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Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 23 Ιουλίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Καλή αρχή να έχουµε όλοι, καλό κουράγιο, καλή δύναµη για
την καινούργια Σύνοδο.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8 Ιουλίου
2012 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Κυριακής 8ης Ιουλίου 2012).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Μαρία Γιαννακάκη,
Βουλευτή Β’ Πειραιώς, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των Γλωσσικά Οµοιογενών Τάξεων των JAKOB - HEUSTEIGSCHULE αιτείται να επιτραπεί η εγγραφή των µαθητών
της Γ’ τάξης του Γυµνασίου στο µοναδικό Λύκειο της Στουτγκάρδης.
2) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Περιφέρεια Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνου - Ξενοδοχείου
και Τελεφερίκ Πάρνηθας αιτείται να υποχρεωθεί η εργοδοσία να
τηρήσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις της προς την ΕΤΑ και
τα συναρµόδια Υπουργεία και να υπογράψει τη συλλογική σύµβαση εργασίας που η ίδια κατήγγειλε, δύο µόλις µήνες από την
εφαρµογή της.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Φαιστού Νοµού Ηρακλείου
αιτείται την επίλυση προβληµάτων υποστελέχωσης και λειτουργίας των τριών βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργεί ο Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του
δήµου.
4) Οι Βουλευτές, Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ και
Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµαρχος Κιµώλου Νοµού Κυκλάδων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την επαρκή σύνδεση-επικοινωνία του

νησιού µε τον Πειραιά.
5) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Σµυριδορυκτών Όρµου Λυώνος Νάξου αιτείται να ενηµερωθεί
σχετικά µε τη µη καταβολή του ασφαλιστικού και σµυριδικού επιδόµατος προς το ΙΚΑ και τους σµυριδεργάτες το έτος 2011.
6) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Κανατσέλης, αρχισυντάκτης της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας «Η Φωνή των Πειραιωτών» εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αφαίρεση από την
εφηµερίδα της δυνατότητας καταχώρισης δηµοσιεύσεων των
φορέων του δηµοσίου, ισολογισµών κ.λπ..
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ενεργά στελέχη του Εµπορικού
Ναυτικού, απόφοιτοι Ναυτικών ΤΕΕ Τοµέα Πλοιάρχων αιτούνται
να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν το δίπλωµα του
Πλοιάρχου Α’ όπως ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Χαράλαµπος Φουλίδης αιτείται να
ενηµερωθεί σχετικά µε τη µη σωστή καταβολή των ποσών που
δικαιούται από τη σύνταξή του και του επιδόµατος αδείας.
9) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Παπαγιάννη και ο κ.Ηλίας Καραφώτης αιτούνται την επίλυση θέµατος που αφορά τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών και δηµοσίων υπαλλήλων που
εργάστηκαν πριν το 1982 στον ιδιωτικό τοµέα.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε
το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των δηµοσίων
υπαλλήλων.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παγκρήτιο Σωµατείο
Εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιµοδοτών επισηµαίνει
προβλήµατα λειτουργίας του και αιτείται την επίλυση θεσµικών
και οικονοµικών αιτηµάτων.
12) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Β’ Αθηνών κ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλά-
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δος εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση τεράστιων
ανεµογεννητριών κατά µήκος της χερσονήσου της Μάνης του
Νοµού Λακωνίας.

των επενδύσεων, από ολλανδική εταιρεία πετρελαιοειδών, στην
περιοχή Δέρµατος του δήµου και µάλιστα µε τη διαδικασία fast
track.

13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση επίλυση θέµατος που αφορά την υποβολή αιτήσεων ασφαλισµένων στον ΟΓΑ,
οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης οξυγόνου.

25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης για τη διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγµατος που αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα.

14) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ και Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία το Σωµατείο των Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αιτείται την άµεση
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της λειτουργίας
των κέντρων πρόληψης για τη επίλυση οικονοµικών αιτηµάτων
τους.

26) Οι Βουλευτές, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµος Σύµης Νοµού Δωδεκανήσου αιτείται τη λήψη µέτρων προκειµένου να µη διακοπεί η λειτουργία των µονάδων
αφαλάτωσης του δήµου.

15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δήµητρα Γουλιώτη αιτείται ενηµέρωσης για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής της από
τον ΟΓΑ.
16) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελισσάβετ Παπαδοπούλου αιτείται ενηµέρωσης για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής
της από τον ΟΓΑ.
17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αιµιλία Σισιόλα αιτείται ενηµέρωσης για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής της από τον
ΟΓΑ.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση έκδοση των
αποφάσεων που αφορούν τα προγράµµατα αυτεπιστασίας προκειµένου να προχωρήσουν οι προσλήψεις.
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σάββας Σαββίδης αιτείται να
ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής
του από τον ΟΑΕΔ.
20) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι του Νοµού Πέλλης αιτούνται να ενηµερωθούν σχετικά µε τις ηµεροµηνίες πληρωµής της
συµφωνηθείσας αποζηµίωσης που συνήψαν µε το Υπουργείο
Πολιτισµού για την παραχώρηση αγροτεµαχίων τους στην Αρχαιολογία Πέλλας.
21) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
Αργολίδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την έλλειψη ρευστότητας στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, η οποία έχει ως συνέπεια τη διακοπή
καταβολής Βοηθηµάτων Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας σε δικαιούχα τέκνα αστυνοµικών.
22) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Τσιπουλτάρας αιτείται
ενηµέρωσης σχετικά µε την αναστολή καταβολής της αναπηρικής σύνταξής του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λόγω
ελέγχου.
23) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Ματζηρίδης εκφράζει
τη δυσαρέσκειά του για τη µειωµένη καταβολή της συντάξεώς
του και του επιδόµατος αδείας του µηνός Ιουλίου τρέχοντος.
24) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Βιάννου Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του στο θέµα

27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση της
υπουργικής απόφασης σχετικά µε τη µείωση της στρεµµατικής
ενίσχυσης του ποιοτικού πριµ ελαιολάδου για το έτος 2011.
28) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία αιτείται ενηµέρωσης για την έκδοση των αποφάσεων
διακανονισµού της πληρωµής του Ειδικού Τέλους Ηλεκροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών από τις ΔΟΥ.
29) Οι Βουλευτές, Περιφέρειας Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα Συνδικάτα Μετάλλου Πειραιά και Ελευσίνας καταγγέλλουν τις δυσµενείς συνθήκες εργασίας που
επικρατούν στο εργοτάξιο των ΕΛΠΕ στο έργο επέκτασής τους
στην Ελευσίνα.
30) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Μεσσηνίας αιτείται τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω.
31) Οι Βουλευτές, Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την άµεση
προέγκριση των τευχών δηµοπράτησης που αφορούν τη Μελέτη
Έργων Διαχείρισης Λυµάτων Οικισµών Καρδαµύλης, Στούπας,
Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ.Νικολάου του Δήµου Δυτικής
Μάνης.
32) Ο Βουλευτής, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άγγελος Σχισµένος αιτείται
να ενηµερωθεί σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται
να προβεί η Κυβέρνηση στο θέµα του συµψηφισµού χρεών µε
απαιτήσεις κατά του δηµοσίου.
33) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών αιτείται τη λήψη οικονοµικών µέτρων ανακούφισης των ανέργων ναυτεργατών.
34) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας αιτείται την
άµεση λήψη και εφαρµογή µέτρων για την προστασία των µεταγγιζόµενων ασθενών από τον ιό του δυτικού Νείλου.
35) Ο Βουλευτής Φλωρίνης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΕΛΜΕ Φλώρινας αιτείται την
ανάγκη συνέχισης της χορήγησης του επιδόµατος παραµεθορίου σε όλο το Νοµό Φλώρινας.
36) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Πέλλας
αιτείται να παραµείνει η Πέλλα ως παραµεθόριος νοµός και προβληµατικός τύπου Α’στο σύνολό του.
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37) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Λακωνίας αιτείται την ενίσχυση των πυροσβεστικών
υπηρεσιών του Νοµού Λακωνίας µε επιπλέον προσωπικό.
38) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Λακωνίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά
των µελών της για την προοπτική νέας οριζόντιας περικοπής του
ειδικού µισθολογίου των πυροσβεστών.
39) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων Κρύας Βρύσης, Νοµού Πέλλης αιτείται την επανακατάθεση της δήλωσης των ζηµιών προς τον ΕΛΓΑ σχετικά µε
την αποζηµίωση των καλλιεργητών από τις βροχοπτώσεις του
περασµένου Μαΐου.
40) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύλλογος Φυτωριούχων Νοµού Κορινθίας αιτείται την
άµεση δροµολόγηση των διαδικασιών για τη δηµιουργία κρατικών µητρικών φυτειών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει.
41) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ελληνική
Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας αιτείται τη λήψη µέτρων για την προστασία των µεταγγιζόµενων ασθενών από τον ιό του δυτικού Νείλου.
42) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Πτυχιούχων Μηχανικών Δηµοσίων Υπαλλήλων Τεχνολογικού
Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανατολικής-Κεντρικής Κρήτης αιτείται τη λήψη µέτρων για την άρση των ανισοτήτων που δηµιουργήθηκαν µε την ψήφιση των ν. 4024/2011 και 4046/2012 και
αφορούν το σύστηµα βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους.
43) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνιος Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυµάτων αιτείται την άµεση αναθεώρηση της απόφασης για
µεταφορά της ΓΓΕΤ και την παραµονή της στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
44) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στο Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΣΕΙΦΕΤ)
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα µέτρα τα οποία έχουν υποστεί οι εργαζόµενοι του ΙΦΕΤ εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτι-
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κών που εφαρµόζονται τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση τοποθέτηση
ιατρού στο περιφερειακό ιατρείο στις Στάβιες του Δήµου Γόρτυνας του Νοµού Ηρακλείου.
46) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών αιτείται την αναθεώρηση της απόφασης περικοπής του
προϋπολογισµού του Κέντρου.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την έναρξη διαλόγου για την αναβάθµιση και
τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της αυτοδιοίκησης των
δήµων και ειδικά των περιφερειακών.
48) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά
µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου των ελεγκτών ιατρών του
ΕΟΠΥΥ οι οποίες λήγουν στα τέλη Ιουλίου.
49) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την εξασφάλιση της λειτουργίας των τµηµάτων του αθλητικού σχολείου Ηρακλείου και
την ενηµέρωσή του σχετικά µε το πρόγραµµα λειτουργίας των
πιλοτικών αθλητικών σχολείων στο µέλλον.
50) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση επανεξέταση
του ζητήµατος της νέας έµµεσης εισφοράς µέσω ΔΕΗ για τους
βοηθητικούς χώρους.
51) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήµου Φαιστού του Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την επίλυση προβληµάτων υποστελέχωσης
και λειτουργίας των τριών βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργεί ο συγκεκριµένος οργανισµός.
52) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου του Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση ανάκληση της συµφωνίας επένδυσης
από Ολλανδική εταιρεία πετρελαιοειδών στην περιοχή Δέρµατος
του δήµου.
53) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής του Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν τη διάθεση προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής στο ΙΕΚ Ηρακλείου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα την από 17 Ιουλίου 2012 επιστολή του
Βουλευτή Σερρών κ. Νικήτα Σιώη προς τον κύριο Πρόεδρο της
Βουλής, µε την οποία γνωστοποιεί τη δήλωση παραίτησής του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το Βουλευτικό αξίωµα.
Η επιστολή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή κατατίθεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο σηµείο αυτό θα
προβούµε στην ορκοµωσία του συναδέλφου κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου που αντικαθιστά τον παραπάνω Βουλευτή κ. Νικήτα
Σιώη.
Καλείται ο συνάδελφος κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος να προσέλθει και να δώσει το νενοµισµένο όρκο ενώπιον του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος και δίνει τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδας να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπλη-
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ρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άξιος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµ’ 9021/6436 από 17 Ιουλίου 2012
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής,
Διαρκείς Επιτροπές.
Η σχετική απόφαση θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επίσης, µε την υπ’ αριθµόν 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη, από το άρθρο 43Α του
Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας.
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Η σχετική απόφαση θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τέλος, µε την υπ’ αριθµόν 9365/6664 από 23 Ιουλίου 2012 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας
και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος.
Η σχετική απόφαση θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επίσης µε την υπ’ αριθµόν 12/7/2012 επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζονται οι κύριοι Τέρενς Κουίκ, Βουλευ-
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τής Επικρατείας και Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς Βουλευτής
Ηρακλείου.
Η σχετική επιστολή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1/17-7-2012 πρώτου
κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» στην Καλαµάτα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος για τη
διατύπωση της επίκαιρης ερώτησής του για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, στην Καλαµάτα λειτουργούσε το στρατόπεδο, ως 9ο Σύνταγµα Πεζικού, δοξασµένο
9ο Σύνταγµα Πεζικού σε όλους τους αγώνες του έθνους για
ελευθερία, δηµοκρατία και ανεξαρτησία, από τους Βαλκανικούς
Πολέµους, το ’40-’41 καθώς και στη συνέχεια.
