ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το Γυµνάσιο Κορησού Καστοριάς, σελ. 7903
2. Ανακοινώνεται ότι µε την από 26 Μαρτίου 2012 έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης Β' Αθήνας, Γ.
Ψαριανός Β' Αθήνας, Α. Λεβέντης Αττικής, Β. Οικονόµου Αττικής,
Ν. Τσούκαλης Αχαΐας, Ι. Μιχελογιαννάκης Ηρακλείου, Γ. Παπαµανώλης Κυκλάδων, Ο. Βουδούρης Μεσσηνίας, Η. Θεοδωρίδης
Πέλλης και Ι. Αµοιρίδης Πιερίας, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε Πρόεδρο το Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη, σελ. 7885-7886
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7894, 7899, 7916
4. Δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, σελ.
7910, 7911, 7912, 7913, 7914
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 7869-7871
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 78717884
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 27 Μαρτίου 2012, σελ. 7885
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων της Αττικής, σελ. 7888
β) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την εταιρεία "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.", σελ. 7890
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας, σελ. 7892
δ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον ΕΟΠΥΥ,
σελ. 7894
ε) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών
πάρκων στην Κρήτη, σελ. 7896
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός", σελ. 7887
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων", σελ. 7899
3. Απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σελ. 7916
4. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις", σελ. 7910
β) Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας
του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού, Επικρατείας, και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη,
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", σελ. 7918
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β.,
σελ. 7890 - 7898
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 7869 - 7890, 7898 - 7908
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,
σελ. 7908 - 7918
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 7916
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7916
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 7916
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 7894
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 7894
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 7894
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 7899
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 7916
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 7899
Β. Επί της δήλωσης του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµήτριου Σιούφα:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7913
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ,
σελ. 7912
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7912
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 7914
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 7912
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 7911
ΣΙΟΥΦΑΣ Δ. ,
σελ. 7910
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 7911
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 7895, 7896
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 7890, 7891
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7892, 7893, 7894
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 7888, 7889, 7890
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 7896, 7897
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 7891, 7892
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 7897, 7898
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 7892, 7893
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 7895, 7896
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 7888, 7889, 7890
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 7908, 7910
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 7913, 7914
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ,
σελ. 7912
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7899, 7902
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7902, 7903
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 7914
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 7904, 7905
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 7905
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 7907, 7908
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 7915
Ε. Επί της απόσυρσης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 7916, 7917
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7917
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 7917
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 7916, 7917
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 7917
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 7916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 26 Μαρτίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ευτύχιο Δαµιανάκη,
Βουλευτή Χανίων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαρωνικού Νοµού Αττικής αιτείται την ανάκληση προκήρυξης της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την
παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού της παραλίας Αναβύσσου.
2) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρύστου και τοπικοί φορείς
αιτούνται τη διατήρηση της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Καρύστου Ευβοίας.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να εξασφαλισθεί η ελάχιστη επικοινωνία των νησιών και η µεταφορά των ευπαθών προϊόντων τις ηµέρες της απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας
Ναυτικής Οµοσπονδίας.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Επαρχιακών Ταξί Νοµού Ηρακλείου «Ο Μίνωας» προτείνει την απελευθέρωση των ταξί µε πληθυσµιακά κριτήρια σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αλλά και την άρση των γεωγραφικών περιορισµών στο στενό πλαίσιο µιας έδρας.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
6) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συντονιστικό Εργαζοµένων
ΚΕΔΔΥ ΣΜΕΑΕ αιτείται την ανάγκη διατήρησης των Κέντρων Διά-

γνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.
7) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος Οιχαλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την άµεση παύση της λειτουργίας της εταιρείας
«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε», λόγω συστηµατικής υποβάθµισης του περιβάλλοντος και προσβολής της δηµόσιας υγείας.
8) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά ανεξόφλητες οφειλές των οδοιπορικών εξόδων του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τα έτη 2006-2010.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος Οιχαλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείτα την παύση λειτουργίας της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΕ», λόγω συστηµατικής ρύπανσης
του περιβάλλοντος και παράβασης της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εταιρεία «Παγκρήτια Ανανεώσιµες» αιτείται να αδειοδοτηθεί για να κατασκευάσει το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων ΑΠΕ που η Πολιτεία θα αποφασίσει
να εγκατασταθούν στο εξής στην Κρήτη, σε συνδυασµό µε το
έργο της διασύνδεσης του νησιού µε το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο
(υποβρύχιο καλώδιο).
11) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αιτείται την
ένταξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Πηλίου «Αγριόλευκες» στις
περιοχές του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
12) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση Δήµων Θεσσαλίας αιτείται τη διοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας µε αντικείµενο τη δηµιουργία και τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
Υδάτων της Θεσσαλίας.
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13) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιάτου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήµατος
ΙΚΑ στο Κιάτο και την αναβάθµισή του.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τη µη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.
15) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σύλλογοι
Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας αιτούνται τη διάσωση και νοµιµοποίηση των αγορών βιοκαλλιεργητών.
16) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Μεγάρων εκφράζει την αντίθεσή του στη µεταφορά
του υποκαταστήµατος ΙΚΑ Μεγάρων στην Ελευσίνα.
17) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα και το Σωµατείο
των Λιπασµάτων Δραπετσώνας αιτείται την παράταση της ειδικής επιδότησης, προς τους πρώην εργαζοµένους των λιπασµάτων, σύµφωνα µε το ν.3762/2009.
18) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά
τη βαθµολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας.
19) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μεσολογγίου) αιτείται τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
ΓΟΕΒ Αχελώου και αφορούν την περιοχή δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ
Πεδιάδας Μεσολογγίου.
20) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Διοργανωτών
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων αιτείται την κατάργηση της ΠΥΣ
1108/1948 που κυρώθηκε µε το ν.1620/1951 και αφορά το φόρο
5% επί της αξίας των εισιτηρίων θεάµατος, υπέρ ΕΟΠ.
21) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καβάλας αιτείται
την προώθηση ενός «πρωτοκόλλου αλληλεγγύης» που θα αποσκοπεί στην αντιστροφή του κλίµατος ύφεσης στην αγορά.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θεµάτων συνταξιοδότησης, από τον ΟΓΑ, γονέων ατόµων µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
23) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλίας και
Ακαρνανίας αιτείται την επίλυση προβληµάτων που καθιστούν
αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας των Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων.
24) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µη συµµετοχή του λιµανιού του Κατακόλου στη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας στο Μαϊάµι.
25) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού Ύδρας στον τόπο όπου γεννήθηκε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

26) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων αιτείται την κατάργηση της
ΠΥΣ 1108/1948, που κυρώθηκε µε το ν.1620/1951 και αφορά το
φόρο 5% επί της αξίας των εισιτηρίων θεάµατος υπέρ ΕΟΠ.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του
στην εµπλοκή των κέντρων ξένων γλωσσών στην οργάνωση των
εξετάσεων για την επάρκεια διδασκαλίας γλωσσών και στη συστέγαση κέντρων ξένων γλωσσών µε άλλα εκπαιδευτήρια.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μανώλης Σωτηρίου αιτείται
την εξοµοίωση της βαθµολογικής εξέλιξης των εθελοντών µακράς θητείας µε τους λοιπούς υπαξιωµατικούς µη παραγωγικής
σχολής (αποφοίτους ΑΣΣΥ).
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την προστασία των θέσεων εργασίας του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νοµού
Ηρακλείου.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τα αποτελέσµατα έρευνας για το «Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας».
31) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Καρύστου Νοµού Ευβοίας αιτείται την παραµονή του αγροτικού ιατρού Μαρµαρίου
και γενικότερα τη µη αποδυνάµωση του Νοσοκοµείου Καρύστου
και των περιφερειακών ιατρείων.
32) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΙΚΑ
Μυτιλήνης, Λήµνου και Παραρτήµατος Καλλονής εκφράζει τη
διαµαρτυρία του στη διαφαινόµενη υποβάθµιση του Παραρτήµατος ΙΚΑ Καλλονής σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος ιδιοκτητών κέντρων
ξένων γλωσσών Ν. Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του στην
εµπλοκή των κέντρων ξένων γλωσσών στην οργάνωση των εξετάσεων για την επάρκεια διδασκαλίας γλωσσών, και στη συστέγαση κέντρων ξένων γλωσσών µε άλλα εκπαιδευτήρια.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση της διαδικασίας µετεγγραφής των φοιτητών προκειµένου να διευκολύνονται οι οικογένειες που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στα
αυξηµένα έξοδα των σπουδών.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
εκφράζει την αντίθεσή του στην κυβερνητική πολιτική και αιτείται
την άµεση λήψη µέτρων προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα του κλάδου τους.
36) Η Βουλευτής Πιερίας κ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η ΚΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πιερίας αιτείται τη διατήρηση της εν λόγω Εφορείας.
37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την παρέµβαση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκειµένου
να προστατευθούν οι εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία του Νοµού
Ηρακλείου.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µε-
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γάλη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων.
39) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Εργοληπτικές Οργανώσεις
Δηµοσίων Έργων εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους σε κάθε προσπάθεια αντικατάστασης της Διοίκησης του ΕΤΑΑ και αιτούνται
την πλήρη αυτοδιοίκησή του.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1292/01-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1309/01-03-2012
έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4455/16-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/76/ΑΣ/7509

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δις/01-03-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4789/23-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3198/ΨΣ
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5933/01-03-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5197/31-01-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νικολόπουλου Νικολάου, Καριπίδη Αναστασίου, Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1034679 ΕΞ 2012/
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1626/01-03-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 5338/02-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9030/12490/01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των
αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 27 Μαρτίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3979/9-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κουσελά προς
την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την προώθηση των επενδυτικών προτάσεων που εκκρεµούν στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων.
2. Η µε αριθµό 5841/20-2-2012 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το υπό έκδοση προεδρικό διάταγµα µε αντικείµενο «Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας
µονάδων νοσηλείας».
3. Η µε αριθµό 4733/20-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Σκοπελίτη προς
την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών της Λήµνου.
4. Η µε αριθµό 4452/16-1-2012 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές οφειλές
ιδιωτών προς το Δηµόσιο.
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Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1042/25-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού και την είσπραξη των οφειλών
τους στο Δηµόσιο.
2. Η µε αριθµό 6000/23-2-2012 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις αυξήσεις
στα τιµολόγια των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στο Νοµό Λέσβου.
Επίσης έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε την από 26
Μαρτίου 2012 έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κύριοι Φώτιος Κουβέλης Β’
Αθήνας, Γρηγόριος Ψαριανός Β’ Αθήνας, Αθανάσιος Λεβέντης
Νοµού Αττικής, Βασίλειος Οικονόµου Νοµού Αττικής, Νικόλαος
Τσούκαλης Αχαϊας, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης Ηρακλείου, Γεώργιος Παπαµανώλης Κυκλάδων, Οδυσσέας Βουδούρης Μεσσηνίας, Ηλίας Θεοδωρίδης Πέλλης και Ιωάννης Αµοιρίδης Πιερίας,
δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε Πρόεδρο τον Βουλευτή της
Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φώτιο Κουβέλη.
Η σχετική δήλωση µε τις υπογραφές τών ως άνω Βουλευτών,
θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα δήλωση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επίσης η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο
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σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 674/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Βέρας Νικολαΐδου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη διαχείριση των
απορριµµάτων της Αττικής.
Η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου έχει το λόγο,
προκειµένου να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο πολύπαθο θέµα του τοµέα της διαχείρισης τών απορριµµάτων, µετά από µία σειρά ανεπιτυχών σεναρίων που παρακολουθούσαµε µέχρι σήµερα από τα κόµµατα της
συγκυβέρνησης µε όποια µορφή κι αν αυτά κυβέρνησαν µέχρι
σήµερα και ύστερα από συµβιβασµούς που έγιναν µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
πολύ κερδοφόρο τοµέα, φαίνεται τελικά –κι αυτό είναι φανερό
µέσα από την εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Σγουρού- ότι βρέθηκε ο φορέας που θα παραχωρήσει το θέµα αυτό στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτός ο φορέας είναι ο σηµερινός ΕΔΣΝΑ,
ο παλιός ΕΣΔΚΝΑ.
Μας έχει εκπλήξει όµως το τελευταίο διάστηµα η στάση του
προέδρου συνδέσµου µε τη νέα του ιδιότητα ως περιφερειάρχη,
ο οποίος στα διοικητικά συµβούλια, συνεπικουρείται και από δυνάµεις των ΜΑΤ. Βέβαια τα συµβούλια αυτά δεν έχουν αποτέλεσµα µέχρι σήµερα, γιατί δεν έχουν συνεδριάσει, αφού οι εργαζόµενοι διαµαρτύρονται για την όλη εξέλιξη του θέµατος. Όµως
ο περιφερειάρχης αγωνιά να εφαρµόσει την κυβερνητική πολιτική, γιατί πρόκειται για στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης
αυτός ο σχεδιασµός διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής.
Τα περισσότερα µας ήταν ήδη γνωστά. Το καινούργιο είναι,
ότι παραχωρείται στο κεφάλαιο, µέσω ΣΔΙΤ πλέον και τεσσάρων
διαγωνισµών ανάθεσης, ένα φιλέτο, 450 µε 500 εκατοµµύρια για
την κατασκευή και 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την εικοσιπενταετή λειτουργία τεσσάρων µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. Αυτό θα πληρωθεί από το πενιχρό εισόδηµα της λαϊκής
οικογένειας και µάλιστα µέσα στην όλη σηµερινή κατάσταση και
στις αρνητικές επιπτώσεις που δέχονται οι εργαζόµενοι και γενικότερα τα λαϊκά στρώµατα.
Εµείς πιστεύουµε ότι µε τον τρόπο αυτό, πρώτα απ’ όλα διαιωνίζεται ότι το 85%-90% των στερεών αποβλήτων θα εξακολουθήσουν για άλλα τριάντα χρόνια να πηγαίνουν στο βεβαρηµένο
Θριάσιο Πεδίο.
Την ανακύκλωση φαίνεται ότι τη ρίχνετε πραγµατικά στη
φωτιά, ενώ θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο. Αντίθετα µε
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγετε ένα µείγµα πανάκριβων τεχνολογιών -εµείς λέµε ότι είναι αναποτελεσµατική
αυτή η τεχνολογία- µε κορµό τη µεγιστοποίηση των σύµµεικτων
απορριµµάτων, ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τόνοι το χρόνο και την επικίνδυνη, για το περιβάλλον, για την
υγεία του κόσµου καύση.
Δεν συζητάµε βέβαια για τους εργαζόµενους, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι εκατοντάδες εργαζόµενοι του παλιού ΕΔΣΝΑ θα
βγουν στην ανεργία, θα απολυθούν και φυσικά χιλιάδες και στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι µια εξέλιξη δίπλα σε όλη την άλλη
επίθεση και είναι συνέχεια της διαχρονικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ιδιαίτερα των δυο κοµµάτων που έχουν κυβερνήσει και
µεµονωµένα, για πολλά χρόνια.
Η επίκαιρη ερώτησή µας είναι συγκεκριµένη και νοµίζω ότι την
έχετε δει. Τι µέτρα θα πάρετε για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη;
Ταυτόχρονα έχουµε και συγκεκριµένες προτάσεις. Ζητάµε να
διαµορφωθεί εθνικό κεντρικό σχέδιο αποκλειστικά δηµόσιας διαχείρισης των αποβλήτων, µε κεντρικούς δηµοσίους χώρους και
µε προτεραιότητες πολύ συγκεκριµένες, τον αποκλεισµό της
ιδιωτικοποίησης, τη µείωση των παραγόµενων απορριµµάτων,
την προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, την ορ-

θολογική µεταφορά µέσω σταθµών µεταφόρτωσης όπου τύχει,
την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών, τη δίκαιη και τεκµηριωµένη χωροθέτηση των σχετικών υποδοµών,
χωρίς να αποκλείονται και χώροι που µπορεί να επιλεγούν και
εκτός Αττικής, µέσα στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Θα ήθελα να µας απαντήσετε πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε αυτήν την κατάσταση και την όλη εξέλιξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ειλικρινά, κυρία συνάδελφε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ
για την επίκαιρη ερώτηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα να βάλουµε
τα πράγµατα στη θέση τους σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα, που
µία νηφάλια και ολοκληρωµένη συζήτηση είναι αποκαλυπτική και
για το πώς φτάσαµε εδώ στην πατρίδα µας και κυρίως, για το τι
πρέπει να κάνουµε, για να βρούµε δρόµο εξόδου από την κρίση.
Σπεύδω λοιπόν να πω, προκειµένου να µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση, ότι δεν έχει υπόσταση ό,τι υπαινίσσεστε σε καθένα
από τα τρία, τέσσερα ερωτήµατα που θέτει η επίκαιρη ερώτησή
σας. Ούτε καµµία θέση εργασίας κινδυνεύει ούτε το έργο κατευθύνεται σε συγκεκριµένους οίκους που υλοποιούν τέτοια έργα
ούτε πρόκειται να έχουµε επιβάρυνση σε σχέση µε τη σηµερινή
κατάσταση τού κόστους ούτε βέβαια πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους ιδιωτικοποίηση, όπως θα ενηµερώσω στη συνέχεια,
ούτε βέβαια η σηµερινή Κυβέρνηση ή η οποιαδήποτε αύριο µε
οποιαδήποτε µορφή αντιµετωπίζει ερώτηµα προς απάντηση για
το εάν πρέπει να σταµατήσει ή όχι τη διαδικασία του διαγωνισµού διότι το ερώτηµα που θα έπρεπε να αντιµετωπίζουµε είναι
πώς µπορούµε, αν έχουµε τρόπο και δυνατότητα θεσµικά επιτρεπτή, να επισπεύσουµε αυτήν τη διαδικασία. Είναι αποκαλυπτικά όλα όσα συµβαίνουν.
Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ακούσαµε και µία σύµπραξη πολιτικού χαρακτήρα.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο νέος σχηµατισµός, όπως και το
κόµµα που εκπροσωπεί η συνάδελφος που ρωτά σήµερα, να µας
πουν οι ίδιοι τι προτίθενται να κάνουν, για να διευκολύνουν το
διαγωνισµό, διότι παρεµποδίζεται µια διαδικασία που κρατά
όµηρο την Αττική και τους κατοίκους της εδώ και δεκαετίες. Και
τώρα που φτάνουµε για να δώσουµε µια λύση, υπάρχει συστηµατική παρεµπόδιση.
Όλοι εύκολα µιλάµε για ανάπτυξη, όλοι εύκολα µιλάµε για θέσεις εργασίας, αλλά επί του πρακτέου, περί άλλα τυρβάζουµε.
Εγώ, κυρία συνάδελφε, επειδή χρόνια µαζί, υπηρετήσαµε στην
αυτοδιοίκηση, θέλω να κλείσω το πρώτο σκέλος της απάντησής
µου -γιατί θα απαντήσω σε ένα – ένα τα ερωτήµατα για τη µέθοδο ΣΔΙΤ στη συνέχεια, για να έχετε µία ολοκληρωµένη εικόνα
και γνώµη- µε ένα ερώτηµα που δεν είναι καθόλου ρητορικό,
αλλά πραγµατικό: Μπορεί να συνεχιστεί η υφιστάµενη κατάσταση στην Αττική; Η απάντηση είναι προφανώς όχι, γι’ αυτό και
είπα ότι δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα.
Απλά, σπεύδω να τονίσω τρεις παραµέτρους, τρία κρίσιµα σηµεία: Πρώτον, η σηµερινή διαχείριση απορριµµάτων στην Αττική
δεν διεκδικεί εύσηµα περιβαλλοντικά. Δεύτερον, δεν διεκδικεί εύσηµα διαχειριστικά. Τρίτον, δεν διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας.
Ο σύνδεσµος, τον οποίο παρέλαβε ο νέος φορέας ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε πρόεδρο τον κ. Σγουρό,
τον Περιφερειάρχη Αττικής, έχει χρέη 120 εκατοµµύρια ευρώ, τα
οποία κανονικά οφείλουν όλοι οι κατοικοδηµότες του Λεκανοπεδίου, µέσω των δήµων που εισφέρουν τα ποσά, έχει εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν, µία µη αποδεκτή, όπως είπα, περιβαλλοντικά, κατάσταση και ένα απόλυτο αδιέξοδο, εάν συνεχίσουµε
χύδην, να µεταφέρουµε τα απορρίµµατα της Αττικής στο Θριάσιο Πεδίο, όπως κάνουµε επί χρόνια τώρα συστηµατικά. Και βέβαια ουδείς λόγος περί ανάπτυξης, αν συνεχίσουµε µε τις χωµατερές, που πολύ κοµψά ονοµάζουµε ΧΥΤΑ, την ίδια ώρα που η
χώρα σέρνεται από δικαστήριο σε δικαστήριο στην Ευρώπη και
πληρώνει καθηµερινά πρόστιµα για όλη αυτήν την κατάσταση.
Αυτό θέλετε να συνεχιστεί;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου παρακαλείται να αναπτύξει την επί-
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καιρη ερώτησή της.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, Υπουργέ, δεν νοµίζω να ρωτάτε εµάς για το πώς
φτάσαµε σε αυτήν την κατάσταση, όταν εσείς έχετε κυβερνήσει
µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και ξέρετε ότι κάναµε εποικοδοµητικές προτάσεις και όταν υπηρετούσαµε την αυτοδιοίκηση, αλλά και τώρα συνεχίζουµε σαν κόµµα. Ρωτάτε εάν
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η σηµερινή κατάσταση. Και βέβαια
δεν θα συνεχιστεί και έχετε µεγάλη ευθύνη εάν συνεχιστεί, διότι
το πρόβληµα δεν είναι µόνο µέσα στην Αττική.
Είπατε ότι δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση. Όλως τυχαία χθες,
σε µία ραδιοφωνική συνέντευξη του Δηµάρχου Ερµιονίδας, του
κ. Σιµιτζή, αν θυµάµαι καλά το όνοµά του, ο οποίος πρέπει να
εκλέχθηκε στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές, έλεγε ότι στο
χώρο του δήµου του όµως, πριν από τις εκλογές, είχε δοθεί η
κατεύθυνση να συσκευάζονται σε δέµατα µε επτά στρώµατα κάποιου είδους νάιλον που να τα καλύπτει, τα οποία -από ό,τι
έµαθα, γιατί το έψαξα λίγο- έχουν τα περισσότερα διαλύσει και
επικρατεί µια κατάσταση αφόρητη στην περιοχή. Μιλάµε για το
χώρο της Πελοποννήσου. Είπε λοιπόν ο δήµαρχος αυτός ότι
ετοιµάζονται χίλια τέτοια δέµατα να τα εξάγουν στη Γερµανία,
έναντι 100.000 ευρώ µέσα στις σηµερινές συνθήκες. Κατ’ αρχάς,
αυτά τα 100.000 ευρώ θα τα πληρώσουν οι δηµότες από τα ανταποδοτικά τέλη, µια άλλη ιστορία, πολύ πονεµένη, που συνεχώς
πάει προς πάνω, ενώ τα πάντα, µισθοί, επιδόµατα, κοντεύουν να
φθάσουν στον πάτο. Και µάλιστα ανέφερε και το όνοµά σας,
Υπουργέ, ότι είχατε υποσχεθεί κάποια τροπολογία που θα τους
έλυνε το πρόβληµα, για να µεταφερθούν στο Θριάσιο. Δεν την
φέρατε. Αυτό τουλάχιστον είπε στη συνέντευξή του τη ραδιοφωνική.
Σήµερα όµως πρέπει να σας πω -και από ό,τι φαίνεται το πρόβληµα δεν είναι σοβαρό µόνο στην Αττική που το ζούµε ίσως από
πιο κοντά, αλλά είναι σε όλη την Ελλάδα µε τις ανεξέλεγκτες χωµατερές- ζήτησαν µία συνάντηση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, δήµαρχοι από την Πελοπόννησο. Συγκεκριµένα ήταν ο
Δήµαρχος Καλαµάτας, που είναι και Πρόεδρος της ΠΕΔ και ο
Δήµαρχος Τρίπολης. Συναντήθηκαν και βέβαια θα τα δείτε και
στο δελτίο Τύπου, που σίγουρα θα βγει µέχρι αύριο. Οι δήµαρχοι
είναι σε απόγνωση. Δεν έχουν πού να πάνε τα σκουπίδια, παρά
τις υποσχέσεις και παρά τις παροτρύνσεις και προ και µετά τις
εκλογές.
Και δεν φτάνει όλη αυτή η κατάσταση, διαµαρτυρήθηκαν –και
πιστεύω πολύ δικαιολογηµένα- ότι ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλονίκης τους έβαλε και πρόστιµο. Από ό,τι θυµάµαι µέχρι
τώρα δεν έχει συµβεί αυτό τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, να
µπαίνουν πρόστιµα, πέρα από τις επιπτώσεις ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που µέσα στο πλαίσιο τού να µαζέψουν χρήµατα
και εγώ δεν ξέρω πού µπορεί να βάλουν πρόστιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ σοβαρή. Εµείς έχουµε καταθέσει προτάσεις που τις ξέρετε. Μπορεί να µη συµφωνείτε, αλλά
είναι πολύ συγκεκριµένες γιατί θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η
κατασκευή και η λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ).
Βέβαια εσείς έχετε καταλήξει στον πιο ακριβό, ανθυγιεινό και αντιπεριβαλλοντικό τρόπο, την καύση, που από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι επιστήµονες, αυτό έχει αποδειχθεί και στην πράξη.
Εκτός απ’ αυτό που ζητάµε, οι προτάσεις µας είναι συγκεκριµένες και έχουν κατατεθεί και στα συνέδρια. Πρώτα απ’ όλα,
εµείς µιλάµε υπέρ της ευρείας εφαρµογής της διαλογής στην
πηγή υλικών. Δηλαδή, είµαστε υπέρ της ανακύκλωσης, αλλά
αυτή πρέπει να γίνει προγραµµατισµένα και να συνεχιστεί και το
πρόγραµµα των µπλε κάδων, να γενικευθεί σε όλο το λεκανοπέδιο της Αθήνας το πρόγραµµα και του έντυπου χαρτιού ΕΣΔΚΝΑ,
να προωθηθεί χωρίς καµµία καθυστέρηση η κατασκευή στην Αττική µονάδων αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων, της
γνωστής κοµποστοποίησης, προδιαλεγµένου οργανικού κλάσµατος και όλα αυτά µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ως προς την καύση, σας είπα την άποψη που έχουµε και
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έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις.
Δεν απαντήσατε όµως στις ερωτήσεις, γιατί το πρόβληµα είναι
σοβαρό. Και ούτε ισχύει αυτό για τους εργαζόµενους. Ο συγκεκριµένος φορέας είναι ανώνυµη εταιρεία και κανένας δεν ξέρει
την τύχη του και πώς µπορεί να εξελιχθεί.
Δεν µπορείτε να αµφισβητήσετε ότι οι εργαζόµενοι είναι στο
δρόµο της απόλυσης ούτε µπορείτε να εγγυηθείτε ότι αυτό δεν
θα συµβεί. Αλλά µέσα στο γενικό πλαίσιο του ότι «εντάξει, θα
δούµε, µπορεί να µεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες» το µόνο
που σπέρνετε είναι την ανησυχία. Γι’ αυτό φυσικά και αγωνίζονται
όχι µόνο για τη θέση εργασίας, αλλά και για µη χάσουν γενικότερα τα δικαιώµατα που απέκτησαν µε πολλούς αγώνες. Τουλάχιστον τους θυµάστε και εσείς τους αγώνες των εργαζοµένων
στην ΕΣΔΚΝΑ και γενικότερα της αυτοδιοίκησης, που µπορεί
τώρα να µην είναι αυτοί που χρειάζονται στη δεδοµένη στιγµή,
αλλά σίγουρα θα έρθουν και πιο δυνατοί αγώνες. Τουλάχιστον
εµείς σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, στη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση να µας
απαντήσετε πέρα από τη γενική πολιτική σας τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Πάρης
Κουκουλόπουλος, Υφυπουργός Εσωτερικών, για να δευτερολογήσει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρία συνάδελφε, απάντησα επί της ουσίας από την αρχή
και συνεχίζω.
Διπλά ευχαριστώ γι’ αυτά που είπατε για την Πελοπόννησο,
γιατί είναι ακριβώς αποκαλυπτικά για το τι συµβαίνει στην πατρίδα µας σήµερα: µια κατάσταση απαράδεκτη από περιβαλλοντική άποψη, οικονοµικά δυσβάσταχτη για τους πολίτες και τη
χώρα, µε όσα τροµακτικά δηµοσιονοµικά προβλήµατα έχει, εξαιτίας των προστίµων που πληρώνουν ενώ παρεµποδίζει και τις
επενδύσεις. Τίποτα δεν έχουµε υποσχεθεί στους δηµάρχους της
Πελοποννήσου, αλλά ούτε η λύση είναι, να πάνε στο Θριάσιο
Πεδίο –δίνεται και αυτή η δυνατότητα µε νοµοσχέδιο που έρχεται
αυτές τις µέρες στη Βουλή…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Που
αναγκάζονται να τα εξάγουν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Καταργούνται τα τείχη των περιφερειών, αλλά επιτρέψτε
µου να σας πω το εξής. Στην πατρίδα µας είναι εντοπισµένα τρία
προβλήµατα:
Πρώτον, ένας δαίδαλος συναρµοδιοτήτων στο κέντρο, που
είναι χρόνιο πρόβληµα.
Δεύτερον, αβελτηρία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που την αρχαιότερη αρµοδιότητά της αποφεύγει κατά κανόνα να την ασκεί:
και αναφέροµαι στη διαχείριση απορριµµάτων µετά την αποκοµιδή τους.
Και τρίτον, ως αποτέλεσµα αυτής της στάσης του πολιτικού
προσωπικού της χώρας και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, είναι η
δαιµονοποίηση των πάντων από τους πολίτες. Οι κοινωνίες συµπεριφέρονται κλειστοφοβικά σε αυτονόητες ενέργειες, που εδώ
και χρόνια γίνονται αλλού. Εγώ δεν σχολιάζω τεχνολογίες, αλλά
εµείς στην Ελλάδα δεν µπορούµε να χωροθετήσουµε σταθµό µεταφόρτωσης, όταν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης έχουν στην
κεντρική πλατεία εγκαταστάσεις καύσης.
Δεν µιλώ υπέρ νέας τεχνολογίας, αλλά δείτε την τεράστια διαφορά που υπάρχει στην αντιµετώπιση των ώριµων κοινωνιών,
των ολοκληρωµένων δηµοκρατιών και στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Κάπως έτσι φθάσαµε εδώ που φθάσαµε.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποιος
θα τα πληρώσει;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Εδώ και εννέα µήνες δεν ισχυρίζοµαι ότι ήρθε το έτος
µηδέν, απλά σε αρµονικότερη συνεργασία τα δύο Υπουργεία
Εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ, για πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα
χρόνια, αντί να ερίζουµε για τις συναρµοδιότητες, συνεργαστήκαµε και παράγουµε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα για τη χώρα
συνολικά και ειδικά για την Αττική, σε συνεργασία µε τις τοπικές,
τις περιφερειακές αρχές και τα συλλογικά τους όργανα.
Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει βασικές αρχές µε σηµεία-κλει-
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διά, που συγκροτούν πρώτη φορά εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση απορριµµάτων. Οι αρχές του είναι πολύ απλές. Το ερώτηµά
σας ήταν αποκαλυπτικό, γι’ αυτό είπα διπλά ευχαριστώ. Δεν
υπάρχουν θεµατοποιητές, δεν υπάρχουν αποσπασµατικές λύσεις. Χρειάζονται οικονοµίες κλίµακας, άρα φορείς περιφερειακοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα είναι νόµος του κράτους σε λίγες µέρες. Παρακάµπτουµε
καθυστερήσεις µε προεδρικά διατάγµατα και του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Υπάρχει δική µας νοµοθέτηση σε συνεργασία
µε το ΥΠΕΚΑ. Θα επιβάλλονται πρόστιµα σε όσους δεν εναρµονιστούν µε αυτή την πραγµατικότητα και όχι να πάνε «στην πλάτη
του καµπούρη», δηλαδή στον κρατικό κορβανά.
Αγαπητέ συνάδελφε, καταλήξαµε στη µέθοδο ΣΔΙΤ για όλη την
Ελλάδα για ένα λόγο, διότι πρέπει να γίνουν λίγες εγκαταστάσεις
–δέκα, δώδεκα σε όλη την Ελλάδα- και γύρω από τις εγκαταστάσεις συγκροτούνται τα συστήµατα σε όλο τον πολιτισµένο
κόσµο...
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τις
οποίες όµως ποιος θα τις πληρώσει!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): ...και όχι βέβαια όπως είχε σχεδιαστεί τα προηγούµενα
επτά-οκτώ χρόνια –και από την προηγούµενη κυβέρνηση- όπου
υπήρχε ένας δαίδαλος συστηµάτων: έντεκα ΧΥΤΑ στη Στερεά
Ελλάδα και επτά εργοστάσια. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγµατα; Ποιος θα τα πληρώσει και ποιος θα τα λειτουργήσει;
Ακολουθούµε λοιπόν τη διεθνή, ευρωπαϊκή και Βόρειας Αµερικής εµπειρία και βάζουµε τρία συγκεκριµένα κριτήρια: κόστος
για το δηµότη –και µάλιστα το χαµηλότερο δυνατό κόστοςάνοιγµα σε όλες τις τεχνολογίες και µέθοδος Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και για
την Αττική. Έχουµε δηλαδή οικονοµία κλίµακας και δεν σπέρνουµε δεξιά-αριστερά εγκαταστάσεις, αλλά υπάρχουν λίγες εγκαταστάσεις
Γιατί επιλέγεται η µέθοδος ΣΔΙΤ –και µε αυτό ολοκληρώνωπου ανοίγει θέσεις εργασίας και δεν κλείνει; Δεν φθάνουν τα
λεφτά, κυρία συνάδελφε. Και επειδή έτυχε να ταυτιστώ προσωπικά µε το µοναδικό προωθηµένο και επιτυχηµένο εγχείρηµα της
χώρας στη δυτική Μακεδονία, που έχουµε έναν ΧΥΤΑ στην περιφέρεια –αυτό είναι δηµιούργηµά µου και επιτρέψτε µου την αναφορά σε πρώτο ενικό πρόσωπο- που σήµερα κάνει και το
εργοστάσιο, έτσι ολοκληρώνεται ο διαγωνισµός µε τη µέθοδο
ΣΔΙΤ.
Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν τα λεφτά για να τα πάρουµε –και
αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα- αντιµετωπίσαµε ένα ερώτηµα:
Τι θα κάνουµε µε τα υπόλοιπα λεφτά; Θα τα δανειστούµε; Βάλαµε κάτω τα πράγµατα και είδαµε ότι µας έβγαινε ίδιο κόστος
µε το να κάνουµε µέθοδο ΣΔΙΤ για τα υπόλοιπα λεφτά. Αυτό είναι
και τίποτα άλλο.
Επιπλέον µε µέθοδο ΣΔΙΤ, έχουµε και ένα πλεονέκτηµα. Σύνθετες, πολύπλοκες εγκαταστάσεις βιοµηχανικού τύπου, όπως
είναι τα εργοστάσια διαχείρισης απορριµµάτων, δεν µπορεί να
τα διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Σας µιλώ µε την εµπειρία
ενός ανθρώπου που έκανε δεκαεννιά χρόνια δήµαρχος και διαχειρίστηκε το πρώτο και πιο προωθηµένο εγχείρηµα διαχείρισης
απορριµµάτων στη χώρα που είναι αυτό της δυτικής Μακεδονίας.
Η αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να διαχειριστεί πολύπλοκα συστήµατα. Θα τα πάρει µετά από έναν ορίζοντα δέκα-δεκαπέντε ετών,
µε το κλειδί στο χέρι, αλλά και λειτουργούντα ήδη από τον ιδιώτη
και πληρώνει αυτό το κόστος. Δεν υπάρχει λοιπόν καµµία επιβάρυνση.
Η εναλλακτική λύση για τους δήµους είναι, να πάρουν ό,τι δεν
τους δίνει η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δάνειο. Κοστολογικά είναι το ίδιο και διαχειριστικά είναι πολύ δυσκολότερο.
Αυτό είναι όλο και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανενός είδους ιδιωτικοποίηση ούτε θα πρέπει να καλλιεργείται ανησυχία.
Γι’ αυτό και αντέστρεψα το ερώτηµα και σας ρώτησα: Θα σταµατήσουµε επιτέλους να παρεµποδίζουµε –βάζοντας πλασµατικά ερωτήµατα- µια διαδικασία που ανοίγει θέσεις εργασίας και
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µας φέρνει σε εναρµόνιση µε την περιβαλλοντική απαίτηση, που
εµείς έπρεπε να ηγούµαστε ως χώρα, αφού για εµάς το περιβάλλον είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα και για τη ζωή µας και για την
ανάπτυξή µας, όσο σε καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να σταµατήσουµε περί άλλων να τυρβάζουµε; Αυτό είναι το πραγµατικό
ερώτηµα που έχουµε.
Πρέπει να µιλήσουµε ειλικρινά. Ξαναλέω αυτό που σας είπα
στην αρχή. Ανοίγουν θέσεις εργασίας και δεν µπαίνει σε κίνδυνο
καµµία, εκτός και αν θέλουµε να συνεχίσουµε µε δεµατοποιητές,
όπως νοµίζουν ότι έδωσαν λύση πριν λίγα χρόνια στην Πελοπόννησο. Και σήµερα πάµε εµείς οι «πολιτισµένοι» στους «απολίτιστους» τους Γερµανούς και πληρώνουµε, για να διαχειριστούν
τα απορρίµµατά µας. Ποιοι πληρώνουν; Οι δηµότες πληρώνουν
διπλά.
Αυτές οι λύσεις είναι λύσεις της προχειρότητας και της διαπλοκής, κυρία συνάδελφε.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποιος
έδωσε αυτές τις λύσεις; Δεν είναι χωρίς ευθύνη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρία συνάδελφε, επειδή εγώ σέβοµαι απόλυτα και αυτά
που είπατε και τα γραπτά και την εµπειρία σας και την εµπειρία
µου, θέλω να κλείσω, λέγοντάς σας κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Προσέξτε. Για την Αττική δώστε βάση σε αυτό που λέω. Ο
διαγωνισµός καθόλου δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε τέσσερα εργοστάσια. Κατά την προσωπική µου γνώµη µάλιστα -και συµφωνώ απόλυτα µαζί σας- τόσο λόγω της µείωσης του όγκου
–κρίση, γαρ- όσο και µε συστηµατική προσπάθεια στον τοµέα
της ανακύκλωσης, ενδεχοµένως έως σίγουρα δεν χρειάζονται
τόσες πολλές εγκαταστάσεις. Αυτό όµως θα το δείξει ο διαγωνισµός.
Η µορφή µε την οποία κάνουµε το διαγωνισµό, οι προσφορές
που κάνουµε, δεν οδηγούν υποχρεωτικά σε τέσσερις εγκαταστάσεις και δεν φωτογραφίζουν καµµία τεχνολογία, γιατί είναι ανοιχτός ο διαγωνισµός σε όλες τις τεχνολογίες. Τα κριτήρια είναι
δύο και είναι κριτήρια on-off, άσπρο-µαύρο: Πρώτον, τι είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό, µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και
δεύτερον, ποια είναι η συµφερότερη λύση από πλευράς κόστους.
Αυτός είναι ο διαγωνισµός. Πρέπει όλοι να βοηθήσουµε να
ανοίξει ο διαγωνισµός και όχι να παρεµποδίζεται µε επιχειρήµατα, που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα που δεν έχουν καµµιά
σχέση µε την πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η ζωή
θα το δείξει τελικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακολουθεί η πρώτη µε
αριθµό 664/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευτύχιου
Δαµιανάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Δαµιανάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευτύχιος Δαµιανάκης για να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχοµαι για τρίτη φορά µε επίκαιρη ερώτησή µου στο γνωστό πλέον ζήτηµα της στελέχωσης και έναρξης
λειτουργίας της εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα
είναι η τελευταία φορά.
Πρέπει να αναφερθώ πάλι σε ηµεροµηνίες, κύριε Υφυπουργέ,
προκειµένου να καταδείξω πόσο αργά κινούνται τα πράγµατα σε
αυτήν τη χώρα από τα πιο σοβαρά µέχρι τα πιο ασήµαντα και
αυτό δυστυχώς είναι µια θλιβερή πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Το Μάρτιο του 2010 εξαγγέλλεται, όπως για τρίτη φορά ανα-
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φέρω, στη Βουλή από τον τότε Υπουργό Μεταφορών κ. Ρέππα,
η ίδρυση αυτής της εταιρείας. Τον Αύγουστο του 2010 επικυρώνεται και οριστικοποιείται η σκοπιµότητα και η αναγκαιότητα σύστασης της εταιρείας από την αρµόδια διυπουργική Επιτροπή.
Στις 3 Ιουνίου του 2011 µου απαντάτε στη Βουλή, κύριε Υφυπουργέ, ότι είναι θέµα µιας εβδοµάδας η στελέχωση της εταιρείας. Στις 17 Ιουνίου πράγµατι δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µια κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, µε την οποία συνιστάται η εταιρεία. Το Σεπτέµβριο του 2011
προκηρύσσονται οι θέσεις προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου.
Οφείλω εδώ να πω –και να το πω δηµόσια- ότι µε αυτό το θέµα
ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Ραγκούσης, δεν γύρισε ούτε µία
σελίδα. Το κρίνω απαράδεκτο, εάν αναλογιστεί κανείς τη σοβαρότητα του βόρειου οδικού άξονα, ως έργου πνοής, ως έργο
«σηµαία» για την Κρήτη. Ησχολείτο µε άλλα ο κ. Ραγκούσης, σοβαρότερα φαίνεται. Πάντως µε αυτό δεν ησχολήθη.
Στη συνέχεια υπουργοποιείται ο κ. Βορίδης. Καταθέτω νέα επίκαιρη ερώτηση. Παίρνω απάντηση πάλι εδώ, στο Κοινοβούλιο,
σύµφωνα µε την οποία την προσεχή Δευτέρα -από Πέµπτη µέχρι
Δευτέρα- θα ήταν έτοιµη η στελέχωση της εταιρείας. Περιµένω
ακόµα και αναγκάζοµαι να υποβάλω τρίτη επίκαιρη ερώτηση σήµερα, η οποία ανεβλήθη τρείς φορές, σε συνεννόηση µε τον
κύριο Υπουργό, προκειµένου να έχω σήµερα µία απάντηση.
Περιµένω, κύριε Υπουργέ, πλέον µε αγωνία να ακούσω. Είστε
ο µόνος –και οφείλω να το πω αυτό, έχοντας και την καθ’ ύλην
βεβαίως αρµοδιότητα- ο οποίος από την αρχή πιστέψατε και
προχωρήσατε µε πάρα πολύ µεγάλη επιµονή σε µια εταιρεία
κατά τα πρότυπα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», διότι άλλος δρόµος για να
γίνει ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης δεν υπάρχει.
Υπ’ αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, θέλω σήµερα να έχω µια
τελευταία και οριστική απάντηση, εάν αυτή η απόφαση επιτέλους
θα υπογραφεί και δεύτερον, αν ελήφθη υπ’ όψιν η προκήρυξη
που είχε βγει, σε σχέση µε τη στελέχωσή της. Το τελευταίο που
θέλω, είναι να µου επιβεβαιώσετε για µία ακόµη φορά, το ζήτηµα
σε σχέση µε την έδρα της εταιρείας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Δαµιανάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαγκριώτης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, έχουµε συζητήσει πολλές φορές το θέµα
και µε ερωτήσεις εδώ, αλλά και στην Κρήτη και έχετε απόλυτο
δίκιο να εκφράζετε την απογοήτευσή σας για τις µεγάλες καθυστερήσεις στην ίδρυση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», την οποία είχαµε προτείνει από την περίοδο
που ήµασταν στην αντιπολίτευση -ήταν και πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι ανάλογο µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.»- για να µπορέσει να διαχειριστεί τα δύσκολα και µεγάλα οδικά δίκτυα της
Κρήτης.
Όπως πολύ σωστά είπατε, από τις αρχές του 2010 ήµασταν
έτοιµοι ως Υπουργείο Υποδοµών για τη συγκρότηση αυτής της
εταιρείας. Μάλιστα στο Ηράκλειο παρουσιάσαµε και το master
plan της εταιρείας αυτής για το σχεδιασµό του οδικού δικτύου,
το ΒΟΑΚ, το ΝΟΑΚ, τις κάθετες συνδέσεις, τον προγραµµατισµό
των µελετών, των έργων και τις πηγές χρηµατοδότησης.
Λυπάµαι πάρα πολύ που µετά από τόσο καιρό, δεν µπορούµε
να έχουµε τα αποτελέσµατα που περιµέναµε, που θέλαµε. Βεβαίως αρκετά έργα στην Κρήτη έγιναν, είναι σε εξέλιξη. Προχθές
δόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαµψη των Μαλίων, πέρασε από
την επιτροπή το µεγάλο έργο του Αποσελέµη για την κατασκευή
της σήραγγας. Δηµοπρατήθηκε το αεροδρόµιο των Χανίων, το
µεγάλο όραµά σας. Είµαι βέβαιος ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν και οι εργασίες.
Αρκετά έγιναν στην Κρήτη, αλλά το έλλειµµα αναπτυξιακών
υποδοµών είναι µεγάλο και γι’ αυτό χρειαζόταν µια εταιρεία αντίστοιχη τής «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», η οποία θα είχε από τη συγκρότησή
της τα στελέχη εκείνα και την ευελιξία, για να προχωρήσει στον
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αναγκαίο σχεδιασµό και να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση για
την κατασκευή αυτών των µεγάλων αναπτυξιακών έργων και κυρίως του οδικού δικτύου.
Θα µπορούσα πράγµατι και εγώ από τη δική µου πλευρά να
πω πολλά, ωστόσο θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση, ότι δεν
είχα ποτέ τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα, επειδή όµως πονούσα
και από την αρχή δούλεψα για το θέµα αυτό και µαζί σας, γι’ αυτό
και ήµουν πάντα παρών σε αυτήν την προσπάθεια. Θέλω να πω
πως βρισκόµαστε στο τέλος αυτής της µεγάλης πορείας. Εάν
σήµερα δεν έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, πιστεύω ότι αύριο θα την έχουµε και θα σας τη διαβιβάσουµε ταυτόχρονα µε την αποστολή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για
τη δηµοσίευσή της.
Θέλω να σηµειώσω και πάλι ότι η έδρα θα είναι τα Χανιά. Δεν
αναφέρεται στην ΚΥΑ, γιατί είναι θέµα του καταστατικού που θα
ακολουθήσει. Είµαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα θα στελεχωθεί,
θα πιάσει δουλειά, θα ενσωµατώσει υπάρχουσες υπηρεσίες και
θέλω να το διευκρινίσω αυτό, διότι κάποτε η αξιωµατική αντιπολίτευση -που τώρα είναι στην Κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία- είχε
διαµαρτυρηθεί για τη δηµιουργία αυτής της εταιρείας. Τώρα
συµφωνεί και είναι θετικό. Θα έχει έδρα τα Χανιά και είµαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα θα προχωρήσει στο έργο της, γιατί το
Υπουργείο έχει την τεχνογνωσία. Θα υποστηριχθεί και από την
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» και από τα στελέχη της στην αρχή, για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο µεγάλο έργο της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής, κ. Δαµιανάκης.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, αφού
είπατε ότι µπορεί να έχει υπογραφεί σήµερα ή αύριο, το δέχοµαι
αυτό και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ασχοληθώ άλλο ξανά µε
αυτό το ζήτηµα. Όµως θεωρώ ότι είναι πραγµατικά κρίµα, διότι
αυτό το είχαµε ως στόχο. Όπως είπατε, από το 2009 το είχαµε
εξαγγείλει στις προγραµµατικές µας δηλώσεις.
Η εταιρεία αυτή, η οποία θα είναι κατά τα πρότυπα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», είναι ο µοναδικός τρόπος να αποκτήσει και η Κρήτη
ένα οδικό δίκτυο, διευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο πραγµατικά πρέπει να καλύψει τις ανάγκες µιας περιφέρειας, µε τεράστια συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Και βέβαια
είναι ένα έργο πνοής που θα αλλάξει τα δεδοµένα.
Βλέπω εδώ πέρα µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση στην κοινή
υπουργική απόφαση, ότι ο προϋπολογισµός του έργου αυτού,
όπως τον υπολογίσατε τότε –κατά τη µελέτη, αν θέλετε, προκειµένου να προχωρήσετε- είναι περίπου στα 2 δισεκατοµµύρια και
αφορά τόσο το βόρειο οδικό άξονα όσο και το νότιο οδικό άξονα,
όπως επίσης και τους δρόµους που συνδέονται µε αυτό.
Πρέπει δε, να σταθώ στο γεγονός ότι αντικείµενο της υπό σύσταση εταιρείας κατ’ ελάχιστον –και αυτό έχει µεγάλη σηµασίαείναι η κατασκευή εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοµέτρων αυτοκινητοδρόµου, καθώς και η κατασκευή και βελτίωση εκατόν εξήντα
ένα χιλιοµέτρων δίιχνης εθνικής οδού. Τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της εταιρείας έχουν κατοχυρωθεί από προβλέψεις.
Άρα αυτό που αποµένει, είναι να σας παρακαλέσω αύριο να
το κλείσουµε αυτό το ζήτηµα. Παρακαλώ να µου κοινοποιήσετε
την απόφαση, γιατί και εγώ και όλοι στην Κρήτη έχουµε πάρα
πολύ µεγάλη αγωνία γι’ αυτό.
Ήθελα επίσης µε την άδεια της κυρίας Πρόεδρου, καθώς αναφερθήκατε στο αεροδρόµιο –είχαµε µία εκκρεµότητα, σε σχέση
µε τη διαβίβαση του φακέλου για τη δηµοπράτησή του στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και έχει υπάρξει µία δική µας επικοινωνίααν θέλετε να µου πείτε δύο λόγια. Επαναλαµβάνω, αν το επιτρέπει η κυρία Πρόεδρος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν είναι µέσα στην
ερώτηση αλλά σίγουρα ο κύριος Υπουργός θα απαντήσει.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, τόσο εσείς όσο και οι
άλλοι συνάδελφοι και του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κοµµάτων
και από τα Χανιά και από την Κρήτη έχουν αγωνιστεί και έχουν
προσπαθήσει γι’ όλα αυτά τα θέµατα –δεν µπορούσε να είναι και
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διαφορετικά- και έχουµε αποτελέσµατα. Μπορούσαµε όµως, να
έχουµε καλύτερα, όπως είπα και προηγούµενα.
Για να µην επαναλαµβάνω και σπαταλούµε χρόνο, γιατί περιµένουν και άλλοι συνάδελφοι για τις ερωτήσεις τους, επιβεβαιώνω αυτά που είπατε όσον αφορά τον προγραµµατισµό και τα
χιλιόµετρα κατασκευής και ανακατασκευής, που περιλαµβάνονται στο master plan που έχουµε συγκροτήσει ως Υπουργείο.
Είναι µία έτοιµη δουλειά για το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας και για τα πρώτα στελέχη για να ξεκινήσουν, ώστε να µη
χάνουµε άλλο χρόνο και να τρέξουν πιο γρήγορα τα έργα της
Κρήτης και ειδικά οι οδικοί άξονες.
Για πρώτη φορά αυτό το Υπουργείο έτυχε να αλλάξει τρεις
Υπουργούς µέσα σε δυόµισι χρόνια. Συνήθως οι Υπουργοί ήταν
πολλά χρόνια σ’ αυτό το Υπουργείο. Είχε και αυτό τη σηµασία
του γιατί πολλές φορές υπογράφονταν οι ΚΥΑ ...
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν ήταν δική µου αρµοδιότητα. Αν ήταν δική
µου αρµοδιότητα, θα είχε υπογραφεί και δεν θα άλλαζε. Χρειάζεται µετά νέα υπογραφή και µετά επανέρχεται και επανέρχεται. Ένας από τους λόγους ήταν και αυτός: γραφειοκρατικής και
τεχνικής φύσεως, αλλά έτσι είναι η θεσµική λειτουργία.
Θα κλείσω µε το αεροδρόµιο των Χανίων. Όπως είπατε, ακριβώς αύριο στέλνεται ο φάκελος στις Βρυξέλλες. Ξεπεράστηκε
και το θέµα που υπήρχε όσον αφορά την κρατική ενίσχυση µε
την εγκύκλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοδότηση
του αεροδροµίου. Αυτό αφορά τα Χανιά, τη Σκιάθο και την αναβάθµιση του χερσαίου τµήµατος του διαδρόµου 1028 στη Θεσσαλονίκη, αλλά αφορά και κάθε λιµενικό έργο, όπως και οδικές
υποδοµές από εδώ και εµπρός.
Με αυτήν την έννοια, οι ανακοινώσεις των τελευταίων ηµερών
για τα Χανιά, για την Κρήτη γενικότερα, είναι καλές, λες και περίµεναν το χρόνο τους: να έλθει η άνοιξη για να έχουµε όλες
αυτές τις θετικές εξελίξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Η δεύτερη µε αριθµό 677/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµου Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή
στο ελληνικό Χρηµατιστήριο των ΔΕΚΟ που αποκρατικοποιούνται, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 665/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις δηλώσεις Τούρκων Υπουργών περί «συνεκµετάλλευσης» του Αιγαίου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται
Η πέµπτη µε αριθµό 670/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το νόµο που επιτρέπει
τις «ειδικές συνθέσεις» στα πληρώµατα των πλοίων δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η πρώτη µε αριθµό 669/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίας Μερεντίτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας.
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της χώρας
έχει επηρεάσει πολλούς κλάδους και τοµείς κυρίως όµως τον
αγροτικό τοµέα. Ο αγροτικός τοµέας, παρά τα προβλήµατα που
αντιµετώπιζε και ευρισκόµενος σε φθίνουσα πορεία συνέβαλε
πάντοτε στην ανάπτυξη, στην αειφορία και στην απασχόληση.
Σήµερα αντιµετωπίζει πολλά και ποικίλα προβλήµατα. Πρώτον,
αντιµετωπίζει την αύξηση του κόστους της παραγωγής, διότι αυξήθηκε το ΦΠΑ, αυξήθηκαν τα εφόδια, τα λιπάσµατα, αυξήθηκε
το ρεύµα, και οι µετακινήσεις. Δεύτερον, αντιµετωπίζει τη σχεδόν
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παντελή έλλειψη ρευστότητας. Η στρόφιγγα, κύριε Υπουργέ,
έκλεισε. Η Αγροτική Τράπεζα δεν µπορεί να δανείσει, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις δεν δύνανται σχεδόν καθόλου. Το εµπόριο
έκλεισε τη δανειοδότηση, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα αυτής. Οι
παραγωγοί µας από παντού φωνάζουν και µε αφορµή αυτήν την
ερώτηση, κύριε Υπουργέ, θέλω και εγώ να µεταφέρω σε σας
αυτήν τη φωνή «δώστε µας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουµε!».
Ακόµη και το 2010 ο αγροτικός τοµέας –το ξέρετε- βάσει των
στοιχείων που έχουµε στα χέρια µας, δηµιούργησε τριάντα δύο
χιλιάδες καινούργιες θέσεις εργασίας.
Οι Έλληνες διαχρονικά –το γνωρίζουµε όλοι µας και γενικότερα- η ελληνική οικογένεια ανέκαθεν επένδυε στη γη. Τώρα περισσότερο από ποτέ αυτό µπορεί και φαίνεται σωτήριο για όλους
µας.
Υπάρχουν επίσης επαναπατριζόµενοι αγρότες, κύριε Υπουργέ,
οι οποίοι έχουν ανάγκη να τους δώσουµε εµείς τη δυνατότητα
να καλλιεργήσουν, να τους δώσουµε τη δυνατότητα να αγοράσουν τα εφόδια και τις πρώτες ύλες για να καλλιεργήσουν.
Βεβαίως και οι διαχρονικοί αγρότες, δηλαδή οι αγρότες που
ζουν για µεγάλο διάστηµα στην ύπαιθρο και ασχολούνται µε τη
γεωργία ακόµη και αυτοί αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που
προανέφερα. Αν δεν τους παράσχουµε τη βοήθεια, ακόµη και τα
νοµοθετήµατα που ψηφίσαµε, όπως αυτό της αγροτικής γης, θα
αποδειχθούν ότι είναι άνευ αντικειµένου, γιατί δεν θα υπάρχει
καλλιέργεια.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι ο αγροτικός τοµέας είναι ίσως ο
µοναδικός -αν όχι ο µοναδικός, είναι ο κυρίαρχος- πρωτογενής
παραγωγικός τοµέας της χώρας. Η παραγωγική δραστηριότητα
που είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία για τη χώρα στο µεγαλύτερό της κοµµάτι δεν µπορεί να ξεκινήσει.
Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι στην περιοχή µου –είναι ένα
µικρό δείγµα, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα- συναντώ κάθε µέρα
αγρότες οι οποίοι επιθυµούν να καλλιεργήσουν όµως δεν έχουν
αυτήν τη δυνατότητα. Επιπλέον συναντώ νέα παιδιά που έχουν
µεράκι, και παράλληλα έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστήµια,
τα οποία ξεκινούν να παράγουν αλλά συναντούν εµπόδια.
Θα µπορούσα, βέβαια, να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι ακόµα
και σήµερα η Αγροτική Τράπεζα -για λόγους που κατανοούµε,
δεν θα πω κάτι αρνητικό για την Αγροτική Τράπεζα- προκειµένου
να δανείσει, απαιτούνται αρκετές προϋποθέσεις, ώστε σχεδόν
καθιστά αδύνατη τη δανειοδότηση στον αγρότη. Αν προσθέσουµε δε και τα έξοδα του φακέλου του οποιουδήποτε δανείου,
κύριε Υπουργέ, τότε καθίσταται ασύµφορο και αδύνατο το έργο
της.
Να αναφέρω επιπρόσθετα –και σας το είπα και στην επιτροπήότι το 1922 –κάπως έτσι είναι η Ελλάδα σήµερα- ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, που κλήθηκε να σώσει τη χώρα προσφέροντας στους
πρόσφυγες γη και τις πιο πολλές φορές η γη ήταν άγονη. Οι πρόσφυγες, όµως, είχαν διάθεση να την αξιοποιήσουν και η πολιτεία
τότε είχε όραµα, και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Τους έδωσε ένα
αλέτρι και λίγα σπόρια, για να καλλιεργήσουν. Καλλιέργησαν,
λοιπόν, και έτσι σώθηκαν οι ίδιοι αλλά σώθηκε και η χώρα.
Αυτό το παράδειγµα περισσότερο από πότε πρέπει να αποτελεί τον οδηγό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, εκτιµώ το ενδιαφέρον σας για τον
αγροτικό πληθυσµό. Άλλωστε, είστε Βουλευτής –και δυναµική,
µάλιστα- µιας περιφέρειας κυρίως γεωργικής, όπως είναι αυτή
των Τρικάλων. Και είναι λογικό, λοιπόν, να είστε δέκτης πολλών
προβληµάτων και παραπόνων που έχουν οι αγρότες. Είµαι από
αυτούς που λένε ότι προβλήµατα υπάρχουν και ότι οι αγρότες
έχουν αρκετά. Όµως, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε, κυρία συνάδελφε, ότι είναι η τάξη που δεν έχει πληγεί άµεσα από την
κρίση, όπως όλες οι άλλες τάξεις.
Έχουν ένα δίχτυ ασφαλείας που είναι οι ενισχύσεις –µιλάµε
για περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ- που τις παίρνουν στην
ώρα τους. Έχουµε την επιστροφή του ΦΠΑ από 7% που το
έχουµε πάει στο 11%, κάτι το οποίο είναι µία πολύ σηµαντική
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βοήθεια, έχουµε ένα νοικοκύρεµα του ΕΛΓΑ που προστατεύει
αυτούς τους ανθρώπους και σε αρκετά προϊόντα –όχι σε όλαέχουµε ικανοποιητικές τιµές. Γι’ αυτό και βλέπουµε ότι υπάρχει
µία αποδοχή και ανοχή από τον αγροτικό κόσµο. Αυτό το αισθανόµαστε και το βλέπουµε όλοι.
Βεβαίως, υπάρχει πρόβληµα σε πολλούς ανθρώπους να καλλιεργήσουν. Μακάρι να µπορούσαµε να δώσουµε άµεσες ενισχύσεις για αγορά λιπασµάτων, σπόρων, δηλαδή πρώτων υλών! Ο
κανονισµός 1974/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει ενισχύσεις για ετήσιες χρήσεις.
Κυρία συνάδελφε, απαγορεύεται! Συγκεκριµένα, απαγορεύεται στην περίπτωση των γεωργικών επενδύσεων η αγορά δικαιωµάτων παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ζώων και ετήσιων
φυτών και η εµφύτευσή τους δεν είναι επιλέξιµη για επενδυτική
στήριξη.
Όµως, η πραγµατικότητα υπάρχει και ο κόσµος αντιµετωπίζει
προβλήµατα. Υπάρχουν λύσεις και από την πολιτεία –θα σας πω
στη δευτερολογία µου- αλλά και λύσεις που πρέπει να επιδιώξουν και οι ίδιοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Λέω ότι ψηφίσαµε το νόµο για τους συνεταιρισµούς. Το ξέρετε, γιατί ήσασταν στην επιτροπή. Ένας και µοναδικός είναι ο
δρόµος πλέον, να οργανωθούν, δηλαδή, οι ίδιοι οι αγρότες σε
µία άλλη βάση, στη συνεταιριστική βάση, στη βάση του συνεργατισµού.
Αυτό που λέµε τώρα εδώ και προσπαθούµε να το κάνουµε
πράξη στην Ελλάδα είναι πρακτική ετών στο εξωτερικό. Εκεί δεν
υπάρχει αµφισβήτηση. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν οι
συνεταιρισµοί, οι αγρότες είναι οργανωµένοι και πετυχαίνουν
πολύ χαµηλότερο κόστος παραγωγής σε όλη τη διαδροµή της
παραγωγής τους.
Αυτός είναι ο δρόµος. Δεν υπάρχει άλλος. Το κράτος θα κάνει
ό,τι µπορεί για να τους στηρίξει. Θα σας πω µετά τι µπορούµε
να κάνουµε. Όµως, αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει όλοι
οι αγρότες να οργανωθούν σ’ αυτήν τη βάση. Εµείς έχουµε
χρέος να µην τους χαϊδεύουµε τα αυτιά, να µην τους λέµε «εδώ
είναι το Υπουργείο, µη στενοχωριέστε, θα πάρετε αποζηµίωση,
θα πάρετε επιδότηση, θα πάρετε το ένα, θα πάρετε το άλλο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επιτρέψτε µου, γιατί µιλώ πολύ λιγότερο απ’
ότι µιλήσατε και εσείς ως Πρόεδρος, γιατί όταν είστε εδώ, καταλαβαίνετε ότι έχουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μόνο που εσείς το κάνετε συνέχεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Λέω, λοιπόν, ότι τέτοιες λογικές έχουν τελειώσει και τις πληρώνουµε ακριβά. Πληρώναµε 800 εκατοµµύρια ευρώ για τη χατζηγάκειο πολιτική, του πρώην Υπουργού
της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Κοντού και πληρώνουµε και τον
ΕΛΓΑ µε 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να µπούµε σ’ αυτήν τη
βάση που είπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µακράν από εµένα η λογική του «χαϊδεύουµε
τα αυτιά». Όµως, είναι βαθιά και σταθερή η πεποίθησή µου και η
φιλοσοφία µου, αν θέλετε, ότι ο αγροτικός τοµέας, διαχρονικά,
στήριξε αλλά και τώρα µπορεί να στηρίξει την πραγµατική οικονοµία. Ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι και σήµερα το καράβι
που θα βγάλει τη χώρα στη στεριά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας καλώ να εξετάσετε το θέµα αυτό όπως
και στο παρελθόν. Κι ήµουν υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας,
γνωρίζω πολύ καλά ότι παλαιότερα δίναµε δάνεια στους αγρότες, φέρνοντας το τιµολόγιο για εφόδια.
Εγώ λοιπόν σας καλώ, κύριε Υπουργέ, µε πραγµατική αγωνία
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-δεν πουλώ, ούτε ζητώ οφέλη πολιτικάντικα- να δώσουµε λύση
στα προβλήµατα της χώρας. Εγώ το ζω στην περιοχή µου, και
οποιαδήποτε κίνηση υπάρχει στα Τρίκαλα, οφείλεται στον αγροτικό τοµέα, κύριε Υπουργέ. Με τα ελάχιστα χρήµατα των αγροτών, υπάρχει κίνηση. Και όντας πολίτης της περιοχής µου και της
χώρας, την κρίσιµη αυτή στιγµή που και οι αγρότες δεν θα µπορέσουν να βγουν στην αγορά, τρέµω για την ανεργία και για το
πού θα καταλήξουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ζητώ να εξετάσετε σοβαρά τη δυνατότητα που υπάρχει, κύριε Υπουργέ - πριν καταθέσω την ερώτηση,
το έχω µελετήσει και έχουµε συζητήσει και οι δυο µας αρκετά
µέσα από ευρωπαϊκά προγράµµατα του «Μπαλτατζής» και να
δώσετε αυτή τη λύση. Σας έχω καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή έγγραφα από αγρότες της περιοχής µου. Όταν µιλάω για
την περιοχή µου, επαναλαµβάνω ότι από εκεί είναι τα ερεθίσµατά
µου και επιπλέον αυτή είναι η Ελλάδα, σε µικρογραφία. Υπάρχουν κελεύσµατα αγωνίας και απόγνωσης. Δώστε µας τρόπο να
καλλιεργήσουµε.
Αν δεν καλλιεργήσουν οι αγρότες, κύριε Υπουργέ, πείτε µου
πώς θα κινηθεί η οικονοµία και από πού θα υπάρχουν έσοδα σε
αυτήν τη χώρα; Όταν δεν έχουµε παραγωγική δραστηριότητα,
και όταν αφήνουµε στην τύχη τον όποιο παραγωγικό αγροτικό
ιστό µόλις µετά από λίγους µήνες και όχι µετά από λίγα χρόνια
όποιοι βρίσκονται εδώ σ’ αυτήν τη Βουλή -δεν ξέρω αν θα είµαστε εµείς ή άλλοι- αλλά όποιοι βρίσκονται- θα βρίσκονται όχι σε
απόγνωση, αλλά σε αδιέξοδο.
Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να ψάξουµε, µπορούµε και πρέπει να βρούµε τρόπους. Εξάλλου όλα όσα αντιµετωπίσαµε εµείς
αυτά τα δυόµισι τελευταία χρόνια, κύριε Υπουργέ, ήταν πέρα κι
έξω από τους µεγαλύτερους εφιάλτες µας. Και βρήκαµε λύσεις,
όχι σε όλα, αλλά βρήκαµε. Ας αναζητήσουµε και τώρα να βρούµε
λύση, γιατί οι αγρότες µπορούν, οι νέοι άνθρωποι τολµούν, εµείς
οφείλουµε να είµαστε δίπλα τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, ξέρω ότι δεν είστε από τους ανθρώπους που χαϊδεύετε αυτιά. Το έχετε δείξει στη διαδροµή σας
µέσα στο Κοινοβούλιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Είπατε «δεν».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): «Δεν» είπα. Δεν ακούσατε ή δεν µε προσέχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας προσέχω πάντα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, συνήθως εσείς µε προσέχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πάντα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και έχουµε πει και συµφωνούµε όλοι, ότι αν
ένας τοµέας µπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, αυτός
είναι ο αγροτοδιατροφικός. Κι όχι τώρα, έχει µέλλον τουλάχιστον
για τα επόµενα τριάντα-σαράντα χρόνια. Αυτή είναι η µοναδική
παραγωγική του δραστηριότητα. Εµείς έχουµε τη δυνατότητα να
παράξουµε ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα και είναι το
συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, όχι µόνο γεωργικά αλλά και κτηνοτροφικά. Και η κτηνοτροφία στο νοµό σας είναι ανεπτυγµένη, µάλιστα έχετε και ειδικές φυλές, όπως εγώ και ο παρακαθήµενος
συνάδελφος που έχουµε ειδικές φυλές στις Σέρρες, τις οποίες
και ενισχύουµε.
Έτσι, λοιπόν, εµείς κάναµε µία πολιτική η οποία ήταν άµεση
πολιτική ανάπτυξης. Ποια ήταν αυτή; Δώσαµε τη δυνατότητα σε
νέους ανθρώπους να αποκτήσουν γη. Και αυτό ξέρετε καλά ότι
έχει τύχει πολύ καλής και µεγάλης αποδοχής. Πάρα πολύς κόσµος, χιλιάδες νέοι άνθρωποι υποβάλλουν αιτήσεις για να πάρουν κτήµατα. Και µάλιστα ποιοι; Άνθρωποι που έχουν σχέση µε
τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή, επιστήµονες. Και αυτούς πριµοδοτούµε.
Όµως, υπάρχει και ένα µεγάλο ενδιαφέρον από ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τώρα µου δίνετε τη δυνατότητα να σάς ανακοινώσω ότι αύριο µε τον Υπουρ-
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γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σκανδαλίδη θα κάνουµε µία συνέντευξη Τύπου, για να παρουσιάσουµε το µεγάλο
ενδιαφέρον που υπάρχει από ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπους
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα άλλα αστικά κέντρα, που θέλουν να επιστρέψουν για παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο. Έτσι, λοιπόν, δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα και αυτήν τη
διέξοδο. Όµως, πολύ σωστά είπατε ότι ναι µεν θα πάρει το
κτήµα, αλλά ότι δεν θα έχει τα µέσα, ιδιαίτερα ο άνεργος, για να
καλλιεργήσει.
Γι’ αυτό, επίσης, αύριο θα ανακοινώσουµε ένα πρόγραµµα
«Εγκατάστασης Νέων Αγροτών», το οποίο όµως θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ύψος του προγράµµατος
σε πρώτη φάση θα είναι -δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί-από 50 έως
100 εκατοµµύρια. Έτσι, λοιπόν, θα λέγεται το πρόγραµµα, το
οποίο, όπως σας είπα, θα το υποβάλουµε και θα εγκριθεί, για να
δώσουµε τη δυνατότητα µαζί µε τα κτήµατα να τους προσφέρουµε και τα πρώτα χρήµατα και την πρώτη εγκατάσταση, ώστε
να µπορούν να καλλιεργήσουν. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η απάντηση σας ικανοποιεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επίσης, επειδή ξέρουµε ποιο είναι ακριβώς το πρόβληµα, είχαµε συνάντηση και µε το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας κ.
Πανταλάκη, ο οποίος µας διαβεβαίωσε –αυτό θα το κρίνουν και
οι αγρότες- ότι τα ανοιχτά δάνεια –εσείς ξέρετε καλά τι σηµαίνει
αυτό- δεν έχουν πάψει να ισχύουν. Δίνονται κανονικά τα ανοιχτά
δάνεια στους αγρότες, αρκεί βεβαίως και αυτοί να είναι «εντάξει»
στις υποχρεώσεις τους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Να µας πείτε πόσο είναι τα επιτόκια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έτσι, λοιπόν, αυτήν τη διαβεβαίωση είχα και
αυτήν τη διαβεβαίωση σας µεταφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και κάνουµε και άλλες µεγάλες προσπάθειες για τα άτοκα δάνεια που έχουν οι κτηνοτρόφοι, κυρίως οι
χοιροτρόφοι και η κτηνοτροφία στη γενική της µορφή.
Και κλείνω, κυρία συνάδελφε, λέγοντάς σας ότι εµείς κάνουµε
παραπάνω απ’ όσα έχουν γίνει όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Πρώτα απ’ όλα ξέρετε καλά ότι δεν υπήρχε κανένα θεσµικό
πλαίσιο για την κτηνοτροφία. Το 95% ήταν χωρίς άδεια, ενώ
τώρα µπορούν να τις πάρουν. Αύριο ολοκληρώνουµε τους οργανισµούς και τελειώσαµε και τους συνεταιρισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και αυτήν την εβδοµάδα θα ολοκληρωθεί –
τώρα θα σας κάνω και µια ανακοίνωση- η ΚΥΑ για τις γεωτρήσεις.
Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνουµε ένα θεσµικό πλαίσιο και µπορούµε να δώσουµε τη δυνατότητα στους ίδιους τους αγρότες
και τους παραγωγούς να κάνουν χρήση αυτών των θεσµικών εργαλείων και κυρίως των προγραµµάτων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που τώρα προχωράνε. Αυτά είναι τα σχέδια βελτίωσης.
Πρόκειται για τα επενδυτικά µέτρα «1», «2», «3», «125» και τα
ΟΠΑΑΧ, µε τα οποία τώρα όλοι οι δήµοι θα πάρουν τα έργα τους.
Έχουµε, δηλαδή, σε κίνηση ένα πρόγραµµα γύρω στα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο τελειώνει το 2013 και πιστεύω ότι
και αυτό θα είναι ένα ενισχυτικό εργαλείο, ώστε να µπορέσουµε
να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, έχουµε
και νοµοθετική εργασία µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η δεύτερη µε αριθµό 675/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικροµεσαίων αγροτών όσον αφορά την προµήθεια των καλλιεργητικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφοδίων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναγκάζοµαι να
πάρω το λόγο, γιατί, ακριβώς την ίδια ερώτηση µε αυτήν που
προηγήθηκε κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πότε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Εδώ και αρκετό διάστηµα.
Φαίνεται ότι ο κύριος Υπουργός και η συγκυβέρνηση των κοµµάτων του κεφαλαίου απαντάει σε ερωτήσεις µόνο των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Έχει περίπου ένα µήνα και
φαίνεται…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Μωραΐτη, µε
συγχωρείτε.
Κυρία Μερεντίτη, έχει το δικαίωµα ο Βουλευτής, του οποίου η
ερώτηση δεν συζητείται, να πάρει το λόγο και να πει δυο κουβέντες. Μην απαντήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Να µας πει πότε, κυρία Πρόεδρε.
Την ηµεροµηνία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν απευθύνεται σε
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Η ηµεροµηνία είναι εδώ και είκοσι
µέρες.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ. Θα
απαντήσει ο αρµόδιος Υπουργός, αν θελήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Είναι εδώ και είκοσι µέρες και πηγαίνει από Υπουργείο σε Υπουργείο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δήλωσε αναρµόδιος. Είναι ακριβώς η ίδια
ερώτηση. Πέρα απ’ αυτό…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο. Σας
παρακαλώ.
Ολοκληρώστε, κύριε Μωραΐτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Μερεντίτη, έχει κατατεθεί πριν
από τη δική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Μωραΐτη, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχει άλλος το
λόγο. Δεν σας αφορά. Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: H ερώτηση του ΚΚΕ πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δήλωσε αναρµόδιο,
ενώ το Υπουργείο Οικονοµικών δήλωσε φόρτο εργασίας.
Εµείς καταγγέλλουµε ότι αν σήµερα δεν ληφθούν µέτρα,
αύριο θα είναι πολύ αργά. Εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες µένουν
χωρίς καλλιέργεια. Ας βγάλουν συµπεράσµατα. Εµείς θεωρούµε
ότι αυτή η στάση είναι απαράδεκτη και καλούµε τη φτωχοµεσαία
αγροτιά να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Έχουν µείωση του
εισοδήµατος και χιλιάδες φτωχοµεσαίοι αγρότες είναι σε απόγνωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Σας παρακαλώ. Δεν απευθύνεται σε σας ο Βουλευτής
που διαµαρτύρεται. Μην καταργείτε τα πάντα, κυρία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας παρακαλώ
να αφήσετε τη διαδικασία να κυλήσει.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 676/20-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Ανατολάκη προς τους Υπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε
τον ΕΟΠΥΥ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανατολάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μπόλαρης, αφού πρώτα ο κ. Ανατολάκης µάς την παρουσιάσει.
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Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Οίκος Ναύτου αποτελεί ένα σηµαντικό
αρωγό για τον Έλληνα ναυτικό και την οικογένειά του. Η δράση
του δεν περιορίζεται µόνο στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Προσφέρει ένα ευρύ κοινωνικό δίχτυ προστασίας προς την ελληνική ναυτική οικογένεια, η οποία µας κάνει υπερήφανους διεθνώς και στηρίζει την ελληνική οικονοµία.
Θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιες δράσεις του Οίκου Ναύτου. Είναι η παροχή δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, η επιδότηση ανεργίας, η επιδότηση πρόνοιας για τους ΑΜΕΑ ναυτικούς,
η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπως παιδικές κατασκηνώσεις
ή το Ναυτικό Νοσοκοµείο Εµπορικού Ναυτικού.
Με την απόφαση, όµως, που πήρατε να εντάξετε τον Οίκο
Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ από την 1η Απριλίου, ανατινάζετε όλες τις
λειτουργίες του, οι οποίες µένουν στον αέρα. Το αποτέλεσµα
είναι να έχουν αναστατωθεί οι χιλιάδες ναυτικοί και κυρίως τα
ευπαθή άτοµα που εξυπηρετούνται από τον Οίκο Ναύτου.
Κύριε Υπουργέ, δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Πρώτον,
είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε σε νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία θα εξαιρείτε τον Οίκο Ναύτου από τη συγχώνευση µε τον ΕΟΠΥΥ; Δεύτερον, προτίθεστε να δώσετε τουλάχιστον µία εξάµηνη παράταση στη συγχώνευση έως ότου ρυθµιστεί η οποιαδήποτε εξέλιξη φυσιολογικά και όχι βεβιασµένα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπόλαρης έχει το λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούµε πολύ για την επίκαιρη ερώτηση. Είναι σηµαντικό να διευκρινίζονται και από τη Βουλή –για
πολλοστή φορά όµως- τα ζητήµατα που αφορούν στον Οίκο
Ναύτου, για τον οποίο νοµίζω ότι η προσέγγιση που κάνατε είναι
η προσέγγιση λογικών οπισθοφυλακής.
Έχει ξεκινήσει από το 2010 η προσπάθεια για την ενιαιοποίηση
των παροχών υγείας ιδιαίτερα στον πρωτοβάθµιο τοµέα. Έχουµε
το ν. 3863/2010 που µιλάει για το ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας. Το 2011 ο νόµος που ιδρύει τον ΕΟΠΥΥ εντάσσει
τα µεγάλα ταµεία, το ΙΚΑ, τον ΟΠΑΔ, τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕ και δείχνει το δρόµο, ο οποίος δρόµος είναι ένα χτύπηµα κατά της γραφειοκρατίας, των πολλών διοικητικών δοµών, των πολλών διοικητικών υπαλλήλων, της συµπλοκής αρµοδιοτήτων, της κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος, έτσι ώστε να έχουµε το τέλος
της αναποτελεσµατικότητας και της µειωµένης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισµένους.
Με τρίτο νόµο -αυτόν που ψηφίστηκε πριν από λίγες ηµέρεςο Οίκος Ναύτου περνά στον ΕΟΠΥΥ µόνον όσον αφορά τις παρεχόµενες σε είδος υπηρεσίες -δηλαδή, παροχές υπηρεσιών
Υγείας- όπως και άλλα ταµεία.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι µία µεγάλη µεταρρύθµιση για το χώρο της
υγείας. Η µεταρρύθµιση αυτή βρίσκεται στον τρίτο µήνα. Είναι
µία µεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει στόχο την αναβάθµιση των
υπηρεσιών που παρέχονται στους ασφαλισµένους όλης της
χώρας.
Σε αυτήν την προσπάθεια είναι απολύτως απαραίτητο να ενταχθεί και ο Οίκος Ναύτου –το ξαναλέω- όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών υγείας σε είδος. Το υπογραµµίζω, διότι στον Οίκο
Ναύτου ιδρύεται λογαριασµός παροχών σε χρήµα. Ο Οίκος Ναύτου δεν διαλύεται. Εξακολουθεί να υπάρχει ο λογαριασµός παροχών σε χρήµα. Και θα διαχειρίζεται όλα όσα διαχειριζόταν
µέχρι σήµερα, στα οποία είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε,
έτσι ώστε να µη χρειάζεται να αναφερθώ εγώ.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι µε την πολιτική η οποία ασκείται οι µεµονωµένες υπηρεσίες που είχε ο Οίκος του Ναύτου εντάσσονται
στο µεγάλο Οργανισµό, στον ΕΟΠΥΥ και άρα ο ασφαλισµένος
του Οίκου Ναύτου µπορεί σε όποιο σηµείο της χώρας βρεθεί, να
έχει τις παροχές των υπηρεσιών υγείας σε είδος. Άρα αυξάνεται
η δυνατότητα που έχει για να αξιοποιήσει τον ΕΟΠΥΥ και να µην
πηγαίνει αποκλειστικά στις λίγες µονάδες του Οίκου του Ναύτου,
χωρίς να χάνει τίποτα, αφού στον Οίκο του Ναύτου ιδρύεται ο
λογαριασµός παροχών σε χρήµα.
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Κυρία Πρόεδρε, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ανατολάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζω την πρόθεσή σας να µειώσετε τις
µεγάλες σπατάλες και να ελέγξετε τις δαπάνες που παρατηρούνται στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αυτό, όµως, δεν µπορεί
να γίνει εις βάρος των ασφαλισµένων. Κυρίως, όµως, δεν µπορεί
να γίνει τόσο άγαρµπα. Δεν νοείται εντελώς ξαφνικά, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καµµία ενηµέρωση, να ανακοινώνεται η κατάργηση του Οίκου του Ναύτου σε λιγότερο από ένα µήνα, από
τότε που φέρατε και ψηφίσατε εσείς το νοµοσχέδιο.
Θέλω να πω ότι ο Οίκος του Ναύτου δεν είναι απλά ένας Οργανισµός. Προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στη ναυτική οικογένεια.
Θεωρώ ότι αν δούµε το θέµα µε βάση τα χρηµατοοικονοµικά,
δεν δικαιολογείται αυτή η απόφαση. Ο Οίκος του Ναύτου τον τελευταίο ενάµιση χρόνο αποτέλεσε υπόδειγµα οικονοµικής διαχείρισης. Οι δαπάνες του µειώθηκαν µε εντυπωσιακό τρόπο τα
τελευταία δύο χρόνια. Οι δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µειώθηκαν κατά 65%. Οι φαρµακευτικές δαπάνες µειώθηκαν
κατά 48%. Παράλληλα, αναβαθµίστηκαν οι παροχές υγείας που
προσέφερε στους Έλληνες ναυτικούς, χωρίς να ζητήσει ούτε 1
ευρώ παραπάνω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Δεν µπορώ να καταλάβω, λοιπόν, τη βιασύνη και την επιµονή
που έχετε.
Εγώ στην ερώτηση που σας έκανα, κύριε Υπουργέ, ζητάω έξι
µήνες παράταση, από τη στιγµή που δεν µπορεί να γίνει ρύθµιση,
για να τακτοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του Οίκου του Ναύτου.
Σας καλώ και σας παρακαλώ!
Με την απόφασή σας να συγχωνεύσετε τον Οίκο του Ναύτου
στον ΕΟΠΥΥ, τιµωρείτε τον Έλληνα ναυτικό. Ξεχνάτε, όµως, ότι
η ναυτιλία αποτελεί στυλοβάτη για την Ελλάδα εδώ και αιώνες.
Και το επάγγελµα του ναυτικού αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα
επαγγέλµατα.
Είστε η Κυβέρνηση που κατήργησε το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας. Είστε η Κυβέρνηση που αποσύνδεσε το Λιµενικό
Σώµα. Μην υποβαθµίζετε άλλο την ελληνική ναυτιλία. Ο Έλληνας
ναυτικός ήταν και είναι πρωτοπόρος στη θάλασσα και αξίζει καλύτερης µεταχείρισης, πρόνοιας και αντιµετώπισης από το κράτος.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να δείξετε επιτέλους τον
ανάλογο σεβασµό σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι η σηµαία στην ελληνική ναυτιλία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι έχετε κακή πληροφόρηση.
Επισηµαίνω τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, την τελευταία χρονιά το µόνο ταµείο που είχε
αύξηση στη φαρµακευτική δαπάνη -και µάλιστα δυσανάλογηήταν ο Οίκος του Ναύτου.
Όλα τα ταµεία, τα οποία έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, είχαν
µείωση της δαπάνης. Η αύξηση που υπήρξε ήταν αδικαιολόγητη.
Άρα κακώς σας είπαν ότι είχαν µείωση. Ζήτηµα πρώτο.
Δεύτερο ζήτηµα. Θέλω να σας πω επειδή είπατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Πόσο ήταν;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα τα πούµε όλα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν τα λέτε;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα κάνετε ερώτηση και θα σας τα πω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Δεν µπορείτε να τα πείτε στα
λόγια; Γιατί δεν τα λέτε;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πρώτον, λοιπόν, δεν έχετε καλή πληροφόρηση.
Δεύτερον, σας είπαν -και λέτε- ότι δεν έχει επιχορηγηθεί το
ΝΑΤ. Είναι απολύτως λανθασµένο αυτό που είπατε. Τα τελευταία
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χρόνια τα ταµεία συνολικά έχουν υποστήριξη -δεν είναι ένα, το
ξέρετε, είναι και επιµέρους- πάνω από 1 δισεκατοµµύριο από τα
κρατικά ταµεία.
Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι αυτό το ταµείο, έπρεπε να
είναι το πρώτο που έπρεπε να ζητήσει να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ,
καθόσον η αναλογία εργαζοµένων και ασφαλισµένων που έχει
είναι απολύτως δυσανάλογη. Είναι δεκαεπτά χιλιάδες- δεκαοκτώ
χιλιάδες εργαζόµενοι µε εβδοµήντα δύο χιλιάδες ασφαλισµένους, όταν η αναλογία για να είναι βιώσιµο ένα ταµείο είναι τρεις
εργαζόµενοι προς έναν ασφαλισµένο. Το καταλαβαίνετε αυτό;
Είναι η απόλυτη αντιστροφή των δεδοµένων βιωσιµότητας ταµείων.
Αυτό το οποίο γίνεται είναι υπέρ των ναυτικών, είναι υπέρ της
ναυτιλίας. Δηλαδή, το επιχείρηµά σας είναι απολύτως λάθος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Δώστε έξι µήνες παράταση.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ακούστε λίγο να σας πω. Το έλλειµµα στον Οίκο
Ναύτου είναι 775 εκατοµµύρια. Έγιναν επανηλειµµένοι έλεγχοι
από το Λιµενικό Σώµα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Άλλο σας λέω εγώ και άλλο λέτε
εσείς.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το ακούσατε; Είπατε προηγουµένως ότι η παρέµβαση που γίνεται είναι αυτή η οποία µειώνει το ταµείο. Το αντίθετο ακριβώς γίνεται. Το ταµείο έχει προβλήµατα και µάλιστα
τεράστια ελλείµµατα, 775 εκατοµµύρια. Αναφερθήκατε προηγουµένως στη λειτουργία…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Πού τα βρήκε;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εσείς είστε ερωτών, κύριε συνάδελφε; Για όνοµα
του θεού! Υπάρχει και Κανονισµός στη Βουλή! Σας παρακαλώ!
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, όχι διακοπές! Ολοκληρώστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αναφερθήκατε προηγουµένως στο νοσοκοµείο.
Δεν το ξέρετε ότι το νοσοκοµείο αυτό δεν λειτουργεί; Το µεταφέρατε στην ερώτησή σας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Άλλο λέω εγώ, άλλο λέτε εσείς.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Καταλαβαίνω γιατί διακόπτετε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα-ένα τα σηµεία, τα οποία χρησιµοποιήσατε ως επιχειρήµατα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Γιατί την προηγούµενη εβδοµάδα
εδώ είπατε ότι είστε αναρµόδιος. Ήταν και η κυρία Πρόεδρος
εδώ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Ανατολάκη, καταλαβαίνω ότι όποιος δεν
έχει επιχειρήµατα ή βλέπει τα επιχειρήµατά του να ανατρέπονται
καταφεύγει στη στρατηγική των διακοπών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ αυτό που πρέπει να πω, θα το πω. Μπορείτε
να διακόψετε όσες φορές θέλετε.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αυτό που µεταφέρατε ως πλεονέκτηµα, δηλαδή το ότι υπάρχει το νοσοκοµείο του Οίκου Ναύτου, είναι µειονέκτηµα στην επιχειρηµατολογία σας, διότι το
νοσοκοµείο κάποια χρόνια δεν λειτουργεί. Πρέπει να ξέρετε,
αφού το παρακολουθείτε το θέµα, ότι στη συνάντηση που έγινε
µε τη ΠΝΟ και τους Υπουργούς, τον Ανδρέα Λοβέρδο και το
Γιώργο Κουτρουµάνη, αναφέρθηκε κατηγορηµατικά η αξιοποίηση του κλειστού νοσοκοµείου.
Κλείνω, λοιπόν, µε το ζήτηµα το οποίο τέθηκε -δεν το θέσατεστο δηµόσιο διάλογο πως υπάρχουν εκκρεµότητες σε σχέση µε
τη φαρµακευτική δαπάνη. Σας υπογραµµίζω -και το λέω στην Αίθουσα- ότι ο ΕΟΠΠΥ τον Ιανουάριο µόνο για τις φαρµακευτικές
δαπάνες έχει πληρώσει 245 εκατοµµύρια ευρώ, καλύπτοντας
όλες τις υποχρεώσεις των άλλων ταµείων. Ο Οίκος Ναύτου -εντασσόµενος µόνον όσον αφορά τις παροχές υγείας το ξεκαθαρίζω- από 1ης Απριλίου θα προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες,
πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν οι ασφαλισµένοι του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέχρι την 31η Μαρτίου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 671/20-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου 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.
Ορίστε, κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα, που αφορά όλη την Κρήτη και θα έλεγα ότι θα µπορούσε να επιγραφεί ως εξής: Πρέπει να αποτραπεί η µετατροπή
της Κρήτης σε ένα απέραντο ενεργειακό εργοστάσιο. Κατ’
αρχάς είναι αναγκαία η διατήρηση της φυσιογνωµίας, του νησιού.
Θέλω µια απάντηση από τον κύριο Υπουργό, η οποία να µην
είναι ένα πουκάµισο αδειανό, να µη µου απαντήσει, όπως τώρα
τελευταία συνηθίζεται από την Κυβέρνηση, µε έναν τρόπο µη
απάντησης, γιατί το θέµα είναι πολύ σηµαντικό και υπάρχει µεγάλος αναβρασµός στην Κρήτη. Θα σας καταθέσω όλους τους
φορείς οι οποίοι προσυπογράφουν, αν όχι όλα αυτά που θα σας
πω, τουλάχιστον τα περισσότερα. Τα επιβεβαιώνουν ακόµη και
κυβερνητικοί Βουλευτές και θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι
θέλουµε απαντήσεις εδώ.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει κανείς να παρατηρήσει είναι ότι
µέχρι τώρα στην Κρήτη τα θερµικά εργοστάσια έχουν ισχύ περίπου 800 MW, οι εγκαταστάσεις των ΑΠΕ 230 MW. Επίσης, έχουν
δοθεί άδειες παραγωγής από τη ΡΑΕ για αιολικούς, υβριδικούς
και ηλιοθερµικούς σταθµούς και εκκρεµεί η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν ισχύ πάνω από 5.500 MW. Αυτό είναι τραγικό,
γιατί αλλάζει τη φυσιογνωµία της Κρήτης και αναστέλλει την
προτεραιότητα του τουρισµού, µε ό,τι συνέπειες µπορεί να έχει
αυτό για την Κρήτη.
Επειδή, λοιπόν, δεν έχει προηγηθεί εθνικός σχεδιασµός για
την ενέργεια, ενώ αντίθετα οι διαδικασίες για την αδειοδότηση
των ΑΠΕ απλοποιούνται συστηµατικά και δραµατικά σε βάρος
κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας και σήµερα έρχονται
να επιβληθούν µε τη βιαιότητα του fast track και µε διαδικασίες
απαράδεκτες, επειδή η πολιτική σας, όλο το νοµοθετικό πλαίσιο
που έχετε ψηφίσει για τις ΑΠΕ οδηγεί την Κρήτη και όλη τη χώρα
-γιατί η Κρήτη είναι ένα παράδειγµα και µια ειδική περίπτωση,
που µοιάζει όµως σε πολλά µε τις άλλες- σε µια µονοκαλλιέργεια
ανάπτυξης της ενέργειας σε βάρος όλων των άλλων τοµέων της
οικονοµίας και θα εντείνει την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ακόµη και βασικών ειδών διατροφής, εµείς ρωτάµε,
κύριε Υπουργέ, δύο πράγµατα:
Πρώτον, τι θα κάνετε, για να αποτραπεί µια τέτοια καταστροφική για την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη τη χώρα εξέλιξη; Σε
ποιο χώρο θα αναπτυχθούν, µε ποιους χρηµατοδοτικούς πόρους
και µε ποιες πολιτικές θα προστατέψετε, θα ενισχύσετε και θα
προωθήσετε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως τον τουρισµό, τον πρωτογενή τοµέα κ.λπ.;
Δεύτερον, θα προχωρήσετε έστω και τώρα στον αναγκαίο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασµό, που θα συνεκτιµά τις ανάγκες όλων των παραγωγικών τοµέων, την ενεργειακή αυτάρκεια
και την προστασία του περιβάλλοντος; Με ποιον τρόπο θα προστατέψετε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην
ενέργεια, το νερό, στις συνθήκες της ασύδοτης και χωρίς όρια
εκµετάλλευσής τους µέσα από την ιδιωτικοποίησή τους που επιβάλλει η πολιτική σας;
Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Εδώ έρχονται ξένοι και θέσεις
εργασίας δεν εξασφαλίζονται, ενώ οι ντόπιοι εκτοπίζονται. Θέλουµε, αν µπορείτε, να διαβεβαιώσετε ότι αυτό θα σταµατήσει,
διότι διαφορετικά θα έχουµε άλλες εξελίξεις, οι οποίες δεν θα
συµφέρουν κανέναν. Νοµίζω ότι πρέπει σήµερα τουλάχιστον να
έχουµε κάποιες απαντήσεις. Για ό,τι σας είπα, εάν υπάρχει αµφισβήτηση, έχω στοιχεία και µπορούµε να τα αποδείξουµε.
Μπορώ να σας δώσω και έγγραφο µε εξήντα φορείς που προσυπογράφουν.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Κριτσωτάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας χορηγεί άδειες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µετά
από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται και πάντα σύµφωνα µε όσα προβλέπει η νοµοθεσία.
Στα κριτήρια, τα οποία υπολογίζει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, περιλαµβάνεται η µέγιστη επιτρεπόµενη πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ανά Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
έτσι όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο του κριτηρίου που ονοµάζουµε «φέρουσα ικανότητα», έτσι όπως καθορίζεται από το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού. Άρα, για να ξεκαθαρίσουµε, υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο εφαρµόζεται.
Η χορήγηση της άδειας παραγωγής, η οποία θέλω να σηµειώσω ότι αποτελεί ένα πρώτο είδος άδειας σκοπιµότητας για ένα
έργο, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αναγκαστικά και την υλοποίηση του έργου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δεδοµένου ότι ανάµεσα στην άδεια παραγωγής και στην άδεια εγκατάστασης υπάρχουν πολλά άλλα στάδια αδειοδότησης, µεταξύ
των οποίων ασφαλώς είναι και η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα στάδια υπάρχουν εξαιρετικά αυστηροί έλεγχοι. Μάλιστα, η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει
δείξει -και αυτή είναι µια πανελλαδική εµπειρία, αλλά τα µεγέθη
είναι τα ίδια και για την Κρήτη- ότι για ένα σηµαντικότατο ποσοστό των έργων που έχουν άδεια παραγωγής, τελικά δεν χορηγείται άδεια εγκατάστασης.
Και ακόµη και στα έργα αυτά που έχουν άδεια εγκατάστασης,
υπάρχουν στη συνέχεια άλλα εµπόδια, όπως είναι για παράδειγµα δικαστικές διαµάχες ή αδυναµία χρηµατοδότησης, όπου
στο τέλος δεν έχουµε την υλοποίηση.
Να σηµειώσω το εξής που έχει ιδιαίτερη σηµασία για το νησιωτικό χώρο και για την Κρήτη. Με βάση τα ειδικά κριτήρια χωροθέτησης για τα νησιά της χώρας, περιλαµβανοµένης και της
Κρήτης, λαµβάνουµε υπ’ όψιν το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό
κάλυψης, ανά Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 4% της έκτασης, δηλαδή 0,53 τυπικές
ανεµογεννήτριες, ανά χίλια στρέµµατα. Άρα και εδώ υπάρχει µία
συγκεκριµένη δέσµευση, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεραστεί.
Στην περίπτωση των µη συνδεδεµένων νησιών η συνολική
ισχύς των αιολικών σταθµών, ανά νησί, δεν πρέπει να ξεπερνά
το διπλάσιο της ισχύος αιχµής του συγκεκριµένου νησιού, εκτός
εάν ο επενδυτής, ο οποίος ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει την
επένδυση, µε δικά του έξοδα δηµιουργήσει την αντίστοιχη υποδοµή, το καλώδιο δηλαδή το οποίο θα συνδέει την εγκατάστασή
του µε το ηπειρωτικό σύστηµα της υπόλοιπης χώρας.
Τώρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ηλεκτρική διασύνδεση της
Κρήτης αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα, όχι µόνο της πολιτείας, αλλά
πολύ περισσότερο της ίδιας της Κρήτης. Και εδώ θέλω να υπενθυµίσω στην πρωτολογία µου –θα επανέλθω στη δευτερολογία
µου- ότι για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δαπανά η εθνική οικονοµία πάνω από 700.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, εκ των οποίων
τα περίπου 350.000.000 ευρώ κάθε χρόνο δαπανώνται για την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Άρα, έχουµε χρέος
απέναντι στους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και απέναντι στους
πολίτες όλης της Ελλάδας να µειώσουµε αυτό το κόστος και η
µοναδική µείωση που µπορεί να γίνει, είναι µέσα από την εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που πάντα, όµως, θα
υπακούουν στο κριτήριο της αντοχής της φέρουσας ικανότητας
του νησιού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, οχυρώνεται ο κύριος Υπουργός πίσω από την ΡΑΕ, αλλά δεν µπορεί να καθησυχάσει κανέναν και θα σας πω ότι εντείνεται τώρα η ανησυχία,
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διότι αυτό ήταν πράγµατι αυτό που ζήτησαν να µη γίνει. Υπάρχει
δηλαδή µία µη απάντηση. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, δεν
είναι προσωπικό, αλλά είναι ένα µείζον ζήτηµα για την Κρήτη.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι υπάρχουν τρία πράγµατα που κάνετε και είναι και τα τρία πολύ σοβαρά. Το πρώτο θέµα είναι η
τιµή µονάδας που είναι ακριβότερη, ενώ δεν έχουµε αγορά πετρελαίου, αλλά παίρνουµε δωρεάν από τον ήλιο και από τον αέρα
την ενέργεια και αυτό γίνεται για να επιδοτήσουµε όλοι µαζί ως
καταναλωτές τους επενδυτές που σηµειώνω ότι είναι ξένοι, µεγάλοι, ασύδοτοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δηµοκρατικός
προγραµµατισµός. Απ’ έξω η τοπική κοινωνία, απ’ έξω η τοπική
αυτοδιοίκηση, απ’ έξω όλοι εκτός από τους ξένους.
Το δεύτερο είναι ότι αναστέλλεται η λειτουργία προς την κατεύθυνση του τουρισµού µε αυτό που κάνετε, διότι φανταστείτε
αν φτάσουµε σε αυτά τα υψηλότατα 5.500 MW κ.λπ., ότι δεν
υπάρχει βουνοκορφή στην Κρήτη που να µείνει άδεια κι αυτό
είναι ενάντια στον τουρισµό.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις στο νησί
µε όσα µαθαίνουν ότι σχεδιάζατε και θα σας πω µία παροιµία που
λένε στην Κρήτη: «Τον όφι θωρείς και το συρµό γυρεύεις». Αυτά
που λέτε εσείς, δεν τα πιστεύουν, διότι βλέπουν την πραγµατικότητα πώς εξελίσσεται.
Την Κυριακή ήµουν σε µια περιοχή όπου ανακάλυψαν οι κάτοικοι ότι πάει να γίνει ένα µεγάλο υβριδικό έργο από το ότι κατέβαιναν τα ελικόπτερα και νόµιζαν ότι πήρε φωτιά το δάσος, γιατί
µέσα σε δάσος γίνεται αυτό που θα γίνει. Σας λέω, επίσης, ότι
τότε ανακάλυψαν ότι µεταφερόντουσαν γεωτρύπανα.
