί εργαζόµενοι ΠΕ.
Αυτό ακριβώς προστίθεται.
Βεβαίως υπάρχει ένα σηµείο που αφορά στους εργαζόµενους
στα ΕΚΑΒ. Ξέρουµε πολύ καλά ότι εργάζονται µε πολύ σκληρές
συνθήκες. Σε αυτούς, λοιπόν, έγινε µία διευθέτηση, ώστε να τους
δοθεί µία επιπλέον δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης και
να δοθεί και η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να παρέχει τη
στολή των πληρωµάτων στα ασθενοφόρα, γιατί στις ρυθµίσεις
που είχαν γίνει, δεν δινόταν η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας
να παρέχει αυτό το επίδοµα για τα έξοδα της στολής.
Τρίτον, γίνεται µία ρύθµιση για την παρακράτηση λόγω του ενιαίου µισθολογίου.
Αυτά είναι. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτά που έχω
επισηµάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Υγείας, κ. Τιµοσίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Καρύδης, εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ: Επειδή ουσιαστικά στη συζήτηση και
επί της αρχής µιλήσαµε για τα άρθρα, θέλω να κάνω µόνο κάποια
σχόλια.
Συζητήθηκε µε πολύ ένταση ο χαρακτήρας του νοµοσχεδίου
αυτού. Εµείς πιστεύουµε ότι παρ’ όλες τις επιφυλάξεις που δικαιολογηµένα µπορεί να υπάρχουν από άλλες πολιτικές δυνάµεις, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να συµπληρώσει κενά στη
νοµοθεσία µας που άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα έχουν συµπληρώσει και σε συνδυασµό µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ,
τον ΟΗΕ, τον ΙΜΟ µπορούµε να δώσουµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα σε ένα µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει σήµερα. Πιστεύω
ότι όσο κινούµαστε στα άκρα ή όσο λέµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο
θα λύσει όλα τα προβλήµατα ή από την άλλη πλευρά, όσο λέµε
ότι αν δεν το κάνουµε αυτό και δεν πρέπει να το κάνουµε γιατί
θα χειροτερέψουµε την κατάσταση, δεν πρόκειται να φέρουµε
καµµία πρόοδο.
Γιατί κι εγώ εύλογα θα µπορούσα να ρωτήσω από την πλευρά
µου, αν µέχρι τώρα τα µέτρα που είχε προτέινει ο ΙΜΟ, θεωρητικά ή πρακτικά εφαρµόζονται, γιατί έχουµε παράδειγµα τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από τέσσερις χιλιάδες ναυτικούς σε
όλον τον κόσµο να έχουν υποστεί ένοπλη επίθεση, περίπου πάνω
από χίλιοι να έχουν κρατηθεί αιχµάλωτοι και πάρα πολλοί απ’ αυτούς να έχουν χρησιµοποιηθεί και ως ανθρώπινες ασπίδες; Άρα,
σηµαίνει ότι και το σύστηµα µόνο της κρατικής ή διακρατικής ή
κοινοτικής βοήθειας δεν είναι αποτελεσµατικό. Μιλούµε για θαλάσσιες περιοχές εκατοντάδων χιλιάδων µιλίων και κανένα σύστηµα, αν δεν υπάρξει συνδυασµός δεν θα είναι αποτελεσµατικό.
Το δεύτερο θέµα στο οποίο θέλω να κάνω ένα σχόλιο, είναι το
θέµα γενικότερα του Υπουργείου Ναυτιλίας για το οποίο µίλησαν
κι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ ευθαρσώς θέλω να πω ότι ενώ πριν
από δυόµισι χρόνια σχεδιάστηκε µία µεταρρύθµιση, για την πολιτικοποίηση αυτού του Υπουργείου, αυτή η µεταρρύθµιση,
εφαρµόστηκε µε τόσο πρόχειρο και µε τόσο κακό τρόπο, που ουσιαστικά «κάηκε» στην πορεία, µε αποτέλεσµα ακόµα κι αυτή η
µεγάλη αλλαγή που έγινε, που ήταν προϊόν διεκδίκησης και αίτηµα χρόνων, η δηµιουργία, δηλαδή, του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος, ενώ είχε αποδώσει πάρα πολλά, να έχει υπο-
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βαθµιστεί στη συνείδηση των εµπλεκοµένων. Σε συνθήκες κρίσης, ίσως ένα δίδαγµα από όλα αυτά είναι ότι πρέπει να αποφεύγουµε τους πειραµατισµούς και τους ερασιτεχνισµούς.
Πιστεύω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να επανασυσταθεί, έως ότου η Δηµόσια Διοίκηση ή γενικότερα το ελληνικό
κράτος µπορέσει πραγµατικά να υλοποιήσει και να επιβάλει αλλαγές άλλες που θα δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στη ναυτιλία µας και θα βοηθούν στην αποτελεσµατική λειτουργία της.
Άρα, πιστεύω ότι σε αυτήν τη φάση ή στην αµέσως επόµενη
φάση, η επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας όπως ήταν
στο παρελθόν, είναι η λύση που πραγµατικά θα άρει πολλά προβλήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί.
Όσον αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, υπήρξαν και
από τη συζήτηση στην επιτροπή διάφορα αιτήµατα. Νοµίζω ότι
καλό θα είναι να τα επαναφέρουµε, γιατί και ο κύριος Υπουργός
είπε ότι σε λίγες µέρες µπορεί να µαζέψει κάποιες διατάξεις και
να τις φέρει σε κάποιο καινούργιο νοµοθέτηµα προς υλοποίηση.
Άρα, θυµίζω ότι αν και δεν έχουµε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου -και όπως λένε όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν υπάρχει επιβάρυνση- η νοµοθετική ρύθµιση για την προαγωγή των
αστυφυλάκων, ανακριτικών υπαλλήλων που σήµερα γίνεται σε
δέκα, δεκαπέντε και είκοσι πέντε χρόνια για τους βαθµούς του
υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόµου, αν πάει σε λιγότερα χρόνια, στα επτά, δώδεκα και είκοσι δύο για να παρακολουθήσει αντίστοιχους κλάδους όπως η ΣΜΥ και η ΣΤΥΑ στις
υπόλοιπες Ένοπλες Δυνάµεις, είναι µία δίκαιη ρύθµιση και πρέπει να τη φέρετε.
Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την εξαίρεση καταβολής του παραβόλου για τις µηνύσεις των αστυνοµικών, πού είναι ένα θέµα
που αφορά συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και
για την εκπροσώπηση της ΠΟΑΣΥ, της Ελληνικής Αστυνοµίας δηλαδή στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, που αφορά µια κοινή πρωτοβουλία µε το Υπουργείο Άµυνας.
Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, το
αίτηµα που έχει υποβληθεί για την παραγωγική σχολή ΤΕΜΑ πρέπει να γίνει αποδεκτό, διότι δεν έχει επιβάρυνση από το Γενικό
Λογιστήριο, άρα δεν χρειάζεται έκθεση και είναι και µια δίκαιη
αντιµετώπιση. Γιατί δεν µπορεί να έχουµε σήµερα ανθυπαστυνόµους που έχουν βγει από τις παραγωγικές σχολές και στην ουσία
να είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επειδή είχαν µπει στο παρελθόν πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις και να έχουµε αστυφύλακες οι οποίοι έχουν µπει µε πανελλήνιες και είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Άρα, δικαιούνται κι αυτοί εφόσον έχουν
παρακολουθήσει πάνω από δύο χρόνια εκπαίδευση στις παραγωγικές σχολές, να µπουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Το δεύτερο θέµα, αφορά µια τροπολογία που φέρνετε για
τους λιµενικούς όπου λέτε ότι µετά από είκοσι πέντε χρόνια σύµφωνα µε το συνταξιοδοτικό νόµο, θα µπορούν να παίρνουν εφάπαξ µε αίτησή τους αν θέλουν να φύγουν από την υπηρεσία. Το
δίκαιο είναι γι αυτούς που υπηρετούν ή είναι στο Λιµενικό Σώµα,
στις Ειδικές Δυνάµεις, είναι πιλότοι, είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι και αφού µπορούν να φύγουν στα είκοσι τρία χρόνια, αυτό
να γίνεται και για το εφάπαξ. Θα είναι πολύ άδικο δηλαδή ένστολοι οι οποίοι σύµφωνα µε το νόµο φεύγουν στα είκοσι τρία χρόνια και συνταξιοδοτούνται, να περιµένουν δυο χρόνια αδίκως,
κάτι που θα πλήξει την οικογενειακή τους κατάσταση σε µια πολύ
δύσκολη εποχή, για να πάρουν αυτό που δικαιούνται από το νόµο
ως εφάπαξ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρύδη, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω και εγώ να τονίσω µε τη σειρά µου για µία
ακόµη φορά ότι πρόκειται περί ενός πολύ σηµαντικού νοµοσχεδίου, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις, µε τις συνεχώς αυξανόµενες τάσεις του φαινοµένου της
πειρατείας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ασφάλεια κυρίως των ναυτικών, αφού το πλοίο και τα επιχειρηµατικά µέσα
είναι ήδη διασφαλισµένα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήθελα επίσης να κάνω µία-δύο παρατηρήσεις. Βλέπω ότι ουσιαστικά δεχθήκατε την τροπολογία την οποία είχα καταθέσει για
την υπαγωγή του Τµήµατος Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόµων στην ανώτερη βαθµίδα -µάλλον χρειάζεται
διόρθωση, κύριε Υπουργέ- της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αφού
δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να προκληθούν κανενός είδους δυσλειτουργίες τόσο οικονοµικής όσο και υπηρεσιακής
υφής.
Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από το ακαδηµαϊκό
έτος 2009-2010 και έπειτα, είχαν δικαίωµα εισαγωγής στο ΤΕΜΑ
και οι αστυνοµικοί που εισήχθησαν στη Σχολή Αστυφυλάκων
µέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή, αστυνοµικοί ανώτερης εκπαίδευσης, δίνουν εξετάσεις για να προαχθούν σε σχολή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πάντως, όπως κατατίθεται και µε
τη σχετική τροπολογία του κυρίου Υπουργού, νοµίζω ότι αποκαθίσταται ένα πολύ δίκαιο αίτηµα. Επιπροσθέτως, αυτό που έχω
να τονίσω είναι ότι στο ΤΕΜΑ οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ανάλογα µε το αντικείµενό τους από διακεκριµένους καθηγητές της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, ενώ στη σχολή, υλοποιούνται πλήθος εξειδικευµένων σεµιναρίων.
Επίσης, υπάρχει µία σχετική τροπολογία που έχω καταθέσει
και αφορά το άρθρο 20. Κρίνουµε σκόπιµο, κύριε Υπουργέ, να
προστεθούν και οι δασικοί υπάλληλοι δασοπροστασίας, καθώς
και οι φύλακες θύρας του άρθρου 267, του ν. 86/1969, διότι πολλές φορές διώκονται για τα αστυνοµικά και προανακριτικά τους
καθήκοντα.
Επίσης, για το θέµα της τροπολογίας που αφορά το Υπουργείο Υγείας –έφυγε ο κύριος Υπουργός- θέλω να σας υπενθυµίσω ότι αφορά την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων για
τους εργαζόµενους του «Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου». Είναι ένα ζήτηµα το οποίο και ο κ. Λοβέρδος, αλλά και ο
Υφυπουργός κ. Τιµοσίδης, είχαν δεσµευθεί ότι θα φέρουν στη
Βουλή. Σας θυµίζω ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012, αναρτήθηκε
στο site του Υπουργείου Υγείας το προσχέδιο νόµου του Υπουργείου. Όντως υπήρχε η συγκεκριµένη πρόβλεψη, όµως ποτέ δεν
υλοποιήθηκε.
Ολοκληρώνοντας, ήθελα να πω ότι όσον αφορά την πολιτική
µας, που αφορά την επανασύσταση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας έχουµε µία διαφορετική φιλοσοφία. Είµαστε υπέρ της
επανιδρύσεως του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε το Λιµενικό Σώµα. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι πειραµατισµοί και
οι παλινωδίες των τελευταίων δυόµισι ετών, ταυτόχρονα µε την
αποψίλωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, οδηγούν µαθηµατικά στην απαξίωση του σηµαντικότερου κλάδου της ελληνικής
οικονοµίας, που είναι η ελληνική εµπορική ναυτιλία.
Όσον αφορά το ενιαίο δόγµα εσωτερικής ασφάλειας, το Λιµενικό Σώµα µέχρι πρότινος είχε διττό ρόλο, δηλαδή από τη µια
στην υπηρεσία της εµπορικής µας ναυτιλίας και από την άλλη,
βέβαια, στην εξυπηρέτηση των συνόρων αλλά και της ασφάλειας
της χώρας µας µε καθήκοντα Ακτοφυλακής. Εποµένως, κύριε
Υπουργέ, εµείς πιστεύουµε στο ενιαίο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, πιστεύουµε στην ενίσχυσή του. Σαφώς ήταν θετική η θεσµική σας παρέµβαση µε τη σύσταση αρχηγείου, όµως
η περαιτέρω αποψίλωση των οργανισµών, αλλά και των υπηρεσιών του Υπουργείου σίγουρα αποδυναµώνει τη µεγάλη ελληνική
εµπορική ναυτιλία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε εξαιρετική τη
στιγµή για το Κοινοβούλιο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο εµείς
το χαρακτηρίζουµε ως το πλέον επικίνδυνο και το τεκµηριώσαµε.