Το 2005, αίτηµα τότε όλης της τοπικής κοινωνίας ήταν να φύγουν οι διαβιβάσεις από την Αττική. Έτσι, από το Χαϊδάρι που
ήταν, οι διαβιβάσεις πήγαν στην Καλαµάτα. Έκτοτε –και µέχρι
πέρυσι- αυτές λειτουργούσαν σε ένα στρατόπεδο, το οποίο είναι
το καλύτερο, το πιο σύγχρονο, το πιο καινούργιο, το πιο λειτουργικό σε όλη την Ελλάδα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αν διαβάσετε την
έκθεση του σηµερινού Γενικού Επιθεωρητού του Στρατού, θα τα
διαπιστώσετε.
Αυτό, λοιπόν, το στρατόπεδο που έχει άριστες καιρικές συνθήκες για εκπαίδευση και παρέχει όλες τις υπηρεσίες, αφού και
νοσοκοµείο υπάρχει κοντά και η Αθήνα πλέον απέχει µόλις δύο
ώρες, πέρυσι ο κ. Μπεγλίτης χωρίς να εξηγήσει κανένα λόγο –
µάλιστα, οµολόγησε εδώ στη Βουλή ότι δεν είναι τόσο οικονοµικοί οι λόγοι- το έκλεισε, επειδή πιθανότατα µια µερίδα διαβιβαστών δεν ήθελε να µετακοµίσει στην Καλαµάτα.
Το έκλεισε, λοιπόν και παρουσιάζονται οι σειρές στον Αυλώνα
σε ένα στρατόπεδο, το οποίο δεν έχει καµµία σύγκριση µε αυτό
της Καλαµάτας και το οποίο είναι –τολµώ να πω- ερείπιο. Μπορείτε να συµβουλευθείτε το διοικητή το τι πέρασε ο άνθρωπος
αυτός και τι οι στρατεύσιµοι πέρυσι όλο το χειµώνα που έµπαζε
από κάθε πλευρά κρύο και αέρα, που δεν µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι στρατιώτες, που αρρώσταιναν και τόσα πολλά άλλα.
Αυτό το στρατόπεδο, λοιπόν, έκλεισε. Αίτηµα πάντων των φορέων –γιατί ήταν πηγή οικονοµικής ζωής για την πόλη µας και
συνδεδεµένο µε την ιστορία του νοµού µας και της πόλης της
Καλαµάτας- είναι αυτό το στρατόπεδο πρέπει να ξανανοίξει.
Οι υποσχέσεις του σηµερινού Πρωθυπουργού και του πρώην
Υπουργού Άµυνας, κ. Αβραµόπουλου, τον Φεβρουάριο, είναι ότι
θα λειτουργούσε από το καλοκαίρι. Θα έµπαινε ξανά σειρά για
εκπαίδευση.
Περιµένουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, να
υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις, περιµένουµε να λειτουργήσει το
στρατόπεδο. Δεν πρέπει να αφήσουµε αυτό το στρατόπεδο, το
καλύτερο –επαναλαµβάνω- να ερηµώσει και να λεηλατηθεί, όπως
γίνονται τα περισσότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Άµυνας για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Ένοπλες
Δυνάµεις της χώρας αποτελούν ως γνωστόν ένα χώρο δυναµικό
που προσαρµόζει συνεχώς τις οργανωτικές δοµές στο σύγχρονο
επιχειρησιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσµα
των σηµερινών αντίξοων οικονοµικών συνθηκών το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας σε συνεργασία µε τα Γενικά Επιτελεία επαναξιολογεί όλο το δίκτυο των δοµών υποστήριξης και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της
υπό σύνταξη δοµής δυνάµεων, η οποία ήδη έχει καθυστερήσει
πλέον, του έτους.
Πιο συγκεκριµένα, στην επαναξιολόγηση αυτή συµπεριλαµβάνεται και η χωροταξική διάταξη των µονάδων και κέντρων εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου και του ιστορικού Κέντρου της
Καλαµάτας σε σχέση µε τις υπηρεσιακές απαιτήσεις, το σύγ-
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χρονο ή όχι των εγκαταστάσεων –ως γνωστό το στρατόπεδο κατασκευάστηκε µετά τους σεισµούς της Καλαµάτας το 1986, ενώ
ακόµη επί των ηµερών µου, το 2005, διατέθηκε ένα αξιοσέβαστο
κονδύλι περί του 1 εκατοµµυρίου ευρώ για τη µετάπτωσή του
από Κέντρο Εκπαίδευσης Πεζικού σε Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων- τη δυναµικότητά τους που ως γνωστόν το στρατόπεδο
είναι δυναµικότητας οκτακοσίων περίπου ανδρών µε δυνατότητα
να φιλοξενήσει χίλιους διακόσιους άνδρες, τα κεφάλαια που
έχουν επενδυθεί και το κόστος λειτουργίας των στρατοπέδων.
Το στρατόπεδο αυτό πληροί αρκετά από τα παραπάνω κριτήρια και η προοπτική επαναλειτουργίας του εξετάζεται θετικά από
το αρµόδιο επιτελείο.
Σε ό,τι αφορά την 77η Μονάδα Επιστρατεύσεως, επιτρέψτε
µου να αναφέρω ότι έχει ανασταλεί η µεταστάθµευσή της στην
Τρίπολη και εξετάζεται το status της στο πλαίσιο της δοµής των
νέων δυνάµεων.
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις για το σύνολο των θεµάτων
θα ληφθούν µε βάση τις παραπάνω παραµέτρους και οπωσδήποτε τηρώντας όλες τις προβλεπόµενες θεσµικές διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Λαµπρόπουλος για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συµπληρώσω ότι το κόστος λειτουργίας αυτού του στρατοπέδου
συγκριτικά µε αυτό που είναι σήµερα οι διαβιβάσεις δεν έχει καµµία σύγκριση. Επίσης, θέλω να συµπληρώσω ότι σε αυτό το
στρατόπεδο, λειτουργούν οι πλέον σύγχρονοι φούρνοι που προµηθεύουν ψωµί τη µεγάλη µονάδα της Αεροπορίας στην Καλαµάτα. Αυτό σηµαίνει ότι αν βάλει λουκέτο αυτό το στρατόπεδο,
όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα µέσα που διαθέτει θα
απαξιωθούν, θα καταστραφούν.
Και η Αεροπορία πού θα προµηθεύεται και µε τι κόστος θα
προµηθεύεται το ψωµί και τι ποιότητας ψωµί;
Αυτά δεν τα λογάριασε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και κάποιος διαβιβαστής που τα εισηγήθηκε αυτά και που υπηρέτησε στην Καλαµάτα και καλοπέρασε, απ’ ό,τι θυµάµαι.
Τις διαβεβαιώσεις σας, κύριε Υφυπουργέ, τις κρίνω θετικές,
αλλά είναι αόριστες. Τώρα υπηρετούν αξιωµατικοί εκεί, οι οποίοι
είναι οικογενειάρχες και µε τις σηµερινές δυσκολίες, αν δεν πάρετε µια απόφαση και να πείτε ότι θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο
ή ότι θα λειτουργήσει το Σεπτέµβριο, το Νοέµβριο, αυτοί θα πρέπει να µετατεθούν, να φύγουν. Θα πρέπει να πάνε δεν ξέρω πού,
σε ποια σηµεία της Ελλάδος. Αυτό σηµαίνει κόστος, σηµαίνει επιβάρυνση, σηµαίνει ταλαιπωρία για τις οικογένειές τους.
Δεν είναι έτσι, λοιπόν, όταν αφήνουµε τόσα άλλα στρατόπεδα
-και στην Πελοπόννησο ακόµα- τα οποία γνωρίζουµε σε τι κατάσταση είναι -και δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα- και κλείνουµε αυτό το στρατόπεδο µόνο. Όπως το έκλεισε ο κ.
Μπεγλίτης σε µια µέρα, µπορείτε σε ένα, σε δυο, σε τρεις µήνες
να το ανοίξετε, να δώσετε λύση που επιθυµεί η τοπική κοινωνία,
που χρειάζεται η τοπική κοινωνία, για οικονοµικούς λόγους -και
ιστορικούς, σας λέω και πάλι- αλλά και για να στηρίξουµε και να
βοηθήσουµε και τους αξιωµατικούς που είναι εκεί, που είναι έτοιµοι µε τις βαλίτσες τώρα να φύγουν και να χωρίσουν από τις οικογένειές τους.
Περιµένουµε, λοιπόν, συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Το
ακούµε αυτό που λέτε ένα χρόνο τώρα. Άλλωστε, τα κέντρα νεοσυλλέκτων είναι στα µετόπισθεν. Δεν µπορεί να είναι ένα κέντρο
νεοσυλλέκτων στη βόρειο Ελλάδα ούτε στα σύνορα µπροστά.
Και οι Διαβιβάσεις ένα είχαν. Έφυγαν από την Αττική, από το Χαϊδάρι, γιατί έπρεπε να φύγουν, ήταν αίτηµα των τοπικών κοινωνιών. Πήγαν στην Καλαµάτα. Ξαναήρθαν στον Αυλώνα γιατί είχε
ανάγκη η Αττική να µαζέψει και άλλο κόσµο; Υπάρχει λογική;
Περιµένουµε γρήγορα απόφαση και συγκεκριµένη, όχι αοριστίες ότι το µελετάµε και το ξαναµελετάµε. Δέκα φορές το έχω
ακούσει αυτό και µε ερωτήσεις και µε απαντήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
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Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Βουλευτά, έχουµε πλήρη γνώση της κατάστασης των
εγκαταστάσεων του στρατοπέδου, όπως και του κόστους λειτουργίας του. Έχουν υπολογιστεί επακριβώς αυτά. Συµφωνούµε
ότι είναι ένα σύγχρονο στρατόπεδο, του οποίου το κόστος είναι
χαµηλότερο από άλλα στρατόπεδα.
Δεν γνωρίζω τις προηγούµενες απαντήσεις. Όµως, εγώ αυτήν
την ώρα αναφέρω ότι το θέµα του στρατοπέδου αντιµετωπίζεται
θετικά. Συγκεκριµένο χρονικό περίγραµµα τη στιγµή αυτή δεν
µπορώ να σας δώσω. Αυτήν τη στιγµή µελετάται η δοµή δυνάµεων, η οποία έχει καθυστερήσει πέραν του έτους, όπως σας
ανέφερα. Πιστεύω το τελικό αποτέλεσµα θα είναι τέτοιο, θετικό
δηλαδή. Δεν µπορώ να διαβεβαιώσω τους αξιωµατικούς ότι
εντός αυτού του έτους πιθανόν να έχουν άλλη µετάθεση, να µετατεθούν στο κέντρο, αυτό θα το δούµε αργότερα.
Δεν έχω τίποτε άλλο να σας αναφέρω εις ό,τι αφορά το θέµα
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης
Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών»».
Επίσης, οι Υπουργοί Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Ναυτιλίας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν
Κέντρα Υποδοχής και εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και
άλλες διατάξεις».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Ρύθµιση θεµάτων του Κώδικα Ιθαγένειας».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του «Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Για
την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως
διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις» και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου για την
κατάργηση της υπ’ αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου για την επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας (ΟΕΕ) και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Επίσης, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της κατέθεσαν πρόταση νόµου:
«Κατάργηση των Μνηµονίων, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρµοστικών
τους νόµων – καταγγελία των Δανειακών Συµβάσεων που έχουν
ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του «Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Για
την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3023/2002: «Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από
το κράτος», έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγ-
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χος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων Βουλευτών».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη υπ’ αριθµ. 9/17-7-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο
ειδικό τέλος πρώτης κατοικίας.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ σε όλους αυτή η περίοδος να είναι παραγωγική και δηµιουργική για τον τόπο σε αυτήν την πολύ κρίσιµη στιγµή, θα µου
επιτρέψετε να κάνω µία δήλωση για τις επικίνδυνες –ας µου επιτραπεί η έκφραση- πρόσφατες δηλώσεις του Αντικαγκελαρίου
της Γερµανίας µε τις οποίες εξαπολύεται µία απειλή εναντίον του
ελληνικού λαού η οποία δεν αφορά –κατά την εκτίµησή µαςµόνο τον ελληνικό λαό, αλλά υπονοµεύει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Οφείλει η Κυβέρνηση να απαντήσει µε τον ίδιο τρόπο και
µε την ίδια ένταση στον κ. Ρέσλερ, διότι πρόκειται για µία δήλωση η οποία υπονοµεύει, πραγµατικά, µία προσπάθεια που
κάνει ο ελληνικός λαός, µατώνοντας καθηµερινά κάτω από τα
αβάσταχτα µέτρα που έχουν επιβληθεί.