Θα σας πω ότι δεν κάνει κανείς τόσα έξοδα για να καταλήξει
σε κάποια στιγµή να πει ότι αναστέλλεται το έργο -δεν αρνιόµαστε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αντίθετα εµείς είµαστε
εκείνοι που φωνάζουµε εδώ και πολλά χρόνια- αν στηριζόντουσαν σε ένα σχεδιασµό µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία,
την ιστορία και τις παραγωγικές δράσεις του τόπου.
Με βάση τις µέχρι τώρα αδειοδοτήσεις της ΡΑΕ, σειρά αιολικών πάρκων προβλέπεται να εγκατασταθούν σε ολόκληρη την
Κρήτη, από τις κορυφογραµµές των σητειακών βουνών, µέχρι το
οροπέδιο του Λασιθίου και αυτές του Ψηλορείτη και των Χανίων.
Πριν ενάµιση χρόνο σ’ αυτήν την Αίθουσα -ήταν η κ. Μπιρµπίλη
τότε στο Υπουργείο- σας λέω ότι µεταφέραµε εδώ κλοπή γης,
παρά το ότι καταθέσαµε στη Βουλή ογδόντα συµβόλαια που δεν
ήταν τα µόνα και έχει πέσει και άγριο ξύλο µε ΜΑΤ κ.λπ. στην περιοχή της Κανδάνου, της Σπίνας, στο Αποπηγάδι και στα υπόλοιπα χωριά εκεί.
Οι εταιρείες, λοιπόν, προχωρούν ακάθεκτες. Αυτή τη φορά
προχωρούν και στο νησάκι που είναι µπροστά από το Ηράκλειο,
στη Ντία και στους Διονυσάδες και χρειάζεται θράσος πραγµατικά για να θέλει κανείς να εγκαταστήσει ανεµογεννήτριες των 5
ΜW ύψους εκατόν εβδοµήντα µέτρων, µε πτερύγια µήκους
εξήντα δύο µέτρων, σε τριπλοκηρυγµένα για την προστασία τους
νησιά. Όλες αυτές οι εξελίξεις αποτελούν µία µεγάλη απειλή για
τον τόπο. Υπάρχει δραµατική συρρίκνωση του πρωτογενούς και
του δευτερογενούς τοµέα της παραγωγής και σήµερα, κύριε
Υπουργέ, συναινείτε στην ανάληψη του νέου ρόλου, που επιβάλλεται να αναλάβει η χώρα, ρόλου που στηρίζεται στις νέες εισαγωγές υλικών, νέες εξαγωγές κερδών, κατευθυνόµενη διάθεση
οικονοµικών πόρων, επιδοτήσεων και δανεισµού, σε όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην κρίση και που αναπαράγουν
και εντείνουν κάθε είδους εξαρτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα στους ξένους, κανένα σεβασµό στον τόπο και τους ανθρώπους, στη φύση, το περιβάλλον, ούτε καν στην κοινή λογική.
Όλα στην εµπορευµατοποίηση, όλα στο βωµό του κέρδους και
όχι για την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει µεγάλο
θέµα, διότι η Κρήτη εµφανίζεται να µην είναι διασυνδεδεµένη και
µετά δίνονται άδειες για καλώδιο, που σηµαίνει διασύνδεση και
γι’ αυτό γίνεται αυτή η υπερπαραγωγή, που αρκετές φορές είναι
πάνω από τις ανάγκες του νησιού για να προχωρήσει σε πώληση.
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Μόνο η Σαµαριά, το Βάι, κυρία Πρόεδρε, και µόνο οι αρχαιολογικές ζώνες πρώτου βαθµού µένουν απ’ έξω.
Θέλω να σας πω τελικά πως φοβάται ο κόσµος κι όχι αδικαιολόγητα. Φάνηκε και από τη δική σας απάντηση, κύριε Υπουργέ.
Ξέρει και από το µνηµόνιο τι έχει υποστεί, πόσες αλήθειες και
ψέµατα είπατε και δεν σας εµπιστεύεται. Υπάρχει αντίδραση.
Έχουν ξεσηκωθεί οι φορείς που σας έλεγα και όλος ο κόσµος.
Κάντε κάτι, δεσµευθείτε σε θετική κατεύθυνση, τουλάχιστον
τώρα στη δευτερολογία σας, ειδάλλως νοµίζω ότι θα αναλάβουν
τις ευθύνες τους για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, της
φύσης και των καλώς εννοουµένων συµφερόντων τους οι ίδιοι οι
πολίτες της Κρήτης, που ξέρουν και θα βρουν τον τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης 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): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε σε πολλά θέµατα, στα οποία προφανώς δεν επιθυµώ να
κάνω ειδική αναφορά, διότι είναι εκτός του αντικειµένου της ερώτησης. Το µνηµόνιο, τα ψέµατα και οι αλήθειες δεν νοµίζω ότι
έχουν κάποια σχέση µε το αντικείµενο της επίκαιρης ερώτησης.
Θα κάνω τρία σχόλια µε βάση τις τοποθετήσεις του συναδέλφου.
Πρώτον, αν κατάλαβα καλά, κατηγορήθηκε η Κυβέρνηση ότι
δίνει ειδικές τιµές ενίσχυσης στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Αν είναι αυτό το ερώτηµά σας, σας απαντώ ευθέως ότι ναι, κάνουµε αυτό που πράττει όλος ο πλανήτης, προκειµένου να µειώσουµε τις εκποµπές ρύπων του θερµοκηπίου, επιδιώκουµε να
υποκαταστήσουµε ή να αντικαταστήσουµε τα ορυκτά καύσιµα
σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό από πράσινη µορφή ενέργειας, από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Επειδή προς το παρόν
η τεχνολογία τους δεν επιτρέπει να είναι άµεσα ανταγωνιστικές
οι τιµές αυτές µε τα ορυκτά καύσιµα, όπως όλος ο υπόλοιπος
κόσµος, επιδοτούµε την πράσινη µορφή ενέργειας. Άρα, νοµίζω
ότι επί αυτού δεν έχει νόηµα να συνεχιστεί οποιαδήποτε συζή-
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τηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Πρέπει να σας πω ότι έχετε δίκιο στο
ότι έχουν δοθεί πάρα πολλές άδειες παραγωγής και µάλιστα εµφανίζεται το φαινόµενο και στην Κρήτη -ίσως εκεί έχει µία
όξυνση- να έχουµε πολλές επικαλύψεις στις άδειες παραγωγής.
Αυτό το οποίο µπορώ να σας πω και είναι απολύτως βέβαιο, το
λέει µάλιστα και η απλή λογική, είναι ότι στο τέλος πάρα πολλές
από αυτές τις άδειες, εξαιτίας των επικαλύψεων που υπάρχουν,
δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, διότι απλούστατα η φέρουσα ικανότητα των αντίστοιχων περιοχών, δεν τις αντέχει.
Άρα, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, το αδειοδοτικό στάδιο
µε βάση το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται η κάθε
επένδυση, είναι απολύτως βέβαιο ότι η αδειοδότηση της ισχύος
τελικά θα είναι πολύ µικρότερη από την αρχική αδειοδότηση.
Τέλος, θέλω να πω κάτι αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
µπορούν να γίνουν σε µία περιοχή όπως η Κρήτη µε το εξαιρετικά ευαίσθητο φυσικό της περιβάλλον, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που συνιστά την ισχυρότερη
ασφαλιστική δικλίδα της κοινωνίας και του κάθε πολίτη χωριστά,
υπάρχουν αδειοδοτήσεις, έκφραση γνώµης είτε δεσµευτικής είτε
συµβουλευτικής από δεκάδες συλλογικά όργανα, εκλεγµένα και
µη, ενώ επιπλέον γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει διαβούλευση
µε βάση την οποία ο κάθε πολίτης µπορεί να καταθέσει την
άποψή του.
Η δε διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι τόσο
ισχυρή τουλάχιστον στη χώρα µας και λαµβάνεται τόσο σοβαρά
υπ’ όψιν από την κεντρική διοίκηση, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση που έτσι όπως είναι
δοµηµένη η λήψη αποφάσεων στη χώρα µας είναι µία ισχυρή ένδειξη ότι κανενός είδους υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας
δεν πρόκειται να υπάρξει στην Κρήτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο σε άλλη συνεδρίαση.
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Ψήφιση στο σύνολο της πρότασης νόµου: «Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων
κατηγοριών προσώπων»».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο σε άλλη συνεδρίαση.
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το σχέδιο κρατήθηκε και
θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης
αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών
προϊόντων».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Οικονοµικών
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας
και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το σχέδιο κρατήθηκε και
θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το σχέδιο κρατήθηκε και
θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης
αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών
προϊόντων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 21/3/2012 τη συζήτηση του νο-
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µοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα
συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Νίκο Μωραϊτη
και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο την κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής κ. Αστέριος Ροντούλης.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ενηµερώνει ότι
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του Βουλευτή Πιερίας κ. Ιωάννη Αµοιρίδη.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί της διαδικασίας;
Ποίας διαδικασίας; Έχετε ενστάσεις επί της διαδικασίας;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό το λόγο και
θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε.
Δώστε µου ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη,
ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή και την κατανόησή σας.
Απλώς θέλω να πω το εξής. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο,
αγαπητοί συνάδελφοι, που µάλλον θα καταψηφιστεί από ολόκληρη την Αντιπολίτευση. Τούτου δοθέντος, νοµίζω ότι είναι φρόνιµο να αποσυρθεί το παρόν νοµοσχέδιο.
Αλλά, εάν δεν αποσυρθεί, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αύριο
που θα συζητήσουµε µαζί τα άρθρα και τις τροπολογίες θα ήταν
ορθότερο και ωφελιµότερο να υπάρξει µία ξεχωριστή διαδικασία
για τα άρθρα και µία άλλη ξεχωριστή διαδικασία για τις τροπολογίες, γιατί έχουν κατατεθεί πάρα πολύ σηµαντικές τροπολογίες και θα πρέπει να δοθεί στους εισηγητάς των κοµµάτων
επαρκής χρόνος για να εκφράσουν τις θέσεις τους επί των τροπολογιών αυτών. Αν συζητηθούν µαζί, φοβάµαι, κύριε Πρόεδρε,
ότι δεν θα επαρκέσει ο χρόνος και η όλη επεξεργασία που θα κάνουµε επί των άρθρων και των τροπολογιών θα είναι ελλιπεστάτη.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είχαµε δεσµευθεί στην επιτροπή, έχουµε κάνει ορισµένες τροποποιήσεις και έχουµε δεχθεί κάποιες παρατηρήσεις, τις
οποίες θέλω να καταθέσω για να τεθούν υπ’ όψιν του Σώµατος,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά το σχέδιο νόµου µε ενσωµατωµένες τις
τροποποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής του Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρ’ ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτέλεσε για πολλά χρόνια
και συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία χρηµατοδοτείται µάλιστα µε ποσοστό 40% και
πλέον του κοινοτικού προϋπολογισµού, η έλλειψη ξεκάθαρης
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αµφισηµίες στις επιµέρους πολιτικές της, αλλά και η ανεπαρκής εφαρµογή των πολιτικών ανασυγκρότησης της υπαίθρου στη χώρα µας δεν
κατάφεραν να ανακόψουν την αποδιοργάνωση του παραγωγικού
τοµέα. Όχι όµως µόνο αυτό. Η σταδιακή υποκατάσταση του
αγροτικού εισοδήµατος από τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οδήγησε σε εφησυχασµό τον αγροτικό κόσµο και επέδρασε καταλυτικά στη σταδιακή αποµάκρυνση του ανθρώπινου
δυναµικού της υπαίθρου από την πραγµατική αγροτική παραγωγή. Το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο διαχρονικά αποτυπώνει
ακριβώς αυτήν την κατάσταση.
Αποτυπώνει τη µεταστροφή του παραγωγικού µοντέλου σε εισαγωγικό και καταναλωτικό. Βέβαια, αυτό µε τη σειρά του έχει
συµβάλει καθοριστικά στην κατάσταση που δηµιουργήθηκε στη
χώρα, όπως αυτή αποτυπώθηκε το 2009 και το 2010, µε τα τεράστια ελλείµµατα και το τεράστιο δηµόσιο χρέος.
Σήµερα, που η χώρα καταβάλλει µια µεγάλη προσπάθεια για
την έξοδο από την κρίση, βλέπουµε επί του σχεδίου εξόδου από
την κρίση, να υπάρχουν διάφορες απόψεις, συµφωνίες, διαφωνίες, δυνατά «όχι», λιγότερο δυνατά «όχι». Όµως, ένα είναι κοινό
και βγαίνει µέσα από την αντίθεση: κόµµατα, πολιτικοί, πολίτες
συµφωνούν, όπως και οι επιστηµονικοί και παραγωγικοί φορείς
ότι το ζητούµενο είναι η παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας.
Και αυτό νοµίζω ότι είναι η κοινή βάση, στην οποία µπορούµε να
προχωρήσουµε τα επόµενα χρόνια. Είναι η βάση πάνω στην
οποία µπορεί να στηθεί µια εθνική συνεννόηση. Αυτό το αποδέχεται η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, γιατί δεν είναι µια απλή
ανάγκη. Είναι όρος για την επιβίωση της χώρας. Είναι όρος για
την έξοδο από την κρίση.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε έρχεται να ενοποιήσει επιµέρους
πολιτικές, να ενοποιήσει τον τρόπο σχεδιασµού και υλοποίησης
της επιστηµονικής στήριξης του αγρότη.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα χρόνια ακούνε
οι αγρότες µας, το σύνθηµα ή το στόχο «ο γεωπόνος στο χωράφι»; Ίσως αυτό να µπορεί να γίνει πράξη µε την ουσιαστική
του έννοια αν οι πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων αποκτήσουν επιτέλους, επιχειρησιακή και λειτουργική συνάφεια, δεδοµένου ότι τότε θα µπορούν µε βάση ένα συνολικό αποτελεσµατικό σχεδιασµό για το µέλλον της αγροτικής
οικονοµίας, να υλοποιηθεί το σύνολο των επιµέρους πολιτικών
σήµερα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό ρυθµίζεται το τρίπτυχο: αγροτική
έρευνα, γεωργική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, διασφάλιση της ποιότητας. Προωθείται η διαµόρφωση και η υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τοµείς αυτούς όχι
γενικά και αόριστα, άλλα µέσα από ένα πενταετές στρατηγικό
σχέδιο, που θα συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής.
Η πολιτική επιλογή της συνένωσης δυνάµεων για µια ολοκληρωµένη επιστηµονική στήριξη του αγρότη µπορεί να αποδώσει
καρπούς. Η αγροτική έρευνα εντάσσεται µαζί µε την εκπαίδευση
και την κατάρτιση, µαζί µε την πιστοποίηση σε µια στρατηγική
αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονοµίας, µε τι στόχο; Ένα
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σύγχρονο αγροτοδιατροφικό τοµέα µε τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα επιτρέψουν τη µείωση του
κόστους παραγωγής, τη διαφοροποίηση, που είναι το ζητούµενο,
από τον ανταγωνισµό και ασφαλώς, θα έχουµε καλύτερη διείσδυση στις αγορές.
Επίσης, σε µια περίοδο που οι πόροι δεν περισσεύουν επιβάλλεται ένα βήµα παραπάνω: Η στενή συνεργασία των ερευνητικών
κέντρων µε τα Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα στο
πλαίσιο ενός εθνικού σχεδιασµού για την έρευνα.
Μέχρι σήµερα οι παραπάνω δραστηριότητες είχαν χαρακτήρα
αποσπασµατικό. Το χαρακτηριστικό τους ήταν η έλλειψη συντονισµού. Το γεγονός αυτό διόγκωνε τα προβλήµατα και απαξίωνε
το καθόλου ευκαταφρόνητο έργο κάθε επιµέρους λειτουργίας.
Όµως, δεν υπήρχε η συµπληρωµατικότητα και ο πολλαπλασιασµός του έργου.
Ας δούµε αυτή την κατάσταση, που επικρατεί σήµερα, σε κάθε
έναν από τους τοµείς χωριστά.
Για την έρευνα: Τα αποτελέσµατα της αγροτικής έρευνας τροφοδότησαν µε εποπτικό και γνωσιακό υλικό την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών όχι όµως, στον αναγκαίο
βαθµό.
Όπως επίσης και η απαιτούµενη διάχυση του πολύ αξιόλογου
ερευνητικού έργου δεν ήταν αυτή που έπρεπε, ούτως ώστε να
προάγουµε την αγροτική παραγωγή.
Η εφαρµοσµένη και στοχευµένη αγροτική έρευνα, για την
οποία δούλεψαν πολύ καλοί επιστήµονες της χώρας µας, δεν κατάφερε να αποτελέσει µια ισχυρή και σταθερή αναπτυξιακή συνιστώσα για την αγροτική παραγωγή. Είχαµε πάρα πολλές
επιµέρους προόδους, επιτυχίες και αποτελέσµατα. Δυο στοιχεία,
κατά την άποψή µου, συνέβαλαν –εκτός από την πολυδιάσπασησε αυτό.
Το πρώτο είναι η αξιολόγηση της δουλειάς των ερευνητών που
δεν έγινε ποτέ –όπως και των ινστιτούτων αγροτικής έρευναςµε βάση την απόδοση-συµβολή στην προαγωγή της αγροτικής
παραγωγής. Γινόταν κυρίως µε βάση τις πολύ καλές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει παντελής έλλειψη σύνδεσης της δουλειάς των ερευνητικών κέντρων
µε το σχεδιασµό και τις ανάγκες για την περιφερειακή ανάπτυξη
και την παραγωγή της περιοχής.
Εδώ έχω δυο παραδείγµατα να αναφέρω. Το ένα είναι αρνητικό. Η αναµπέλωση στην Κρήτη, στο Νοµό Ηρακλείου κυρίως,
έγινε χωρίς την ουσιαστική εµπλοκή του Ινστιτούτου Αµπέλου
και κατά καιρούς διάβαζα σωστές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις,
ακόµα και του ίδιου του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αµπέλου, που
έλεγε ότι η αναµπέλωση είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Και
είχα πάντα την απορία πώς ένας προγραµµατισµός για την αναµπέλωση δεν συµπεριελάµβανε το Ινστιτούτο Αµπέλου.
Το δεύτερο παράδειγµα που είναι το θετικό –και έχω προσωπική εµπειρία γιατί υπήρξε µια προγραµµατική σύµβαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, όταν ήµουν Αντινοµάρχης,
µε το Ινστιτούτο στο Ηράκλειο- είναι ότι µε µικρό κόστος αυτή η
προγραµµατική σύµβαση ανέθετε στο ινστιτούτο την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος για τα επιτραπέζια σταφύλια, του προβλήµατος δηλαδή που ουσιαστικά τα απέκλειε από τις εξαγωγές
στις ευρωπαϊκές αγορές. Μέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είχαµε αποτέλεσµα και αντιµετωπίσαµε αυτό το πρόβληµα.
Εποµένως, δυο πράγµατα πρέπει να δούµε. Πρώτον, η αξιολόγηση του επιστηµονικού έργου των ερευνητών και των ίδιων
των ερευνητικών κέντρων κατά κύρια βάση πρέπει να γίνεται µε
βάση τα προγράµµατα στοχευµένης έρευνας και τα θετικά αποτελέσµατα που αυτά θα δηµιουργούν στην αγροτική παραγωγή.
Δεύτερον, µέρος των χρηµατοδοτήσεων προς τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να περνά µέσα από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
ούτως ώστε να υπάρχει συνάφεια-σχέση, η οποία θα δώσει κατεύθυνση για την έρευνα σε συγκεκριµένα προβλήµατα της
αγροτικής παραγωγής στην περιφέρεια.
Ας πάµε όµως στο σύστηµα αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το σύστηµα κατάρτισης που δούλεψε στη χώρα µας,
έδωσε αποτελέσµατα, αλλά δεν είχαµε όλα αυτά που η εποχή
ζητά, που η εποχή έχει ανάγκη. Κυρίως τα παλαιότερα χρόνια εί-
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χαµε µια σηµαντική δουλειά.
Υπήρξαν όµως τεράστια προβλήµατα και νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι χρειάζεται αναβάθµιση της εκπαίδευσης αλλά και
της κατάρτισης του συστήµατος, ούτως ώστε να έχουµε µεγαλύτερη συµβολή για την κάλυψη των αναγκών, για µια ποιοτική
αγροτική ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Αντίστοιχα, οι πιστοποιήσεις, οι έλεγχοι των αγροτικών προϊόντων µολονότι προχώρησαν σε σηµαντικό βαθµό, δεν µπόρεσαν να υποστηρίξουν ένα αγροδιατροφικό πρότυπο βασισµένο
στην παραγωγή της ελληνικής γης. Και αυτό γιατί όλα τα πρότυπα αναγνωρίζονταν ουσιαστικά µόνο από εµάς. Δεν υπήρχε η
διεθνής αναγνώριση στα πρότυπα, τα οποία προώθησε ο οργανισµός.
Έχουµε, λοιπόν, ανάγκη για άλµα σε αυτόν τον τοµέα. Θα πρέπει το έργο της πιστοποίησης, τα πρότυπα να έχουν ευρωπαϊκή
και διεθνή αναγνώριση, ούτως ώστε να έχουν αξία για τις ευρωπαϊκές αγορές και για τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξανατονίζω ότι το µεγαλύτερο
έλλειµµα αφορά όχι στις αδυναµίες της κάθε µιας λειτουργίας
χωριστά, αλλά στην έλλειψη συνολικής θεώρησης, αλληλοσυµπλήρωσης και ενιαίου συντονισµού µε τις άλλες.
Η µετουσίωση της γνώσης και της επιστήµης σε παραγωγική
δραστηριότητα δεν είχε τα απτά αποτελέσµατα που είχε ανάγκη
ο αγροτικός τοµέας και οι συνέργειες µεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης και ελέγχων ήταν αποσπασµατικές και περιοδικές. Δεν ήταν ενταγµένες σε έναν συνολικό
σχεδιασµό µε ένα κέντρο που θα εποπτεύει και θα συντονίζει.
Σήµερα που η σύνδεση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε
την αγροτική παραγωγή και η προστιθέµενη αξία των προϊόντων
µας αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη χώρα, η οργάνωση και λειτουργία του ενιαίου οργανισµού µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελούν αναγκαίο
συµπλήρωµα της συγχώνευσης η οποία αποφασίστηκε για τους
επιµέρους οργανισµούς τον Οκτώβριο του 2011.
Αυτό διότι έτσι µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της οριζόντιας
διασύνδεσης, εφαρµοσµένης και στοχευµένης αγροτικής έρευνας µε την αγροτική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και
τροφίµων µέσα στο σηµερινό δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αναγκαστικά κινούµαστε.
Κάνουν λάθος –και θέλω να το τονίσω- όσοι προσπαθούν είτε
επιµέρους είτε συνολικά να µηδενίσουν το έργο των τεσσάρων
συγχωνευθέντων οργανισµών. Θα αποτελούσε, όµως, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εξίσου λάθος να µην προχωρήσουµε σ’ αυτήν τη θεσµική παρέµβαση. Θα αποτελούσε µεγάλο λάθος να
αφήσουµε τα πράγµατα να λιµνάζουν ως έχουν, απαξιώνοντας
ακόµα παραπέρα αυτές τις τέσσερις λειτουργίες, τους τέσσερις
οργανισµούς.
Η προσπάθεια που κάνουµε για την έξοδο της χώρας από την
κρίση προϋποθέτει την ανάδειξη της αγροτικής οικονοµίας σε
κύριο πυλώνα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης. Αυτό µπορεί
να γίνει µόνο µέσα από τον επαναπροσδιορισµό της αγροτικής
πολιτικής.
Ταυτόχρονα, το διεθνές περιβάλλον όπως διαµορφώνεται, οι
διεθνείς εξελίξεις, η νέα ΚΑΠ και οι κλιµατικές αλλαγές που έρχονται, προσδιορίζουν σε µονόδροµο ένα σύγχρονο αγροτοδιατροφικό τοµέα µε έµφαση στην ποιότητα και την εξωστρέφεια.
Με το προτεινόµενο θεσµικό πλαίσιο επενδύουµε στην αγροτική έρευνα µε σκοπό να επιτύχουµε απτά και άµεσα αναπτυξιακά αποτελέσµατα. Δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική
παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και βελτίωσης των
φυλών µε βάση την προστασία της ελληνικής φύσης και της µοναδικής βιοποικιλότητας του ελληνικού τοπίου.
Επιλέγουµε να αναβαθµίσουµε την αγροτική έρευνα µε καινοτοµία, επιστηµονική έµπνευση και διεθνή ερευνητική καταξίωση
προκειµένου αυτή να έχει καθοριστική συµβολή στην αγροτική
ανάπτυξη. Καθιερώνουµε για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας ως βασική ερευνητική µονάδα µε διοικητική αυτοτέλεια και ακαδηµαϊκή πιστοποίηση του ερευνητικού της
προσωπικού.
Καθιστούµε την αγροτική εκπαίδευση βασικό εργαλείο µιας
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µακρόπνοης στρατηγικής για την πολιτική στελεχών του αγροτικού κόσµου. Στις γεωργικές σχολές θα προετοιµάσουµε το στελεχιακό κορµό της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής
επιχειρηµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Οι απόφοιτοι των σχολών µπορούν να δηµιουργήσουν νέες
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, να στελεχώσουν τις υπάρχουσες
αλλά και τους νέους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Μόνο έτσι µπορούµε µε γνώση και αυτοπεποίθηση να πραγµατοποιήσουµε
αυτό που έχουµε ανάγκη, το άλµα προς τις αγορές, το άλµα –
καλύτερα- προς τον άνθρωπο, το άλµα προς αυτόν που απευθύνονται τα προϊόντα του µόχθου του αγρότη, τα τρόφιµα.
Οι γεωργικές σχολές αναβαθµίζονται µέσα στο σύστηµα δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης της χώρας. Αυτό που
θέλουµε να πετύχουµε είναι το ενδιαφέρον και η τάση που υπάρχει σήµερα στην αγροτική παραγωγή, να µην είναι η τελευταία
επιλογή ανάγκης αλλά να είναι µία αναπτυξιακή επιλογή, µία συνειδητή απόφαση ζωής.
Η αγροτική εκπαίδευση είναι δηµόσιο αγαθό, άρρηκτα συνυφασµένο µε τις ίσες ευκαιρίες και τη δικαιοσύνη.
Πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί που έχουν δείξει ενδιαφέρον
για επιστροφή στην αγροτική παραγωγή ή για στροφή στην
αγροτική παραγωγή, ποιες είναι οι πραγµατικές δυνατότητες της
πολιτείας να τους στηρίξει.
Οργανώνουµε τους ελέγχους µε γνώµονα την ελληνικότητα
και την υπεραξία των αγροτικών προϊόντων. Στηρίζουµε τον παραγωγό στο χωράφι, στην κοιτίδα της πρωτογενούς παραγωγής
και εντατικοποιούµε τις δηµόσιες επιλογές, διευρύνοντας το επιστηµονικό τους περιεχόµενο.
Η πιστοποίηση της ποιότητας είναι ένα σηµαντικό ζητούµενο
για τη χώρα µας, η οποία παράγει πράγµατι τα καλύτερα, τα ποιοτικότερα προϊόντα. Τα παράγει σύµφωνα µε πρότυπα και προδιαγραφές και όµως, η έλλειψη της ταυτότητας πιστοποίησης
δεν τα κατοχυρώνει στη θέση που έχουν. Τα κάνει λιγότερο ανταγωνιστικά, την ίδια ώρα που προϊόντα από άλλες χώρες, που
χρησιµοποιούν χωρίς περιορισµούς φυτοφάρµακα ή οτιδήποτε
άλλο στον τρόπο παραγωγής, λόγω µόνο -ίσως- της τιµής βρίσκουν τρόπο να περνούν στις αγορές, να φτάνουν µέχρι τον καταναλωτή.
Η ταυτότητα, λοιπόν, η πιστοποίηση των προϊόντων είναι το
διαβατήριο και γι’ αυτό δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στην πιστοποίηση µαζί µε την εκπαίδευση, µαζί µε την έρευνα. Υπάρχει συνέργεια. Έχει δυνατότητες ο νέος οργανισµός να προωθήσει αυτήν
τη συνέργεια που µέχρι τώρα δεν υπήρχε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε τη θεσµική αυτή παρέµβαση δεν λύνεται αυτόµατα το σύνολο
των προβληµάτων. Όµως, ανοίγουµε ένα µεγάλο δρόµο για τον
αγροτικό κόσµο. Κάνουµε συµµέτοχο τον αγρότη σε µια µεγάλη
πρωτοβουλία συνευθύνης, κοινής προσπάθειας για τη σύγχρονη
αγροτική ποιοτική παραγωγή ως κύριο παράγοντα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητα από τη θέση την οποία εξέφρασαν τα κόµµατα, θεωρώ ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ασφαλώς όπου είναι αναγκαίες οι βελτιώσεις να γίνουν- αυτή η
µεγάλη θεσµική επέµβαση να µη µείνει στη µέση. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Το χειρότερο είναι να µείνουµε µε τις αποφάσεις µόνο
του Οκτωβρίου και να µη δώσουµε εκείνη την προοπτική που
χρειάζεται άµεσα ο αγροτικός κόσµος και οι νέοι άνθρωποι που
θέλουν να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕ-
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ΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από
το Γυµνάσιο Κορησού Καστοριάς.
Η Βουλή, όπως επίσης ο Πρόεδρος και Βουλευτής Καστοριάς
κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, αλλά και ο έτερος Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, τούς καλωσορίζουν.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να ανέλθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις, κατά τη γνώµη µου, σταθερές χαρακτηρίζουν ή προδιαγράφουν, αν θέλετε, το µέλλον
του πρωτογενούς τοµέα στη χώρα µας.
Η πρώτη σταθερά, είναι η στροφή των νέων µας στην πρωτογενή παραγωγή και αυτό, κύριε Υπουργέ, το είδαµε µε το νοµοσχέδιο για τα αγροτικά ακίνητα. Η δεύτερη σταθερά είναι η
ανάγκη να επιστρέψουµε σε µια ποιοτική παραγωγή που να βρίσκει αγορές. Η τρίτη σταθερά είναι η πολύ µεγάλη αύξηση της
διεθνούς ζήτησης για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Σύµφωνα µε
µελέτες και έρευνες σε διεθνές επίπεδο, µέχρι το 2050 αναµένεται αύξηση της διεθνούς ζητήσεως αγροτικών προϊόντων κατά
70%.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι σταθερές. Το αν θα τις αξιοποιήσουµε
ή όχι, εξαρτάται από δύο µεταβλητές. Η πρώτη, είναι η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής µας και η δεύτερη, είναι η ικανότητα
διεθνούς προβολής της.
Κανείς δεν µπορεί να αµφιβάλλει ότι στο θέµα της διεθνούς
προβολής έχουµε αποτύχει παταγωδώς. Ως προς την ανταγωνιστικότητα, πολλοί γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους τα
γεωργικά µας προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά.
Δεν ξέρω αν το πρόβληµα οφείλεται µόνο και στις δύο αυτές
µεταβλητές. Είµαι βέβαιος, ότι ακολουθούµε λάθος πολιτικές ή
τις υλοποιούµε µε αναποτελεσµατικές δοµές σαν και αυτές που
συζητάµε σήµερα. Μπορεί να συµβαίνουν και τα δύο µαζί, δηλαδή να έχουµε και πρόβληµα πολιτικών και πρόβληµα δοµών.
Είναι, επίσης, γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι επί ΠΑΣΟΚ για πολιτικές συζητούµε -από σπάνια έως καθόλου- εκτός αν η Κυβέρνηση, εννοεί ψς συζήτηση πολιτικών αυτό που γίνεται στις
επιτροπές, όπως για παράδειγµα, η ενηµέρωση που µας κάνει
κατά καιρούς ο Υπουργός ή όταν ταξιδεύει κάποιος Επίτροπος
στην Ελλάδα, όπως έγινε και µε τον κ. Τσόλος, ο οποίος µας µίλησε για τις προοπτικές της επόµενης περιόδου 2014-2020.
Έτσι, αναγκαστικά το πολιτικό µας ενδιαφέρον στρέφεται
µόνο στις δοµές, στις οποίες ανατίθεται, δυστυχώς, και η διαµόρφωση των πολιτικών.
Επί ΠΑΣΟΚ, δεν µπορούµε να µιλάµε για τη Βουλή, αφού η λογική σας την έχει αποκλείσει από τη διαµόρφωση των πολιτικών.
Δεν εννοώ εσάς προσωπικά. Παράδειγµα αποτελεί η ενέργεια
και η κατάργηση των θεσµών που διαµόρφωναν µακροχρόνια
στρατηγική.
Επίσης, όταν συζητάµε για τις δοµές, σπάνια µας απασχολεί
η βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Συζητάµε κυρίως τα τεχνικά, διοικητικά και άλλου είδους ζητήµατα, που απασχολούν τους εργαζόµενους, και καµµιά φορά, και τους Υπουργούς.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα της πολιτικής σας, στην οποία
µας συνηθίσατε αυτά τα χρόνια. Σήµερα, συζητάµε τη διαχειριστική συνένωση ή να το πω αλλιώς -εσείς θα διαλέξετε, κύριε
Υπουργέ- τη διοικητική σύµπραξη τεσσάρων υφιστάµενων οργανισµών, που αποτελούν δύο σαφώς ετερόκλητες οµάδες λειτουργιών. Συζητάµε, δηλαδή, µία συνένωση υπό την ενιαία σκέπη
του οργανισµού που επινοήσατε για να δείξετε περιορισµό του
δηµόσιου τοµέα. Από εκεί απορρέει και η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράψατε πριν από λίγους µήνες. Αυτή είναι η σκοπιµότητα της πολιτικής σας και αυτή µας ανάγκασε, δυστυχώς
να φτάσουµε σ’ αυτό το νοµοθέτηµα, δεδοµένου ότι η απόφαση
αυτή από µόνη της δεν µπορούσε να σταθεί.