Είναι προκλητικό, ένα νοµοσχέδιο που ρισκάρονται ανθρώπινες
ζωές και αυτό δεν το βρίσκουµε συχνά. Εµείς λέµε καθαρά ότι
θα το βρείτε µπροστά σας. Ελπίζουµε, ευχόµαστε να µη ζήσουµε
τραγωδίες, όµως αυτοί που θα το ψηφίσουν -ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΛΑΟΣ- θα έχουν βαριές ευθύνες.
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Βεβαίως, δεν θα την πληρώσουν οι εφοπλιστές. Αυτοί απολαµβάνουν κέρδη, προνόµια, αφορολόγητο πετρέλαιο και εισόδηµα
και γι’ αυτό τους στηρίζετε. Για το λαό όµως και τους ναυτεργάτες, που κόβονται συντάξεις, µισθοί, άρση καµποτάζ, ανεργία,
κατάργηση ακόµα και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που
είχαν µε τη διάλυση του ΝΑΤ, τώρα τους βάζουν µέσα και από
αυτό το νοµοθέτηµα, να ρισκάρουν και τη ζωή τους και σακάτηδες να µένουν. Ελπίζω να µην τα δούµε. Ευχόµαστε, αλλά αυτά
είναι ευχές. Ήδη, µε την απόσυρση του άρθρου 12, ο Υπουργός
αναφέρθηκε ότι το κάνει γιατί µεταξύ άλλων, πώς θα µπορέσει
να αντιµετωπίσει σε κρατικό επίπεδο ακόµη και θανάτους; Άρα,
το βλέπουν και όµως το προωθούν. Εµείς το καταψηφίζουµε,
όπως καταψηφίζουµε και τα περισσότερα άρθρα του.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο σε αυτήν την τροπολογία που είναι νοµοσχέδιο µε τα 14 άρθρα και βέβαια δίκαια
και ο κ. Τιµοσίδης, έκανε ολόκληρη εισήγηση για µία τροπολογία.
Τέτοιο πράγµα δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά έτσι είναι, εκφυλισµός
είναι και εδώ. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει ζητήµατα στην
κατεύθυνση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής της και δείχνει την
απόφασή της να επιταχύνει και µέτρα που είχε αποφασίσει.
Κοιτάξτε να σας πω. Για το Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν» τι κάνει;
Λύνει νοµικά εµπόδια, για να µπορέσει να αξιοποιήσει το νοσηλευτικό ίδρυµα για κάθε µορφής επιχειρηµατική δραστηριότητα,
όπως πώληση, εκµίσθωση κ.λπ.. Είναι απαράδεκτο. Οι διαµαρτυρίες είναι απ’ όλες τις πτέρυγες της Αίθουσας. Σε αυτήν την
κατεύθυνση µάλιστα δεν είναι µόνο η εµπορευµατοποίησή του,
είναι ότι τα λαϊκά στρώµατα είτε άµεσα είτε µέσω των ασφαλιστικών ταµείων, θα πληρώνουν πολύ περισσότερο για υπηρεσίες
υγείας, ενώ οι εργαζόµενοι, θα υποστούν τα αποτελέσµατα όλων
αυτών των αντεργατικών µέτρων, προκειµένου η επιχείρηση «Ερρίκος Ντυνάν» να είναι ανταγωνιστική και κερδοφόρα. Εµείς το
λέµε καθαρά: Αυτό το νοσοκοµείο πρέπει να περάσει 100% στο
δηµόσιο, να λειτουργήσει µε τον κρατικό προϋπολογισµό, να
στελεχωθεί µε µόνιµο προσωπικό πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης και να παρέχει υπηρεσίες εντελώς δωρεάν σε όλους
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Το ίδιο κάνετε και στα υπόλοιπα άρθρα. Παίρνετε µέτρα, για
να επισηµοποιήσετε τον εµπειρισµό υπαλλήλων που ασχολούνται µε προσθετικά είδη για ανάπηρους και δεν προσπαθείτε να
φτιάξετε µία σχολή να εκπαιδεύει τέτοιο προσωπικό που είναι
ανάγκη. Και γιατί το φέρνετε εδώ και δεν το φέρνετε σε ένα άλλο
νοµοσχέδιο, να το ανοίξετε, να ακούσετε προτάσεις, να το βελτιώσετε;
Ακόµα, παίρνετε µέτρα, που όχι µόνο δεν αναβαθµίζουν το νοσηλευτικό επάγγελµα και τις σπουδές αλλά ούτε καν καλύπτουν
τις ανάγκες των σπουδαστών. Αλλά τι κάνετε; Με κριτήριο τις
κρατικές περικοπές, καταργείτε ένα µέρος των δηµόσιων επαγγελµατικών σχολών, στις οποίες βρίσκουν διέξοδο κυρίως παιδιά
από φτωχές λαϊκές οικογένειες, και διατηρείτε τις αντίστοιχες
ιδιωτικές σχολές, οι οποίες αφ’ ενός και θα χρυσοπληρώνονται
και αφ’ ετέρου θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις µονάδες
υγείας µε απόφοιτους αυτής της βαθµίδας.
Δεν θα µπω στα άλλα άρθρα αλλά κάνουµε έκκληση και στο
Προεδρείο της Βουλής, να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία µε τα
14 άρθρα και να συζητηθεί σαν αυτόνοµο νοµοσχέδιο.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν
και εκ µέρους των Υπουργών. Μυρίζουν ρουσφέτια και µυρίζουν
αδικίες. Ειδικά µία είναι σκάνδαλο. Σήµερα το γράφουν και οι
εφηµερίδες.
Μιλάω για την τροπολογία µε αριθµό 815, µε υπογραφές του
Υφυπουργού κ. Όθωνα και του κ. Σαχινίδη. Εδώ διευκολύνεται ο
προµηθευτής στον κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού. Μάλιστα, το αναφέρει και η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που το συνοδεύει.