Ο γερµανικός παραλογισµός έβαλε την Ευρώπη τον προηγούµενο αιώνα δύο φορές σε µεγάλες περιπέτειες. Φοβούµαι ότι
κάτι τέτοιο εγκυµονούν αυτού του είδους οι δηλώσεις και οι σκέψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, όλοι στην Ελλάδα παρακολουθούµε και βιώνουµε το µαρτύριο που ζει ο ελληνικός λαός µε τα αποτελέσµατα
αυτής της κρίσης, που βεβαίως έχει καταδειχθεί ότι δεν είναι ελληνική, αλλά ευρωπαϊκή, είναι µία κρίση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Όλοι είµαστε µάρτυρες ενός µαρτυρίου που ζει η
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στα συσσίτια, µε τα
φαινόµενα του υποσιτισµού, τα ενεχυροδανειστήρια, µε όλες
αυτές τις τραγικές καταστάσεις της εκρηκτικής ανεργίας, της
µερικής απασχόλησης, της νέας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού που αποσταθεροποιούν κοινωνικά την ελληνική κοινωνία.
Κανένας, βεβαίως, δεν ισχυρίζεται ότι είναι πιο ευαίσθητος
από τους άλλους. Αυτά τα ζητήµατα, όµως, κύριε Πρόεδρε, είναι
ζητήµατα πολιτικά, είναι ζητήµατα προτεραιότητας και στην πολιτική υπάρχουν προτεραιότητες.
Βλέπουµε, λοιπόν, τα τελευταία δυόµισι χρόνια να υπάρχει µία
ιδιαίτερη σπουδή των κυβερνήσεων των τελευταίων δυόµισι χρόνων απέναντι στους εργαζόµενους, στο µισθό και στη σύνταξη,
δηλαδή στην αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων. Δεν βλέπουµε, όµως, την ίδια σπουδή, κύριε Πρόεδρε, απέναντι στον περιορισµό του φαινοµένου της παραοικονοµίας, όταν όλοι
γνωρίζουµε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% του ΑΕΠ είναι
κοµµάτι στο χώρο της παραοικονοµίας.
Δεν είδαµε, λοιπόν, την ίδια σπουδή και το ίδιο ενδιαφέρον να
επιδεικνύεται απέναντι στην εκρηκτική φοροδιαφυγή, από τη
στιγµή που οι άµεσοι φόροι παραµένουν τα τελευταία τέσσερα
χρόνια στο 6% επί του ΑΕΠ, χωρίς να έχουµε καµµία αύξησή
τους και από τη στιγµή που το φαινόµενο της φοροαποφυγής
παραµένει άθικτο, κύριε Πρόεδρε. Αυτό συµβαίνει επειδή η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η πιο κρίσιµη υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Υπηρεσία Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών που αφορά πάνω από τρεις χιλιάδες οµίλους και πολυεθνικές, παραµένει µε έναν υπάλληλο χωρίς βάση δεδοµένων.
Επίσης, βλέπουµε όλα αυτά τα φαινόµενα της δηµόσιας και
ιδιωτικής αδήλωτης περιουσίας, καθώς και τα φαινόµενα της ακίνητης περιουσίας των off-shore εταιρειών, ενώ από την άλλη
µεριά ήρθε και το χαράτσι για να δώσει τέλος στη µικρή ιδιοκτησία και να «χτυπήσει» για άλλη µια φορά µία από τις ατµοµηχανές
της ανάπτυξης της χώρας που είναι η οικοδοµική δραστηριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, σάς
ευχαριστούµε. Όπως ξέρετε, έχετε άλλα τρία λεπτά στη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, οι τελευταίες κυβερνήσεις αλλά και η τωρινή
ισχυρίστηκαν ότι θα έρθει ένας νόµος που θα ρυθµίζει τα ζητήµατα των φόρων στην ακίνητη περιουσία.
Εκείνο, όµως, που πρέπει να εξεταστεί αυτήν τη στιγµή είναι
τουλάχιστον σε πρώτη φάση να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε
σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία για ένα οικονοµικό «αύριο»,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουρουµπλή,
επιτρέψτε µου να σας υπενθυµίσω ότι έχετε κι άλλο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …για να απαλλάξουµε ανθρώπους που πραγµατικά σήµερα τους έχει κοπεί το ρεύµα. Και
είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένω την απάντηση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Θα ήθελα να γνωστοποιήσω στο Σώµα ότι λόγω συµπάθειας
ο συνάδελφός µας µίλησε πολύ παραπάνω από τον πρέποντα
χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δείξατε
ανοχή και στον προηγούµενο συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Κουρουµπλή. Η ανοχή που έδειξα ήταν λόγω συµπαθείας.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα είµαι αυστηρός στο χρόνο, προκειµένου να προλάβουµε να κάνουµε όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις, δεδοµένου ότι είναι αρκετές.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ.
Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα µε προσοχή την ερώτηση του
Βουλευτή κ. Κουρουµπλή.
Θα ήθελα, λοιπόν, να απαντήσω ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας και προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για το 2012 µε
κριτήριο την προσφορότητα και την αναλογικότητα, καθώς και
τη δυνατότητα ταχείας είσπραξης αλλά και λαµβάνοντας υπ’
όψιν κοινωνικά κριτήρια εξαιρέσεων, θεσπίστηκε το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών, το οποίο
προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4021/2011, όπως αυτός
ισχύει.
Στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, ορίζεται µειωµένος
συντελεστής υπολογισµού του τέλους για τους ανάπηρους και
πολύτεκνους αλλά και πλήρης απαλλαγή για τους άνεργους.
Επιπλέον, στην παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες ο προϊστάµενος της ΔΟΥ µπορεί να αποφασίζει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις
προβλεπόµενες δόσεις είτε και τον περιορισµό του τέλους µέχρι
του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να µπορεί
να ανταποκριθεί στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε άµεσο
κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν µ’
αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.
Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις διαφαίνεται η ευαισθησία της πολιτείας σε σχέση µε τις ευπαθείς οµάδες στο πλαίσιο πάντα των
οικονοµικών του κράτους.
Και θα ήθελα να κάνω και µία προσθήκη σ’ αυτό που είπατε,
όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Έχετε δίκιο. Πρέπει να «χτυπηθεί»
η φοροδιαφυγή. Στις προγραµµατικές δηλώσεις ανακοίνωσα
συγκεκριµένες δράσεις. Απλώς θα ήθελα κάποιο χρόνο. Και ο
θεός χρειάστηκε επτά µέρες για να φτιάξει τον κόσµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μαυραγάνη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλές είναι
οι ευχές, αλλά εµείς θα περιµένουµε στην πράξη συγκεκριµένες
πολιτικές επιλογές σε ό,τι αφορά αυτά τα πολύ κρίσιµα ζητήµατα. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, αυτήν τη στιγµή έχει γίνει διακοπή στο ρεύµα σε πάνω από εκατό χιλιάδες ανθρώπους, γιατί
ακριβώς δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι.
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Θα πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι να αντιµετωπιστούν σε
πρώτη φάση µε ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι ζήτηµα κοινωνικής
συνοχής. Είναι κρίσιµο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, διότι πρέπει να
σας πω ότι η αγοραστική δύναµη όλων αυτών των ανθρώπων
αυτήν τη στιγµή είναι στο «µηδέν». Δεν µπορούν να επιβιώσουν,
ενώ από την άλλη πλευρά καλούνται να πληρώσουν το χαράτσι.
Θα έλεγα, λοιπόν, στην Κυβέρνηση να εξετάσει την αύξηση
στις ακριβές περιοχές, όπου το µέτρο κοστίζει 16 ευρώ. Ας υπάρξει προς τα εκεί µία διεύρυνση και ας δοθεί η λύση στην πρώτη
κατοικία -η οποία στην Ελλάδα έχει αγοραστεί µε αίµα, µε στερήσεις, µε ξενιτιά, µε µπαρκαρίσµατα- µε ένα οικονοµικό όριο,
διότι πραγµατικά δεν αντέχει ο κόσµος. Πρέπει να το δούµε τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων αυτή τη
στιγµή έχει φτάσει στα όρια της Βουλγαρίας – είναι αυτό που
λέει το µνηµόνιο στην 713 σελίδα– µε τα µέτρα αυτά. Μας λένε,
λοιπόν, απ’ έξω «πάρτε µέτρα», αλλά εµείς δεν έχουµε αλλάξει
ακόµα ούτε τα όρια της φτώχιας, µε συνέπεια να θεωρούµε ότι
έχει περιθώρια ακόµα ο ελληνικός λαός να λαµβάνονται µέτρα
περικοπής των εισοδηµάτων του, όταν αυτή τη στιγµή στην Πορτογαλία, κύριε Πρόεδρε, η αγοραστική δύναµη σε σχέση µε την
Ελλάδα είναι 25% παραπάνω από αυτή των Ελλήνων, και το κόστος ζωής είναι πολύ λιγότερο σε σχέση µε αυτό της Ελλάδας,
γιατί δεν υπήρξε σύγκρουση µε τα φαινόµενα που παράγουν
υψηλό κόστος ζωής, µε τα καρτέλ, στην αγορά.
Αυτά είναι, λοιπόν, ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν απνευστί.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα ζήτηµα που δεν έχει σχέση µε
την ερώτηση, αλλά έχει σχέση µε το κανάλι της Βουλής. Ακούγονται, από διάφορα συστήµατα πολύ ωραίες τοποθετήσεις για
τη λειτουργία του καναλιού της Βουλής. Το κανάλι της Βουλής
είναι µία κατάκτηση της δηµοκρατίας και κυρίως είναι µία δυνατότητα να ακούει ο κόσµος τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων,
να ακούει τι λένε και τα κόµµατα και οι Βουλευτές. Δεν είναι προνόµιο ολίγων Βουλευτών τα µιντιακά συστήµατα, κύριε Πρόεδρε.
Το κανάλι της Βουλής, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει αυτού του είδους τις υπηρεσίες, να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, για να βλέπει όλος ο ελληνικός λαός και τη θέση των
κοµµάτων και τις τοποθετήσεις των Βουλευτών. Τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά τις µεταδόσεις των συνεδριάσεων της Βουλής, δεν
πρέπει µε κανένα τρόπο να υπάρξει ο οποιοσδήποτε περιορισµός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει για να απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ.
Γεώργιος Μαυραγάνης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Άκουσα µε προσοχή, κύριε Βουλευτά, τα όσα είπατε. Υπάρχει σίγουρα κοινωνική ευαισθησία από µεριάς της Κυβέρνησης και θα
τη δείτε στην πράξη.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι όπου έχει κοπεί ρεύµα –αν έχει
κοπεί- δεν έχει γίνει ποτέ µε εντολή του Υπουργείου Οικονοµικών
και υπάρχει βεβαίως το θέµα που ξέρετε πλέον µε τη διακοπή
του ρεύµατος.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι είναι απόφαση της Κυβέρνησης
να προχωρήσουµε το 2013 σε έναν πλέον δίκαιο τρόπο φορολόγησης των ακινήτων, διότι και µε το υπάρχον σύστηµα φυσικά
υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι µε ένα µικρό
διαµέρισµα πληρώνουν και υπάρχουν άνθρωποι µε οικόπεδα σε
ακριβές περιοχές που δεν πληρώνουν. Και το ξέρω αυτό και θα
το κάνω πράξη. Το 2013 θα τα αλλάξουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 13/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης για καταβολή
µε µηνιαίες δόσεις του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2011.

242

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ κι εγώ επιτυχία κατ’ αρχάς στο έργο των Υπουργών
της Κυβέρνησης και πολύ περισσότερο µια παραγωγική και δηµιουργική κοινοβουλευτική περίοδο.
Κύριε Υπουργέ, όταν συζητούσε αυτή η Βουλή τη θέσπιση του
ειδικού τέλους δοµηµένων ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών
υπήρξαν προτάσεις συγκεκριµένες, ούτως ώστε το τέλος αυτό
να έχει, πέραν από την αναλογικότητα και το στοιχείο της δικαιοσύνης. Δεν έγιναν αποδεκτές, επικαλούµενη η Κυβέρνηση τότε
το επείγον και την ανάγκη για συγκεκριµένους οικονοµικούς στόχους, οικονοµικούς στόχους όµως που µπορεί και µπορούσε να
τους έχει πετύχει αφαιρώντας από τα χαµηλότερα εισοδήµατα
και προσθέτοντας στα ανώτερα.
Για το συγκεκριµένο θέµα και τη συγκεκριµένη ερώτηση, λόγω
ακριβώς του γεγονότος ότι αυτό το τέλος ήταν δυσανάλογο µε
τη φορολογική ικανότητα χαµηλών στρωµάτων, σήµερα, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα -και θα ήταν καλό να µας πείτε τι ακριβώς
συµβαίνει- πεντακόσιες χιλιάδες περίπου καταναλωτές, µέσα
στους οποίους είναι και µικρές επιχειρήσεις, δεν πλήρωσαν το
ειδικό αυτό τέλος.