Θα ήθελα να πω πολλά γι’ αυτά που έχουν γίνει. Ψηφίσατε νό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µους για τους συνεταιρισµούς, ψηφίσατε νόµους για τα µητρώα
και σήµερα έρχεστε µε τροπολογίες, και κάνετε εκτεταµένες αλλαγές για να διορθωθούν αβλεψίες. Θα τα πούµε αύριο και στη
συζήτηση επί των άρθρων.
Θα κάνω µόνο µία απλή αναφορά στο θέµα των µητρώων. Σας
είχα πει και στην επιτροπή –δεν ήσασταν εσείς τότε Υπουργόςγια τους αγρότες που έχουν και εµπορική δραστηριότητα: «Προσοχή, υπάρχουν αγρότες που είναι και έµποροι, προβλέψτε το».
Τότε, δεν µε είχε ακούσει κανείς. ‘Ερχεστε τώρα και το διορθώνετε.
Παρακαλώ, θέλω να καταθέσω το σχετικό απόσπασµα στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα του τρόπου µε τον οποίο νοµοθετείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η Ευρώπη συζητά για επιχειρησιακές οµάδες αγροτών, ερευνητών και συµβούλων, για
κοινές δράσεις συνεργειών µεταφοράς γνώσης και επενδύσεων,
για σύµπραξη καινοτοµίας στη γεωργία και όταν εµείς σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο πρέπει να επανεκκινήσουµε την οικονοµία
µας, εσείς, κύριε Υπουργέ, προσποιείστε ότι κάνετε µεταρρυθµίσεις, διότι για µεταρρυθµιστικό «κύµα» κάνει λόγο η αιτιολογική
έκθεση. Στην Επιτροπή το παροµοίασα µε «φουσκοθαλασσιά»,
αν θυµάστε.
Πάµε στο θέµα της γεωργικής έρευνας, που είναι για εµένα
πάρα πολύ σηµαντικό. Η γεωργική έρευνα συνδέεται σαφέστατα
µε την ανάγκη µεταρρυθµίσεων. Και ενώ συµβαίνει αυτό, εσείς
όχι µόνο περιορίζετε τα πεδία της, στα απολύτως απαραίτητα ή
σε αυτά που έχουµε συνηθίσει να κάνουµε, αλλά και την αποµακρύνετε από τον κύριο κορµό της έρευνας στη χώρα µας.
Η ουσία κύριοι συνάδελφοι είναι ότι η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι Υπουργοί της –γιατί δεν συντελέστηκε
κάποια αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- προσποιείται ότι κάνει µεταρρυθµίσεις και µάλιστα υπό την
πίεση εξωγενών παραγόντων, που η ίδια και ο πρώην Πρωθυπουργός προκάλεσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό, όµως, δεν
είναι το χειρότερο.
Το χειρότερο είναι ότι οι µεταρρυθµίσεις αυτές γίνονται χωρίς
σχεδιασµό, µε ιδεολογήµατα και θεωρητικά σχήµατα. Και εδώ
θέλω να είµαι σαφής, κύριοι συνάδελφοι. Αποφασίσατε- να συγχωνευθούν τέσσερις οργανισµοί. Πώς θα έπρεπε να γίνει αυτή η
δουλειά; Με µία λειτουργική επισκόπηση των οργανισµών, για να
δούµε τι ακριβώς κάνουν σε σχέση µε τις αρµοδιότητές τους, και
µε ένα audit, έλεγχο δηλαδή, µε συγκεκριµένους ποσοτικούς και
ποιοτικούς δείκτες για να αξιολογήσουµε αν την κάναν καλά.
Μετά αποφασίζουµε ποιος πρέπει να συγχωνευθεί και αν, µε
ποιον, για να παράγει ποιο αποτέλεσµα. Αυτή είναι µία µεθοδολογία, την οποία κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει. Το ερώτηµα
είναι αν την ακολουθήσατε. Αν είστε σε θέση να διαβεβαιώσετε
ότι όλη αυτή η προεργασία έγινε από το Υπουργείο, για να φθάσουµε σήµερα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Θα ήθελα να ακούσω
«αν, έγινε» και πώς έγινε. Ο πλέον αρµόδιος για να µας το πει
είναι ο Υπουργός.
Υπάρχουν τρεις βασικές λειτουργίες µε τις οποίες καλείται να
ασχοληθεί ο νέος «γεωργικός» οργανισµός και όχι «αγροτικός».
Θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι, ότι σας είπαµε πως το «γεωργικός»
είναι πιο στενός προσδιορισµός και ότι το «αγροτικός» είναι ένας
ευρύτερος προσδιορισµός, που καλύπτει περισσότερα αντικείµενα. Ποια είναι αυτά; Η έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση,
η ποιότητα, ο έλεγχος και η πιστοποίηση. Το ερώτηµα είναι τι αλλάζει µε τη νέα αυτή δοµή, ποιο είναι το νέο που έρχεται.
Θα αναφερθώ και στους τρεις τοµείς αναλυτικά. Πρώτα από
όλα, όσον αφορά στην έρευνα. Η έρευνα κύριοι συνάδελφοι,
είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και τα αποτελέσµατά της στον
αγροτικό τοµέα θα πρέπει να µεταφέρονται και στον παραγωγό
αλλά να τα απολαµβάνει και ο καταναλωτής. Είναι το γνωστό
θέµα της αδυναµίας µας να επενδύσουµε στη ζήτηση και της επιλογής µας, ως χώρα να επενδύουµε παγίως στην προσφορά.
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Αυτό, όµως, δεν αφορά το Υπουργείο σας, είναι ένα γενικότερο
θέµα στρέβλωσης της πολιτικής ανάπτυξης της χώρας και ειδικά
της αγροτικής.
Θα ήθελα να υποβάλω συγκεκριµένα ερωτήµατα. Ποια είναι η
πολιτική µας για τη γεωργική έρευνα; Ποιες είναι οι εθνικές ανάγκες που η πολιτική αυτή έρχεται να καλύψει; Πώς συνδέεται η
έρευνα, µε τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία
είναι προ των πυλών; Σε ποια προϊόντα ρίχνουµε το βάρος; Ποια
είναι τα νέα προϊόντα που θέλουµε; Ποιες είναι οι νέες παραγωγικές µέθοδοι που χρειαζόµαστε; Πώς αντιµετωπίζουµε την κλιµατική αλλαγή; Ποια είναι τα στοιχεία της βιοποικιλότητας –της
δικής µας βιοποικιλότητας- που πρέπει να προστατεύσουµε;
Δυστυχώς, όµως, δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Γιατί λείπει ο σχεδιασµός και όχι µόνο, λείπει και ο προσανατολισµός.
Πού εναπόκειται κατά το νοµοσχέδιο η χάραξη του σχεδιασµού
και του προσανατολισµού; Σε ένα συµβούλιο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το οποίο θεσπίζεται στο πλαίσιο του πρώην ΕΘΙΑΓΕ
το οποίο πλέον εκπίπτει στη Γενική Διεύθυνση του νέου οργανισµού.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το οποίο είναι εξίσου σηµαντικό µε την έρευνα. Αντιµετωπίζονται οι νέες προκλήσεις; ‘Οχι γιατί το νοµοσχέδιο αποδίδει
περισσότερη σηµασία στα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αποκτά κανείς, εφόσον λάβει το λεγόµενο «πράσινο πιστοποιητικό».
Πάντως, χαίροµαι –και το υπογραµµίζω- γιατί ειδικά για την κατάρτιση, δεχθήκατε το επίπεδο της περιφερειακής ενότητας, ενώ
στην εκπαίδευση εγκαταλείψατε τα περί τεχνολογικού λυκείου
που προέβλεπε η αρχική µορφή του νοµοσχεδίου.
Θα αναφερθώ τώρα στον τρίτο τοµέα την ποιότητα. Εκτός από
το ότι εµφανίζετε το θέµα σαν να προκύπτει, από παρθενογένεση, δηλαδή σαν να µην έχει παρελθόν και παρόν, δεν µπορώ
να καταλάβω την εµµονή σας να µη γίνεται καµµία αναφορά στο
υπάρχον ευρωπαϊκό σύστηµα. Το ερώτηµά µου είναι το εξής: Η
Ελλάδα θα δίνει χαρακτηρισµό ΠΟΠ εκτός ευρωπαϊκού συστήµατος; Είναι δυνατόν αυτό;
Θα ήθελα να κάνω, τέλος, µία γενική παρατήρηση στο θέµα
της περιφερειακότητας. Κύριε Υπουργέ –µας έχει συνηθίσει, άλλωστε, η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και πάλι η θεώρησή σας, µε µικρές εξαιρέσεις είναι ενιαία: τα νησιά τα έχετε
σβήσει από το χάρτη του οργανισµού µε µια µονοκοντυλιά! Το
θέµα δεν είναι τυπικό. Τα νησιωτικά προϊόντα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχουν ιδιαιτερότητα όχι µόνο για γεωγραφικούς λόγους. Όσον αφορά στα προϊόντα, από τη µαστίχα Χίου, ως το
σαµιώτικο κρασί ή ακόµα και τις τουλίπες της Χίου που αυτήν την
εποχή ανθίζουν: πείτε µου ποια από τις προτεινόµενες δοµές των
ινστιτούτων θα µπορούσε να αναλάβει, για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα πολλαπλασιασµού των βολβών της τουλίπας –για τους
περισσότερους που δεν έχουν επισκεφθεί το νησί, σηµειώνω ότι
η τουλίπα έλκει την καταγωγή από τη Χίο- δεδοµένης και της εµπορικής αξίας που θα µπορούσαν να έχουν οι βολβοί αυτοί στη
διεθνή αγορά; Πώς θα γίνει αυτό µε το ελάχιστο, δηλαδή µε έναν
τοµέα ή µε ένα εργαστήριο όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο;
Ας πούµε ότι συµφωνούµε. Και ποιο θα είναι το πρώτο; Για
ποιο προϊόν; Μιλώ πάντα για τα νησιά. Και δεν περιλαµβάνω την
Κρήτη στα νησιά, κύριοι συνάδελφοι, γιατί η Κρήτη έχει µεγάλη
ενδοχώρα. Θα είναι για την ελιά; Για το αµπέλι; Για τη φάβα Σαντορίνης; Για το ζωικό κεφάλαιο ή µήπως για την αλιεία; Όλα αυτά
και ειδικά το θέµα της νησιωτικής αγροτικής παραγωγής, το νοµοσχέδιο τα αντιµετωπίζει εντελώς επιδερµικά.
Θα κλείσω µε τους σκοπούς που επιδιώκει το νοµοσχέδιο.
Κατά τη γνώµη µας, κύριε Υπουργέ, ούτε η υποστήριξη στον
αγροτικό τοµέα βελτιώνεται –για την οποία φωνάζουν οι πάντες
και όχι µόνο οι παραγωγοί- ούτε και εξοικονόµηση δηµοσίων
πόρων γίνεται. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
είναι αποκαλυπτική και µας φέρνει στη δύσκολη θέση να αντιµετωπίζουµε αρνητικά το νοµοσχέδιο.
Το µεταρρυθµιστικό κύµα, κύριε Υπουργέ, όπως το εννοούσατε στην αιτιολογική έκθεση και, όπως το εννοούσε η προηγούµενη κυβέρνηση γενικότερα, δεν προκάλεσε µόνο το ναυάγιο του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ίδιας της χώρας. Ειδικά στον αγροτικό
τοµέα προκάλεσε σηµαντική ζηµιά και στο εισόδηµα και στην
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απασχόληση αλλά και στην προοπτική των αγροτών µας για ένα
καλλύτερο µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
πώς τοποθετείστε επί της αρχής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν έχει σηµασία, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πώς δεν έχει σηµασία;
Δεν ψηφίζετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε αλλά από την εισήγησή µου µάλλον δεν έγινε κατανοητή
η θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνω ότι
εµείς δεν µπορούµε να στηρίξουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Απλώς, αυτό πρέπει να
το δηλώνουµε ρητά. Αυτό είναι.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
δηλώσατε πριν από λίγες µέρες αναρµόδιοι να απαντήσετε σε
ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για την Αγροτική Τράπεζα και για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
Αυτό όµως δεν σας απαλλάσσει από τις τεράστιες ευθύνες,
που µε την πολιτική που ακολουθείτε, οδηγείτε σε απόγνωση
αγρότες, κτηνοτρόφους που δεν µπορούν να προµηθευτούν
εφόδια, ζωοτροφές.
Οι πολυεθνικές, οι µεγαλοεισαγωγείς δεν κάνουν δευτερόλεπτο πίστωση. Η ΑΤΕ δεν δίνει ευρώ για καλλιεργητικά δάνεια.
Θεωρούν σίγουρη τη χρεοκοπία, το ξεκλήρισµα των φτωχοµεσαίων αγροτών. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση του ΚΚΕ, απαντήσατε όµως σε ερώτηση Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε τεράστιες ευθύνες, κύριε Δριβελέγκα. Βέβαια αυτή η
πολιτική σας, θα αφήσει χιλιάδες στρέµµατα ακαλλιέργητα, θα
µείνουν χωρίς λίπανση, χωρίς φυτοπροστασία, θα έχουµε µειωµένη παραγωγή, µειωµένο εισόδηµα, θα δηµιουργήσουµε παραπέρα ελλείµµατα στο αγροτικό ισοζύγιο και µεγαλύτερη
διατροφική εξάρτηση. Αυτή είναι η βάρβαρη πολιτική σας.
Παρ’ ότι έχουµε όλες τις προϋποθέσεις, κλιµατολογικές, εδαφολογικές συνθήκες να καλύψουµε τις σύγχρονες διατροφικές,
λαϊκές ανάγκες, δεν παράγουµε γι’ αυτό. Κριτήριο είναι το κέρδος. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, µέσα σε όλα αυτά έχουν να αντιµετωπίσουν και τους εµποροβιοµήχανους που παίρνουν την
παραγωγή κοψοχρονιά και ακόµα ή δεν την πληρώνουν ή την
πληρώνουν όποτε θέλουν µετά από µήνες.
Η ύπαιθρος µαραζώνει. Οι φτωχοί παραγωγοί και µεγάλο
µέρος των µεσαίων παραγωγών καταστρέφεται. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται, επιταχύνεται µε πιο γρήγορους ρυθµούς
µε τη βάρβαρη πολιτική αντιαγροτική πολιτική που εφάρµοσαν
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας χρόνια
τώρα αλλά και η σηµερινή συγκυβέρνηση και στηρίζουν τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου για να ξεπεράσουν την καπιταλιστική
οικονοµική κρίση. Σε συνδυασµό µε τις κατευθύνσεις της φθηνής
αγροτικής πολιτικής του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
τους ανελέητους νόµους της ελεύθερης αγοράς, οδηγούν τη
φτωχοµεσαία αγροτιά, την κτηνοτροφία στην καταστροφή. Αυτή
είναι η πολιτική σας. Στοχεύει στο να µαζευτεί γη και παραγωγή
σε λίγα χέρια, να προσαρµόσει την ελληνική γεωργία, την κτηνοτροφία στους στόχους της ΚΑΠ του 2014-2020, που είναι η
πλήρης κυριαρχία της µεγάλης ιδιοκτησίας και της λειτουργίας
της µε τους καπιταλιστικούς όρους της αγοράς που θα εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα.
Σε αυτήν την προοπτική, δεν χωρούν οι µικροµεσαίοι αγρότες
και κτηνοτρόφοι. Είναι σίγουρη η καταστροφή τους. Όσοι από
αυτούς καταφέρουν µέχρι τότε να επιβιώσουν, στη συνέχεια η
καταστροφή τους, το ξεκλήρισµα θα γίνει άµεσα και βίαια.
Συνεχίζοντας αυτήν την άγρια, βάρβαρη πολιτική, φέρνετε το
τελευταίο διάστηµα µία σειρά από νοµοσχέδια που ψηφίζετε
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παρέα είτε ήσασταν µαζί στην κυβέρνηση είτε χώρια ενώνατε τις
δυνάµεις σας, για να περάσουν τα βάρβαρα µέτρα της ΚΑΠ των
µνηµονίων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, φέρνετε και το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο για την έρευνα, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών και τον έλεγχο και
την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων. Είναι ψευδεπίγραφος ο τίτλος, είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας, ότι νοιάζεστε
για όλα αυτά, γιατί διαλύετε ό,τι υπήρχε και λειτουργούσε σε κάποιο βαθµό προστατευτικά για τους αγροτοκτηνοτρόφους, µε τα
όποια προβλήµατα ή τις αδυναµίες που υπήρχαν. Δεν κάνατε
προσπάθεια να τα διορθώσετε. Αντίθετα συρρικνώνετε, τα διαλύετε, τα παραδίδετε στους ιδιώτες, τα µετατρέπετε σε φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς, επιβάλλετε χαράτσια. Αυτή η πολιτική, επιτίθεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά και σε εργαζόµενους. Γι’ αυτό το προηγούµενο διάστηµα είχαµε µαζικές κινητοποιήσεις και κοινό συντονισµό όλων των οργανισµών που
συγχωνεύονται ή διαλύονται.
Βέβαια σήµερα έρχεστε να επικυρώσετε, να βάλετε τη σφραγίδα του νόµου σε µία κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην
απόφαση 8763/10-10-2011 που ήδη λειτουργούσε ως οργανισµός µε διοικητικό συµβούλιο, µε πρόεδρο. Κι έρχεστε τώρα στη
Βουλή και ζητάτε την επικύρωση. Αυτό δείχνει και καταρρίπτει
το µύθο των αστικών κοµµάτων για το ναό –όπως λέτε- της δηµοκρατίας. Σήµερα τον χρησιµοποιείτε ως διεκπεραιωτικό µηχανισµό.
Βέβαια, αποδεικνύει και τη συµφωνία των κοµµάτων του κεφαλαίου για να περάσουν κάθε αντιδραστικό σχέδιο της «Ευρωπαϊκής Ένωσης των µνηµονίων». Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους λέει ξεκάθαρα στη σελίδα 7 ότι από τη συρρίκνωση
και συγχώνευση πενήντα πέντε ινστιτούτων, θα έχουµε ετήσια
εξοικονόµηση 1.700.000 ευρώ και θα έχουµε και µαζικές απολύσεις µέσω της εργασιακής εφεδρείας. Βέβαια, σ’ αυτήν την κατεύθυνση, θα έχουµε και τη συνεισφορά των κτηνοτρόφων µε τα
χαράτσια, µε τα ανταποδοτικά τέλη που υπάρχουν στο άρθρο 21
και τα οποία θα επιβληθούν από την ιδιωτικοποίηση αυτών των
υπηρεσιών και ενδεχοµένως θα µετακυληθούν µέσω της κατανάλωσης στις εργατικές οικογένειες.
Λέτε σε όλους τους τόνους ότι νοιάζεστε για την ανάπτυξη της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας και για τη διατροφή του λαού, ενώ
λέτε ότι ο κόσµος θα γυρίσει στην ύπαιθρο και θα ασχοληθεί µε
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στήνετε φιέστες για µοίρασµα
γης, όταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχετε
ως «ευαγγέλιο» τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, έχει αφανίσει
δυναµικές καλλιέργειες. Αυτή η πολιτική, έχει αφήσει ακαλλιέργητα χιλιάδες στρέµµατα που θα µπορούσαν να παράγουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για τις λαϊκές ανάγκες.
Είναι υποκρισία πρώτου µεγέθους, να λέτε ότι νοιάζεστε για
τη φτωχοµεσαία αγροτιά, ενώ µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε
σήµερα εδώ, καταργείτε όλα τα ινστιτούτα αµπέλου της Αθήνας,
του Ηρακλείου Κρήτης και του Πύργου Ηλείας.
Σας ρωτήσαµε και δεν πήραµε απάντηση, όσον αφορά µε το
τι θα γίνει µε την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Αµπέλου Αθήνας που έχει χίλιες ποικιλίες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι σπάνιες υβριδικές ποικιλίες. Έχουν διασωθεί,
πραγµατικά, µέχρι σήµερα µε µεγάλη προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι χρόνο µε το χρόνο µειώνονταν όλο και περισσότερο οι
πόροι προς αυτό το ινστιτούτο. Τι θα γίνουν αύριο; Θα καταστραφούν; Θα κατακλυστεί η χώρα µας µε µούστο και κρασί από τη
Χιλή και την Αργεντινή και θα µεγαλώσει το έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο, γιατί πολλές από αυτές τις ποικιλίες κρασιού ήταν
και εξαγώγιµες;
Με το άρθρο 14, δίνετε τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν βοτανικοί κήποι σε νοµικά πρόσωπα, σε ιδιώτες, ενδεχοµένως µε
εισιτήριο. Βέβαια, για µας το κύριο είναι η γενετική τράπεζα όχι
µόνο του αµπελιού, αλλά και των άλλων καλλιεργούµενων
φυτών.
Επίσης, καταργείτε το Ινστιτούτου Σιτηρών το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει συµβάλει στη βελτίωση ποικιλιών σιτηρών. Βέβαια, η ΚΑΠ άφησε πίσω της ακαλλιέργητα εκατοµµύρια στρέµ-
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µατα µαλακού σιταριού και είχαµε τη χώρα ελλειµµατική σε εκατοντάδες χιλιάδες τόνους για το «ψωµί του λαού», το οποίο λέτε
ότι σας νοιάζει. Τα µονοπώλια και τους µεγαλοεισαγωγείς υπηρετείτε.
Το ίδιο κάνετε και µε την κατάργηση του Οργανισµού Γάλακτος και Κρέατος, γεγονός που έχει ξεσηκώσει θύελλα διαµαρτυριών από κτηνοτρόφους και εργαζόµενους. Η διάλυσή του,
ήταν ένα πάγιο αίτηµα των καρτέλ του γάλακτος και του κρέατος, για να µπορούν να κάνουν τις ελληνοποιήσεις και δεν µπορούσατε να τους χαλάσετε το χατίρι. Γι’ αυτό το κάνατε. Για να
µπορούν πιο εύκολα να αναµιγνύουν σκόνη και παγοκολώνες γάλακτος, αφού δεν θα γίνεται καταγραφή ανά παραγωγό και ανά
παραγωγή. Δεν θα ξέρουµε ποιος, πού και πόσο παράγει.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνονται πιο εύκολα τα «βαφτίσια»,
όπως λέει ο λαός µας, των εισαγόµενων προϊόντων γάλακτος και
κρέατος σε ελληνικά. Και η βάρβαρη πολιτική σας, η επίθεση
αυτήν τη στιγµή της συγκυβέρνησης και των κοµµάτων του κεφαλαίου, εντείνεται ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους µε το ξεπούληµα της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» και µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, όπου εκεί είναι υποθηκευµένο πάνω από το 70%
της περιουσίας ιδίως της φτωχοµεσαίας αγροτιάς.
Επίσης, γίνεται µε το πετσόκοµµα των 60 εκατοµµυρίων στην
εξισωτική αποζηµίωση, που έγινε κάτω από τις επιταγές του µνηµονίου, το οποίο ψήφισε και µε τα δυο του χέρια ο αντιµνηµονιακός κ. Σαµαράς. Και τώρα γυρίζουν οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, που πριν από λίγες µέρες ψήφισαν την περικοπή
των επιδοτήσεων, στα ορεινά χωριά -γιατί η εξισωτική αφορά
τους πιο φτωχούς, τους πιο εξαθλιωµένους κτηνοτρόφους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών- και τους λένε πως όταν γίνουν
κυβέρνηση, θα ξαναδώσουν την εξισωτική στο σύνολό της, λες
και τώρα δεν είναι στη συγκυβέρνηση. Το θράσος και η υποκρισία δεν έχουν όρια.
Τώρα στο σχέδιο νόµου σε ό,τι αφορά την ποιότητα, µιλάτε
για απλούστευση διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης. Δεν θα
γίνει αυτό. Στόχος είναι να δώσετε στους ιδιώτες τον έλεγχο, ενώ
ο οργανισµός που συστήνεται, θα κάνει δειγµατοληπτικό έλεγχο
στους ιδιώτες.
Στην αγροτική εκπαίδευση ακόµη περιµένουµε απάντηση, να
µας πείτε για το «πράσινο» πιστοποιητικό που αναφέρεται στο
άρθρο 10, να µας απαντήσετε ποιος θα το πληρώνει. Θα το πληρώνει ο αγρότης; Δυστυχώς αυτό θα συµβεί.
Σήµερα, υπάρχουν διάφορα σεµινάρια που στο παρελθόν γίνονταν και αυτοί που τα παρακολουθούσαν, πληρώνονταν. Σήµερα, γίνονται πραγµατικά ρουσφέτια και δυστυχώς τα πληρώνουν κάποιοι για να τα παρακολουθήσουν.
Ένα ακόµη «χαράτσι» βάζετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο σε διάφορα προϊόντα ή µάλλον σε όλα τα προϊόντα στα οποία θα υπάρχει πιστοποίηση.
Εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής το προτεινόµενο νοµοσχέδιο. Είναι ένα ακόµη νοµοσχέδιο, που «χαρατσώνει», ιδιωτικοποιεί, διαλύει ό,τι έχει αποµείνει και ό,τι πρόσφερε µία στοιχειώδη κρατική βοήθεια στους φτωχοµεσαίους αγρότες. Θα
υποβαθµίσει παραπέρα την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή
τοµέα, ο έλεγχος ποιότητας θα περάσει στους ιδιώτες, η έρευνα
θα υποταχθεί στο κέρδος κι όχι στις λαϊκές ανάγκες.
Μπροστά σ’ αυτήν τη εκρηκτική κατάσταση, οι φτωχοµεσαίοι
κτηνοτρόφοι µαζί µε την εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, τη νεολαία, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα µέτωπο σύγκρουσης, ρήξης, ανατροπής σ’ αυτήν τη βάρβαρη πολιτική.
Χρειάζεται κοινό µέτωπο, γιατί κοινά είναι τα προβλήµατα, κοινός
είναι ο αντίπαλος. Γι’ αυτό πρέπει από κοινού να αντιπαλέψουµε
αυτήν τη βάρβαρη πολιτική. Πρέπει να βάλουν φρένο στην άγρια
πολιτική και να δώσουν προοπτική στον αγώνα τους, να διεκδικήσουν ανάπτυξη του αγροτικού, του κτηνοτροφικού τοµέα έτσι
όπως συµφέρει το λαό, τη χώρα, τους φτωχοµεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους και όχι τους µεγαλοεπιχειρηµατίες, τα καρτέλ,
τους µεσάζοντες. Μόνο έτσι θα υπάρξει λαϊκή ευηµερία µε κεντρικό σχεδιασµό και κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής και
της γης όπου θα αξιοποιούνται οι παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας µε κριτήριο όχι το κέρδος των µονοπωλίων αλλά την κάλυψη των σύγχρονων διατροφικών λαϊκών αναγκών, µειώνοντας
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ουσιαστικά το κόστος παραγωγής.
Παράλληλα, µε τις µεγάλες κρατικές µονάδες θα δηµιουργούνται παραγωγικοί συνεταιρισµοί των µικροµεσαίων αγροτών
και κτηνοτρόφων µε κρατική επιστηµονική στήριξη. Ενταγµένοι
στον κεντρικό σχεδιασµό, θα καλύπτουν όχι µόνο τις εγχώριες
ανάγκες αλλά θα ανοίγουν και δρόµους για εξαγωγή προϊόντων.
Πραγµατικά έχουµε τεράστιες δυνατότητες. Μόνο έτσι οι καταναλωτές, οι εργαζόµενοι, µπορούν να αγοράζουν φτηνά και
υγιεινά τρόφιµα και οι µικροµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι να µπορούν να παράγουν χωρίς τους εκβιασµούς και την κερδοσκοπία.
Αυτό όµως µπορεί να γίνει µε µία οργάνωση της κοινωνίας, όπου
δεν θα υπάρχουν το κέρδος και η εκµετάλλευση, σε µία κοινωνία
που θα έχει απαλλαγεί από την κυριαρχία των µεσαζόντων, των
εµποροβιοµηχάνων, των µονοπωλίων.
Για να εφαρµοστεί όµως µία τέτοια αγροτική πολιτική που συµφέρει τη χώρα και το λαό, προϋποθέτει µαζικό απεγκλωβισµό
των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, των καταναλωτών, των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων από τις πολιτικές και τα κόµµατα που
τους «ξεκληρίζουν». Απαιτείται η δηµιουργία πολιτικών προϋποθέσεων, για την εφαρµογή µιας συνολικότερης λαϊκής οικονοµίας στην οποία οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, ο κτηνοτροφικός, ο
αγροτικός τοµέας θα µπορούν να συµβάλουν πραγµατικά.
Σε µία τέτοια πολιτική, το ΚΚΕ καλεί τους φτωχοµεσαίους
αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα να παλέψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου για ένα λεπτό να αναφερθώ σε µία σηµερινή εξέλιξη. Σήµερα ο «υπαρχηγός» του κ.
Καµµένου κ. Ζώης, ο συντοπίτης µου εκ Λαρίσης, έδωσε µία συνέντευξη στο ραδιόφωνο του «REAL». Εκεί, λοιπόν, δήλωσε ότι
τάσσεται υπέρ της µετεκλογικής συνεργασίας ακόµα και µε τη
Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά.
Τι µας είπε, δηλαδή, ο «υπαρχηγός» του κ. Καµµένου; Όχι σε
εµάς. Στον ελληνικό λαό. Είπε: Εσείς που θα ψηφίσετε τον κ.
Καµµένο, τον αντιµνηµονιακό κ. Καµµένο, να ξέρετε ότι µπορεί
να σας προκύψει ο µνηµονιακός κ. Σαµαράς.
Το επισηµαίνω αυτό, για να αντιληφθούµε πόσο απαξιώνουν
κάποιοι τις ώρες αυτές το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Την εξέλιξη αυτή, ας τη λάβουν σοβαρότατα υπ’ όψιν οι Έλληνες που θα πάνε να ψηφίσουν το κόµµα του κ. Καµµένου. Θα
αντιµετωπίσουµε φαινόµενα ρωσικής κούκλας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μπαµπούσκα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, τη µπαµπούσκα, κύριε Βελόπουλε.
Ξέρετε, όταν την ανοίγεις, βγαίνει µία άλλη από µέσα. Έτσι θα
γίνει και τώρα. Κάποιοι θα πάνε να ψηφίσουν τον κ. Καµµένο, θα
ανοίξει το κουκλάκι και από µέσα θα παρουσιαστεί ο µνηµονιακός κ. Σαµαράς.
Αυτά, διότι καθ’ οδόν προς τις εκλογές θα αρχίσουν να πέφτουν –ευτυχώς!- και οι µάσκες.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τη σηµερινή συνέντευξη του κ. Ζώη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα συνέντευξη, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο που µας αφορά.
Συγχωνεύονται τέσσερις οργανισµοί -ΟΓΕΕΚΑ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
ΟΠΕΓΕΠ, ΕΘΙΑΓΕ και ΕΛΟΓΑΚ- προκειµένου να δοµηθεί ένας
νέος Οργανισµός, ο ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ποια είναι η αιτιολογία,
η δικαιολογία που χρησιµοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων; Είναι αυτή που θα εκθέσω παρακάτω
µε δύο σκέλη.
Ισχυρίζεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση ότι προχωρά σε µία τέτοια
πρωτοβουλία πρώτον, για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακος
υπό την πίεση της ζοφερής δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας
των ηµερών.
Δεύτερη αιτιολογία από την πλευρά της Κυβέρνησης: Προ-
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χωρά –διατείνεται- σε µία τέτοια ρύθµιση, προκειµένου να ενδυναµώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές στον αγροτικό τοµέα της
ελληνικής οικονοµίας µέσω του νέου Οργανισµού, του ΕΛΓΟ –
«ΔΗΜΗΤΡΑ».
Ακούγοντας την αιτιολόγηση αυτή, κάποιος µπορεί να πει ότι,
πράγµατι, σε επίπεδο θεωρίας τουλάχιστον, έχουµε αγαθές προθέσεις και ορθώς προχωράει η Κυβέρνηση σε µία τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία.
Επειδή, όµως, εδώ, στη Βουλή, δεν πρέπει να κρίνουµε σε επίπεδο προθέσεων αλλά σε επίπεδο πραγµατικότητας, ας δούµε
την πραγµατικότητα, για να βγάλουµε και τα συµπεράσµατά µας.
Η πραγµατικότητα είναι η εξής, αγαπητοί συνάδελφοι:
Οι οικονοµίες κλίµακος που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση, δεν
τεκµηριώνονται από καµµία µελέτη. Έτσι, δίδεται σε όλους το δικαίωµα να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για τη δηµιουργία ενός
οργανισµού, που είναι τερατώδης, δαιδαλώδης, δυσκίνητος,
γραφειοκρατικός, µε µία κρατικίστικη νοοτροπία και αντίληψη
των πραγµάτων, που θα καταγράφει δηµοσιονοµικά βάρη και όχι
δηµοσιονοµικά οφέλη.
Εάν ο συλλογισµός µου αυτός δεν ευσταθεί, προκαλώ την Κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή των Ελλήνων τη µελέτη εκείνη που
πιστοποιεί, που τεκµηριώνει ότι θα υπάρξουν οικονοµίες κλίµακος, για να δούµε και το µέγεθος των οικονοµιών κλίµακος.
Δεύτερον, υπάρχει µια αρχή απαράβατος, αγαπητοί συνάδελφοι: Η συγχώνευση δεν οδηγεί αυτοµάτως και σε αύξηση της
αναπτυξιακής αποτελεσµατικότητας ενός οργανισµού, εάν γίνεται µεταξύ οργανισµών που δεν δραστηριοποιούνται σε οµοειδή
αντικείµενα.