Επίσης, ο προµηθευτής δεν δίνει εγγυητική επιστολή. Εδώ
είναι η µεθοδολογία, αυτή για την οποία έχουν ξεσηκωθεί και οι
πέτρες, των γερµανικών υποβρυχίων που γέρνουν και έχουν προπληρωθεί. Επιτέλους, αποσύρετέ τα! Είναι πρόκληση. Επειδή θα
πάµε σε εκλογές, περνάτε ό,τι έχετε και δεν έχετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
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Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και θα κλείσει ο κύκλος µε τον κ. Αϊβαλιώτη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο, όπως είπα και στην οµιλία µου, όχι µόνο δεν
αντιµετωπίζει το πρόβληµα, αλλά δηµιουργεί και άλλα προβλήµατα και µάλιστα επικίνδυνα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Εµείς το
καταψηφίζουµε, όπως και τα περισσότερα άρθρα.
Αυτήν τη στιγµή, όµως, εµπαίζεται το Κοινοβούλιο και προσβάλλονται οι Βουλευτές. Και µιλάω για την τροπολογία. Δεν
θέλω να µιλήσω επί της ουσίας της τροπολογίας. Νοµίζω ότι ο
κ. Κριτσωτάκης έκανε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση. Κάλεσα
τον κύριο Υπουργό να την αποσύρει. Δεν µου απάντησε, απλώς
ανέπτυξε το γιατί ενός νοµοσχεδίου. Άρα, έτσι και αλλιώς δεν
είναι µια τροπολογίας αλλά νοµοσχέδιο, το οποίο προσπάθησαν
ήδη να το περάσουν. Αυτήν τη στιγµή, µιλάµε για υπεράσπιση
της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας η οποία καταλύεται.
Καλώ τους εισηγητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους όλων των κοµµάτων να πάρουν θέση. Θα δεχθούν αυτήν
την κατάλυση ή δεν θα τη δεχθούν; Πρέπει όλοι να αναλάβουµε
τις ευθύνες µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουλόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο κ. Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στηρίζουµε την τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας, όπως και τις τροπολογίες της κ. Ρενταρή και
του κ. Πλακιωτάκη για τους αστυνοµικούς και τους αγροφύλακες, αλλά και τους αποφοίτους του Τµήµατος Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων της Σχολής Μετεκπαίδευσης
και Επιµόρφωσης της Αστυνοµίας, ανεξαρτήτως του έτους αποφοιτήσεως. Οι τροπολογίες της κ. Ρενταρή και του κ. Πλακιωτάκη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επαναλαµβάνω ότι είναι ανοιχτά τα αιτήµατα της ΠΟΑΣΥ και
της ΠΟΑΞΙΑ. Θα ήθελα, όµως, να ακούσω, κύριε Υπουργέ, τι
ακριβώς έχει συµβεί. Θα έρθουν οι ρυθµίσεις µε νοµοθέτηµα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης; Αυτά που είχε πει ο κ. Παπουτσής στην
επιτροπή ισχύουν; Θα έρθουν ως ρύθµιση σε ένα νοµοθέτηµα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας;
Εν πάση περιπτώσει τι µπορεί να γίνει τώρα, γιατί οι αστυνοµικοί δεν µπορούν να περιµένουν. Έχουν και την ιστορία µε το εφάπαξ, τις συντάξεις τους, τα οδοιπορικά που εκκρεµούν εδώ και
καιρό. Θα ήθελα να µάθω, πότε θα λυθούν οριστικά τα ζητήµατα
που έχουν θέσει και η ΠΟΑΣΥ και η ΠΟΑΞΙΑ.
Επίσης οι συνοριοφύλακες δεν µπορεί να είναι οι παρακατιανοί
της υπόθεσης. Οι συνοριοφύλακες, έχουν ζητήσει τις αµοιβαίες
και έκτακτες µεταθέσεις αστυφυλάκων. Έχουν συγκεκριµένα αιτήµατα. Κατέθεσα το υπόµνηµά τους στην πρωτολογία µου.
Το άρθρο 19, είναι πλέον µε τη νέα ρύθµιση το άρθρο 18. Το
ξαναλέµε για να γίνει σαφές. Δεν κατάλαβα την τοποθέτηση της
κ. Ρενταρή, η οποία προέρχεται και από ακριτική περιοχή. Ξέρει
την αντίδραση που υπάρχει στην κοινωνία του Έβρου. Δεν θέλουν κέντρο υποδοχής. Το λένε µε κάθε τρόπο.
Επιτέλους δεν είναι δευτεροκλασάτοι οι Έλληνες ακρίτες που
θα πρέπει να τους φορτώσουµε το κέντρο υποδοχής λαθροµεταναστών και περαιτέρω να αποσπούµε προσωπικό από τους
ΟΤΑ και τους δήµους για να κάνουν τους µπέιµπι σίτερ και τους
µπάτλερ στους λαθροµετανάστες οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι.
Επιτέλους έλεος! Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα. Έχει γονατίσει.
Δεν έχει άπειρους πόρους. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε τα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα ούτε η Ελβετία. Τα νοσοκοµεία γονάτισαν. Εδώ
ήρθε ο συνάδελφος του κ. Τιµοσίδη, ο κ. Λοβέρδος και µας είπε
την περίφηµη φράση «τέρµα η τσάµπα καλοσύνη», την οποία
αποτίµησε σε 400 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Τόσο στοιχίζει η
δωρεάν περίθαλψη για τους λαθροµετανάστες.
Δεν αντέχουν τα σχολεία µας, οι παιδικοί σταθµοί, οι δηµόσιες
υπηρεσίες. Έχει γονατίσει η υποδοµή του κράτους. Έχουµε εγκληµατικότητα και ανεργία. Τώρα τους βάζουµε και µπάτλερ στα
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κέντρα υποδοχής.
Επιτέλους έλεος! Αποσύρετε το άρθρο 18 και βγείτε αµέσως
από το Δουβλίνο ΙΙ. Δεν είµαστε τα κορόιδα της Ευρώπης. Μην
κάνετε συνεχώς τα χατίρια της Μέρκελ και όλων αυτών των
πλούσιων της Ευρώπης, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Λουξεµβούργου, της Γαλλίας κ.λπ. Ας πάρουν και αυτοί δυο εκατοµµύρια λαθροµετανάστες, ας έχουν και αυτοί το 20% του πληθυσµού
τους λαθροµετανάστες, για να δουν και αυτοί τη γλύκα. Επιτέλους η Ελλάδα δεν είναι το κορόιδο της Ευρώπης!
Τελειώνω, λέγοντας ότι είναι πολύ σωστή η ρύθµιση για την
ενιαία τεχνική βάση, για τα πτητικά µέσα της ΕΛΑΣ, του Λιµενικού
Σώµατος και της Πυροσβεστικής. Είναι πάγιο αίτηµα. Χρόνια το
περιµέναµε. Απορώ γιατί δεν είχε γίνει τόσο καιρό. Είναι πτητικά
µέσα πανάκριβα, τα οποία δεν επισκευάζονταν, δεν ήταν έτοιµα
επιχειρησιακά.