Αυτό σηµαίνει ότι για το 2011 αυτό θα µεταβιβαστεί στις εφορίες για είσπραξη.
Επειδή δεν προβλέπεται η ρύθµιση αυτού του ποσού, η επίκαιρη ερώτηση είναι συγκεκριµένη: εάν θα προβείτε σε συγκεκριµένες ενέργειες ούτως ώστε να προβλέπεται ρύθµιση. Γιατί
αυτό είναι απαραίτητο; Δεν το πλήρωσαν επειδή δεν ήθελαν,
αλλά κυρίως γιατί δεν µπορούσαν. Αν δεν µπορούσαν να το πληρώσουν τότε, δεν µπορούν να το πληρώσουν και τώρα µαζί µε
το ειδικό τέλος του 2012.
Το δεύτερο σκέλος της επίκαιρης ερώτησης είναι συγκεκριµένο. Είναι γι’ αυτούς οι οποίοι δεν είχαν ρεύµα πολύ πριν τη θέσπιση αυτού του ειδικού τέλους. Δεν είχαν ρεύµα γιατί είχε
διακοπεί από τη ΔΕΗ. Γιατί να επιβληθεί τέλος, αφού ειδικά και
το όνοµά του το λέει και είναι ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών;
Απλές οι ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Να δούµε τις απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κ. Μαυραγάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του
ερωτήµατός σας ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου
53 του ν. 4021/2011 όπως ισχύει, στις περιπτώσεις µη καταβολής
του τέλους ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών και µε τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω διάταξη, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το τέλος, αποστέλλουν κατάσταση
στη γενική γραµµατεία πληροφοριακών συστηµάτων και µέσω
αυτής βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες ΔΟΥ µεριµνούν για την είσπραξη του τέλους αυτού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εποµένως, µετά την εν στενή εννοία βεβαίωση
του τέλους στην αρµόδια ΔΟΥ κατά τα ανωτέρω, ο υπόχρεος
είναι δυνατό να αιτηθεί, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, την πληρωµή
του τέλους σε δόσεις. Εξάλλου, η πολιτική ηγεσία επεξεργάζεται
και διάφορους τρόπους ελάφρυνσης ευπαθών οµάδων στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής κατάστασης και όταν υπάρξει
κάτι προς ανακοίνωση, είναι βέβαιο ότι θα το ανακοινώσουµε εγκαίρως. Επαναλαµβάνω όµως ότι υπάρχει ακόµα και τώρα δυνατότητα µέσω των διατάξεων του ΚΕΔ.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατός σας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου το τέλος του 2011
επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική εµπορική
χρήση επιφάνειες των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται κατά την
17η Σεπτεµβρίου 2011, δηλαδή εξαιρούνται του τέλους τα ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνταν κατά την ηµεροµηνία αυτή.
Μη ηλεκτροδότηση είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης, η
οποία πρέπει να έχει προέλθει µετά από σχετικό αίτηµα προς τον
προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να παύσει η µεταξύ
τους συµβατική σχέση κι όχι εκείνη που έγινε λόγω χρέους ή εξ
άλλων λόγων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η συµβατική
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αυτή σχέση πελάτη και προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας είναι
σε ισχύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υφυπουργό.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι στο
θέµα των ρυθµίσεων θα πρέπει να υπάρξει εγκύκλιος του Υπουργείου εφόσον ισχύει αυτό το οποίο είπατε, διότι και εγώ ο ίδιος
επικοινώνησα µε ΔΟΥ και µου είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.
Είναι βέβαια, η περίοδος τέτοια που δεν δικαιολογείται σε καµµία
περίπτωση να υπάρχει διαφορετική πρακτική από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου και διαφορετική εντύπωση στην πολιτική ηγεσία,
αλλά ακόµα κι αν υπάρχει, εγώ νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει
ρύθµιση, πιθανόν νοµοθετική, η οποία να δίνει τη δυνατότητα των
µηνιαίων καταβολών, προκειµένου όλο αυτό το βάρος να µην
είναι σε συγκεκριµένο χρόνο, όπως οι ΔΟΥ θα απαιτήσουν.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα πρέπει να αναλάβετε αυτή την
πρωτοβουλία, διότι από τη στιγµή που µεταβιβάστηκαν οι οφειλές στις ΔΟΥ, το πρόβληµα θα ανακύψει τις επόµενες µέρες
όπου θα έλθουν τα ειδοποιητήρια µέσω των λογαριασµών της
ΔΕΗ για το τέλος του επόµενου έτους και όλο αυτό θα δηµιουργήσει ένα τεράστιο πρόβληµα. Μιλάµε περισσότερο για καταναλωτές χαµηλών εισοδηµάτων, όπου η µη δικαιοσύνη στο
σύστηµα το οποίο επιβλήθηκε φέρνει αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα.
Τι θα εισπράξει από τον µη έχοντα; Αυτό είναι ένα µεγάλο
θέµα. Και επειδή ακριβώς δεν υπήρξε αυτό το στοιχείο της δικαιοσύνης έχουµε προβλήµατα.
Κύριε Υπουργέ, ένας νόµος αλλιώς ξεκινάει από εδώ, από τη
Βουλή, και αλλιώς φτάνει στην πράξη. Είπατε για τις βιοτεχνικές
µονάδες και τις βιοµηχανίες πως λόγω του ότι έχουν τεράστια
επιφάνεια, δεν επιβλήθηκε αυτό το τέλος. Θα έλεγα -όσον αφορά
τουλάχιστον για τις βιοτεχνίες- πάρα πολύ σωστά. Ξέρετε, οι βιοτεχνίες τα προϊόντα τους πρέπει να τα πωλούν. Οι ΔΟΥ τι λένε;
Λένε ότι από τη στιγµή που κόβεις παραστατικό και καµµιά φορά
κόβεις και δελτίο λιανικής πώλησης, γιατί πρέπει να πουλήσεις
και σε κανέναν ιδιώτη -δεν είναι ανάγκη να περάσεις µέσα από
δίκτυα διανοµής πολυεθνικών για να πουλήσεις τα προϊόντα σου
ως βιοτεχνία- παύεις να είσαι βιοτεχνία και θεωρείσαι εµπορική
επιχείρηση.
Αυτή η απάντηση δίδεται από τις ΔΟΥ, οι οποίες ψάχνουν ένα
δελτίο λιανικής µέσα στα προηγούµενα χρόνια, για να µην εξαιρέσουν βιοτεχνίες από το ειδικό τέλος. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο για το πώς λειτουργεί η διοίκηση και πώς ερµηνεύει ο κάθε
ένας το νόµο. Είναι, όµως, και στοιχείο για το πώς εµείς επεξεργαζόµαστε τους νόµους και πόσο καθαρούς τους φτιάχνουµε.
Κύριε Υπουργέ, όπως µου είπατε, η γλωσσολογική ερµηνεία
της ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας έχει να κάνει µε τα χαρτιά.
Αν υπάρχει το χαρτί ότι είναι ηλεκτροδοτούµενη, τότε ακόµα κι
αν είναι κοµµένο το ρεύµα, φως υπάρχει. Αλίµονο αν προχωρήσουµε έτσι. Δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση όταν έχει κοπεί το
ρεύµα από οποιαδήποτε αιτία.
Άρα, λοιπόν, όταν του έχεις κόψει το ρεύµα πριν την εφαρµογή του νόµου και δεν είναι ηλεκτροδοτούµενη επιφάνεια, δεν
µπορείς να του επιβάλεις και ειδικό τέλος.
Τα περισσότερα προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί από τη µη
εφαρµογή του νόµου, πέρα από το στοιχείο της δικαιοσύνης που
είπα. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν –αν δεν είστε έτοιµος σήµερα, µη µου απαντήσετε- να δείτε αυτά τα θέµατα, τα οποία
απασχολούν πάρα πολύ κόσµο, πάρα πολλούς καταναλωτές, τα
οποία και θα δώσουν τη δυνατότητα στην είσπραξη των οφειλοµένων. Αντίθετα, αν παραµείνουµε έτσι, να τα ζητάµε µαζεµένα,
πιστεύω ότι δεν θα εισπράξετε, δεν θα καταβληθεί τίποτα, γιατί
δεν θα υπάρξει η δυνατότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Βουλευτά, ήθελα να πω ότι δεν µίλησα για τις βιοτεχνίες,
γιατί το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατός σας ήταν το πότε δια-
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κόπτεται ή όχι και η ερµηνεία που έχει δοθεί για τη σύµβαση της
ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, και το θέµα για τις βιοτεχνίες, που
θέσατε, θα το κοιτάξω. Επειδή δεν είχε τεθεί, δεν ήµουν έτοιµος
να απαντήσω.
Όσον αφορά το πρώτο θέµα, ότι ισχύουν οι δόσεις εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάντα οι πάγιες
εντολές προς τις ΔΟΥ και πως µε βάση αυτές τις πάγιες εντολές
θα πρέπει να ενεργούν. Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να µου
πείτε ποια ΔΟΥ είναι αυτή…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …για
να αναλάβω και προσωπικά την ενηµέρωσή τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 7/17-7-2012, επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου, του Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο περί µείωσης των κλινών
νοσηλείας και ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων της
χώρας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης ακούσαµε τον Υπουργό των Οικονοµικών να µιλάει για ενοικίαση περιφερειακών νοσοκοµείων. Στις δηλώσεις του
προϊσταµένου σας Υπουργού Υγείας δεν υπήρχαν αυτά.
Μετά από λίγες ηµέρες ακούσαµε εσάς να µιλάτε σε ραδιοφωνικό σταθµό και να οµολογείτε ότι είναι αίτηµα της τρόικας η
µείωση –και θα πραγµατοποιηθεί, όπως είπατε- των κλινών της
χώρας κατά δέκα χιλιάδες.
Σήµερα, που µιλάµε, υπάρχουν δηµοσιεύµατα τα οποία αναφέρονται σε έκθεση του καθηγητού κ. Λιαρόπουλου, που µιλούν
για αξιολόγηση νοσηλευτικών µονάδων, για συγχωνεύσεις, για
βαθµολογία η οποία έχει παραδοθεί από τον Απρίλιο στο Υπουργείο. Υποθέτω ότι ο κ. Λοβέρδος σας τα έχει δώσει.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση δεν έχει πραγµατικά ξεκαθαρίσει
τι σκέφτεται να κάνει για τον τοµέα της δευτεροβάθµιας περίθαλψης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Αυτό είναι το γενικό πολιτικό πλάνο.
Την ίδια στιγµή στο Νοµό της Εύβοιας όπου εκλέγοµαι, υπάρχει εκ νέου διάχυτη ανησυχία για το κλείσιµο των δύο περιφερειακών νοσοκοµείων, του Νοσοκοµείου Καρύστου και του
Νοσοκοµείου Κύµης, τα οποία βρίσκονται δυόµιση και µιάµιση
ώρα απόσταση από τη Χαλκίδα, ορεινές περιοχές, µε µέσο όρο
ηλικίας κατοίκων της περιοχής άνω των εξήντα, είναι υπερήλικες
-δεν µιλώ για τα αποµακρυσµένα χωριά- αποκλεισµένες περιοχές
πολλές φορές από το χιόνι και από τη θάλασσα. Την ίδια στιγµή
το Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χαλκίδος εµφανίζει πληρότητα άνω
του 95%. Άρα, εκ των πραγµάτων τα περιφερειακά νοσοκοµεία
έχουν πολύ µεγάλη αξία για την παροχή των υπηρεσιών.
Θέλω πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε τι σχεδιάζει η
Κυβέρνηση στον τοµέα της δευτεροβάθµιας περίθαλψης και
ποια είναι η πραγµατική πρόθεση της Κυβέρνησης για τα δύο περιφερειακά νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης.
Σας θυµίζω ότι όταν προσπάθησε ο προηγούµενος Υπουργός
και µόνο να προφέρει τις λέξεις «πιθανή µείωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στην κατεύθυνση του κέντρου υγείας», είχαµε
πολύ σοβαρά επεισόδια από τους κατοίκους και στις δύο περιοχές και ιδιαίτερα στην Κάρυστο.
Περιµένω µε ενδιαφέρον την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για θέµατα
υγείας και εκτιµώ και τις γνώσεις σας για το αντικείµενο, αλλά
και την ευαισθησία σας για την ιδιαίτερη εκλογική σας περιφέ-
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ρεια. Θέλω να σας πω ξεκάθαρα τι σκέφτεται η σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το πώς µπορούµε να αναβαθµίσουµε το επίπεδο υπηρεσιών υγείας στο δευτεροβάθµιο
επίπεδο.