Εδώ τι έχουµε; Εδώ έχουµε τέσσερις οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε µη οµοειδή αντικείµενα, συγχωνεύονται και
δηµιουργούν ένα νέο οργανισµό «αχταρµά» κατ’ ανάγκη, γιατί
δεν υπάρχει καµµία λειτουργική συνοχή µεταξύ τους.
Πλην όµως, αυτών, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχει µια
µεγάλη ανησυχία. Ποια είναι αυτή η ανησυχία; Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι
ότι έχει χάσει την αρµοδιότητά του επί των δασών, έχει χάσει τις
αρµοδιότητές του στον τοµέα της αλιείας, έχει χάσει τις αρµοδιότητές του στα νερά και επίσης δεν εποπτεύει τον Ενιαίο
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. Έχει, δηλαδή, στερηθεί ο εκάστοτε
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πάρα πολλές αρµοδιότητες που στο παρελθόν είχε. Τώρα τι γίνεται; Μια σωρεία
αρµοδιοτήτων συνεχίζει να φεύγει από το Υπουργείο και να µεταφέρεται στο νεοσύστατο οργανισµό.
Ουσιαστικά, ο ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ», τείνει να γίνει ένα υπερυπουργείο που θα αντικαταστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, γιατί κάποιος ωκεανογράφος ζήλωσε τη
δόξα του Ιζνογκούντ και θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Βεβαίως, οι θεµιτές ή αθέµιτες αυτές φιλοδοξίες του
όποιου ωκεανογράφου, δεν µας ενδιαφέρουν καθόλου. Μας ανησυχεί, όµως, η τάση που δείχνουν οι εξελίξεις αυτές. Φοβούµεθα
ότι εάν το νοµοσχέδιο αυτό περάσει, τότε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θα τείνει να γίνει µια απλή γενική
διεύθυνση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Μην το ακούτε ως σενάριο αυτό που είπα πριν από λίγο, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι υπήρξαν πρόσφατα φωνές προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες φωνές, δυστυχώς, επαληθεύονται
τώρα µε το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί στερείται µια πληθώρα αρµοδιοτήτων το Υπουργείο, προς όφελος του νέου οργανισµού.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, πιο
ξεκάθαροι δεν γίνεται. Κάναµε µια πρόταση, την οποία θα πω εν
τάχει γιατί µιλάµε επί της αρχής. Αντί να γίνει αυτός ο οργανισµός «αχταρµάς», όπως σας είπα, γιατί συνενώνονται οργανισµοί
που κατά κανέναν τρόπο δεν έχουν οµοειδή αντικείµενα µεταξύ
τους, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε δύο οργανισµούς – πυλώνες, στη θέση αυτού που νοµοθετεί τώρα η Κυβέρνηση.
Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσµο της
χώρας κατά την άποψη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού,
πρέπει να αποτελείται από τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ και του
ΟΓΕΕΚΑ – «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ευλόγως θα πει κάποιος: «Γιατί το προτείνετε αυτό;» Γιατί µεταξύ των δύο αυτών, αγαπητοί συνάδελ-
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φοι, υπάρχει αυτό που σας είπα, συνάφεια αντικειµένων και για
έναν ακόµα λόγο, γιατί θέλουµε οι όποιες εξελίξεις συµβαίνουν
στην εφηρµοσµένη αγροτική έρευνα, οι όποιες καινοτοµικές
προσεγγίσεις εµφανίζονται σε επίπεδο έρευνας να περνάνε στο
πιο κάτω επίπεδο, στο επίπεδο των κέντρων αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειµένου να περνάνε σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης, να φτάνουν στον ίδιο τον παραγωγό. Άρα,
λοιπόν, ΟΓΕΕΚΑ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ΕΘΙΑΓΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τον έναν πυλώνα.
Ο δεύτερος πυλώνας που σας είπα, πάλι µε στόχευση την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, είναι ο
εξής: ΕΛΟΓΑΚ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΦΕΤ θα πρέπει να συγχωνευθούν και
να συναποτελέσουν αυτόν το νέο οργανισµό, κατά την άποψη
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ποια θα είναι η δουλειά αυτού του νέου πυλώνα που εµείς
ευαγγελιζόµαστε; Θα είναι ο έλεγχος της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίµων. Εάν θέλουµε ο αγροτικός τοµέας της
Ελλάδος να πάει µπροστά, θα πρέπει να ενισχύσουµε την ποιότητα και την ασφάλεια του αγροτοδιατροφικού ελληνικού µοντέλου. Άρα, χρειαζόµαστε ένα τέτοιο µόρφωµα, έναν τέτοιο
οργανισµό, προκειµένου να κάνουµε την επιδίωξη που προανέφερα πράξη.
Τέλος, έχουµε και την εξής αντίληψη των πραγµάτων. Ήρθε η
ώρα, να περάσουµε σε µία κυβερνητική αποκέντρωση. Ήρθε η
ώρα, να στείλουµε ένα µήνυµα στις τοπικές κοινωνίες. Ήρθε η
ώρα, να εγκαταλείψουµε το αθηνοκεντρικό σάπιο κατεστηµένο
και να µεταφέρουµε κυβερνητικές δοµές στην επαρχία, στην περιφέρεια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στη Λάρισα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Βελόπουλε, εµείς στο
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, πρεσβεύουµε τη µεταφορά του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο Θεσσαλικό
Κάµπο, στη Λάρισα. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς πρεσβεύουµε τουλάχιστον τη µεταφορά της έδρας αυτού του οργανισµού που θέλετε να κάνετε στη Λάρισα, στην καρδιά του
Θεσσαλικού Κάµπου. Γιατί όχι; Άλλωστε, δεν υπάρχει και κανένα
πρόβληµα. Ξέρετε ότι µε βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, άνετα
οι υπηρεσίες του νέου οργανισµού που θέλετε να στήσετε, θα
επικοινωνούν τόσο µε τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ όσο
και µε τις άλλες υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων. Άρα, λοιπόν,
γιατί εµπράκτως δεν εφαρµόζουµε αυτήν την κυβερνητική αποκέντρωση, για να στείλουµε και ένα άλλο µήνυµα στον κόσµο;
Ποια η χρεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, κύριε Υπουργέ; Μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό
το βιολί;
Σας θυµίζω, όµως, και δηµόσιες δεσµεύσεις, τοποθετήσεις,
του προσωρινού Προέδρου του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», του κ. Γκίκα,
ο οποίος είχε αποδεχθεί τουλάχιστον, η έδρα του προέδρου να
εγκατασταθεί στην Αβερώφειο Σχολή Λάρισας. Γιατί δεν το φέρνετε µε διάταξη στο νοµοσχέδιο; Όµως, άλλα ισχυρίζεστε όταν
µιλάτε στον κόσµο και άλλα κάνετε όταν φέρνετε τα νοµοσχέδια.
Δεν µας εκπλήσσει αυτή η πολιτική σας, της οβιδιακής µεταµόρφωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Έρχοµαι σε µία καταγγελία που αφορά το νεοσύστατο µε ΚΥΑ
και τώρα µε νοµοσχέδιο ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µία απόφαση που ελήφθη στις 12 Μαρτίου 2012
από το διευθύνοντα σύµβουλο, τον ωκεανογράφο που σας έλεγα
πριν, του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος πήρε απόφαση µετά από
εντολή του Υπουργείου να διεξάγει δηµοσκόπηση –έλεος!- ο
ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», προκειµένου να γίνει έρευνα µε θέµα τη διερεύνηση και αποτύπωση των τάσεων ενδηµικού ρεύµατος και
ενασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας των πληθυσµών των µητροπολιτικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Πόσο στοίχισε; Στοίχισε 8.000 ευρώ! Έγινε η έρευνα ταχύτατα,
πληρώθηκε κιόλας και, ω του θαύµατος, ακούστε τι γράφει η
απόφαση: «Η εν λόγω απόφαση να προωθηθεί στην οµάδα διοίκησης έργου του συγχωνευθέντος ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT, προκειµένου να αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και εγώ, έψαχνα τη «Διαύγεια» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δεν το έβρισκα. Έψαχνα τη «Διαύγεια»
του ΕΛΓΟ και δεν το έβρισκα. Το είχαν, λοιπόν, καταχωνιασµένο
στη «Διαύγεια» του καταργηθέντος οργανισµού ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT, για να µην το δει κανείς.
Μπορείτε να µου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί κατασπαταλώνται έτσι τα χρήµατα των κτηνοτρόφων; Έγινε µια έρευνα –
λέει- σε ένα δείγµα χιλίων διακοσίων ατόµων, για να βρούµε τις
τάσεις και αυτό στοίχισε 8.000 ευρώ. Εκεί δαπανώνται τα χρήµατα των κτηνοτρόφων; Εκεί δαπανώνται τα χρήµατα των τυροκόµων; Εκεί δαπανώνται τα χρήµατα των ανθρώπων που
ασχολούνται στην αγορά κρέατος; Είναι αυτός ο σκοπός του
νέου ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», να κάνει δηµοσκοπήσεις;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή, λοιπόν αυτά τα πράγµατα είναι πρωτόγνωρα, επειδή
αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να γίνουν και όµως συµβαίνουν,
εµείς θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο.
Μάλιστα, όχι µόνο θα καταψηφίσουµε αλλά θα προκαλέσουµε
και ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, προκειµένου «να πέσουν οι µάσκες» και εντός της Αιθούσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, στην οποία απευθύνουµε τα «χρόνια
πολλά», όπως και σε όσους και σε όσες γιόρταζαν χθες.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εύχοµαι χρόνια πολλά και στους συναδέλφους, που επίσης
γιόρταζαν χθες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Εγώ θα ξεκινήσω από την πρακτική «σαλαµοποίησης» είτε µιλάµε για σχέδια νόµου είτε µιλάµε για τροπολογίες που καταθέτουν τα Υπουργεία. Και γιατί ξεκινάω από εκεί; Βέβαια, αύριο θα
µιλήσουµε για τις τροπολογίες, αλλά µια τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και ο κ. Μπαµπινιώτης έχει ένα
άρθρο µε οκτώ παραγράφους τελείως διαφορετικές. Μάλιστα,
η παράγραφος 4 που αναφέρεται στην αυτοµατοποίηση απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών -διότι αφαιρούν τον έλεγχο
της καταχρηστικότητας των απολύσεων από τα ΠΥΣΠΕ και στοχοποιούν τους ασυµβίβαστους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που
τροφοδότησαν µε τις καταγγελίες τους τα υπηρεσιακά συµβούλια, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη σοβαρών παρανοµιών στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων- πρέπει να
αποσυρθεί. Είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει.
Πάµε στην παράγραφο 7, στην οποία υπάρχουν θετικές διατάξεις που αφορούν τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες
και τα παιδιά τους, τα οποία θα είναι επιτυχόντες από την επόµενη βέβαια χρονιά, γιατί δεν αναφέρεται τι θα γίνει γι’ αυτή.
Είναι ατελής, αλλά είναι θετική. Φέρνετε εδώ τέτοια τροπολογία,
για την οποία δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε. Για τη µία θέλουµε απόσυρση και την άλλη τη θεωρούµε θετική. Θα πρέπει ο
Υπουργός Παιδείας κ. Μπαµπινιώτης να επιληφθεί άµεσα του θέµατος και να αποσύρει την παράγραφο 4 αυτής της τροπολογίας.
Περνώντας στο σχέδιο νόµου, θα ήθελα να πω ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής αποτελεί βασική
ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. Ως ΣΥΡΙΖΑ
έχουµε πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού τοµέα και ένα εθνικό
σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, µε γνώµονα την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας, τη στήριξη των αγροτών και της
υπαίθρου, την ανάπτυξη µιας οικονοµίας µε προσανατολισµό τις
ανάγκες του λαού.
Εποµένως, πιστεύουµε ότι απαιτείται µια πραγµατική ανασυγκρότηση του αγροτοπεριβαλλοντικού τοµέα, των κλάδων του και
των συναφών του φορέων. Αυτό, όµως, το νοµοσχέδιο, προχωρά
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σε µια οριζόντια περικοπή δαπανών, χωρίς κανένα επιστηµονικό
ή αναπτυξιακό κριτήριο.
Η αναδιάρθρωση, την οποία επιχειρεί η Κυβέρνηση να επιβάλει
σηµαίνει συρρίκνωση και σε κάποιες περιπτώσεις ισοπέδωση των
φορέων, µε καταστροφικές συνέπειες για τους αγρότες στην
αγροτική παραγωγή και βέβαια, την οικονοµία του τόπου. Αυτή
η αναδιάρθρωση σηµαίνει µπαράζ απολύσεων των εργαζοµένων
σε αυτούς τους φορείς. Εξουδετερώνονται αναπτυξιακά εργαλεία, όπως ο βασικός φορέας για την ποιότητα των αγροτικών
προϊόντων, ο βασικός φορέας αγροτικής έρευνας, το ΕΘΙΑΓΕ,
όπως επιχειρεί να κάνει και µε το ΙΓΜΕ, που είναι αποκλειστικός
φορέας της γεωλογικής και µεταλλευτικής έρευνας, αλλά και µε
το ΕΛΚΕΘΕ το φορέα θαλάσσιας έρευνας, που του κάνει έξωση
από τις εγκαταστάσεις. Αναφέροµαι, βέβαια, στις εγκαταστάσεις
του Ελληνικού. Είναι µια Κυβέρνηση, η οποία αυτό που κάνει συνεχώς είναι µια οριζόντια ισοπέδωση των πάντων.
Κριτήριο της πολιτικής σας, κύριε Υπουργέ, η, πάση θυσία,
εξοικονόµηση πόρων για την αποπληρωµή των τοκογλυφικών δανείων. Δυστυχώς, µία αδιέξοδη καταστροφική πολιτική για τον
ελληνικό λαό.
Κριτήριο της πολιτικής σας ο περιορισµός της δηµόσιας παρέµβασης σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας και η πλήρης παράδοση όλων των υπηρεσιών, τοµέων και παραγωγικών εργαλείων στην εκµετάλλευση του ντόπιου και του ξένου κεφαλαίου.
Δεν είµαστε από δογµατισµό κατά της οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης και τροποποίησης φορέων, οργανισµών, δοµών του
ίδιου του κράτους, αλλά εδώ πρόκειται για µία «σαλαµοποίηση»,
όπως είπα και στην αρχή, σχετικά και µε την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, όλων των φορέων έρευνας, των
φορέων ελέγχου, πιστοποίησης, εκπαίδευσης που αφορούν την
αγροτική πολιτική και ανάπτυξη υπό τον τίτλο µάλιστα «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός», σαν να µην υπάρχει δηλαδή καν
στη σκέψη του Υπουργείου η κτηνοτροφική, η αλιευτική ή η δασική πολιτική. Αυτού του τύπου η «σαλαµοποίηση» µη συµβατών
οργανισµών αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία. Αυτό θα πρέπει να
σταµατήσει. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Το κοµµάτι της έρευνας, στην κυριολεξία «πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων», συνεχίζοντας την πολιτική της απαξίωσης
και της υποχρηµατοδότησης έως παντελούς απουσίας χρηµατοδότησης της αγροτικής έρευνας, που εφάρµοσαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται βέβαια, τώρα µε τη
µνηµονιακή πολιτική και «µε τη βούλα» βεβαίως, του ΔΝΤ και της
τρόικα.
Η έρευνα για την αγροτική παραγωγή, αντί να ενισχυθεί και
µέσω της χρηµατοδότησης, αλλά και µέσω ενός αποτελεσµατικότερου τρόπου λειτουργίας των θεµατικών ινστιτούτων, κατακερµατίζεται. Ο σχεδιασµός δεν λαµβάνει καν υπ’ όψιν τις
υπάρχουσες υποδοµές σε ερευνητικά ινστιτούτα, ενώ τα ερευνητικά ινστιτούτα χαρακτηρίζονται από την τοποθεσία τους και
όχι από το θεµατικό ερευνητικό τους αντικείµενο. Έτσι, δηµιουργείται το εξής απαράδεκτο παράδοξο:Ιδρύονται ινστιτούτα έρευνας σε περιοχές που δεν προϋπάρχουν ανάλογες υποδοµές και
καταργούνται ινστιτούτα µε πανελλήνια αρµοδιότητα σε ερευνητικούς τοµείς και µε προσφορά, την οποία ποτέ δεν αξιοποίησε
η ελληνική πολιτεία ή οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Στην Κεντρική Μακεδονία όπου βρίσκονται τα έντεκα από τα
τριάντα τέσσερα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ, εκ των
οποίων τα περισσότερα είναι τα µόνα που υπηρετούν τα συγκεκριµένα ερευνητικά αντικείµενα, θα ιδρυθεί ένα ινστιτούτο εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας σε αντικατάσταση των έντεκα, µε τουλάχιστον δύο εξειδικευµένους τοµείς εφαρµοσµένης, όπως αναφέρεται, αγροτικής έρευνας και
ένα εργαστήριο, χωρίς όµως να διασφαλίζεται ποιοι θα είναι
αυτοί οι τοµείς και µε τι κριτήρια, καθώς και το µέλλον των υπαρχουσών υποδοµών, πόρων, ερευνητών και ό,τι χρειάζεται για να
λειτουργήσει.
Ο νέος φορέας, έτσι όπως τον θέτετε εσείς, θα έπρεπε να διασφαλίζει την ερευνητική υπόσταση και δοµή του ΕΘΙΑΓΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία της ΓΓΕΤ, για να είναι
και δυνατή η χρηµατοδότηση από φορείς, εκτός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Θα έπρεπε να εντάσσει την
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ερευνητική δραστηριότητα του ΕΘΙΑΓΕ σε µία ολοκληρωµένη
στρατηγική για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και έρευνας στη χώρα µας. Θα έπρεπε να διασφαλίζει την ετήσια χρηµατοδότηση για ερευνητικά έργα. Θα έπρεπε να βασίζεται σε
εισηγήσεις των αρµόδιων οργάνων του ΕΘΙΑΓΕ µε δοµή ινστιτούτων. Θα έπρεπε να διασφαλίζει τη µη απόλυση του έµπειρου
επιστηµονικού προσωπικού και την πρόσληψη µάλιστα νέων
ερευνητών σε τοµείς που έχει ανάγκη η ελληνική αγροτική ανάπτυξη. Εδώ όµως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καλύπτει
από τον προϋπολογισµό µόνο λειτουργικά έξοδα των ερευνητών
του ΕΘΙΑΓΕ. Στον ιδρυτικό νόµο του ΕΘΙΑΓΕ το 1989 υπήρχαν
ειδικοί επιστήµονες εφαρµογών, οι οποίοι όµως δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Εδώ δεν υπάρχει διάταξη που να αναφέρεται πώς θα
γίνει η µεταφορά αποτελεσµάτων από το ερευνητικό πεδίο στον
παραγωγό και από την άλλη αν θα µιλήσουµε για τη διαχείριση
των συγκεκριµένων κονδυλίων.
Υπάρχει ένα θολό τοπίο. Αυτά τα λίγα κονδύλια δεν είναι ξεκαθαρισµένο πώς τα διαχειρίζονται. Και µέσα στον ελληνικό γεωργικό οργανισµό «ΔΗΜΗΤΡΑ» δεν υπάρχει κατεύθυνση ποιο
κονδύλι θα πάει πού, αν θα πάει στην έρευνα, αν θα πάει στην
πιστοποίηση, αν θα πάει στους ελεγκτικούς µηχανισµούς, αν θα
πάει στην εκπαίδευση. Είναι όλα µαζί και από εκεί και πέρα ο εκάστοτε Υπουργός και αυτοί που θα διαχειρίζονται τα κονδύλια θα
µπορούν να τα διοχετεύουν όπου αυτοί θέλουν.
Ως προς το νέο φορέα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα της χώρας και ιδιαίτερα των νέων
αγροτών, θα πρέπει να είναι υπό την αρµοδιότητα και την ευθύνη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να είναι δωρεάν για τους αγρότες, να προωθεί την καινοτοµία και τις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής, στην κατεύθυνση ενός νέου
παραγωγικού µοντέλου και να αξιοποιεί τα ερευνητικά δεδοµένα
στην παραγωγική διαδικασία, στοχεύοντας στην πιστοποίηση
των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων.
Στο σηµείο αυτό όµως δεν πρέπει να µπερδέψουµε το κοµµάτι
του επαγγελµατικού λυκείου µε τις τεχνικές σχολές. Είναι δύο
διαφορετικά πράγµατα και πρέπει εδώ να είµαστε ξεκάθαροι ως
προς αυτό.
Κάνατε αλλαγές στο άρθρο 11. Διαγράψατε το αρχικό που είχατε, το αγροτικό επαγγελµατικό λύκειο τριετούς φοίτησης και
βάλατε το δηµόσιο επαγγελµατικό λύκειο. Επίσης, βάλατε την
τριετή φοίτηση στη γεωργική σχολή. Η ΟΛΜΕ κατέθεσε τις απόψεις της και έχει δίκιο. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε το επαγγελµατικό λύκειο ότι είναι σηµαντικό, είναι σηµαντικό ότι διαγράψατε
το αγροτικό τεχνολογικό λύκειο.
Από εκεί και πέρα όµως, µε το να µη µπαίνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το νοµοσχέδιο, υπάρχει σοβαρό θέµα. Εγώ θα σας
θυµίσω ότι στο κοµµάτι της εκπαίδευσης ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
η λειτουργία του µπορεί να έχει τεράστιες δυσκολίες, αλλά αυτό
δεν έχει να κάνει µε τους ανθρώπους που ασχολούνται µε τα
ΚΕΓΕ «ΔΗΜΗΤΡΑ», αλλά µε το πώς ήθελε ο εκάστοτε Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να χρησιµοποιεί τα ΚΕΓΕ
«ΔΗΜΗΤΡΑ», τα οποία έχουν σοβαρή λειτουργία και δεν βοηθούν στην κατεύθυνση προς την οποία έχουν στηθεί.
Εγώ να σας θυµίσω ότι πέρασε ο ν. 3955/2011 και στο άρθρο
12 δυστυχώς, ό,τι έχει περάσει αναιρείται µε αυτήν τη διατήρηση. Θα ήταν σηµαντικό να παραµείνει, όπως διατυπώθηκε, για
το προσωπικό, το οποίο βοήθησε σε αυτό το στήσιµο, παρ’ ότι
δεν χρησιµοποιήθηκε όπως θα έπρεπε, γιατί δεν είχε αυτή τη
στόχευση, δεν είχε αυτόν τον προσανατολισµό το Υπουργείο όχι
µόνο το δικό σας, αλλά και όλα τα προηγούµενα. Έτσι βλέπουµε
ανθρώπους που για χρόνια αποσπάστηκαν σε αυτόν τον οργανισµό, άφησαν πίσω τους την πρότερη υπηρεσία από την οποία
αποσπάστηκαν και έχασαν την εξέλιξή τους, γιατί ήθελαν να βοηθήσουν και τώρα έρχεστε µε αυτό το σχέδιο νόµου και τις συγκεκριµένες διατάξεις και ενώ υπάρχει γνώση, υπάρχει εµπειρία,
τους απαξιώνετε και τους στέλνετε πίσω. Να κάνουν τι; Οι άνθρωποι είναι εκεί αποσπασµένοι χρόνια και έχασαν ό,τι είχαν από
την προηγούµενη οργανική τους θέση. Τι θα γίνει µε αυτούς; Θα
δώσετε µία απάντηση;

7910

Να πούµε τώρα για τα χρήµατα που δόθηκαν; Να θυµίσω ότι
στο πλαίσιο των µεσογειακών ολοκληρωµένων προγραµµάτων
έγιναν επτά περιφερειακά εργαστήρια γεωργικών εφαρµογών
και ανάλυσης λιπασµάτων, τα γνωστά ΠΕΓΕΑΛ. Ελάχιστα από
αυτά λειτουργούν και όσα λειτουργούν, υπολειτουργούν ή στεγάζουν άλλες υπηρεσίες ενώ ο πανάκριβος εργαστηριακός εξοπλισµός είναι ακόµη αχρησιµοποίητος µέσα στα κιβώτια
συσκευασίας -οι εγγυήσεις έχουν καταπέσει- είναι πλέον τεχνολογικά απαρχαιωµένος και αφηµένος στην τύχη του. Κανένας
δεν νοιάζεται για όλα αυτά τα κόστη, τα οποία είναι πολύ υψηλά.
Θα πρέπει να ξεπέρασαν τότε τα δύο δισεκατοµµύρια δραχµές.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για χρόνια δεν έδωσε
καµµία σηµασία. Πριν πέντε-έξι χρόνια περίπου έγινε πάλι ένα ινστιτούτο τεχνολογίας βάµβακος στη Ροδόπη, δαπάνης ύψους
πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει παραλαβή, αλλά αυτά τα χρήµατα δηλαδή τι είναι; Είναι ένα «τρύπιο
βαρέλι»; Βάζουµε χρήµατα. Δεν υπάρχουν αποτελέσµατα;
Από την άλλη µεριά, έρχεστε και λέτε στον ελληνικό λαό να
µειώσετε τους µισθούς, να µειώσετε τις συντάξεις, να τους πετάξετε στην ανεργία, να βάλετε χαράτσια, να βάλετε επιπλέον
φορολογία. Και όλα αυτά τα χρήµατα πώς τα διαχειριστήκατε και
εσείς: το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Δηµοκρατία; Αυτήν τη στιγµή συγκυβερνάτε και θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο νόµου για τον γεωργικό
οργανισµό «ΔΗΜΗΤΡΑ» πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο που εκεί συµµετέχει και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- και
τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι το καταψηφίζει. Τι γίνεται τελικά εδώ; Άρα, δεν έχετε και την πλειοψηφία.
Κύριε Υφυπουργέ, καταλαβαίνετε πού είµαστε; Δεν υπάρχει
πλειοψηφία. Θέλω να δω στην ονοµαστική ψηφοφορία πώς θα
πάρετε την πλειοψηφία σε αυτό το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει δεδηλωµένη
για το ΠΑΣΟΚ. Από τα πέντε κόµµατα της Βουλής, τα τέσσερα
καταψηφίζουµε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µίλησαν ακόµα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία.
Όσον αφορά το νέο φορέα και την προαγωγή και διασφάλιση
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, καθώς
και την προστασία προέλευσης, ταυτότητας και νόµιµης χρήσης
της πρώτης ύλης, θα πρέπει να διαµορφώνει τον κεντρικό σχεδιασµό, τη θεσµική κατοχύρωση ενός εθνικού συστήµατος πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων έχοντας
αυτοτέλεια, διακριτή και βιώσιµη δοµή, που να εξυπηρετεί τα
συµφέροντα του Έλληνα παραγωγού. Να διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των πρώτων υλών και τροφίµων. Να εγγυάται σε όλες τις εκφάνσεις τους ασφαλή τρόφιµα µε επαληθεύσιµη προέλευση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά παραγωγής.
Να διαµορφώνει ένα αποτελεσµατικό, συνεκτικό και οµοιογενές,
βιώσιµο ελεγκτικό σύστηµα, που να τηρεί τις αρχές της αξιοπιστίας σε όλους τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας. Να διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη, παραγωγή και διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων ανά τοµέα
και περιφέρεια. Να αναδείξει ένα ευέλικτο και πάντα υπό δηµόσιο έλεγχο εθνικό σήµα προαιρετικών σχηµάτων ποιότητας, που
θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και θα καλύπτει τις
ανάγκες των καταναλωτών και βέβαια, να προβάλει και να επιβάλει τη χρήση αναγνωρισµένων εθνικών σηµάνσεων ποιότητας,
που επιβεβαιώνουν την ποιοτική διαφοροποίηση των ελληνικών
γεωργικών προϊόντων ως βασικό εργαλείο στήριξης και διαβατήριο των προϊόντων αυτών στις αγορές µε υψηλές απαιτήσεις.
Αυτά, όµως, δεν χωράνε στο πλαίσιο της δικής σας πολιτικής.
Αντίθετα, προωθείτε σιωπηλά την ιδιωτικοποίηση και στον
τοµέα των ελέγχων, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για τη
δηµόσια υγεία και ασφάλεια. Έχετε διατυπώσει σχέδια περί µετατροπής του ΕΛΟΓΑΚ σε διεπαγγελµατική οργάνωση, ανοίγοντας έτσι την κερκόπορτα στα ιδιωτικά συµφέροντα, ενώ στο
νοµοσχέδιο δεν αναφέρεστε καθόλου στην πιστοποίηση ελέγχου
αξιοπιστίας µεγάλων επιχειρήσεων, που είναι ο 17020, κλείνοντας βεβαίως το µάτι στους ιδιώτες, όπως προείπα. Μέσα σε αυτό
το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεστε πουθενά για το κοµµάτι του γάλακτος στα οκτώ εργαστήρια που υπάρχουν µε πιστοποίηση
17025 και την ανάλυση βέβαια πρώτης ύλης. Δεν αναφέρεστε
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στα ηλεκτρονικά συστήµατα για την καταγραφή και παρακολούθηση στο κοµµάτι του κρέατος και για την πάταξη παράνοµων
ελληνοποιήσεων, όπως είναι το σύστηµα παρακολούθησης «ΑΡΤΕΜΙΣ», που εδώ θα έπρεπε να το έχετε χρησιµοποιήσει και να
αναφέρεται ρητά.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου δηµιουργεί έναν οργανισµόµαµούθ, εξαπολύει µπαράζ απολύσεων και βάζει ταφόπλακα
στην αγροτική έρευνα, στο ξέχωρο κοµµάτι του ελεγκτικού µηχανισµού. Θα δοθεί σιγά-σιγά στους ιδιώτες, γιατί περνώντας ο
ΕΛΟΓΑΚ ως ένας φορέας ο οποίος είχε τον ελεγκτικό µηχανισµό
και παρακολουθούσε µέσα και από το «ΑΡΤΕΜΙΣ» και το κοµµάτι
του γάλακτος και το κοµµάτι του κρέατος και δίνοντάς το στις
περιφερειακές διευθύνσεις, οι οποίες είναι υποστελεχωµένες, το
αµέσως επόµενο βήµα είναι η ιδιωτικοποίηση των ελεγκτικών µηχανισµών και αυτό είναι απαράδεκτο.
Εµείς θέλουµε, αυτός ο νευραλγικός τοµέας της οικονοµίας
να παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, να στηριχθεί ο πρωτογενής
τοµέας, η αγροτική παραγωγή, η οποία είναι άµεσα και άρρηκτα
συνδεδεµένη µε το ερευνητικό κοµµάτι και βέβαια, και µε την εκπαίδευση και µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και µε την πιστοποίηση, όχι όµως µε αυτόν τον τρόπο. Καλό θα ήταν –το έχουµε
πει και από την αρχή- να το είχατε αποσύρει αυτό το νοµοσχέδιο.
Τώρα περιµένω να δω πώς θα πάει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Και βέβαια, εµείς καταψηφίζουµε αυτό το σχέδιο νόµου επί της
αρχής. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο και µε τα άρθρα και µε
τις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Παρακαλείται ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος Σιούφας, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο, για δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Δεν θα τα εξαντλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα
σηµερινά πολιτικά δεδοµένα η περίσταση επιβάλλει, η σηµερινή
µου οµιλία να έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Το ενδιαφέρον και η συµµετοχή στα κοινά, είναι κορυφαίες
υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες. Η εκλογή σε θέση πολιτικής ευθύνης είναι προαιρετική. Για τον πολίτη, αν θα είναι υποψήφιος και για το εκλογικό Σώµα αν θα τον εκλέξει.
Επιλογή µου είναι να µην είµαι υποψήφιος στις προσεχείς
εκλογές και νέοι άνθρωποι να εισέλθουν στη Βουλή. Αυτό το
εγνώρισα µε επιστολή µου σήµερα στον Πρόεδρο του Κόµµατος
κ. Αντώνη Σαµαρά. Αυτονόητο είναι ότι διατηρώ τις υποχρεώσεις
του ενδιαφέροντος και της συµµετοχής στα κοινά, όπως όλοι οι
πολίτες.
Τριάντα ένα χρόνια µετά την πρώτη εκλογή µου ως Βουλευτού
Καρδίτσας, εκλεγής σε δέκα συνεχείς εκλογικές αναµετρήσεις
στην Καρδίτσα και µια φορά ως Βουλευτής Επικρατείας, αισθάνοµαι ότι οφείλω να καταθέσω ενώπιόν σας τις ακόλουθες σκέψεις.
Αλλά πρώτα απ’ όλα, οφείλω να δώσω βαθιές ευχαριστίες γι’
αυτήν τη διαδροµή: Στους πολίτες της Καρδίτσας που µε εµπιστεύτηκαν. Στη Νέα Δηµοκρατία που µε ανέδειξε. Τη Νέα Δηµοκρατία, την οποία θα συνεχίσω να στηρίζω και να υπηρετώ και
στην οποία εύχοµαι –και αυτό θα γίνει- να κερδίσει τις προσεχείς
εκλογές. Στους Αρχηγούς της Νέας Δηµοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, τον Γεώργιο Ράλλη, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Έβερτ, τον Κώστα Καραµανλή και τον Αντώνη Σαµαρά. Σε όλους τους συνεργάτες που
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µε στήριξαν. Στην οικογένειά µου, που µου συµπαραστάθηκε και
ανέχθηκε και στήριξε την πολιτική µου συµµετοχή.
Και σε όλους τους συναδέλφους Βουλευτές, που µε τίµησαν
µε την αγάπη τους, µε τη φιλία τους και µε την προσοχή τους.