Επιτέλους γίνεται µια ενιαία τεχνική βάση. Έτσι ο ελληνικός
λαός θα βλέπει ότι αυτά που πλήρωσε, παραδείγµατος χάριν
στις πυρκαγιές, επιτέλους τίθενται στη διάθεση του σκοπού για
τον οποίο έχουν αγοραστεί και αναφέροµαι στα πτητικά µέσα.
Όταν δεν υπάρχει Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, γίνεται
όλο αυτό το µπάχαλο, ενώ υπάρχουν ένα σωρό άχρηστες υπηρεσίες και Υπουργεία. Ανέφερα ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω γιατί
υπάρχει, όπως επίσης δεν καταλαβαίνω πώς µια χώρα που είναι
πάµφτωχη, που έχει χρεοκοπήσει, συνεχίζει να επιδοτεί αθλήµατα, όπως είναι το µπριτζ, το µπέιζµπολ, το κρίκετ και η µαλακόσφαιρα. Οι όροι είναι από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού και το υπογράφει ο κ. Νικητιάδης. Το έχω καταθέσει δέκα
φορές στα Πρακτικά της Βουλής.
Επιτέλους αυτός ο πολιτικός µαλακοσφαιρισµός πρέπει να
πάρει ένα τέλος. Η Ελλάδα δεν αντέχει να πετάει λεφτά από το
παράθυρο, να χρηµατοδοτεί ένα σωρό άχρηστες υπηρεσίες και
αθλήµατα, όταν ο κόσµος πεινάει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Υπάρχει ένα τεράστιο θέµα µε την
τροπολογία. Δεν είναι τροπολογία, είναι δεκατέσσερα άρθρα. Το
Προεδρείο της Βουλής έπρεπε να απορρίψει αυτήν την τροπολογία. Είναι άσχετη µε το νοµοσχέδιο. Απορούµε µε το θράσος
που υπάρχει τελικά. Δεν µπορεί να πει κανείς κάτι διαφορετικό.
Δεν καταλαβαίνετε τίποτα; Από όλες τις πτέρυγες το λένε.
Φέρτε το ξεχωριστά να το συζητήσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί βιάζεστε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί το φέρνετε τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι τώρα. Έχει κατατεθεί…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ας µιλήσουν Βουλευτές από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι δικοί µας Βουλευτές, του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Δεν πέρασε από την πόρτα
και το φέρατε από το παράθυρο. Γιατί δεν περάσατε το «Ερρίκος
Ντυνάν» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να γίνει
συζήτηση; Επειδή δεν θα είχατε πλειοψηφία;
Εµείς δεν έχουµε καµµία µεγάλη εκτίµηση σε όλα αυτά που γίνονται εδώ. Το έχουµε πει πολλές φορές. Έχετε ξεπεράσει κάθε
όριο πλέον, µε τροπολογία δεκατεσσάρων άρθρων, συν τα υπόλοιπα που καταγγέλλονται. Τι θέλετε να πετύχετε δηλαδή;
Πρέπει κατά τη γνώµη µας να τοποθετηθούν, όπως σωστά ειπώθηκε, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων
πάνω σε αυτό το θέµα. Δεν υπάρχει θέµα αµφισβήτησης της δεδηλωµένης ή όχι. Είναι ουσιαστικό πολιτικό θέµα. Δεν συµφωνούν πάρα πολλοί. Μπορεί να είναι µειοψηφία. Έρχεστε λοιπόν
να το περάσετε νύχτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µια παρατήρηση να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυµίσω ότι η τροπολογία δεν κατατέθηκε σήµερα. Έχει γίνει µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Έχει κατατεθεί έγκαιρα. Ήταν εις γνώση όλων. Απλώς
αυτό θέλω να τονίσω.
Έγινε ίσως παρεξήγηση για το άρθρο 13, που µιλάει για τη
ρύθµιση θεµάτων νοσοκοµείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ.
Θέλω να κάνουµε µια διευκρίνιση για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και
τα κέντρα υγείας νησιωτικών, ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών και τον οργανισµό κατά των ναρκωτικών. Να προσθέσουµε αυτήν την παράγραφο, γιατί όπως είπα και στην τοποθέτησή µου και την επεξήγηση που έκανα, ο στόχος αυτού του
άρθρου ήταν να εξυπηρετηθούν περιοχές, που δυστυχώς µετά
από πολλές προκηρύξεις, παραµένουν άγονες. Δεν υπάρχει προθυµία ούτε για µόνιµο προσωπικό ούτε για επικουρικό προσωπικό.
Θέλουµε να αξιοποιηθούν οι ειδικότητες που υπάρχουν σ’
αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα µε τη συναίνεση τη δική σας και
του Σώµατος, να καταγραφεί αυτή η διευκρίνιση, για να µην
υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη ότι πάµε να κάνουµε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κατατεθεί στα
Πρακτικά και να διανεµηθεί, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα το καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ:…µε ιδίους πόρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν θέλετε κάτι θα
σας δώσω το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …ένα αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μουλόπουλε,
µισό λεπτό σας παρακαλώ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε οι Βουλευτές που δώσαµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση δεν τη
δώσαµε εν λευκώ. Δεν δώσαµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση για να κάνει οτιδήποτε άλλο, εκτός από ό,τι είναι κατεπείγον για την αντιµετώπιση της κρίσης που αντιµετωπίζει σήµερα
η χώρα. Για τίποτα άλλο τουλάχιστον ο οµιλών δεν έχει δώσει
ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου.
Και πρέπει να γνωρίζετε επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουµε
συνηθίσει στο παρελθόν να ψηφίζουµε εδώ νοµοσχέδια, ή και
τροπολογίες σε νοµοσχέδια, έχοντας υπ’ όψιν τη δεδηλωµένη
πλειοψηφία της Βουλής για τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις από
το 1974 µέχρι σήµερα -µε εξαίρεση τη µικρή περίοδο του 1989
που δεν ήταν µονοκοµµατική κυβέρνηση και του Μαρτίου του
1990 που ήταν οι δυο αλλεπάλληλες κυβερνήσεις Τζανετάκη και
Ζολώτα. Από εκεί και πέρα -το λέω για όσους δεν γνωρίζουν προφανώς το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής- δεν είναι δεδοµένη η πλειοψηφία κάθε φορά που ζητάτε εσείς µια απόφαση
του Σώµατος. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές στο παρελθόν -υπό οµαλές
όµως συνθήκες που µια κυβέρνηση είχε πλήρη την εµπιστοσύνη
της Βουλής όχι για ειδικό σκοπό, όχι µια κυβέρνηση συνεργασίας
για συγκεκριµένα θέµατα, συγκεκριµένης αποστολής- ακόµα και
µια τροπολογία η οποία δεν ήταν σχετική µε συζητούµενο νοµοσχέδιο, είχαµε την πρακτική να ερωτώνται οι εκπρόσωποι όλων
των κοµµάτων αν δέχονται να εισαχθεί προς συζήτηση µια
άσχετη τροπολογία. Και µάλιστα έχει συµβεί πολλές φορές.
Υπενθυµίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν, τροπολογία του
Υπουργού Αθλητισµού που είχε φέρει για θέµα που είχε να κάνει
µε τη FIFA και το ποδόσφαιρο. Κατά καθήκον ως Πρόεδρος του
Σώµατος είχα ρωτήσει τους εκπροσώπους των κοµµάτων, που
υποτίθεται ότι θα ρωτούσαν τα κόµµατά τους, αν δέχεται η
Βουλή να περάσει άσχετη τροπολογία στο νοµοσχέδιο που συζητείται και στο οποίο ο τότε Υφυπουργός Αθλητισµού την εισηγείτο. Και είχε και δίκιο µάλιστα.
Σας βεβαιώ ότι την εποµένη -ήταν µάλιστα Πέµπτη πρωί- ήρθε
ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και µου είπε; «Πρόεδρε,
υπάρχει πρόβληµα, γιατί αρκετοί Βουλευτές του κόµµατός µου
δεν συµφωνούν». Ήρθε εν συνεχεία ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και µου είπε «αν όλοι συµφωνήσουν, τότε
ναι». Και λέει σωστά ότι «εφόσον -ενώ όλοι λέµε ότι το θέµα αυτό
είναι σωστό για να λυθεί η εκκρεµότητα- υπάρχει επιφύλαξη
έστω και από µια πλευρά, δεν συµφωνούµε και εµείς». Το ίδιο
είχε πει θυµάµαι ο κ. Κωνσταντόπουλος ή ο εκπρόσωπός του από
την άλλη πλευρά. Και βέβαια τότε ο Υπουργός απέσυρε την τροπολογία –του είχα πει άλλωστε τη γνώµη µου- και την κατέθεσε
την εποµένη ως κανονικό νοµοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να εντάξουµε άσχετη τροπολογία η οποία δεν έχει την οµοφωνία του Σώµατος, όπως δεσµευτικά για τους απόντες Βουλευτές µπορούν να το εκφράσουν
οι εκπρόσωποί τους. Αλλιώτικα παραβιάζουν και το Σύνταγµα και
τον Κανονισµό της Βουλής.
Ο Υπουργός Υγείας είναι και συνταγµατολόγος ο ίδιος. Δυστυχώς όπως πληροφορούµαι από τον κ. Τιµοσίδη είναι ασθενής.
Όχι σοβαρά, άλλα έχει έναν πυρετό και δεν µπορούσε να έρθει.
Πιστεύω ότι αν ο ίδιος είχε έρθει εδώ, δεν θα επέµενε.
Μπορείτε, αγαπητέ κύριε Τιµοσίδη -απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση- αυτά τα 14 άρθρα να τα καταθέσετε εντός της ηµέρας ως
αυτοτελές νοµοσχέδιο. Φέρτε το και ως κατεπείγον. Αρκεί εµείς
να µπορούµε τουλάχιστον να διαβάσουµε, να δούµε τι προτείνετε στη Βουλή των Ελλήνων.
Το έχω πει χίλιες φορές. Η Βουλή δεν είναι ένα πρωτόκολλο
όπου µπορεί οποιοσδήποτε Υπουργός, οποιασδήποτε κυβέρνησης, ό,τι θέλει να γίνει νόµος του κράτους να πηγαίνει και να το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρωτοκολλεί.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα παραµείνω. Δε θέλω καν να έχω
σχέση µε όλη αυτήν τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν. Θα είναι
σαν ό,τι λέω και κάνω τριάντα οκτώ χρόνια εδώ µέσα, ό,τι έκανα
έντεκα σχεδόν χρόνια ως Πρόεδρος της Βουλής, να τα παίρνω
πίσω. Δεν το µπορώ.
Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έχει Πρωθυπουργό. Υποθέτω ότι συντονίζεται κατά το νόµο
περί ευθύνης Υπουργών. Να σεβαστούν τη Βουλή. Μπορεί όλα
τα συµφέροντα σήµερα να διασύρουν το Κοινοβούλιο, µπορεί
ένα κοµµάτι του λαού τους πλείστους των Βουλευτών, χωρίς να
τους γνωρίζει κατ’ όψιν, να χειραγωγείται ώστε να τους ελεεινολογεί, αλλά δεν είναι δυνατόν η Βουλή, όσοι έχουµε τσίπα, να
ανεχόµεθα αυτήν την κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Τιµοσίδης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε, θα
πάρει το λόγο ο κ. Τιµοσίδης. Μπορεί να έχει να πει κάτι που θα
σας καλύψει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον κ. Τιµοσίδη τον ξέρω, τον
εκτιµώ. Είναι από τους νέους Βουλευτές που έδωσε δείγµατα
γραφής σεβασµού. Όµως όπως ξέρετε το νοµοθετικό έργο, η
νοµοθετική πρωτοβουλία ανήκει στην Κυβέρνηση και ασκείται
από τους Υπουργούς. Ο κ. Τιµοσίδης, είναι υποχρεωµένος να
υπερασπιστεί µια πράξη που ίσως και ο ίδιος και εν πάση περιπτώσει και ως Βουλευτής, δε θα τη χειροκροτούσε. Δεν θέλω να
τον βάλω στη δοκιµασία να τον κοιτάζω να λέει πράγµατα που
οφείλει να τα πει, διότι είναι οι απόψεις του Υπουργού του που
µεταφέρει, τον οποίον επίσης εκτιµώ. Αλλά εκτιµώ περισσότερο
το Σύνταγµα που ορκίστηκα να σέβοµαι και να υπηρετώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς το θέµα του «Ερρίκος
Ντυνάν» αφορά ένα άρθρο. Για να µη φανεί ότι όλη η τροπολογία
έχει να κάνει µε αυτό το θέµα.
Θέλω επίσης να τονίσω ιδιαίτερα ότι για καλύτερη ανάγνωση
αυτών των παρεµβάσεων που κάναµε έχουµε βάλει σε αρίθµηση
ως άρθρα θέµατα οµοειδή. Τακτοποίηση, δηλαδή, ζητηµάτων
που έχουν να κάνουν µε την απόδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ή δυνατότητας παροχής υπηρεσιών επιστηµόνων τους
οποίους δεν είχαµε τακτοποιήσει.