Είναι αλήθεια ότι στις προηγούµενες δεκαετίες η δηµιουργία
και η εύρεση νοσοκοµείων, αλλά και κλινών και τµηµάτων δεν γινόταν µε κριτήρια αξιολόγησης ή καταγραφής αναγκών, γιατί δεν
υπήρχε χάρτης υγείας, οπότε δεν υπήρχαν και επιδηµιολογικά
δεδοµένα, δεν ήταν και καταγεγραµµένες οι ανάγκες ανά νοµό
και στον πληθυσµό.
Σήµερα, όµως, οι πόροι είναι περιορισµένοι και έχουµε µια
υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό. Η υποχρέωση αυτή λέει
ότι πρέπει στους εναποµείναντες πόρους του ΕΣΥ να δώσουµε
τη µέγιστη αξία. Πρέπει να αυξήσουµε την αποδοτικότητα αυτών
των πόρων και είναι κύρια η ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης σήµερα.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Κατ’ αρχάς πρέπει να αξιολογηθούν
όλα τα νοσοκοµεία και όλα τα τµήµατα. Από την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Υγείας, αλλά και µετέπειτα από το esy.net που λειτουργεί µε όποιες ατέλειες, υπάρχει µια αξιολόγηση µε συγκεκριµένους δείκτες – µελέτες Μπεντ Μάρτιν λέγονται- που βγάζουν την
αποδοτικότητα των νοσοκοµείων. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί γίνεται µια σύγχυση σε δηµοσιογραφικό επίπεδο, αλλά και από µερικά σωµατεία νοσοκοµείων, που όταν βλέπουν τους δείκτες
στην τηλεόραση, λένε ότι η πληρότητά τους είναι καλύτερη. Τα
νοσοκοµεία δεν αξιολογούνται από την πληρότητα. Τα νοσοκοµεία και τα τµήµατα αξιολογούνται από την αποδοτικότητα. Ένας
επιµέρους δείκτης είναι και η πληρότητα των νοσοκοµείων.
Άρα, ως πρώτο πράγµα θα επανεκτιµήσουµε την αποδοτικότητα των νοσοκοµείων και των τµηµάτων. Αυτό θα µας οδηγήσει
στο να κατατάξουµε τα νοσοκοµεία, αλλά και τα τµήµατα, τις κλινικές, µε βάση την αποδοτικότητα αυτή. Και µε βάση αυτή την
κατάταξη θα κάνουµε και την κατανοµή των πόρων. Δηλαδή στα
τµήµατα που είναι πιο αποδοτικά – φαντάζοµαι ότι αυτό είναι αυτονόητο- θα κατευθύνουµε τους περισσότερους πόρους.
Από κει και πέρα, λοιπόν, θα είναι υποχρεωµένα όλα τα τµήµατα και όλες οι κλινικές, αλλά και τα νοσοκοµεία να µπουν σε
έναν ανταγωνισµό για να βγάζουν καλύτερα αποτελέσµατα. Δηλαδή τα τµήµατα που θα βγάζουν περισσότερα περιστατικά σε
λιγότερο χρόνο νοσηλείας, µε λιγότερες επιπλοκές, µε µικρότερο κόστος, αυτά θα ανταµείβονται. Έτσι θα προκύψει η αναδιάρθρωση των κλινικών και των νοσοκοµείων.
Το να λέει κάποιος ότι θα κλείσουν τα νοσοκοµεία ή ότι θα
κλείσουν τα τµήµατα, είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να γίνει, εάν
δεν γίνει πρώτα αξιολόγηση, κατάταξη, κατανοµή των πόρων και
στη συνέχεια αναδιάρθρωση και ανακατανοµή του προσωπικού
και του ανθρώπινου δυναµικού εν γένει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρ’ ότι µιλάµε την ίδια γλώσσα ως γιατροί
και έχουµε, θεωρώ, το ίδιο ενδιαφέρον, θέλω να σας οµολογήσω
µε λύπη ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, τι
σχέση έχουν αυτά που µας είπατε, ότι θα µειώσετε τις κλίνες
κατά δέκα χιλιάδες.
Δεύτερον, δεν µου επιβεβαιώσατε -ούτε µου αρνηθήκατε- αν
υπάρχει αίτηµα της τρόικας ή αν υπάρχει όρος στο µνηµόνιο για
µείωση κατά δέκα χιλιάδες κλίνες της χώρας. Αν υπάρχει αυτό,
είναι βέβαιο ότι θα βρείτε τη δικαιολογία να το κάνετε. Αν, όµως,
δεν υπάρχει, τότε πρέπει να µας το πείτε εδώ. Πρέπει, δηλαδή,
να ξέρουµε για να σας κρίνουµε.
Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι το κοινωνικό έργο ενός νοσοκοµείου δεν µετράται ούτε µε την απόδοση ούτε µε την πληρότητα ούτε µε το κόστος. Διότι, κύριε Υπουργέ, η ζωή δεν έχει
κόστος.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι σήµερα, παραδείγµατος χάρη,
στο Νοσοκοµείο Σερρών –που δεν είναι περιφέρειά µου- παραιτήθηκαν δέκα επιµελητές, επειδή δεν βγαίνουν οι εφηµερίες
λόγω έλλειψης γιατρών. Πρέπει να σας πω ότι η απόδοση ενός
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νοσοκοµείου έχει σχέση µε την πλήρωση ή όχι των οργανικών
θέσεων. Αν, δηλαδή, έχετε καρδιολογική κλινική χωρίς καρδιολόγους, έχετε απόδοση µηδέν στο καρδιολογικό κλιµάκιο, κύριε
Υπουργέ.
Βεβαίως, αν έχετε τρία τµήµατα άδεια από γιατρούς, όπως στο
Νοσοκοµείο Καρύστου, όπου στείλατε –όχι εσείς, το Υπουργείο,
αυτό έγινε πριν από εσάς- τον ακτινοδιαγνώστη, το γυναικολόγο
και τον ωτορινολαρυγγολόγο, τους δύο στη Χαλκίδα και τον άλλο
στην Αθήνα ως ρουσφέτι, είναι λογικό όταν το µετρήσετε να το
βρείτε κάτω από τη βάση. Αυτό, όµως, δεν δίνει το δικαίωµα στο
Υπουργείο να βάλει λουκέτο σε ένα νοσοκοµείο, το οποίο είναι
δωρεά και για το οποίο το ελληνικό κράτος δεν έχει ξοδέψει µια
δραχµή.
Θέλω, λοιπόν, να σας ξαναζητήσω να µας πείτε, τι πραγµατικά
σχεδιάζετε. Θα ήθελα να µας πείτε, αν αυτήν την έκθεση που σήµερα δηµοσιεύθηκε δεν θα τη λάβετε υπόψη και αν παραγγείλετε
κάποια άλλη. Κι επειδή µας είπατε για υγειονοµικό χάρτη της
χώρας, παρακαλούµε να µας καταθέσετε, αν υπάρχει χάρτης θυµάµαι ότι είχε παραγγελθεί επί Υπουργίας Νικήτα Κακλαµάνηυγειονοµικός της χώρας, µε σύγκριση των κλινών και της ζήτησης µιας περιοχής.
Τέλος, θέλω να σας πω το εξής: Χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή απ’ όλους µας σε αυτήν την Αίθουσα, πάνω απ’ όλα όµως,
από το Υπουργείο Υγείας. Στην κατεύθυνση της µείωσης των δαπανών του κράτους, να µην ονοµάσουµε σπατάλη τη σωτηρία
των ζωών και να µη δηµιουργήσουµε µια νέα πολιτική «ράντζου»
στα νοσοκοµεία των Αθηνών, επειδή η τρόικα θα µας υποχρεώσει
να κλείσουµε ή να νοικιάσουµε, όπως είπε ο κ. Στουρνάρας –ούτε
γι’ αυτό µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ- µικρά περιφερειακά
νοσοκοµεία, που ενδεχοµένως να θεωρήσετε ότι είναι παντελώς
άχρηστα.
Επιµένω ότι µέχρι τώρα, απάντηση στις δυο βασικές ερωτήσεις που καταγράφονται στην ερώτησή µου δεν έχω πάρει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Σαλµά, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά .
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι ότι δεν σας απάντησα, κύριε συνάδελφε. Παρά το γεγονός ότι οι Βουλευτές δεν είναι υποχρεωµένοι να γνωρίζουν
όλες τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, επειδή όµως,
ήσασταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκείνο το επίµαχο διάστηµα πριν ένα χρόνο, φαντάστηκα ότι θα γνωρίζετε την υπουργική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2011 –πριν από
ένα χρόνο- όπου µεταξύ των άλλων λέει -ήταν η υπουργική απόφαση που µιλούσε για τη λειτουργική διασύνδεση τη των νοσοκοµείων- «Σκοπός της ανωτέρω διασύνδεσης είναι ο συνολικός
αριθµός των οργανικών κλινών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ να διαµορφωθεί σε 36.0035 κλίνες από 46.783 κλίνες µε αντίστοιχες
τροποποιήσεις των οργανισµών τους που θα εκδοθούν σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις».
Δηλαδή τι το καινούριο είπα εγώ που το ανακαλύψατε και εκπλαγήκατε και περιµένατε να το ακούσετε από το ραδιόφωνο;
Αυτό που υπάρχει σε κανονιστική πράξη του δηµοσίου εδώ και
ένα χρόνο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι δεν τόλµησε κανείς
να το κάνει, κύριε Υπουργέ. Και ρωτάω αν θα τολµήσετε εσείς
να το κάνετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε. Αυτό που τολµήσαµε εµείς, κύριε συνάδελφε, είναι αυτό που
πράγµατι δεν τόλµησε κανείς: Μέσα στον πρώτο µήνα διακυβέρνησης από την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
ανοίξαµε τριάντα κρεβάτια στο «Αττικό» νοσοκοµείο χωρίς ένα
ευρώ, µεταφέροντας τριάντα νοσηλευτές από ένα νοσοκοµείο
που του περίσσευαν νοσηλευτές και στο νοσοκοµείο αυτό που
του περίσσευαν νοσηλευτές πήγαµε τέσσερις γιατρούς –και αναφέροµαι για το Νοσοκοµείο Αγία Βαρβάρα- και το εντάξαµε σε
ολοήµερη εφηµερία για να γίνει και αυτό αποδοτικό και το «Αττικό» αποδοτικότερο και τριάντα κρεβάτια να ανοίξουν και τρεις
κλινικές να παραχωρηθούν στο λαό της δυτικής Αττικής -κάτι που
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το χρειάζονταν- χωρίς να πληρώσει ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου το λόγο για ένα λεπτό. Θέλω να πω κάτι προς το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εξηγήστε µου το γιατί.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
υπενθυµίσω προς το Προεδρείο ότι είναι δική σας δουλειά να συστήσετε προς τους Υπουργούς να απαντούν στις ερωτήσεις των
Βουλευτών. Εγώ ερώτησα για τα δυο νοσοκοµεία Καρύστου και
Κύµης και άκουσα µόνο για το «Αττικό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δηλαδή λέτε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, εάν έχω
άδικο, να µου πείτε ότι έχω άδικο. Εάν όµως έχω δίκιο, παρακαλώ το Προεδρείο να συστήσει στην Κυβέρνηση τουλάχιστον
να απαντά. Αλλιώς, δεν υπήρχε λόγος να κάνει τον κόπο να έρθει
ο Υπουργός. Μπορούσε να προφασιστεί όποιον περίεργο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Μαρκόπουλε, αλλά, όπως ξέρετε, το Προεδρείο δεν µπορεί να
κάνει λογοκρισία σε αυτά που λένε οι Υπουργοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 6/177-2012 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα
δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εδώ και κάποια χρόνια στην πατρίδα µας και ειδικότερα τα τελευταία παρατηρείται
µαζί µε το φαινόµενο της αθρόας εισόδου λαθροµεταναστών σε
αυτήν τη χώρα και το φαινόµενο ότι όλοι αυτοί, παρ’ ότι δεν
έχουν κανένα χαρτί, να εξετάζονται και να περιθάλπονται πολλές
φορές δωρεάν ή µε άλλα τεχνάσµατα, χρησιµοποιώντας τα δηµόσια νοσοκοµεία της πατρίδος µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Την ίδια στιγµή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες
µας είτε είναι µακροχρόνια άνεργοι είτε ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν
ασφαλιστική ενηµερότητα από το ταµείο τους, δεν µπορούν ούτε
καν να περάσουν απέξω από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Ή όταν περάσουν, είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν ένα µικρό ποσό στην
αρχή.