Ιδιαίτερα για τα δύο χρόνια που µε τιµήσατε εκλέγοντάς µε Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίως µάλιστα, για την ανοχή
που επιδείξατε σ’ έναν µάλλον αυστηρό Πρόεδρο.
Γι’ αυτήν την διαδροµή είναι καλύτερα να αφεθώ στην κρίση
άλλων και ιδιαίτερα όσων µε εµπιστεύθηκαν. Γιατί εγώ γνωρίζω
τις προθέσεις που είχα στην πολιτική µου διαδροµή. Η κοινωνία
γνωρίζει όµως, τα τελικά αποτελέσµατα των πράξεων ή των παραλείψεών µου. Αυτό µετράει περισσότερο.
Αισθάνοµαι ακόµα ότι θα ήταν προσφορότερο να αφιερώσω
τις σκέψεις αυτές στους νέους Βουλευτές των επόµενων Βουλών. Το πρώτο που έχω να πω στον ενεργό πολίτη, που θέλει να
προσφέρει στην πατρίδα και στη δηµοκρατία από την θέση του
Βουλευτή είναι να το δει ως προσφορά και ως αποστολή. Όχι ως
ευκαιρία καριέρας.
Ελάχιστες καριέρες οποιασδήποτε απασχόλησης έχουν την
αγωνία, το άγχος, την ευθύνη και, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, την τελική απογοήτευση και µοναξιά που έχει εκείνη του
Βουλευτή. Δεν είναι αξίωµα, είναι ένα είδος προσωπικής θυσίας.
Και ας το δουν οι νέοι ως προσφορά ευθύνης συγκεκριµένου
χρόνου, όπου θα προηγείται και θα έπεται η επαγγελµατική καταξίωση και η ολοκλήρωση. Να αντιληφθεί ο νέος πολιτικός ότι
κορυφαίο στοιχείο του χαρακτήρα και της συµπεριφοράς πρέπει
να είναι η ειλικρίνεια. Προς τον εαυτό του, τις ιδέες του, τους πολιτικούς του φίλους αλλά και τους πολιτικούς του αντιπάλους και
κυρίως η ειλικρίνεια προς τον Ελληνικό Λαό. Πολιτικά οικοδοµήµατα που επιχειρούνται να στηριχθούν στην ανειλικρίνεια, καταρρέουν επί της κεφαλής των εµπνευστών και των οικοδόµων τους.
Σε µια εποχή που η επιστήµη, η τεχνολογία, η οικονοµία και η
κοινωνία αλλάζουν ταχύτατα, έχει καθήκον ο νέος πολιτικός να
αυξάνει καθηµερινά τις γνώσεις του και να βελτιώνει τις δεξιότητές του. Έχει καθήκον να κατανοεί και να εµπνέει τους ειδικούς κάθε τέχνης και επιστήµης. Γιατί ο πολιτικός εκπροσωπεί
την κοινωνία, οι ειδικοί εκφράζουν την τέχνη και την επιστήµη
τους. Είναι καταστροφική η συνέργεια αδαούς πολιτικής και αντικοινωνικής επιστήµης. Σκεφτείτε µόνο το παράδειγµα της οικονοµίας.
Η νέα γενιά των Βουλευτών οφείλει να κατανοεί ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος σύγκρουσης και µάχης. Είναι χώρος συνεννόησης και δηµιουργίας. Η εναλλακτική πρόταση δεν είναι
αναγκαστικά ανταγωνιστική. Ερχόµαστε όλοι εδώ να λειτουργήσουµε στο όνοµα και όφελος του ελληνικού λαού. Δεν ερχόµαστε να εµποδίσουµε τη δηµιουργική προσφορά εαυτών και
αλλήλων. Ας διδαχθούµε από αλλού και ας διδάξουµε τους άλλους.
Η θεµελιώδης ανθρώπινη αρετή, που απαιτείται από το νέο πολιτικό είναι το θάρρος: Θάρρος για να είναι ειλικρινής µε τον
εαυτό του, τις ιδέες του και τους άλλους. Θάρρος για να αντέχει
την πολυκύµαντη πολιτική, όπου η θύελλα διαδέχεται την αδράνεια, η αγνωµοσύνη τον ύµνο, η αποτυχία την επιτυχία και όλα
πάλι από την αρχή. Θάρρος να έλθει στην πολιτική µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται και θάρρος να φύγει από την πολιτική, όταν η κατεύθυνση και οι συνθήκες γίνονται ασύµβατες µε τα πιστεύω του,
τις ιδέες του, το όραµά του. Θάρρος να µάχεται για τις ιδέες του
και θάρρους να αλλάζει τις ιδέες του, όταν αντιλαµβάνεται ότι
αυτές είναι ασύµβατες µε την εποχή και το γενικό συµφέρον του
ελληνικού λαού.
Τέλος, κορυφαία προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα παραπάνω
είναι η αγάπη: Αγάπη προς την πατρίδα, αγάπη προς τον ελληνικό λαό, αγάπη προς την προσφορά και το έργο, από τα οποία
θα εξαρτηθεί η ζωή της επόµενης γενιάς και το µέλλον της πατρίδας.
Σας ευχαριστώ και εύχοµαι ό,τι καλύτερο σε όλους εσάς, ό,τι
καλύτερο στους νέους πολιτικούς που θα καθίσουν σε λίγες
εβδοµάδες σε αυτά τα έδρανα. Ας είναι η πατρίδα µας καλότυχη
στα χρόνια που έρχονται!
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο κ. Σιούφα.
Εγώ ως Προεδρεύων έχω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια λέξη.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και εκ µέρους όλου του Σώµατος, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εκ µέρους, όπως µε
προτρέπει ο κ. Ευθυµίου, όλου του Σώµατος –αποδέχοµαι την
προτροπή του- έχω να πω ότι υποδέχοµαι την ανακοίνωση και
τον παραινετικό λόγο του κ. Σιούφα µε ανάµεικτα συναισθήµατα.
Το κυρίαρχο από αυτά τα ανάµεικτα συναισθήµατα είναι µια
θλίψη. Λυπούµαι για το ότι έκανε ανακοίνωση πως δεν θα είναι
ξανά υποψήφιος, ανακοίνωση περί του πέρατος της κοινοβουλευτικής του πολιτικής δράσης, διότι ουδέν οµίλησε για την εξωκοινοβουλευτική πολιτική δράση και ελπίζω να συνεχίσει αυτή η
δεύτερη.
Ταυτόχρονα µε διακατέχει συναίσθηµα υποβολίας συγχαρητηρίων για τη γενναία απόφαση. Η αιτιολογία µε την οποία στήριξε την απόφασή του και που µας εξέθεσε, είναι επαρκής και
πλήρης και για την ανανέωση και για το πολιτικό κλίµα και για τη
συνειδησιακή πληρότητα για το έργο που επετέλεσε. Όλα είναι
επαρκή στοιχεία της αιτιολογίας της αποχωρήσεώς του.
Εγώ θέλω µέσα από αυτά τα ανάµεικτα συναισθήµατα και µε
την υπόθεση ότι εκφράζω τα συναισθήµατα όλων των συναδέλφων όλων των πτερύγων, να πω ότι ο Πρόεδρος Σιούφας εκόσµισε τη Βουλή. Όσο υπήρχε, όσο ήταν Βουλευτής επί µακράν
σειράν ετών εκλεγµένος και θα έλεγα τιµηµένος από το λαό της
Καρδίτσας που τον εξέλεγε, εκόσµισε τη Βουλή µε τις εµπεριστατωµένες αγορεύσεις του, µε το ήθος του, µε το πνεύµα του
Κοινοβουλευτισµού, τη βαθιά συνείδηση της κοινοβουλευτικότητας.
Εκόσµισε τη διοίκηση, όση ήσκησε διοίκηση, και παρήγαγε
έργο. Αναφέροµαι χαρακτηριστικά στον περί τα ασφαλιστικά
«Νόµο Σιούφα», που είναι περιώνυµος. Επίσης, ως Πρόεδρος της
Βουλής ήταν ρέκτης και αποφασιστικός. Και µπορώ από τη θητεία του ως Προέδρου της Βουλής να σηµειώσω την τεράστια
προσφορά του, σε τι νοµίζετε –δεν έχω ακούσει αναφορές- που
όλοι το χαιρόµαστε, όλοι το βιώνουµε; Για τον εξωραϊσµό και την
ανακαίνιση του χώρου από τα καθίσµατα µέχρι τα ανθέµια και τα
διακοσµητικά στοιχεία του περιβάλλοντος τοιχίου. Αλλά, όλες οι
αίθουσες γνώρισαν την ευεργετική επέµβαση του χεριού, της
σκέψης και της ευαισθησίας του Προέδρου Σιούφα.
Ασφαλώς, και ως Πρόεδρος της Βουλής τον Κανονισµό ρύθµισε και φρόντισε και να βελτιωθεί και να λειτουργεί. Και χαρήκαµε την ευρυθµία στη διοικητική προσφορά του, ως Προέδρου
της Βουλής, στον Κοινοβουλευτισµό.
Δεν θα µακρύνω άλλο το λόγο. Λυπούµεθα που φεύγει, δηλαδή που δεν µετέχει πια στην κοινοβουλευτική συµµετοχή. Χαιρετίζουµε και την απόφασή του για τον ορισµό της αποχώρησης
έτσι όπως τον έδωκε, δηλαδή για την ανανέωση, δηλαδή για το
καινούργιο πνεύµα και µε τις παραινέσεις που πρόλαβε και προσδιόρισε, απηύθυνε προς τους νεοελεφθησοµένους Βουλευτές.
Να είσαι καλά Πρόεδρε Δηµήτρη Σιούφα, συµµαχητή. Σε ευχαριστούµε για ό,τι προσέφερες. Ειλικρινά, ευχόµαστε να είσαι
πάντοτε όρθιος και προσφέρων από όποια θέση και όποιο βήµα.
Η ζωή συνεχίζεται στο δηµόσιο βίο αυτού του τόπου.
Ευχαριστούµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ζήτησε το λόγο ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως εκ των πραγµάτων, Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι ο
καθένας θα µπορούσε να συµφωνήσει σε αυτά που είπατε για τη
σηµερινή πράξη και, αν θέλετε, την απόφαση του αγαπητού Προέδρου, κ. Δηµήτρη Σιούφα.
Εγώ θέλω να τιµήσω εκ µέρους της Κυβερνήσεως την παρουσία του, τη διαδροµή του, το ήθος του, τη συνέπειά του ως Προέδρου της Βουλής. Θέλω, επίσης –και τα λόγια µου έχουν µέτρο,

7912

δεν είναι κολακευτικά- να πω ότι τον πολιτικό Δηµήτρη Σιούφα
τον γνωρίζω πολλά χρόνια και µάλιστα σε περιόδους όπου η λαίλαπα των αντιπαραθέσεων ήταν στην ηµερήσια διάταξη. Είχε
πάντα ένα δίαυλο επικοινωνίας, συνεργασίας, συναίνεσης σε
πάρα πολλά από τα ζητήµατα που αφορούσαν, όχι µόνο την ιδιαίτερή του πατρίδα και περιφέρεια, αλλά όλο το ελληνικό Κοινοβούλιο και την πολιτική ζωή του τόπου. Πιστεύω ότι αυτό τον τιµά
και πρέπει και εµείς να τιµήσουµε αυτή την παρουσία.
Οι λόγοι για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση είναι ενός
πολιτικού που κοιτάζει ίσια το πολιτικό σύστηµα στα µάτια. Αυτοί
ακριβώς οι λόγοι που επικαλέστηκε νοµίζω ότι περιγράφουν µε
τον καλύτερο τρόπο αυτή την αίσθηση που έχει ο καθένας από
εµάς, ότι κάθε πολιτικός σε αυτή την κρίσιµη στιγµή της µεγάλης
κρίσης, όταν σταθεί ενώπιος ενωπίω και µπορεί να δει µε καθαρό
µάτι αυτά που η παρουσία του και η πράξη του ή η απουσία του
µπορεί να διδάξει, είναι µια προσφορά και στο πολιτικό σύστηµα,
στην πολιτική ζωή του τόπου και στην πατρίδα.
Θέλω και εγώ να τον ευχαριστήσω για την παρουσία και την
πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ας πούµε ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν θα παρέµβουν τώρα. Μου ζήτησε
και ο κ. Ευθυµίου.
Επιµένετε, κύριε Μουσουρούλη, να λάβετε το λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να πω δυο
λόγια για τον κ. Σιούφα, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, µε
τις ιδιότητες, του εισηγητή του νοµοσχεδίου ή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν αµφισβητώ τις
ιδιότητες. Άλλο λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: …και του ανθρώπου που
παρέλαβε πολλά νοµοσχέδια που είχε ετοιµάσει ο κ. Σιούφας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου είχα την τιµή να υπηρετήσω ως
γραµµατέας.
Ένα λεπτό µόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, σας ακούµε,
κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Φρανκ
Ράιτ, ένας Αµερικανός αρχιτέκτονας, είχε πει ότι η αλήθεια είναι
πιο σηµαντική από τα γεγονότα.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής επί σειρά ετών, σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα, έζησε πάρα πολλά γεγονότα και γι’ αυτό τον ζηλεύω. Όµως, εγώ έχω ζήσει την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι
ο κ. Σιούφας υπήρξε ένας πολιτικός που επένδυσε στο συλλογικό καλό και στα θέµατα που εγώ γνωρίζω, ειδικά της ενέργειας,
είχε όραµα που θα το βλέπουµε για πολύ καιρό µπροστά µας και
ελπίζω κάποτε να το υλοποιήσουµε.
Ο λόγος του, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, το σηµερινό
«κύκνειο άσµα» του στην πολιτική µε συγκλόνισε. Αποτελεί για
µένα, αλλά πιστεύω και για τους υπόλοιπους συναδέλφους,
φάρο για το µέλλον. Εδωσε ελπίδα και προοπτική σε όλους
όσους άκουσαν αυτά που είπε.
Προσωπικά, θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί µε
πίστεψε, µε στήριξε και µου έδειξε το δρόµο.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούµε για ό,τι έχετε προσφέρει
στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο Βουλευτής Αττικής κ. Ντίνος Βρεττός να λάβει το λόγο.
Κύριε συνάδελφε, είχατε ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας είχα ζητήσει
το λόγο να µιλήσω για δύο λεπτά επί του νοµοσχεδίου, αλλά
επειδή πρόκειται για το φίλο µου, τον Δηµήτρη Σιούφα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να τα κάνουµε τέσσερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Κάντε
τα λίγο παραπάνω, διότι ειλικρινά µε συγκίνησε η παρουσία του,
όπως µε έχει συγκινήσει η θέση του, η στάση του και η δουλειά
που έκανε µέσα στη Βουλή.
Ο Δηµήτρης Σιούφας είναι καλός πολιτικός και όταν φεύγει
ένας καλός πολιτικός, αφήνει µία πίκρα σε όλους µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν βρίσκονται εύκολα, κύριε Πρόεδρε -και το ξέρετε- οι καλοί
πολιτικοί. Έχει προσφέρει πολλά σε αυτό τον τόπο και πιστεύω
ότι θα προσφέρει ακόµα περισσότερα, γιατί µπορεί, το θέλει, έχει
τη δυνατότητα, τη θέληση και τη βούληση να το κάνει.
Ειλικρινά, τον ευχαριστώ και εγώ ως Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, σε σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Τον ευχαριστώ για τη
σηµαντική δουλειά που έκανε. Δεν είναι εύκολο πράγµα να φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι.
Εγώ θα σας πω, επειδή µιλώ ελεύθερα και χωρίς να έχω προβλήµατα, ότι και για τον κ. Πάγκαλο δεν είναι εύκολο να φύγει
από αυτήν τη Βουλή. Πρόσφερε και αυτός αρκετά πράγµατα.
Δεν είναι απλό πράγµα να φεύγουν αυτοί οι µεγάλοι πολιτικοί
από το Κοινοβούλιο. Εµένα τουλάχιστον αυτά τα πράγµατα µε
αγγίζουν, όπως αγγίζουν όλους µας. Το ίδιο συµβαίνει και για
τον κ. Αργύρη, που θέλει να φύγει και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά.
Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω
ότι έχετε φέρει ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο. Εγώ, όντας Υφυπουργός Γεωργίας -µε ακολούθησε ο Βαγγέλης Αργύρης και µου
πήρε τη θέση- ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχε πάντα ένα έλλειµµα
συντονισµού ανάµεσα στους οργανισµούς, ένα έλλειµµα συντονισµού, το οποίο δηµιουργούσε προβλήµατα στην παραγωγικότητα του ίδιου του Υπουργείου.
Βλέπω ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά επιχειρείται µία
πολύ σωστή δουλειά, ένας συντονισµός όλων εκείνων που αφορούν την έρευνα, που αφορούν την πιστοποίηση, που αφορούν
την παιδεία, την εκπαίδευση κ.λπ., ένας συντονισµός που τελικά
θα αποδώσει, έτσι ώστε το Υπουργείο να λειτουργήσει καλύτερα,
πιο παραγωγικά, πιο αποτελεσµατικά.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι το Υπουργείο έχει δώσει ένα πολύ
καλό στίγµα, ότι δηλαδή πρέπει να ασχοληθούµε µε την αγροτική
παραγωγή, µε την καλλιέργεια.
Ανεξάρτητα αν ένας είναι αγρότης ή δεν είναι, αυτό πρέπει να
είναι σκοπός για όλες τις ελληνικές οικογένειες, να στρέψουν το
νου τους και τη δραστηριότητά τους προς τα εκεί.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε κάνει και µία τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, και την ξέρετε. Πρόκειται για το κτήµα Ξυλοκέριζα.
Είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει ένα κτήµα, το οποίο ανήκει
σε κάποιους ανθρώπους στην περιοχή του Μαραθώνα και ανήκει
ουσιαστικά, γιατί το καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες. Είναι µία ευκαιρία τώρα, µε την τροπολογία αυτή, να τους αποκαταστήσουµε. Θέλουµε ακριβώς να ακολουθήσουµε τη δική σας
πολιτική.
Άρα, θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να την αποδεχθείτε.
Δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες, γιατί νοµίζω ότι θα κουράσω και
ζήτησα το λόγο για δύο λεπτά. Άρα, παρακαλώ, ακολουθώντας
τη δική σας πολιτική, να εγκρίνετε την τροπολογία αυτή, την
οποία έχω κάνει µε τον συνάδελφο µου, τον κ. Ασπραδάκη, γιατί
ακριβώς εξυπηρετεί τη δική σας πετυχηµένη αγροτική πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρεττό.
Ζήτησε το λόγο και ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, τον οποίο
λόγο έχει τώρα.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για τρία έως πέντε
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εντυπωσιάστηκα από τη σεµνή και λιτή οµιλία, αλλά -θα έλεγακαι ουσιαστική µε την οποία ο κ. Δηµήτρης Σιούφας ανακοίνωσε
στο Σώµα την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ζωή,
διότι η πολιτική είναι κάτι πολύ ευρύτερο και δεν περιορίζεται
µόνο στο Κοινοβούλιο.
Είναι προφανές -και δεν θα χρειαστεί να το επαναλάβω ή να
το τονίσω εδώ ιδιαίτερα- ότι µε τον κ. Δηµήτρη Σιούφα και προσωπικά, αλλά και ως παράταξη, είχαµε πολύ µεγάλες διαφωνίες,
θα έλεγα ουσιώδεις, θεµελιακές διαφωνίες. Ωστόσο, από την
πλευρά µας και από την πλευρά µου πάντοτε εκτιµούσα την αγωνιστική στάση του κ. Δηµήτρη Σιούφα ως προς τις αρχές και την
πολιτική που υπηρετούσε.
Μου έκανε, επίσης, εντύπωση το ύφος του στην πολιτική, το
οποίο ποτέ δεν είχε τόνους µισαλλοδοξίας ή υποβάθµισης και
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υποτίµησης των αντιπάλων του. Και αυτό είναι αξιέπαινο. Επίσης,
µου έκανε εντύπωση και ο σεβασµός που επεδείκνυε πάντοτε τουλάχιστον αυτό εγώ εισέπραττα- προς τους αντιπάλους του
και ιδιαίτερα στην Αριστερά.
Ευχόµαστε στον κ. Σιούφα να συνεχίσει πάντα δυνατά, πάντα
ψηλά, πάντα όρθια την πορεία του και να συνεχίσει, επίσης, να
είναι παρών στη δηµόσια ζωή, πράγµα, που, βεβαίως, θα το
κάνει. Δεν χρειάζεται να πούµε εµείς τίποτα ιδιαίτερο επ’ αυτού.
Ασφαλώς, θα το κάνει. Νοµίζω ότι αυτή η παρουσία είναι πολύτιµη, γιατί ξέρουµε ότι στην πολιτική δεν µπορεί να είναι όλοι µαζί
σου. Είναι σηµαντικό, όµως, να έχεις σοβαρούς αντιπάλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Τώρα, θα καλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γιάννη Αµοιρίδη, για την παρθενική του
οµιλία ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου επί του νοµοσχεδίου
και, φυσικά, επί του ανακύψαντος θέµατος του αποχαιρετισµού
του κ. Δηµήτρη Σιούφα.
Να είστε καλορίζικος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ για τον αγαπητό Πρόεδρο, έχω και προσωπικό λόγο να
τον τιµώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη µεγάλη βοήθεια που
µου προσέφερε όταν του ζήτησα να στηρίξει την προσπάθεια
που έκανε η Ένωση Ποντίων Αικατερίνης για να κάνει το µνηµείο
της γενοκτονίας των Ποντίων. Τον τιµά όλη η Ένωση των Ποντίων, τον τιµούν όλοι οι Πόντιοι και τον τιµώ και εγώ.
Τιµούµε, βέβαια και ως παράταξη τον πολιτικό Δηµήτρη Σιούφα και αυτό που µπορώ εγώ να διακρίνω στα χρόνια που
ήµουν παρών και συνεργάστηκα άψογα µαζί του είναι τα χαρακτηριστικά ενός προέδρου, που είχε γνώση, είχε κατάρτιση, είχε
ηρεµία, είχε επιβλητικότητα, είχε δικαιοσύνη.
Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν ένα παράδειγµα
πολιτικού ανδρός και κυρίως ενός Προέδρου του Κοινοβουλίου.
Δεν γνώρισα πολλούς προέδρους.
Αγαπητέ Πρόεδρε, σου κατέθεσα πολλές φορές τα προσωπικά µου συγχαρητήρια και θέλω να τα καταθέσω δηµόσια. Σου
εύχοµαι καλή πορεία στο νέο τοµέα της ζωής στον οποίο δεν
σταµατά η πολιτική. Σου εύχοµαι να έχεις υγεία και δύναµη σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων θα παραχωρήσει αρκετά στρατόπεδα
που έχει στην κατοχή του. Θα πρέπει να ενηµερώσει τις τοπικές
κοινωνίες στην περιφέρεια, για να γίνουν χώροι φιλοξενίας µεταναστών. Διαβάζουµε στις εφηµερίδες ότι θα παραχωρηθούν
τριάντα χώροι. Έχει αποφασιστεί και σε λίγο θα έρθει και θα υπογραφεί µε κοινή –φαντάζοµαι- υπουργική απόφαση, γιατί δεν
είναι όλα ιδιοκτησία του Υπουργείου Άµυνας.
Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι και εσείς έχετε χώρους, έχετε
στρατόπεδα στην ιδιοκτησία σας, τα οποία σήµερα είναι εγκαταλελειµµένα. Φαντάζοµαι ότι και εσείς θα πρέπει να ενηµερώσετε
τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα ότι θα τα
παραχωρήσετε, για να γίνουν κέντρα φιλοξενίας µεταναστών,
εκτός και αν αυτό είναι ένα πυροτέχνηµα επένδυσης του νέουπαλαιού Υπουργού Προστασίας του Πολίτη απέναντι στην περιφέρεια στην οποία θα εκλεγεί. Πολύ ωραία τα λέει λίγο πριν τις
εκλογές. Φαντάζοµαι και διαβάζω ότι και οι υπόλοιποι Υπουργοί
συµφωνούν.
Είναι ένα σχέδιο που θα υλοποιηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένας
σχεδιασµός, χωρίς να υπάρχει καµµία καταγραφή, καµµία παραχώρηση. Θα ήθελα να ξέρω αν στο προεκλογικό πρόγραµµα του
κόµµατος θα υπάρχει αναφορά σε κάθε περιοχή ανά την Ελλάδα
για το ποιο στρατόπεδο θα γίνει χώρος φιλοξενίας µεταναστών.
Αν δεν το κάνετε αυτό ή δεν διευκρινίσετε, τότε είναι ένα πυροτέχνηµα προσωπικής επένδυσης σταυροδοσίας σε έναν
Υπουργό, ο οποίος µάλλον είχε χάσει αρκετούς σταυρούς στο
προηγούµενο Υπουργείο. Γίνονται αυτά. Δεν είναι κακό. Είναι πολιτικό, αλλά δεν φταίει η ελληνική περιφέρεια και οι Έλληνες πολίτες να έρχονται σε σύγκρουση.
Αφού µιλάτε για περιφέρεια, θα ήθελα να πω ότι είναι µέσα
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στο πρόγραµµά σας και θα πρέπει να συνεργαστείτε άψογα µε
τους περιφερειάρχες. Θα πρέπει να τους ενηµερώσετε και για
τους χώρους αυτούς. Δεν µπορείτε να κάνετε εµπρός-πίσω,
όπως και µε τη φορολόγηση των ηµιυπαιθρίων. Είναι αστείο, δηλαδή, πριν από έξι µήνες να έχει νοµοθετήσει η κυβέρνηση για
τους ηµιυπαίθριους, να έχουν διαβεβαιώσει τους συµπολίτες της
χώρας ότι αφού δηλωθούν, δεν θα φορολογηθούν –αν πρέπει ή
όχι αυτό έχει µία άλλη διάσταση- είναι αστείο να δεσµεύεσαι ως
κυβέρνηση ότι δεν θα φορολογηθούν και ξαφνικά να λες ότι θα
φορολογηθούν και να το αναιρείς σήµερα. Ποιος θα πιστέψει την
πολιτική αυτής της Κυβέρνησης, όταν κάνει συνεχώς βήµατα εµπρός-πίσω; Πώς θα αισθάνεται σίγουρος ο πολίτης; Πώς θα αισθάνεται ότι αρχίζει; Πώς αρχίζει; Εµπρός-πίσω; Αυτό είναι
σηµειωτόν.
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, αν θα φορολογήσουν
και τα αγροτεµάχια. Τι γίνεται µε τους νέους αγρότες; Αυτά τα
αγροτεµάχια που παραχωρούνται από τις περιφερειακές ενότητες θα φορολογηθούν; Αυτό ακούγεται. Δηλαδή ποιος νέος
αγρότης θα γυρίσει να πάει να κάνει επένδυση στην αγροτική οικονοµία, ενώ το Υπουργείο Οικονοµικών λέει ότι θα φορολογήσει
και τα αγροτεµάχια; Τι επένδυση θα κάνει;
Είπατε, αγαπητέ Υφυπουργέ, ότι ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες
θέλουν να γυρίσουν στην ύπαιθρο, δηλαδή θα έχουµε αποαστικοποίηση. Αν πούµε ότι θα πάνε ζευγάρια –γιατί ζευγάρια θα
πάνε- τρία εκατοµµύρια θα φύγουν από τις πόλεις και θα πάνε
στην ύπαιθρο, αν κατάλαβα καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν είπα αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν είπατε αυτό; Γιατί οι αγρότες είναι
τριακόσιες τριάντα χιλιάδες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ενάµισι εκατοµµύριο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ενάµισι εκατοµµύριο θα είναι όλοι οι
αγρότες από τριακόσιες τριάντα χιλιάδες που είναι σήµερα; Θα
είναι ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες επιπλέον; Εντάξει. Δεν
το ξέρω. Αν το λέτε εσείς, φαντάζοµαι ότι θα γίνει µεγάλη αποαστικοποίηση και αυτό είναι πολύ καλό.
Πού θα βρεθεί, όµως, η γη στην Ελλάδα; Σήµερα έχουµε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες, κάποιες περιοχές έχουν γίνει περιοχές
ανοικοδόµησης κατοικιών, έχουν γίνει βίλες. Εδώ δεν µπορούµε
να κάνουµε ένα χώρο ταφής των σκουπιδιών, ένα ΧΥΤΑ στην Αττική ή σε όλη την Ελλάδα και θα δώσετε αγροτεµάχια; Πού; Εκεί
που έγιναν τα φωτοβολταϊκά;
Ενάµισι εκατοµµύριο κόσµος θα ασχοληθεί µε τη γεωργία; Τα
νούµερα που λέτε είναι απίστευτα. Μακάρι να γίνουν!
Πιστεύετε, όµως, ότι αυτό το εγχείρηµα που λέτε µπορεί να
γίνει; Έχετε υπολογίσει και το πρότυπο, το µοντέλο παραγωγής
και την κατεύθυνση, ώστε να επιδείξετε και να υποδείξετε και περιοχές ανά περιφέρεια, πού µπορούν να γίνουν αυτές οι αγροτικές επενδύσεις;
Το Ταµείο έχει 5 δισεκατοµµύρια για τους άνεργους νέους.
Γιατί να τους δώσετε άτοκα δάνεια; Ορίστε, τα χρήµατα, υπάρχουν στο Ταµείο του ΕΣΠΑ. Δώστε τα στους νέους αγρότες!
Βρείτε έναν τρόπο για να αποδείξετε ότι µπορείτε να δώσετε
και να µη λέτε γενικώς «θα στείλουµε ενάµισι εκατοµµύριο στην
περιφέρεια» ή «οι αγρότες θα πάρουν άτοκα δάνεια». Ποια άτοκα
δάνεια; Έχετε την περίπτωση των πτηνοτρόφων, στους οποίους
δώσατε τη δυνατότητα να επεκταθούν µε δάνεια που ήταν µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Γιατί δεν το κάνατε και στους
χοιροτρόφους; Γιατί µόνο η µία κατηγορία;
Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, είπατε στους πολίτες να κάνουν φωτοβολταϊκά στα αγροτεµάχια. Τα δάνεια της Αγροτικής
Τράπεζας είναι 10,5%, κάτι που δεν γνωρίζουν οι αγρότες. Επιτόκιο 10,5%; Τι θα πάρει αυτός ο άνθρωπος; Δεν θα πάρει τίποτα. Άρα, λοιπόν, όταν σχεδιάζουµε σε µία χώρα, αυτός ο
σχεδιασµός πρέπει να είναι οριζόντιος, στοχευµένος και να δίνει
λύσεις.
Κύριε Υπουργέ, για την υποχρεωτική µελέτη που υπήρχε για
τις γεωτρήσεις και αναβλήθηκε µέχρι τον Ιούνιο, έχετε κάνει κάτι
το οποίο δεν θα επιβαρύνει τους αγρότες και θα λύνει το πρόβληµα ή είναι η παράταση που δώσαµε µέχρι τον Ιούνιο και αν
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γίνουµε ξανά κυβέρνηση, θα δώσουµε κι άλλη παράταση; Έχετε
πρόταση για λύση; Εδώ έχω το σχέδιο νόµου, στο οποίο λέει ότι
αναστέλλεται µέχρι 30 Ιουνίου. Έχετε φέρει κάτι στο νοµοσχέδιο
που δεν το ξέρω και λύνει το θέµα; Απαντήστε! Δεν είναι τίποτα!
Απαντήστε! Μακάρι να το έχετε λύσει!
Όσο για το σχέδιο νόµου αυτό καθεαυτό, σας είπα ότι πιστεύουµε σε ένα ξεκάθαρο νέο µοντέλο ανάπτυξης παραγωγής
στη χώρα και σύνδεσης των πανεπιστηµίων, σύνδεσης της έρευνας µε τη στοχευµένη παραγωγή που θα τη στηρίζει το κράτος,
θα δείχνει το δρόµο και θα βοηθά βέβαια και στην προώθηση και
στην προβολή πέρα από τη διάθεση.
Βέβαια, θα συνδέεται και µε τον αγροτουρισµό, πράγµα το
οποίο δεν το αναφέρετε καθόλου µέσα στο νοµοσχέδιο, δηλαδή,
τι γίνεται µε το θέµα του αγροτουρισµού. Μιλάτε για γεωργικές
σχολές και δεν µιλάτε για αγροτουριστικές σχολές. Ο αγροτουρισµός είναι ένα σηµαντικό και µεγάλο κεφάλαιο, καθώς µπορεί
να συνδέσει την παραγωγή µε την επιστήµη, όπως και πάρα πολλούς τοµείς προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων. Συµβαίνει σε
όλον τον κόσµο, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί όχι και στην Ελλάδα;
Το νοµοσχέδιο το κρίνουµε θετικά σε ένα, δύο σηµεία του.
Πραγµατικά, στηρίζουµε την προσπάθεια που γίνεται κυρίως, για
τη δηµιουργία οικονοµίας κλιµάκων εφαρµογής της έρευνας, της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης των αγροτών, καθώς και της πιστοποίησης και του ελέγχου των προϊόντων.
Θετικό είναι ότι µειώνονται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα και δηµιουργούνται οργανωµένα πλέον Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τα Τοπικά Κέντρα Γεωργικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Όµως, εκτιµούµε ότι δεν είναι επαρκής η
διασύνδεση των τοµέων εκπαίδευσης και πιστοποίησης και δεν
ανταποκρίνεται στον όρο «εφαρµοσµένη έρευνα». Δηλαδή, δεν
αποτυπώνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο –και πιστεύω ότι δεν θα
µπορέσετε να το επιτύχετε- η εφαρµοσµένη έρευνα, για να µπορέσει να αποδώσει καρπούς. Δεν µιλάµε για τη συµβατική
έρευνα, αλλά για τη γενικότερη έρευνα. Δεν υπάρχει στόχευση
µέσα στο νοµοσχέδιο.