Φέρνω το παράδειγµα των ακτινοφυσικών, των φυσικών νοσοκοµείων, που ενώ παρέχουν υπηρεσίες, δεν κατατάσσονται ούτε
στο επιστηµονικό ούτε στο ιατρικό ούτε στο λοιπό προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Θέλω να πω, επίσης, ότι –και δεν θυµάµαι αν το τόνισα- αυτό
που ήρθε εδώ, έχει ακολουθήσει την κανονική διαδικασία κι έχει
αποφασιστεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εκεί υπήρξαν διαφωνίες…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ψέµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εκεί υπήρξαν διαφωνίες, υπήρξαν αντιρρήσεις
από αρκετούς συναδέλφους. Στο τέλος, όµως, ακριβώς σε αυτό
κατέληξε. Και συναίνεσαν και οι εκπρόσωποι του ΛΑΟΣ και της
Νέας Δηµοκρατίας και βεβαίως και οι συνάδελφοι από το
ΠΑΣΟΚ. Και υπήρξε η δέσµευση του Υπουργού να φέρει αυτήν
την πρόταση προς ψήφιση στη Βουλή.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο καθένας θα εκφράσει ελεύθερα
τη δική του άποψη. Δεν είναι, όµως ούτε κάτι πραξικοπηµατικό
ούτε κάτι που ήλθε τελευταία στιγµή ούτε κάτι που εµείς θέλουµε
να το φέρουµε έτσι και να ξεγελάσουµε κάποιον.
Θέλω να κλείσω µε το θέµα του «Ερρίκος Ντυνάν». Αν κάτι
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πρέπει να θυµηθούµε είναι ότι τα ζητήµατα, τα προβλήµατα των
εργαζοµένων αλλά γενικότερα της λειτουργίας του «Ερρίκος
Ντυνάν», έχουν έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εγώ µπορώ να θυµηθώ έξι ή επτά φορές όπου µε τους εργαζόµενους, µε εκπροσώπους από τη διοίκηση, µε εκπροσώπους εργαζοµένων έχει γίνει κατ’ επανάληψη αυτή η συζήτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Όχι αυτή. Η αντίθετη συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Για το «Ωνάσειο».
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εποµένως, εµείς παραµένουµε σε αυτό. Και θα
περιµένουµε την κρίση των συναδέλφων.
Για το «Ωνάσειο», επειδή αναφερθήκατε τώρα, πράγµατι υπάρχει µία εκκρεµότητα, κύριε συνάδελφε. Την έχουµε δει. Η δική
µας η παραίνεση ήταν να τακτοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Υπάρχουν, όµως, κι άλλα ζητήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε τον
έλεγχο των δηµοσίων λογιστικών που αφορούν στις πληρωµές
που πρέπει να κάνει η διοίκηση του «Ωνάσειο». Αναµένουµε από
εκεί τις δικές της αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνας
έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Είναι βέβαιο ότι η συζήτηση γύρω από το βασικό αντικείµενο του νοµοσχεδίου που αφορά την προστασία των πλοίων
από το φαινόµενο της πειρατείας, έχει εξαντληθεί. Γι’ αυτό δεν
θα εξαντλήσω περαιτέρω τους συναδέλφους, επαναλαµβάνοντας πράγµατα.
Θεωρώ, όµως, χρήσιµο να κάνω µία διευκρίνιση για µία εκ παραδροµής αναφορά -που νοµίζω ότι επισηµάνθηκε ήδη και από
τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας- στη συµπληρωµατική δήλωση του κυρίου Υπουργού, που έχει κατατεθεί, διανεµήθηκε και
ενσωµατώνεται στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Στην παράγραφο
4 του αναριθµηµένου άρθρου 25, αναφέρουµε, «η Παραγωγική
Σχολή Αστυφυλάκων και το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας». Αυτά ανήκουν στην
ανώτερη και όχι στην ανώτατη –όπως εκ παραδροµής έχει αναγραφεί στη γραπτή δήλωση του Υπουργού- βαθµίδα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν σηµειώθηκε στα
Πρακτικά αυτό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Εποµένως, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, επαναλαµβάνω ότι ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Η ρύθµιση αυτή στη συγκεκριµένη διάταξη ήταν απολύτως λογική. Είχε τεθεί και από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, τον κ. Καρύδη, αλλά και από άλλους συναδέλφους των κοµµάτων κι έγινε
αποδεκτή ως απολύτως εύλογη.
Δυστυχώς, όµως, δεν µπορεί να γίνει το ίδιο για την προτεινόµενη επέκταση της διάταξης του άρθρου 20 –αν δεν κάνω λάθοςπου αφορά την εξαίρεση από τη διαδικασία των αυτόφωρων αδικηµάτων για κατηγορίες προσωπικού που δεν ανήκουν στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη των Υπουργείων, όπου οι δασοφύλακες, οι θηροφύλακες
κ.λπ. -όπως προτάθηκε από τον κ. Πλακιωτάκη- ανήκουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου, θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση γύρω από το πολύ
σοβαρό θέµα της πειρατείας στα εµπορικά πλοία, αλλά και η συζήτηση της τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, άφησαν στη
σκιά µία σειρά από ρυθµίσεις των λεγοµένων «λοιπών διατάξεων»
του δεύτερου µέρους του νοµοσχεδίου, οι οποίες απαντούν ή
επιλύουν πολύ σοβαρά ζητήµατα του προσωπικού, των Αρχηγείων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και κάνουν
και θεσµικές παρεµβάσεις. Και χαίροµαι που επισηµάνθηκαν και
από τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Για
παράδειγµα αναφέρω τη νοµοθετική ρύθµιση –επιτέλους- για την
ενιαία τεχνική βάση των εναερίων µέσων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου η κατάσταση που µέχρι σήµερα
υπήρχε, ήταν νοµίζω πάρα πολύ σπάταλη σε ανθρώπινους και
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χρηµατικούς πόρους. Γίνεται µία µεγάλη τοµή κι ένα µεγάλο
βήµα.
Επίσης, επειδή σχετίζεται µε το θέµα των εναερίων µέσων και
θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής και σαφής επειδή και η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, αλλά και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος συνολικότερα, φύσει και θέσει
είναι έξω από τα παιχνίδια της αγοράς- θα παρακαλούσα να µην
παρασύρεστε ούτε από δηµοσιεύµατα που επικαλείστε, αλλά
ούτε και από πολύ πρόχειρες και πρώτης ανάγνωσης προσεγγίσεις ζητηµάτων, τα οποία αντιµετωπίζει, παραδείγµατος χάριν,
η τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε. Η τροπολογία αυτή δεν
κάνει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, παρά να προσδιορίζει και να αποκαθιστά τον τρόπο διαχείρισης και «συνεργασίας»
και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως γίνεται και µε
τις Ένοπλες Δυνάµεις, µε διεθνείς οργανισµούς, όταν κι εφόσον
–όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση ισχύει- υπάρχει µία σχέση
παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής.