Παρατηρείται, επίσης, το φαινόµενο να υπάρχουν ουρές Ελλήνων που, ενώ οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται µέσα στο νοσοκοµείο σε επείγουσα κατάσταση, είναι υποχρεωµένοι να
περιµένουν στην ουρά, για να θεωρήσουν το βιβλιάριο ή ψάχνουν να βρουν τρόπο να το ενηµερώσουν και άλλα παρόµοια
τα οποία συµβαίνουν. Ακόµη, έχουν βρεθεί διάφοροι µηχανισµοί,
τερτίπια θα τα έλεγα εγώ, στα οποία συνυπεύθυνοι είναι και κάποιοι υπάλληλοι των νοσοκοµείων, που όλους αυτούς τους αλλοδαπούς τους «βαφτίζουν» είτε επείγοντα περιστατικά είτε
βρίσκουν διάφορους τρόπους για να τους κάνουν εισαγωγή στα
νοσοκοµεία και όταν έρθει η στιγµή που θα πρέπει να πληρώσουν, παρατηρείται το φαινόµενο, µε το οποίο γελούν άλλοι
υπάλληλοι οι οποίοι είναι στην ασφάλεια του νοσοκοµείου, οι αλλοδαποί να φεύγουν βράδυ και φυσικά την άλλη µέρα στο εξιτήριο να µην είναι κανείς, ώστε να µην είναι υποχρεωµένοι να
πληρώσουν.
Κύριε Πρόεδρε, µιλούµε για µεγάλη διάκριση εις βάρος των
Ελλήνων προς όφελος των λαθροµεταναστών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, το ερώτηµά σας έχει µια λογική βάση. Πρέπει να σας
πω ότι από την κείµενη νοµοθεσία επιβάλλεται ίση µεταχείριση
και αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης µεταξύ των Ελλήνων και
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των αλλοδαπών από το προσωπικό των δηµοσίων νοσηλευτικών
ιδρυµάτων κατά την παροχή και της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας περίθαλψης.
Έχουν θεσπιστεί διατάξεις µε τις οποίες παρέχεται δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη σε πολίτες της
χώρας, οι οποίοι εµπίπτουν στην κατηγορία των οικονοµικά αδυνάτων και ανασφάλιστων πολιτών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην υφιστάµενη δύσκολη δηµοσιονοµική και γενικότερη
οικονοµική συγκυρία.
Σε αυτές τις διατάξεις διευκρινίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται
η δωρεάν παροχή από τα δηµόσια νοσοκοµεία υπηρεσιών υγείας
σε µη νοµίµως διαµένοντες στη χώρα αλλοδαπούς, µε ρητή και
µοναδική εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά, καθώς και σε
άτοµα που πάσχουν από AIDS ή άλλα λοιµώδη νοσήµατα, µε
σκοπό την αποτροπή διάδοσης αυτών των νοσηµάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι γνωστή στις υπηρεσίες του δηµοσίου
η προσπάθεια πολλών παράνοµων µεταναστών να ξεπεράσουν
την ανωτέρω ρητή απαγόρευση, εµφανιζόµενοι κατά τις ηµέρες
της εφηµερίας των νοσοκοµείων και παρουσιάζοντας την περίπτωσή τους ως επείγουσα, προκειµένου να τύχουν δωρεάν περίθαλψης.
Πάντως ουδέποτε έχει φτάσει στο Υπουργείο Υγείας απ’ ό,τι
ρώτησα, προκειµένου να έρθω να απαντήσω στην επίκαιρη ερώτησή σας, καταγγελία ότι οι υπάλληλοι των εξωτερικών ιατρείων
ή των επειγόντων περιστατικών ή και της διοίκησης ακόµα, προσπαθούν συστηµατικά να καταστρατηγήσουν το νόµο, ώστε να
πετύχουν αυτήν τη δωρεάν παροχή περίθαλψης σε µη νόµιµους
αλλοδαπούς που δεν τη δικαιούνται.
Να είστε σίγουροι –και αυτό είναι ξεκάθαρο- ότι σε περίπτωση
που υποπέσουν στην αντίληψή µας παρόµοια περιστατικά σαν
αυτά που αναφέρετε, θα κινηθούν αµέσως οι προβλεπόµενες
διαδικασίες από το δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα γι’ αυτούς τους
υπαλλήλους και από τον κώδικα για όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς τέτοιες συµπεριφορές αφ’ενός µεν επιβαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισµό και µάλιστα σε εποχή κρίσης,
αφ’ετέρου υποβαθµίζουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας σε
αυτούς, που εκ του νόµου δικαιούνται να λαµβάνουν αυτές τις
υπηρεσίες.
Εν προκειµένω σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, όλα τα προσερχόµενα ως επείγοντα περιστατικά στα δηµόσια νοσοκοµεία απαλλάσσονται της καταβολής του
εξετάστρου των 5 ευρώ, ανεξαρτήτως τού αν πρόκειται για Έλληνες ή αλλοδαπούς ασθενείς, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις
προέχει των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, η αµεσότητα του
κινδύνου για τη ζωή και την υγεία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής για τρία λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Θα σας προκαλούσα καλοπροαίρετα να κάνετε µία επίσκεψη
σε κάποια δηµόσια νοσοκοµεία, χωρίς να γνωρίζουν ότι είστε
Υφυπουργός -θα βρείτε τον τρόπο άµα θέλετε, σε κάποιες παράξενες ώρες κ.λπ.- και να µιλήσετε µε κάποιους ανθρώπους, οι
οποίοι βρίσκονται σε θέσεις «κλειδιά». Πιστέψτε µε ότι θα σας
κάνουν πάρα πολλές καταγγελίες.
Κάθε βράδυ αλλοδαποί φεύγουν ενώ έχουν την επόµενη
ηµέρα εξιτήριο, φυσικά για να µην πληρώσουν και η απάντηση
των προϊσταµένων στην ερώτηση των ανθρώπων που είναι στην
ασφάλεια στην πύλη, «τι να τους κάνουµε;» είναι «τίποτα αφήστε
τους, αφού δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν». Δεν έχει υπάρξει
ποτέ για κανέναν Έλληνα πολίτη η ίδια αντιµετώπιση. Σας προκαλώ να το ψάξετε καλά το θέµα για να δείτε τι γίνεται.
Όπως επίσης θα ήθελα να κοιτάξετε τι γίνεται µε όµορες
χώρες, όπως Αλβανία, Βουλγαρία όπου κανονίζουν δεκάδες –όχι
διαµένοντες στην Ελλάδα- κάτοικοι αυτών των χωρών να κάνουν
όλες τις ιατρικές τους εξετάσεις, επεµβάσεις κ.λπ., οι ίδιοι, οι
συγγενείς τους, οι φίλοι τους. Εδώ έρχονται ολόκληρα λεωφορεία και είµαστε µάλιστα και ανέκδοτο σ’ αυτές τις χώρες για το
τι συµβαίνει στην υγεία στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει, για να δευτερολογήσει, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλ-
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µάς για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κατ’
αρχάς, για να έχει και νόηµα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και να
έχουµε και µία συνεννόηση, εγώ σας λέω ότι θα στείλουµε µία
εγκύκλιο ξανά στα νοσοκοµεία, ώστε να προσέχουν να µην παρατηρούνται αυτά τα φαινόµενα εκτός νόµου στο θέµα των νοσοκοµείων.
Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να συµπληρώσω και που
µου το ρωτάτε αλλά δεν πρόλαβα στην πρωτολογία µου, για τις
περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων που έχουν διακόψει την
ασφαλιστική τους ικανότητα…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ή δεν µπορούν.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ή δεν
µπορούν, αυτό ακριβώς λέω.
Αυτοί δεν θεωρούνται, ξέρετε, ανασφάλιστοι από το θεσµικό
πλαίσιο και δεν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν πρέπει να γίνει κάτι;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
όµως ένα κοινωνικό φαινόµενο, γιατί πραγµατικά το εισπράττουµε και εµείς από τις πρώτες ηµέρες στο Υπουργείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγµατικά
βρίσκονται στην κατηγορία αυτή που αναφέρετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σχεδόν όλοι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
πάρα πολλοί σας λέω.
Είναι ένα καινούργιο κοινωνικό φαινόµενο που πρέπει να
δούµε πώς µε ανθρωπιά θα το αντιµετωπίσουµε, αλλά και µε τις
δυνατότητες που έχει και το σύστηµα υγείας αλλά και το ασφαλιστικό σύστηµα.
Σε κάθε περίπτωση όποια ρύθµιση γίνει, πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και µε το Υπουργείο Εργασίας προφανώς, για να
δούµε ποιος θεωρείται ανασφάλιστος, αν τεθεί στο τραπέζι και
από εκεί και πέρα εµείς ως Υπουργείο Υγείας, οποιαδήποτε απόφαση υπάρξει, θα την υιοθετήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 3/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου «Χρυσή Αυγή» κ.
Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την «εγκληµατική δράση στους καταυλισµούς ροµά που αποτελούν πλέον «άβατα» και την πλήρη
ατιµωρησία και ανοχή από τις Αρχές», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Υπουργού, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Βουλευτής Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο
Βουλευτής Επικρατείας κ. Πύρρος Δήµας και ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Χατζή Οσµάν Αχµέτ µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητούν έγκριση ολιγοήµερης άδειας από το
Σώµα, προκειµένου να µεταβούν στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της Κυβέρνησης.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της έκτης µε αριθµό 11/177-2012 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σωφρονιστικού Συστήµατος.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Αντώνιος
Ρουπακιώτης.
Παρακαλώ πολύ ο κ. Πανούσης να αναπτύξει την ερώτησή του
για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

246

Κύριε Υπουργέ, τόσο η έκθεση της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την κατάσταση των φυλακών του ’94 όσο
και η όµοια εγκριθείσα το 2011, ρίχνουν το βάρος -άρα είναι διαχρονικό το φαινόµενο- στην ανάγκη αποσυµφόρησης των φυλακών και περιορισµού των κρατουµένων στον αριθµό που µπορεί
η χωρητικότητα κάθε φυλακής να αντέξει. Και αυτό γιατί; Διότι ο
συνωστισµός και ο συµφυρµός των φυλακών ακυρώνουν κάθε
προσπάθεια προγραµµάτων εκπαίδευσης, πολιτισµού, αθλητισµού, κατάρτισης και κυρίως οµαλής επανένταξης στην κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές κείµενο που να µη στηρίζει όλη τη σωφρονιστική πολιτική στην
ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων των κρατουµένων. Άρα λοιπόν η υποβάθµιση των όρων της ζωής τους οδηγεί αναγκαστικά
σε άγχος, ανασφάλεια, αυτοεπιθετικότητα και βία.
Είναι επίσης γνωστό ότι η ιδιωτικότητα, ακόµη όµως θα έλεγα
και ο κρίσιµος χώρος όπου µπορεί ένας άνθρωπος να νιώθει
«ελεύθερος» µέσα στη φυλακή, ακυρώνονται, µε αποτέλεσµα να
παραβιάζεται και το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και να έχουµε, δηλαδή, µια απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση.
Δεν είναι δυνατόν να µην έχουµε έναν ελάχιστο χώρο και
τρόπο ζωής τού κρατούµενου ανθρώπου ακριβώς, γιατί είναι
κρατούµενος άνθρωπος και δεν είναι απλώς κρατούµενος και ο
υπερβολικός έλεγχος ή ο πανοπτισµός να ακυρώνει την ίδια του
την προσωπικότητα και τελικά τα συνταγµατικά του δικαιώµατα.
Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε το άµεσο µεσοπρόθεσµο και αν είναι δυνατόν, µακροπρόθεσµο στρατηγικό
σχεδιασµό του Υπουργείου, για να µην έχουµε και άλλες καταδικαστικές αποφάσεις, όπως είχαµε πρόσφατα για διάφορες φυλακές της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει, για να
απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αντώνιος Ρουπακιώτης για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πανούση, γνωρίζετε την κατάσταση των φυλακών όσο λίγοι.
Με τον Υφυπουργό κ. Καραγκούνη και τον Γραµµατέα του
Υπουργείου κ. Σκανδάµη περιοδεύσαµε στις φυλακές Κορυδαλλού, Θεσσαλονίκης και Λάρισας και οι εµπειρίες µας ήταν οδυνηρές. Οι επιµέρους αναφορές παρέλκουν. Κρατούνται δώδεκα
χιλιάδες τριακόσιοι για εννέα χιλιάδες τριακόσιες θέσεις. Οι αλλοδαποί είναι επτά χιλιάδες, ένα τρίτο είναι οι υπόδικοι και ένα
τρίτο κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για παραβίαση του
νόµου περί ναρκωτικών.
Παρά το γεγονός ότι οι δικαιοπολιτικές αντιλήψεις του Υπουργείου µας δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν µε νέες φυλακές ή
περισσότερες φυλακές, ωστόσο, όπως και εσείς παρατηρήσατε,
είναι αλήθεια ότι, εάν δεν έχεις δυνατότητα να στεγάσεις κάποιους ανθρώπους, δεν µπορείς να εφαρµόσεις καµµιάς µορφής
σωφρονιστική πολιτική .
Έτσι βρίσκοµαι στην ανάγκη να σας πω ότι ολοκληρώνεται η
διαδικασία να τεθεί σε λειτουργία το κατάστηµα στην Αγιά,
καθώς επίσης ότι είναι έτοιµο στη Νιγρίτα. Υπάρχει όµως η παθογένεια της ελληνικής διοίκησης. Ενώ είναι έτοιµο το κατάστηµα στη Νιγρίτα, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη σωφρονιστικών
υπαλλήλων και έτσι αυτό µένει κενό χωρίς κρατουµένους, παρ’
ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη.