Διευρύνετε το ρόλο του κράτους. Συζητούσαµε χρόνια για την
αποκέντρωση και συζητάµε ακόµα για τα σχέδια βελτίωσης. Δεν
έχετε κάνει καµµία προσπάθεια να πάνε στις περιφέρειες και
στους δήµους. Είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα στη χώρα. Και,
βέβαια, τη στιγµή που θα επιχορηγηθούν µέσα από το ΕΣΠΑ στο
90% και παραπάνω –και αυτό να το διευκρινίσετε στους αγρότες,
γιατί κάποιοι κάνουν προεκλογική σπέκουλα ότι έχουν δει τις αιτήσεις και ότι έχουν εγκριθεί- πρέπει να διευκρινίσετε σε τι ποσοστό θα εγκριθούν τα σχέδια βελτίωσης.
Και αυτό, βλέπετε, γίνεται κεντρικά. Τα Υπουργεία πάντα κεντρικά κρατούν τον πολιτικό ρόλο να ενηµερώνουν µέσω των Βουλευτών τους τους αγρότες. Να µην είναι αυτά τα σχέδια
βελτίωσης απευθείας από τα περιφερειακά κέντρα και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι θέµα αντίληψης του κράτους. Να µη
γράφουµε µόνο λόγους για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή για
την αποκέντρωση και σε ένα κρίσιµο τοµέα που είναι η γεωργία
και η γεωργική ανάπτυξη, εσείς να κάνετε τα σχέδια βελτίωσης
στο Υπουργείο στην Αθήνα!
Άρα, καλά θα ήταν µέσα στο νοµοσχέδιο να δώσετε ρόλο στην
αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση και όχι στην αποκεντρωµένη
διοίκηση. Λειτουργείτε έτσι σε βάρος της αυτοδιοίκησης.
Δεν εξασφαλίζετε µέσα από το νοµοσχέδιο τον έλεγχο της
δράσης των ιδιωτικών πιστοποιητικών οργανισµών. Επιφανειακά
µόνο το προσεγγίζετε. Δεν πιστοποιείτε. Δεν φαίνεται αυτό, δεν
αποδεικνύεται. Και δεν υπάρχει συσχέτιση της αγροτικής ανάπτυξης µε την έρευνα και την κατάρτιση αγροτών σε επίπεδο περιφέρειας.
Σας προτείνουµε, λοιπόν, να στρέψετε την αγροτική έρευνα
σε δύο κατευθύνσεις. Πρέπει να κάνετε σύνδεση της έρευνας
και της παραγωγής µε τις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχει στην τοπική κοινωνία άµεση διασύνδεση.
Και βέβαια θα πρέπει να δηµιουργήσετε και θεµατικά ινστιτούτα αγροτικής ένωσης σε όλη την Ελλάδα, όχι µόνο οριζόντια
αλλά και καθετοποιηµένα θεµατικά ινστιτούτα. Ίσως στοχευµένα
σε κάποια προϊόντα µπορούν να προωθήσουν ανάλογα µε την
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περίοδο σε καινοτόµα προϊόντα, όµως αυτά θα πρέπει να βγαίνουν µέσα από θεµατικά ινστιτούτα. Και βέβαια, τα ερευνητικά
ινστιτούτα πρέπει να είναι αυτοτελή, ανεξάρτητα µε ερευνητική
και επιστηµονική υπόσταση και χωρίς τη δοµή και τη νοοτροπία
-όπως συµβαίνει σήµερα σε όλο το δηµόσιο- τη δηµοσιοϋπαλληλική.
Ετήσιος απολογισµός των ερευνητών µε διεθνή στάνταρ. Δεν
πρέπει αυτοί οι ερευνητές να απολογούνται, να κρίνονται και να
υπάρχει ετήσια αξιολόγηση, να βαθµολογούνται;
Και βέβαια, τακτικός έλεγχος στους πιστοποιητικούς οργανισµούς. Δεν θα δίνετε πιστοποιητικά διευκόλυνσης, αλλά πιστοποιητικά τα οποία πραγµατικά θα είναι ουσίας, πιστοποιητικά τα
οποία θα αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα.
Πιστεύουµε λοιπόν -και στηρίζουµε το νοµοσχέδιό σας επί της
αρχής- ότι έχει θετικά σηµεία, αλλά πρέπει, κύριε Υπουργέ, όταν
συζητάµε για την περιφέρεια, την αποκέντρωση, το πρώτο βήµα
να γίνεται µέσα από την αγροτική ανάπτυξη και σε αυτό το νοµοσχέδιο έχετε παρακάµψει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που είναι δικό σας παιδί.
Το έχετε προτείνει παλαιότερα, έχετε υλοποιήσει νοµοσχέδια.
Δώστε τη δύναµη στην περιφέρεια, δώστε τη δύναµη µέσα από
τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν τη δυναµική τους, να ελέγχουν τον εαυτό τους και να προωθήσουν τις τοπικές δυνάµεις
και τις ανθρώπινες αλλά και τις υποδοµές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συµπεραίνοντας, υπερψηφίζετε επί της αρχής, κύριε Αµοιρίδη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εισερχόµεθα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών επί της αρχής.
Παρακαλείται η κ. Αθανασία Μερεντίτη Βουλευτής Τρικάλων
του ΠΑΣΟΚ να προσέλθει στο Βήµα.
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνοντας έτσι αφορµή από την αποχαιρετιστήρια τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Σιούφα, θεωρώ ότι η
καλοτυχία της χώρας θα κριθεί εν πολλοίς από το ποιους θα
εκλέξει ο ελληνικός λαός στην επόµενη Βουλή γιατί η ανανέωση
είναι χρήσιµη όταν ακολουθείται από θετικά και µεγάλα περιθώρια ψυχής και προσφοράς και κυρίως σ’ αυτό ο ελληνικός λαός
πρέπει στις εκλογές που έρχονται να σταθεί µε µεγάλη προσοχή.
Περισσότερο τώρα παρά ποτέ έχουµε ανάγκη από µια µεγάλη
προσφορά για να αντιµετωπίσουµε αυτά που έρχονται.
Επανερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, στο
οποίο θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω µία έκπληξη. Άκουσα τη
Νέα Δηµοκρατία να δηλώνει ότι δεν ψηφίζει το νοµοσχέδιο. Συζητήσαµε σε τέσσερις συνεδριάσεις επί µακρόν στην επιτροπή.
Έκανε κάποιες προτάσεις και τροποποιήσεις η Νέα Δηµοκρατία,
τις οποίες έκανε δεκτές το Υπουργείο και σήµερα αναρωτιέµαι
γιατί. Τι φοβόµαστε; Τα νούµερα, τις δηµοσκοπήσεις; Ήθελα να
πιστεύω, -προφανώς έχω κάνει λάθος- ότι αυτά τα δυόµισι χρόνια δίδαξαν σε εµάς τουλάχιστον που είµαστε µέσα σε αυτή τη
Βουλή, ότι ο λαϊκισµός είναι δηλητήριο και ότι θα το αποφεύγαµε. Αν δεν το αποφεύγουµε εµείς, αναρωτιέµαι πως θα έχουν
τη δύναµη οι καινούργιοι που θα έρθουν να είναι όρθιοι στα δύσκολα που έχουν µπροστά τους να αντιµετωπίσουν.
Το Υπουργείο, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθεί να
δηµιουργήσει ένα τρίπτυχο εφαρµοσµένης και στοχευµένης
αγροτικής έρευνας, γεωργική και επαγγελµατική εκπαίδευση,
κατάρτιση και διασφάλιση της ποιότητας.
Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουµε, κύριε Υπουργέ, το είχα πει και
στην Επιτροπή διορθώνοντας τον τίτλο. Δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί η επωνυµία να είναι ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Κατά τη γνώµη µου πρέπει να είναι ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» γιατί δεν µιλάµε µόνο για τη
γεωργία, µιλάµε για όλο τον αγροτικό τοµέα.
Όµως όλοι µας γνωρίζαµε πάρα πολλά γύρω απ’ όλο αυτό το
συνονθύλευµα. Απλώς µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ενηµερωθήκαµε πολύ περισσότερο για την κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί για όλους αυτούς τους τοµείς που επιχειρούµε να
συγχωνεύσουµε.
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Δεν έχουµε χρόνο βέβαια, αλλά για µένα θα είχε ενδιαφέρον
να ψάξουµε να δούµε το πώς φτάσαµε εδώ, ποιοι, πώς και γιατί
εµπνεύστηκαν κατά καιρούς και δηµιούργησαν όλους αυτούς
τους ατέλειωτους φορείς, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κατακερµατισµός, αναποτελεσµατικότητα και πολυπλοκότητα, ενώ το χειρότερο ήταν ότι υπήρχαν υπάλληλοι οι οποίοι δεν είχαν
αντικείµενο και οι οποίοι δεν εγκαλούνταν πουθενά να προσφέρουν την οποιαδήποτε εργασία. Ακόµα και σήµερα αν τους ζητηθεί, δεν έχουν να αποδείξουν ότι κάπου και κάποτε προσέφεραν κάτι και ότι ήταν παραγωγικοί. Και διαπίστωσα µε πολύ
µεγάλη θλίψη ότι υπάρχουν κόµµατα, που µε τη στάση τους θεωρούν ότι θα έπρεπε να συνεχίσουµε να επιτρέπουµε να υπάρχει
αυτή η κατάσταση.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ακόµα σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που µαζί µε τις άλλες µεταρρυθµίσεις, όπως είναι το µητρώο αγροτών, το µητρώο εµπόρων,
το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά, δηµιουργούν ένα επαρκέστατο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να δηµιουργήσουµε αυτό που λέµε
«οργανωµένη γεωργία».
Έχει ειπωθεί ότι όλα αυτά θα µπορούσαν να είναι σε ένα νοµοσχέδιο. Πιθανόν. Όµως, δεν µπορώ και δεν έχω κατανοήσει
από καµµία πλευρά της Βουλής πού υπάρχει αντίδραση ή οποιαδήποτε διαφορετική άποψη σ’ αυτά τα νοµοσχέδια.
Προσπαθούµε, λοιπόν, να δώσουµε έµφαση σε πολιτικές,
όπως είναι αυτή του πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και στη
βελτίωση και αξιοποίηση, όπου υπάρχει ο πλούτος είτε των ερευνητικών κέντρων είτε των ΤΕΙ είτε των Α.Ε.Ι., ώστε να µπορέσουµε να ενισχύσουµε αυτό που λέµε «Ελληνικός Αγροτοδιατροφικός Τοµέας», «Ελληνική Αγροτοδιατροφική Παράδοση».
Κατ’ εµέ, κύριε Υπουργέ, ένα µεγάλο ζητούµενο είναι να καταφέρουµε να συνδέσουµε τα ΑΕΙ και τα οποιαδήποτε ερευνητικά κέντρα µε την παραγωγή, ώστε όσον αφορά το τι ερευνούν
και σε ποια συµπεράσµατα καταλήγουν, να µπορεί αµέσως να
διοχετεύεται, προκειµένου να ενισχύει και να προσφέρει στην
αγροτική καλλιέργεια και παραγωγική διαδικασία, διότι αυτό που
πρέπει να κάνουµε είναι να ενισχύσουµε και να εκπαιδεύσουµε
τους αγρότες µας. Αυτό είναι απαραίτητο και θα έπρεπε να έχει
γίνει πολύ πιο πριν. Τώρα, λοιπόν, πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας εκεί.
Κακώς για πολλά χρόνια οι αγρότες µας επένδυαν και προσδοκούσαν στις επιδοτήσεις. Επειδή, όµως, αυτό µας δηµιούργησε πολλά προβλήµατα, είναι τώρα επιτακτική ανάγκη να
βοηθήσουµε για να καλύψουν οι αγρότες µας αυτό το κενό.
Σ’ αυτήν τη χώρα εκπαιδεύουµε πιθανούς υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και άλλες ειδικότητες, ενώ µέχρι τώρα δεν έχουµε
εκπαιδεύσει σωστά τους αγρότες µας και µάλιστα σε µια εποχή
όπου η ανάγκη ενηµέρωσης και συνεχούς κατάρτισης είναι επιβεβληµένη και επιτακτική. Ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι εισέρχονται στο επάγγελµα, θα πρέπει να τους δώσουµε τα επιστηµονικά εφόδια.
Και όσον αφορά τις γεωργικές σχολές, θα πρέπει σε κάθε περιφέρεια, όπως προβλέπει το σχέδιο νόµου, να έχουν εκπαιδευτήρια και µονάδες αγροτικής παραγωγής για την πρακτική
άσκηση των µαθητών, όπως εργαστήρια πληροφορικής, βιβλιοθήκες και οικοτροφεία, ώστε να έχουµε σωστή εκπαίδευση και
ενηµέρωση των αγροτών µας.
Το αγροτικό λύκειο για µένα είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Όµως, επειδή ο χρόνος µε προδίδει και πάλι, θέλω να πω ότι
στην περιοχή µας έχουµε συζητήσει µε τον Υπουργό και κάνουµε
µία προσπάθεια εδώ και καιρό ώστε να δηµιουργήσουµε αυτό
που λέγεται «Πράσινο Θερµοκήπιο». Επειδή οι αγρότες της Θεσσαλίας δειλά-δειλά και µόνοι τους ή ανταλλάσσοντας µεταξύ
τους απόψεις προχωρούν στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
ιδιαίτερα στα θερµοκήπια, δηλαδή, στο «Πράσινο Θερµοκήπιο»,
µιλάµε για µια σχολή στην οποία θα γίνεται έρευνα, επιστηµονική
κατάρτιση και διοχέτευση της γνώσης στους καλλιεργητές, για
να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, είµαστε και σε µια επαφή µε το Υπουργείο Παιδείας.
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Συµφωνώ για τη δηµιουργία του αγροτικού λυκείου και στο να
είναι τριετής η φοίτηση, κύριε Υπουργέ. Μόνο που εγώ θα ήθελα
εδώ να προσθέσουµε και έναν επιπλέον χρόνο πρακτικής εξάσκησης.
Και βέβαια, επειδή θα µπορούσα να πω πολλά, θεωρώ απαραίτητο όλη αυτή η λειτουργία, η παιδεία, η εκπαίδευση να είναι υπό
τον απόλυτο έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν πρέπει να
υπάρχει κατακερµατισµός και διασπορά όλων αυτών των θεµάτων.
Θέλω να αναφέρω στο σηµείο αυτό κάτι και για το άρθρο 28
και αύριο θα πω τα υπόλοιπα. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω στο
άρθρο 28 παράγραφος 7: «Δικηγόροι που υπηρετούσαν µε έµµισθη εντολή» κ.λπ.. Δεν φαντάζοµαι και δεν µού επιτρέπω ούτε
καν να σκεφτώ ότι ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι µέσα σ’ ένα µήνα
από έµµισθοι µε εντολή θα µετατραπούν σε δηµόσιους υπαλλήλους και µάλιστα αυτή την εποχή που µιλάµε για περιορισµό του
δηµόσιου τοµέα, που λέµε ότι µπορεί να πάµε σε απολύσεις και
πιθανό να αναγκαστούµε να οδηγηθούµε σ’ αυτήν τη λύση. Δεν
µπορώ να ξέρω αν θα ισχύσει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρία Μερεντίτη, δεν
είναι της παρούσης. Σας ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σκανδαλίδης να λάβει
το λόγο για µία σύντοµη και µάλλον αποφασιστική παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν ήθελα να
πω δύο-τρία λόγια τα οποία θεωρώ σηµαντικά.
Κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι το σηµερινό σχέδιο νόµου
που συζητάει η Ολοµέλεια της Βουλής είναι µία σηµαντική τοµή
στην ιστορία και στην πορεία της αγροτικής ανάπτυξης. Κατακερµατισµένοι οργανισµοί που έκαναν παράλληλες λειτουργίες,
που απασχολούσαν προσωπικό που δεν λειτουργούσε συντονισµένα προς µία κατεύθυνση για την υποστήριξη του αγρότη, λειτουργούσαν µ’ έναν τρόπο που δεν έδινε καµµία δυνατότητα
ουσιαστικής βοήθειας στους παραγωγούς. Πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτή η τοµή έρχεται να συµπληρώσει ένα ολόκληρο
θεσµικό πλαίσιο και µ’ αυτήν θα ολοκληρωθεί µια δουλειά υποδοµής πάνω στην οποία µπορεί να αναπτυχθεί µε καινούργιες
εθνικές προτεραιότητες η αγροτική στρατηγική για τα επόµενα
χρόνια, γιατί πιστεύω –και φαντάζοµαι ότι πιστεύετε όλοι σας και
αυτό είναι δεδηλωµένη διαπίστωση όλων των κοµµάτων, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους και τις αντιπαραθέσεις τους- ότι ο
αγροτικός χώρος αποτελεί το προκεχωρηµένο φυλάκιο για την
έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση και για την παραγωγική ανασυγκρότησή της.
Πρέπει, επίσης, να πω ότι η ενοποίηση των φορέων διαµορφώνει συγγενείς λειτουργίες, τις ενώνει µεταξύ τους και τις τέµνει. Είναι αδύνατο να απεξαρτήσεις την έρευνα από την
εκπαίδευση, είναι αδύνατο να απεξαρτήσεις την πιστοποίηση ή
τον έλεγχο της ποιότητας από την έρευνα και την εκπαίδευση,
είναι αδύνατο να απεξαρτήσεις όλες αυτές τις λειτουργίες που
ενώνονται µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία που και οικονοµία κλίµακας κάνουν και καινούργια υποδοµή διαµορφώνουν και αξιοποιούν ολόκληρο το παραγωγικό δυναµικό των φορέων προς την
κατεύθυνση της υποστήριξης του αγρότη.
Υπήρξε µία αρχική αιτίαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
συµφωνούσε ή δεν συµφωνεί µ’ αυτήν τη διαδικασία. Επισκεφτήκαµε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγε η διοίκηση του οργανισµού,
έγινε µεγάλη συζήτηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήλθε η
απάντηση ότι δεν τη θεωρεί απλά νόµιµη και χρηστή αυτήν τη
σύνθεση, αλλά τη θεωρεί και θεµιτή και χρήσιµη και αναγκαία.
Έχουµε επίσηµη, γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άκουσα µία άλλη πρόταση που ήλθε από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας, ότι θα πρέπει να φέρουµε τους οργανισµούς στο
Υπουργείο. Λέει: «Εµείς διαφωνούµε µε το νέο οργανισµό γιατί
όταν θα γίνουµε κυβέρνηση θα πρέπει να πάρουµε τους οργανισµούς, να φέρουµε στο Υπουργείο και τις αρµοδιότητές τους και
το προσωπικό τους». Προφανώς µόνο αφελής µπορεί να κάνει
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µία τέτοια εκτίµηση, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, γιατί αν ψηφίζεις
τη δανειακή σύµβαση και όλα τα παρελκόµενα, είναι φανερό ότι
αυτή η προοπτική είναι θεωρητική και ουτοπική γιατί απλούστατα
δεν θα γίνει τίποτε άλλο παρά, αν την εννοούσατε, θα σήµαινε
αυτόµατα την απόλυση. Το είπαµε στις διαδικασίες της επιτροπής και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαµε στις διακοµµατικές συνεννοήσεις.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα γιατί αφορούν και
τη δική µου λειτουργία ως Υπουργού και τη διαδροµή µου και
την πορεία µου: Το νοµοσχέδιο αυτό πέρασε από το Υπουργικό
Συµβούλιο σαφέστατα πριν από την Κυβέρνηση συνεργασίας,
όπως πέρασε και το νοµοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως πέρασε και το νοµοσχέδιο για τα φυτοφάρµακα,
όπως πέρασε και το νοµοσχέδιο για την πολιτική γης. Πέρασαν
πριν να γίνει η συγκυβέρνηση.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός στην
πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά την Κυβέρνηση συνεργασίας, ανακοίνωσε στα συµµετέχοντα κόµµατα
ποια νοµοσχέδια εκκρεµούν, τα οποία κατά τη γνώµη του έπρεπε
να µπουν σε προτεραιότητα και να ψηφιστούν.
Πρέπει να σας πω ότι έκτοτε ουδέποτε η Νέα Δηµοκρατία
έθεσε θέµα να µη συζητηθούν αυτά τα νοµοσχέδια. Όπου είχε
αντίρρηση –όπως ήταν τα θέµατα της διοίκησης, για παράδειγµα, ή κάποια άλλα θέµατα που συζητούνται στο Υπουργικό
Συµβούλιο- έφερνε την αντίρρησή της και γινόταν µία σύνθεση
και µία απόφαση αν θα ψηφιστούν ή όχι.
Αυτό ενώ ήξερε ότι ήταν στην ηµερήσια διάταξη για να ψηφιστεί, ότι ήταν στις απόλυτες προτεραιότητες που έθετε ο νέος
Πρωθυπουργός –το είπε πρώτο – πρώτο από τα νοµοσχέδια που
έπρεπε να συζητηθούν και να ψηφιστούν από τη Βουλή- ουδέποτε έφερε αντίρρηση, ούτε έφερε το θέµα στο Υπουργικό Συµβούλιο, ως όφειλε να το κάνει.
Είναι φανερό ότι φτάνοντας εδώ κι αφού έχουµε ψηφίσει τα
υπόλοιπα νοµοσχέδια στα οποία κράτησε επιφυλάξεις κ.λπ.,
αλλά εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι ήθελε να ψηφιστούν τα νοµοσχέδια, τώρα, παραµονές εκλογών κι ενώ έχει περάσει µε επιφυλάξεις από την επιτροπή, έρχεται επισήµως και λέει ότι
καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο στο σύνολό του επί της αρχής.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για µία ανεύθυνη στάση απέναντι
σε µία Κυβέρνηση, η οποία έχει συγκεκριµένες θεσµικές λειτουργίες, συγκεκριµένες διαδικασίες.
Εγώ όλο αυτό τον καιρό, σε όλη τη διαδικασία των νοµοσχεδίων, απέφυγα οποιαδήποτε όξυνση, οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Κράτησα χαµηλούς τόνους. Άφησα, για να συζητηθούν τα
νοµοσχέδια, να µην τα χρησιµοποιήσει ή να µην τα αξιοποιήσει
προς όφελός του κανένα κόµµα εν όψει εκλογών, επίτηδες.
Συχνά δεν παρευρισκόµουν καν στις διαδικασίες, προκειµένου
να περάσουν τα νοµοσχέδια. Και πιστεύω ότι θα ήταν µία προσφορά στον αγροτικό χώρο να υπάρξει και να ολοκληρωθεί αυτό
το θεσµικό πλαίσιο.
Είναι φανερό ότι παραµονή εκλογών δεν έχω καµµία διάθεση
να µπω σε µία σκιαµαχία περί της χρησιµότητας ή όχι ενός νοµοσχεδίου, του οποίου εντελώς νόµιµα και µέσα από διαδικασία
νοµοθετικά κατοχυρωµένη, µε κοινή υπουργική απόφαση δική
µου και του Υπουργού Οικονοµικών, ήδη έχει εγκατασταθεί προσωρινό διοικητικό συµβούλιο και λειτουργεί µε απόφαση νόµιµα
ο νέος οργανισµός. Κι εγώ θεώρησα ότι έπρεπε, παρά την εξουσιοδότηση που έδινε τότε το Υπουργικό Συµβούλιο, να το φέρω
µε νόµο στη Βουλή για να επικυρώσω θεσµικά και πάγια µία διαδικασία όπου ήδη είχαµε πάρα αποφάσεις.
Είναι φανερό -και είναι κρίµα, γιατί η συζήτηση που έγινε και
στην επιτροπή ήταν πολύ σηµαντική και εκτός από το ΠΑΣΟΚ θα
υπερψηφίσουν κι άλλα κόµµατα, απ’ ό,τι φάνηκε από τους εισηγητές, το νοµοσχέδιο αυτό- ότι για λόγους αρχής και δεοντολογίας η Κυβέρνηση δεν µπορεί να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση και
θα αποσύρει το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κατόπιν αυτού, κύριε
Υπουργέ, δεν έχουµε αντικείµενο συζητήσεως.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για δύο
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Καρατζαφέρη,
δεν υπάρχει, κατά τον Κανονισµό, αντικείµενο συζητήσεως µετά
την απόσυρση του νοµοσχεδίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα υπάρξει ένας σχολιασµός
στα όσα ειπώθηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Απέσυρε το νοµοσχέδιο. Κατόπιν αυτού, δεν υπάρχει αντικείµενο συζητήσεως και
υποχρεούµαι να ζητήσω τη συναίνεση του Σώµατος να λύσουµε
τη συνεδρίαση.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπάρξει τοποθέτηση για την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν υπάρχει αντικείµενο συζητήσεως κατά τον Κανονισµό. Μην είµαστε παραδοξολογούντες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπάρξει τοποθέτηση για την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης; Είναι δυνατόν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι. Δεν υπάρχει αντικείµενο συζητήσεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Έκανε µία δήλωση ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα είµαστε παραδοξολογούντες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μα, είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Απεσύρθη το νοµοσχέδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Υπαναχώρησε ο Υπουργός! Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Απεσύρθη το νοµοσχέδιο. Κατά τον Κανονισµό, δεν έχουµε λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μα τι λέτε τώρα; Πρέπει να γίνει µία δήλωση, µία τοποθέτηση. Δεν µπορεί έτσι να απασχολείται η
Βουλή. Γιατί είµαστε εδώ; Γιατί φάγαµε ώρες στην επιτροπή;
Επειδή είναι ανεύθυνοι και δεν µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ
τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η ηµερήσια διάταξη
ήταν για τη συζήτηση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα µας δώσετε σε όλους
το λόγο για µία δήλωση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Γιατί κύριοι; Δεν έχει
αντικείµενο η συζήτηση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν έπρεπε να έρθει στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχει αντικείµενο η
συζήτηση. Η ηµερήσια διάταξη ήταν για να συζητήσουµε για το
νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο απεσύρθη. Θα έχετε το λόγο για µια δήλωση ο
καθένας.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι απαράδεκτα και
απερίγραπτα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ποιο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Έρχεται εδώ ο Υπουργός και µας λέει: «Πέρασε οµόφωνα από το Υπουργικό Συµβούλιο και εν συνεχεία
υπάρχει υπαναχώρηση του άλλου κόµµατος».
Αυτή η επιπολαιότητα µπορεί να είναι τρόπος του κυβερνάν
της χώρας; Τι είναι αυτό; Οι Βουλευτές δούλεψαν στην επιτροπή,
σήµερα στην Ολοµέλεια και σήµερα Δευτέρα είµαστε εδώ για να
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έρχεται να λέει ότι το παίρνει πίσω, κατηγορώντας το κόµµα µε
το οποίο συµπράττει στην Κυβέρνηση, ότι υποχώρησαν και εν
τέλει του «την έφεραν»; Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Που ζούµε;
Σε τι Κοινοβούλιο; Τι υπηρετούµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουµε άλλο θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Είναι απαράδεκτες αυτές οι µεθοδεύσεις
και προσβάλλουν ευθέως και την Κυβέρνηση ως Υπουργικό Συµβούλιο, όπου υπήρξε συνεννόηση, αλλά και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σοβαρευτούν! Βεβαίως, εάν δεν υπήρχε η δική µας διαδικασία για αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, δεν ξέρουµε ποια
θα ήταν η εξέλιξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αληθώς. Έχετε υποβάλει σχετικό αίτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Φοβήθηκε και το έβαλε στα πόδια η Κυβέρνηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Σαλµά, έχετε το
λόγο για µια δήλωση.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα απαντήσω στον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού. Κατανοώ το άγχος εν όψει των δηµοσκοπήσεων. Εν
πάση περιπτώσει, το άγχος του είναι η Νέα Δηµοκρατία και η πορεία της.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η Νέα Δηµοκρατία στήριξε περίπου, εβδοµήντα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης καθ’ όλο το χρόνο που
ανέλαβε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου µέχρι σήµερα.
Έδειξε, λοιπόν, ότι ό,τι ήταν χρήσιµο για τη χώρα το στήριξε,
κατά τη δική της άποψη. Όταν φτάσαµε σ’ αυτήν την Κυβέρνηση
του κ. Παπαδήµου, είχαµε συµφωνήσει να περάσουν τα σχέδια
νόµου και όλες οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν σχέση µε το
PSI και τη νέα δανειακή σύµβαση. Γι’ αυτό και την προηγούµενη
εβδοµάδα, αλλά και την προπροηγούµενη εβδοµάδα δύο σχέδια
νόµου του Υπουργείου Γεωργίας τα ψηφίσαµε. Δεν δικαιούται,
λοιπόν, ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης να µιλάει για ανευθυνότητα
της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή στήριξε τα δύο νοµοσχέδια και
δεν στήριξε το τρίτο, που δεν είναι στις υποχρεώσεις αυτής της
Κυβέρνησης. Πόσω µάλλον δε, κύριε Πρόεδρε, όταν το φθινόπωρο όταν βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση -εξειδίκευση της
οποίας είναι ο σηµερινός υπό συζήτηση νόµος που ήρθε στη
Βουλή και που απεσύρθη- η Νέα Δηµοκρατία είχε εκφράσει την
αντίρρησή της και είχε πει ότι υπάρχει άλλο σχέδιο από τη Νέα
Δηµοκρατία, όταν έρθει στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει την
πολιτική αυτή. Εξάλλου αν δει κάποιος και την έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους, θα καταλάβει ότι τα αιτιώµενα στην αιτιολογική έκθεση περί εξοικονόµησης χρηµάτων δεν υφίστανται
καθόλου. Δεν υπάρχει καµµία εξοικονόµηση, αντιθέτως υπάρχει
επιβάρυνση του προϋπολογισµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, για µια µονόλεπτη δήλωση.
Θέλω να προστατεύσω και τους λαµβάνοντες το λόγο τώρα για
να µην είµαστε παραδοξολογούντες.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κανονικά δεν έπρεπε να φτάσει το
νοµοσχέδιο αυτό στην Ολοµέλεια, γιατί ήδη στην επιτροπή είχαν
κρατήσει επιφυλάξεις όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει τη δεδηλωµένη
πλειοψηφία, συνεπώς δεν έπρεπε να έχει φτάσει. Είναι αντικανονική η µέθοδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η επιφύλαξη δεν ισοδυναµούσε µ’ αυτό, γι’ αυτό το έκανε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σ’ ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, θέλουµε να πούµε ότι δεν είναι σωστό ήδη το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου να έχει γίνει πράξη, ακόµα και µε
προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο στον Οργανισµό «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Κανονικά, θα πρέπει να υπάρξει το παλιό σχήµα µέχρι να γίνει
οριστική νοµοθετική ρύθµιση. Έτσι όπως λειτουργεί είναι αντι-
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κανονικό. Δεν νοµιµοποιείται.
Τέλος, οι αντιθέσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
µπορεί να εµφανίζονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν έχουν σύµπνοια σ’ αυτήν την άγρια σκληρή,
σκληρότατη πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μανωλάκου.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπούµαι για τη
συµπεριφορά Υπουργών, οι οποίοι έχουν µια θητεία και σε κυβερνήσεις και στη Βουλή. Λυπάµαι πάρα πολύ για την αποχώρηση του κ. Σκανδαλίδη και του κ. Δριβελέγκα. Τι είναι αυτό το
πράγµα;
Δηλαδή, δικό µας είναι το νοµοσχέδιο, το εισάγουµε στην Ολοµέλεια αν και όποτε θέλουµε, σας το πετάµε στα µούτρα στη
Βουλή, το αποσύρουµε και φεύγουµε. Είναι αυτή λογική; Είναι
πολιτική λογική;
Αυτό που έγινε σήµερα είναι πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Διότι, όταν εισάγεται στην Ολοµέλεια για να ψηφισθεί ένα νοµοσχέδιο, πρέπει να έχει το αρχικό τεκµήριο στήριξης
από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, δηλαδή από τα κόµµατα
που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Αυτό το τεκµήριο γνώριζε εξαρχής ο κύριος Υπουργός ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Νέα Δηµοκρατία είχε εξαρχής
τοποθέτηση ότι δεν θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο. Όµως, εδώ, παίζεται µια κωµωδία. Έχουµε φαρσοκωµωδία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σταµατήστε, γιατί δεν
είναι εδώ η Κυβέρνηση για να απαντήσει. Εγώ δεν µπορώ να
απαντήσω και σας είπα, για να σας προστατεύσω, ότι δεν δίνω
περισσότερο µήκος στη συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ασφαλώς και δεν θα απαντήσετε
εσείς. Έπρεπε να ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κλείστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε µια φράση. Έχουµε
δυο κόµµατα, τα οποία παίζουν ένα άσχηµο παιχνίδι σε βάρος
του ελληνικού λαού. Συµφωνούν στο δεύτερο µνηµόνιο, συµφωνούν και στη δανειακή σύµβαση, την υπερψηφίζουν και οι δυο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν συγκυβερνούµε,
όµως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και έρχεστε εδώ να µας πείτε ότι
διαφωνείτε, ότι έχετε µεγάλη ρήξη για το «ΔΗΜΗΤΡΑ». Κοροϊδεύετε και εµπαίζετε τον ελληνικό λαό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Λαφαζάνη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, κανένας. Παράκληση θερµή!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πούµε µια
κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριε
Αµοιρίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση θέλω
να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν µπορώ να σας
δώσω το λόγο. Μίλησε ο Αρχηγός σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση θέλω
να κάνω, όχι δήλωση. Είναι απλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μίλησε ο Πρόεδρός
σας. Δεν έχετε το λόγο, κατά τον Κανονισµό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω θέµα να απευθύνω…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση
προς το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, σας παρακαλώ
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πολύ! Καµµία ερώτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού, Επικρατείας, και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και η Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις για
την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη
Διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το σχέδιο νόµου παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση θέλω
να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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