Είναι µία τυπική προσαρµογή της νοµοθεσίας, ένα νοµοθετικό
κενό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη τροπολογία. Και είναι
πάρα πολύ µακριά από όλα όσα λένε αυτοί που δίνουν την τελευταία µάχη, να µην αξιοποιήσει το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη αυτήν τη δυνατότητα, διότι είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί ορισµένα συµφέροντα του χώρου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας το καταλογίζει η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πάντως, να είµαστε
έτοιµοι για τη µάχη της πυρόσβεσης και κατά τον καλύτερο
τρόπο µε όποιον προκρίνεται.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Προσπαθούµε γι’ αυτό. Εκεί συντείνει και η προσπάθεια
αυτή, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω, ότι γίνεται µία συνεχής επανάληψη -όχι επειδή είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως πιστεύω- από
τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, για το θέµα επανασύστασης του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Επανασύσταση, όχι -όπως
όλοι εξάλλου αποδεχόµαστε- ενός οικονοµικού, παραγωγικού,
πολιτικού Υπουργείου, στην υπηρεσία της καίριας αυτής για τη
χώρα οικονοµικής δραστηριότητας. Αλλά ενός Υπουργείου, που
θα ενσωµατώσει το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επειδή πραγµατικά πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που θέτετε συνεχώς το θέµα δεν είστε υπάκουοι, αλλά
απλώς ευπειθείς στο ισχυρό λόµπινγκ που γίνεται γύρω από
αυτό το θέµα, θα παρακαλούσα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να το πάρετε
πίσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Είπα, «είστε ευπειθείς», κύριε Αϊβαλιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Παρακαλώ πολύ να το πάρετε
πίσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Πάρτε τη θετική πλευρά να µην επεκταθώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν θα πάρω τη θετική
πλευρά. Θα το πάρετε πίσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Επειδή είστε ευπειθείς, επαναλαµβάνω, να έρθετε στο
Υπουργείο για µία ουσιαστική συζήτηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καθίστε. Το είδα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η ενηµέρωση αυτή θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε επιτέλους ποιο είναι το σύγχρονο ενιαίο δόγµα εσωτερικής
ασφάλειας της χώρας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει ο Υπουργός!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): …ποιες είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας στο
πλαίσιο του ενιαίου δόγµατος εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις µας στο πλαίσιο της
Συνθήκης Σένγκεν, και ποιος είναι ο αναβαθµισµένος, καίριος
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ρόλος σε όλα αυτά του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, απαντήστε. Μη θίγετε, όµως. Βελτιώστε την έκφρασή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Επαναλαµβάνω: Είπα ότι ακούγονται πειστικά τα επιχειρήµατα και ανέφερα τη λέξη «ευπειθείς» και κάθε άλλο παρά
υπάκουοι, που δεν αφορά τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν υπάρχει θέµα.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, κύριε Όθωνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι. Ανεφύη και ελύθη
αµέσως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχουµε τελειώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ήταν ατυχής ο χαρακτηρισµός. Παρακαλώ να τον πάρει πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, το διόρθωσε.
Του το ζήτησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Έχετε διαλύσει µε την πολιτική σας τα τελευταία χρόνια την εµπορική ναυτιλία. Είναι δραµατική η κατάσταση µε την έλλειψη του Υπουργείου. Η
µονοκοµµατική Κυβέρνηση….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):Έληξε, κύριε Αϊβαλιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν έληξε. Ήταν απρεπέστατος ο χαρακτηρισµός και πρέπει να τον πάρει πίσω. Απορώ γιατί
δεν τον παίρνει πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι άλλη αγόρευση.
Έχει λήξει το θέµα. Και το παρεµπίπτον και η συζήτηση έχει
λήξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα, κύριε Μουλόπουλε.
Πριν αρχίσετε την παρέµβασή σας θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Κιάτου, δηλαδή Σικυώνος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Μουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ετέθη ένα θέµα
για µια τροπολογία την οποία έχουµε καταγγείλει και όχι µόνο
εµείς. Θέλω να πω ότι πριν από λίγο µίλησε ένας άνθρωπος µε
µεγάλη κοινοβουλευτική εµπειρία, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης, ο οποίος, επίσης, το κατήγγειλε.
Κύριε Υπουργέ, εσείς µιλήσατε για την τροπολογία. Εµείς σας
θέσαµε ένα άλλο θέµα, κατά πόσον µπορεί αυτή η τροπολογία
να ψηφιστεί µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Σ’ αυτό δεν απαντήσατε,
όπως και ο Υφυπουργός, ούτε το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως
ή Προστασίας του Πολίτη απάντησε, ούτε το Προεδρείο απάντησε. Εµείς επιµένουµε και θέλω µόνο κάτι να πω και κλείνω. Την
επόµενη φορά, κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνοµαι σ’ όλους
τους συνάδελφους αυτήν τη στιγµή, που θα πούµε τα µεγάλα τα
ψεύτικα τα λόγια για την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, να θυµόµαστε τη σηµερινή συνεδρίαση. Αυτό σας λέω µόνο και τίποτα
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σε κάθε περίπτωση η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευµα από
όλα τα άλλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το οποίο σήµερα καταλύεται,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η βλάβη δεν είναι ουσιώδης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 12 απεσύρθη. Τα επόµενα άρθρα αναριθµούνται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 πρώην 13 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 πρώην 14 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 πρώην 15 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 πρώην 16 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 πρώην 17 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 πρώην 18 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 πρώην 19 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 πρώην 20 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 πρώην 21 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 πρώην 22 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 πρώην 23 ως
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έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 πρώην 24 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 πρώην 25 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 πρώην 26 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 πρώην 27 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 πρώην 28 ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 πρώην 29 όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 812 και ειδικό 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 812 και ειδικό 29 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 815 και ειδικό 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 815 και ειδικό 30 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 2 Φεβρουαρίου 2012, της Πέµπτης 9 Φεβρουαρίου 2012,
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της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2012, της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου 2012 και της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει;
ΌΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 2 Φεβρουαρίου 2012, της Πέµπτης 9 Φεβρουαρίου
2012, της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2012, της Δευτέρας 13
Φεβρουαρίου 2012 και της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2012 επικυΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.48’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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