Προσλήφθηκαν πεντακόσιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από την
προηγούµενη υπηρεσιακή κυβέρνηση και αναµένεται η τοποθέτησή τους στις φυλακές. Εµείς ταχύτατα ήδη αρχίσαµε ένα νέο
πρόγραµµα αποσυµφόρησης της φυλακής και της διοχέτευσής
τους στις αγροτικές φυλακές, γιατί υπήρχαν πολλές κενές θέσεις. Δηλαδή κάναµε λιγότερες τις προϋποθέσεις. Ένας αριθµός
ήδη έχει µεταταχθεί ή µετατάσσεται στις αγροτικές φυλακές.
Δεύτερον, αµέσως θα κατατεθεί ένα νοµοσχέδιο έτσι, ώστε να
δώσουµε νέες δυνατότητες για εκείνους που θέλουν να απολυθούν ή πρέπει να απολυθούν υπό όρους. Δεν δηµιουργείται καµµία ανησυχία στη Βουλή ως προς αυτό. Μιλάµε για συγκεκριµένα
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αδικήµατα.
Επίσης σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αδειών: Στο δεύτερο στάδιο, κύριε Πανούση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα κατατεθεί
στη Βουλή και πολύ σύντοµα ένα σχέδιο νέου σωφρονιστικού
κώδικα, αφού όµως τεθεί σε µία διαβούλευση, καθώς επίσης και
νέος κώδικας ή το νέο σχέδιο για τα ναρκωτικά. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Πανούσης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, διαβάζω σύµφωνα µε
τον κανόνα 14 των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κανόνων του
2006, ότι συνθήκες των φυλακών που περιορίζουν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα δεν δικαιολογούνται λόγω έλλειψης πόρων. Αυτό το
λένε ευρωπαϊκοί κανόνες. Κατά συνέπεια, η επίκληση είτε της οικονοµικής κρίσης είτε της µείωσης του κοινωνικού κράτους δεν
συνιστά κάποιο επιχείρηµα.
Από την άλλη πλευρά, χαίροµαι που άκουσα για το σχέδιο του
νέου σωφρονιστικού κώδικα -είχα την τιµή να είµαι πρόεδρος
στην επιτροπή αυτή και έχουµε καταθέσει από το Μάρτιο του
2011 ένα ολοκληρωµένο σχέδιο- κυρίως γιατί στα άρθρα αυτού
του σχεδίου προβλεπόταν η ηµιελεύθερη διαβίωση, η κοινωφελής εργασία, η τµηµατική έκτιση της ποινής. Και κυρίως, µιας
και µιλάµε για αποσυµφόρηση, έγινε ευρύτατη συζήτηση, για να
µπορέσουµε να έχουµε τη θεσµοθέτηση του numerus clausus,
δηλαδή θα µπαίνει ένας παραπάνω κρατούµενος στις φυλακές
όταν απολύεται ένας κρατούµενος. Είναι για εκατό η χωρητικότητα, θα παραµένει για εκατό. Και δεν είναι κάτι ελληνικό. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η λίστα αναµονής
εγκλεισµού. Πιστεύω, δηλαδή, ότι τα εναλλακτικά µέτρα είναι µια
πολύ αποτελεσµατική και δικαιοπολιτικά σωστότερη λύση από
τους διάφορους νόµους αποσυµφόρησης των φυλακών, που τελικά δεν έχουν κανένα θετικό αποτέλεσµα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι η αποκαταστατική θεωρία της φυλάκισης δεν εξαντλείται στην τιµωρία, αλλά πρέπει να στοχεύει
στην αναγνώριση ενός δικαιώµατος, το οποίο εγώ ονοµάζω δικαίωµα-οµπρέλα κοινωνικής επανένταξης. Σ’ αυτό το δικαίωµαοµπρέλα πρέπει να εντάσσονται όλα τα δικαιώµατα και κυρίως η
διεκδίκηση των φυσικών και ηθικών όρων, δηλαδή η προστασία
και ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου κρατούµενου.
Άρα θα ήθελα να γνωρίζω πώς το Υπουργείο σκέπτεται να συνδυάσει υπερπληθυσµό, περικοπές δαπανών, δικαίωµα στην επανένταξη και νέες θεσµικές εναλλακτικές ποινές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για να γίνει αντιληπτό,
κύριε Πανούση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι δαπανά η πατρίδα µας για τη λειτουργία του φυλακιστικού, λέω εγώ, σωφρονιστικού -µπορεί να λέγεται- συστήµατος, µπορώ να σας
αναφέρω για κάθε κρατούµενο, δαπανών των 30 ευρώ, για κάθε
ανάγκη, ακόµα και για τη φύλαξή του την ηµέρα. Είπαµε ότι δώδεκα χιλιάδες τριακόσιοι είναι οι κρατούµενοι και µιλάµε για
134,68 εκατοµµύρια το χρόνο. Κρατηθήτε. Στην Ολλανδία οι δαπάνες είναι 2,2 δισεκατοµµύρια, στη Σουηδία 468 εκατοµµύρια
και στην Πορτογαλία 201 εκατοµµύρια.
Δεύτερον, είναι παρατηρηµένο –και το γνωρίζετε- το εξής: Εν
παρενθέσει, δέχοµαι τις αντιλήψεις σας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήµατος.
Είναι γνωστό ότι στην πατρίδα µας επιβάλλονται οι υψηλότερες ποινές. Με τα 11.000.000 έχουµε πάνω από χίλιους ισοβίτες,
ενώ στην Ολλανδία µε 16.500.000 είναι εκατόν τριάντα οι ισοβίτες και στην Ιταλία µε πενταπλάσιο πληθυσµό είναι χίλιοι επτακόσιοι οι ισοβίτες. Οµοίως στην υψηλότερη βαθµίδα στέκεται και
ο αριθµός των κρατουµένων µε ποινές κάθειρξης.
Εµείς, κύριε Πανούση, ως πυρήνα κρατούµε ακριβώς την
εφαρµογή εναλλακτικών µορφών έκτισης της ποινής. Θέλουµε
χρόνο όµως τόσο µε τον σωφρονιστικό κώδικα, τον οποίο θα
προωθήσουµε όσο και µε την αναζήτηση πόρων από τα κοινοτικά
προγράµµατα. Είναι λίγο δύσκολο. Αποδέχοµαι ωστόσο αυτό
που είπατε, ότι η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξίας δεν έχει να
κάνει µε τις οικονοµικές δυσκολίες. Μόνο που τις οικονοµικές δυ-
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σκολίες τις γνωρίζετε και εσείς, όπως τις γνωρίζει και η Βουλή.
Τέλος εκείνο που θα ήθελα να πω για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος είναι ότι στη φυλακή εγκλείεται πολύ
βία και από τη φυλακή εκλύεται πολύ βία στην κοινωνία. Κατά
βάση και για την προστασία των πολιτών αλλά και για τη λειτουργία τελικώς και την εφαρµογή µιας σύγχρονης σωφρονιστικής
αντίληψης, το χρέος της πολιτείας δεν είναι µόνο η φυλακή για
τη φυλακή, που αποτελεί χρέος αυτό καθ’ εαυτό, αλλά είναι και
η φυλακή για την κοινωνία έτσι, ώστε να υπάρξουν οι δυνατότητες µιας, θα λέγαµε, αποδοχής εκείνων που εξέρχονται από τη
φυλακή και µιας επανένταξής τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Η έβδοµη µε αριθµό 4/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα ελληνικά σχολεία
του εξωτερικού, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας
Βουλευτού και διαγράφεται.
Επίσης η πρώτη µε αριθµό 2/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας
Ράπτη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Τουρισµού, σχετικά µε τη διευκόλυνση της έκδοσης βίζας για την αύξηση του
τουρισµού, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας Βουλευτού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 10/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Γεωργίου
Σταθάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία από την εφαρµογή της πολιτικής
των αποκρατικοποιήσεων.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γεώργιος Σταθάκης για
δύο λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης διαπίστωσα ότι, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβλέπει έναν πολύ µεγάλο τοµέα που έχει κοµµάτια παραγωγής, εµπορίας, µεταφορών, ανταγωνιστικότητας και
πολλούς άλλους κρίσιµους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, η
µόνη δήλωση που έκανε, ήταν η αναφορά σε ένα πρόγραµµα
άµεσων ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες και αναµένεται να αναζωογονήσουν την ελληνική οικονοµία.
Προς µεγάλη µου απορία, µελετώντας το πρόβληµα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα από το 1990 έως το 2009, διαπίστωσα
ότι η Ελλάδα το 1990 είχε περίπου εβδοµήντα οκτώ µε ογδόντα
κρατικές επιχειρήσεις. Έχει το ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιωτικοποίησε εξήντα τρεις επιχειρήσεις
ανάµεσα στο 1990 και στο 2006, σαράντα το ΠΑΣΟΚ και είκοσι
τρεις η Νέα Δηµοκρατία. Έχουν µείνει περίπου δεκαπέντε κρατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επαναλαµβάνω ότι είναι ο µικρότερος κρατικός επιχειρηµατικός τοµέας στην Ευρώπη. Και
προς µεγάλη µου έκπληξη, αντί ο Υπουργός Ανάπτυξης να µας
αναπτύξει τις σκέψεις του για το πώς θα βγει η οικονοµία από τη
σηµερινή ύφεση, επανέφερε αυτήν την ιδέα ότι η λύση είναι αποκλειστικά και µόνο να ιδιωτικοποιήσουµε τις εναποµείνασες δεκατέσσερις επιχειρήσεις που έχει το ελληνικό κράτος -εννοώ
αυτές που µπορεί να πουλήσει αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση έχει ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης
Μηταράκης για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η
χώρα µας πράγµατι, κύριε συνάδελφε, βρίσκεται σε βαθύτατη
ύφεση. Για να βγει από την κρίση χρειαζόµαστε νέες επενδύσεις.
Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη δηµιουργία νέων,
υγιών και βιώσιµων θέσεων εργασίας, µεταρρυθµίσεις µε στόχο
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Δεν χρειαζόµαστε τον
ξεπερασµένο κρατισµό των περασµένων δεκαετιών, ο οποίος τελικά µας οδήγησε στη σηµερινή κρίση. Εµείς προκρίνουµε ένα
πολύπλευρο µεταρρυθµιστικό µοντέλο ανάπτυξης, µε έµφαση
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στις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, στην περιστολή της σπατάλης του δηµοσίου, στην παροχή κινήτρων για την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας, σε συγκεκριµένες στρατηγικές για την προώθηση της εξωστρέφειας, στην ενίσχυση της ρευστότητας στην
αγορά και στην καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και φυσικά στις
αποκρατικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Ως Κυβέρνηση εστιάζουµε στην απλοποίηση των διαδικασιών
για την πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων, διότι δεν υπάρχουν
επενδύσεις χωρίς επενδυτές ούτε υπάρχουν εργαζόµενοι χωρίς
εργοδότες. Υιοθετούµε το σύνθηµα «παράγουµε και εξάγουµε»,
συνδέουµε την έρευνα µε την παραγωγή, προχωρούµε σε µεγάλα έργα υποδοµών, όπως οι αυτοκινητόδροµοι που επιτέλους
θα «ξεπαγώσουν».
Ειδικά δε για τις αποκρατικοποιήσεις, να διευκρινίσω ότι δεν
τις βλέπουµε µόνο ως µέσο ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων. Οι
αποκρατικοποιήσεις δεν είναι ένα απλό δηµοσιονοµικό εργαλείο.
Τις βλέπουµε ως κίνητρο, ως καταλύτη ανάπτυξης για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα επόµενα χρόνια οι θέσεις εργασίας δεν θα έρθουν από το δηµόσιο τοµέα. Τα επόµενα χρόνια
οι θέσεις εργασίας πρέπει και θα έρθουν από τον ιδιωτικό τοµέα.
Θίξατε στην ερώτησή σας το θέµα των κοινωνικών αγαθών,
της ενέργειας και του νερού. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση η προγραµµατική σύγκλιση των τριών πολιτικών Αρχηγών θα τηρηθεί
στο ακέραιο. Οι αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν µε απόλυτη διαφάνεια και µετά από ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου, µε
στόχο την προστασία του καταναλωτή και ειδικά των φτωχότερων στρωµάτων. Θα γίνουν µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του δικτύου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού, όπως έγινε στις
τηλεπικοινωνίες, όπου παρά τις αντιδράσεις στο παρελθόν θορυβούντων µειοψηφιών, το άνοιγµα της αγοράς οδήγησε σε καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες για τον πολίτη.
Θα προχωρήσουµε επίσης στην αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, δίνοντας αξία σ’ αυτά που ανήκουν στον ελληνικό λαό, υπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον, αυξάνοντας τα
δηµόσια έσοδα και δηµιουργώντας θέσεις εργασίας. Σ’ αυτήν
την κατεύθυνση θα βαδίσουµε και τώρα, σπάζοντας στεγανά,
συγκρουόµενοι µε µονοπώλια και συντεχνίες, µε µεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Το χρωστάµε στις επόµενες γενεές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σταθάκης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Προς µεγάλη µου έκπληξη επαναφέρω το θέµα, διότι περίµενα πιο συγκεκριµένα πράγµατα από
γενικές διακηρύξεις. Πολύ ωραίο ήταν το παράδειγµα που φέρατε.
Θα ήτανε ευχής έργον, αν µπορούσατε να προσκοµίσετε οποιοδήποτε στοιχείο αξιολόγησης της εµπειρίας των ιδιωτικοποιήσεων που έγιναν τα προηγούµενα είκοσι χρόνια. Επαναλαµβάνω ότι είναι εξήντα τρεις οι ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν και
αφορούν περίπου το 85% των κρατικών επιχειρήσεων του 1990.
Το παράδειγµά σας είναι το καλύτερο δυνατό: ο ανταγωνισµός
στις τηλεπικοινωνίες, στην κινητή τηλεφωνία, όπου ιδιωτικοποιήσατε τον κρατικό ΟΤΕ, ενώ µπήκε τελευταίος σ’ αυτήν την
αγορά. Ήταν πρώτος σε οικονοµικές επιδόσεις και τον ιδιωτικοποιήσατε πουλώντας τον στην κρατική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Γερµανίας. Το επαναλαµβάνω, στην κρατική εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας της Γερµανίας!
Λέτε ότι αυτό είναι το πιο πετυχηµένο παράδειγµα. Λέω ότι το
πιο πετυχηµένο ήταν πριν, ο κρατικός ΟΤΕ µπήκε µε µηδέν, γιατί
του είχατε απαγορεύσει να µπει στην κινητή τηλεφωνία –η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στην πρώτη ιδιωτικοποίηση- και
πήρε το 50% της αγοράς από τις ιδιωτικές εταιρείες σε συνθήκες
κανονικού ανταγωνισµού.
Πρέπει να είναι ιδεολογικά πολύ δογµατικός κάποιος, για να
αποφαίνεται ότι η πετυχηµένη κρατική εταιρεία χρειάζεται ιδιωτικοποίηση, για να δοθεί σε µια κρατική εταιρεία άλλης χώρας.
Αυτό είναι το µοντέλο ανάπτυξης της οικονοµίας τα επόµενα
χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να είναι πολύ πιο
συγκεκριµένες οι απαντήσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης Μηταράκης για
τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι
πολύ ευχάριστο, κύριε συνάδελφε, ότι στηρίξατε σήµερα ένα
µοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στο άνοιγµα της αγοράς,
στον περιορισµό των κρατικών µονοπωλίων και τελικά στην ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών. Ευελπιστώ όταν έρθει αυτό το
µοντέλο και σε άλλες αγορές, θα το στηρίξετε µε την ίδια θέρµη
όπως κάνατε σήµερα.
Κατά πόσο οι εταιρείες έχουν τη µετοχική σύνθεση που λέτε,
µπορείτε να το δείτε στη δευτερολογία σας. Είναι δηµόσια στοιχεία το ποιοι είναι οι µέτοχοι των ξένων εταιρειών και κατά πόσο
ανήκουν κατά πλειοψηφία, σε θεσµικούς επενδυτές.
Είπατε στην ερώτησή σας ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης µιλήσαµε πολύ συγκεκριµένα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Μιλήσαµε συγκεκριµένα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πιστεύουµε ότι είναι βασικός παράγοντας για να έρθουν νέοι πόροι
στην οικονοµία, να έρθουνε νέες θέσεις εργασίας, γιατί αυτήν τη
στιγµή η οικονοµία χρειάζεται όχι µόνο εξωστρέφεια, αλλά και
αύξηση των εισερχόµενων πόρων.
Ζητήσατε λοιπόν ένα γενικότερο πλαίσιο και στα τρία λεπτά
που µου δίνει ο χρόνος, σας παρουσίασα ένα γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθεί η Κυβέρνηση για να πετύχει την ανάπτυξη της οικονοµίας. Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, οι
νέες θέσεις εργασίας, που µε τέτοια αγωνία αναµένει και επιζητά
ο ελληνικός λαός, θα έρθουν από τον ιδιωτικό τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 12/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Συµεών Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «ΑΓΕΤ Ηρακλής» για τη συγκέντρωση και
τη διαχείριση λυµατολάσπης, δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης Υπουργού και Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 8/17-7-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την πιθανή ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της ΔΕΗ και την αύξηση
των τιµολογίων της.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ραχήλ Μακρή για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή της για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε έκπληξη ενηµερωθήκαµε ότι η ΡΑΕ, ύστερα
από την κατάθεση των κοστολογικών στοιχείων από τη ΔΕΗ, αναµένεται να γνωµοδοτήσει για αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ
κατά 30%.
Σας υπενθυµίζω ότι ήδη από τις αρχές του χρόνου τα τιµολόγια της ΔΕΗ έχουν επιβαρυνθεί µε ένα σοβαρό ποσοστό. Μάλιστα τότε η ΡΑΕ είχε εισηγηθεί για αύξηση στα τιµολόγια κατά
16%, για να σπεύσει ο τότε Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου να δηλώσει ότι µία τέτοια συνολική αύξηση είναι προφανές
ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή από το ΥΠΕΚΑ τόσο, γιατί είναι
αδιανόητη για τέτοια µεγάλη αύξηση της επιβάρυνσης του καταναλωτή όσο και γιατί το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι δεν έχει εξαντληθεί
κάθε άλλο µέσο µείωσης του κόστους βελτίωσης των αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν σας ρωτώ αν προτίθεται η
Κυβέρνηση να αυξήσει τα τιµολόγια της ΔΕΗ ή όχι.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής µου που
αφορά το χαράτσι της ΔΕΗ, διαβάζουµε σε πρόσφατα δηµοσιεύµατα ότι η τρόικα απαιτεί η είσπραξη του τέλους ακινήτων να
γίνει µαζί µε το λογαριασµό της ΔΕΗ χωρίς διευκόλυνση στην
πληρωµή.
Σας ζητώ να δεσµευθείτε και να µου απαντήσετε: Θα συνεχίσει
να ισχύει και θα παραµείνει ενσωµατωµένο στους λογαριασµούς
της ΔΕΗ το ειδικό τέλος ακινήτων, ναι ή όχι;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να εκφράσω την ιδιαίτερη τιµή που βρίσκοµαι
για πρώτη φορά εδώ σήµερα.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας.
Όπως γνωρίζετε, η ισχύς του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο µας ενηµέρωσε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δηµοσιονοµική
εξυγίανση της χώρας και προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για το 2011 και το 2012 και µε κριτήριο την καθολικότητα, την αναλογικότητα αλλά και κοινωνικά κριτήρια
εξαιρέσεων καθώς και τη δυνατότητα ταχείας είσπραξης των
σχετικών εσόδων, θεσπίστηκε το συγκεκριµένο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών, το οποίο προβλέπεται
από το άρθρο 53 του ν. 4021/2011. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 9 του εν λόγω άρθρου, το ειδικό αυτό τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήµατός σας, σχετικά
µε την πρόθεση της Κυβέρνησης για τα τιµολόγια της ΔΕΗ, επί
του παρόντος δεν υπάρχει καµµία σκέψη για αυξήσεις στα τιµολόγια του ηλεκτρικού. Το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει την απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει ότι τα
τιµολόγια χαµηλής τάσης της ΔΕΗ παραµένουν ρυθµιζόµενα
µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2013 για λόγους οµαλής προσαρµογής στην ελεύθερη αγορά και προστασίας του καταναλωτή.
Στη βάση αυτή, η ΔΕΗ γνωστοποιεί στην ΡΑΕ και της δίνει τα
κοστολογικά στοιχεία που αφορούν τα τιµολόγια της στη χαµηλή
τάση, προκειµένου εκείνη να γνωµοδοτήσει για έγκρισή τους από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ραχήλ Μακρή προκειµένου να
αναπτύξει το θέµα, για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα ακριβώς την
απάντησή σας ούτε προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης µου
ούτε προς το δεύτερο. Είπατε «προς το παρόν», αλλά το «προς
το παρόν» είναι κάτι το οποίο µε ανησυχεί, γιατί το παρόν µπορεί
να είναι και σε µία ηµέρα. Έτσι έχετε αποδείξει.
Γιατί θα πρέπει να σας ενηµερώσω τι οι ίδιοι δηλώνατε προεκλογικά, στις 15 Οκτωβρίου 2011 µάλιστα, µε εκπρόσωπό σας
τον κ. Ιωάννη Βρούτση, αναπληρωτή τοµεάρχη οικονοµικών και
Βουλευτή Κυκλάδων. Δήλωσε, λοιπόν, στο «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ
96,1» ότι αυτό το επαχθές χαράτσι είναι πέρα και από την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας, που χτυπά την ιδιοκτησία και δηµιουργεί συνθήκες δήµευσής της.
Αυτό ήταν το χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιήσατε. Ελπίζουµε να µην το αλλάξετε έτσι και αυτό και το «παρόν» να µην
είναι η µία εβδοµάδα και µετά από µία εβδοµάδα να ακούσουµε
ότι θα εισηγηθείτε αύξηση των τιµολογίων. Γιατί δεν πήρατε
σαφή θέση. «Το παρόν», δεν λέει τίποτε.
Όσον αφορά το χαράτσι, τι να πω; Και εκεί έχουµε τις ίδιες δηλώσεις. Πάλι ο κ. Βρούτσης στη διάρκεια συνάντησης µε τον
Πρόεδρο και το Διοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων είχε δηλώσει ότι η Νέα Δηµοκρατία, όπως έχει άλλωστε δεσµευθεί και στο πρόγραµµά της,
προτίθεται να καταργήσει το επαχθέστατο χαράτσι της ΔΕΗ και
από 1/1/2013 θα αλλάξει ριζικά το φορολογικό πλαίσιο που διέπει
την ακίνητη περιουσία.
Θα ήθελα να µου ξαναπείτε, τι εννοείτε µε αυτό; Δηλαδή εννοείτε ότι θα καταργηθεί µετά το δεύτερο εξάµηνο ή ότι θα
εφαρµοσθεί στο δεύτερο εξάµηνο του 2012 και από την 1/1/2013
θα εκπληρώσετε αυτό το οποίο έχετε υποσχεθεί προεκλογικά
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στον ελληνικό λαό ή όχι;
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο
ελληνικός λαός δεν µπορεί να αντέξει ούτε αύξηση περαιτέρω
των τιµολογίων αλλά ούτε περαιτέρω χαράτσι. Ήδη δεν µπορεί
και γνωρίζετε ότι αυτό έχει οδηγήσει την ελληνική οικογένεια σε
εξαθλίωση. Και όχι µόνο αυτό, αλλά έχει οδηγήσει και σε οικονοµικά και σε σοβαρά προβλήµατα και την ίδια την επιχείρηση.
Σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την καταστροφική πολιτική;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γνωρίζετε ότι εκπροσωπώ την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
που είναι µία πολύ δύσκολη περιφέρεια µε πάρα πολλά προβλήµατα, όπου παράγεται το 80% της ενέργειας για όλη την ελληνική επικράτεια. Σε αυτούς τι θα πείτε; Θα πείτε ότι θα αυξήσετε
τα τιµολόγια και θα τους βάζετε και χαράτσι, όταν µάλιστα έρχεται ο χειµώνας; Και εκεί ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ βαρύ χειµώνα ο οποίος διαρκεί επτά µε οκτώ µήνες και θα πρέπει να
πληρώσουν και το πετρέλαιο. Αυτό θα γίνει; Θα εξαθλιώσετε τον
ελληνικό λαό;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτή τη στιγµή, είναι προτεραιότητα όλων µας κατ’ αρχήν η δηµοσιονοµική εξυγίανση της
χώρας και η δηµιουργία µέτρων ανάπτυξης, ώστε να βγούµε
άµεσα από την ύφεση και την κρίση.
Η Κυβέρνηση λειτουργεί συντονισµένα, προκειµένου να επιτύχει το στόχο αυτόν. Άρα, µέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών έγινε πράγµατι προσπάθεια
να αποσυνδεθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από το λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος. Λόγω των τεχνικών δυσχερειών και χρονικών περιορισµών, ο τρόπος είσπραξής του δεν ήταν εφικτό να τροποποιηθεί. Το συγκεκριµένο τέλος θα επιβληθεί και φέτος, καθώς
ήταν υποχρέωση που είχε προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Όπως ανακοινώθηκε ήδη από το Υπουργείο Οικονοµικών, το
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. θα εισπραχθεί από τη ΔΕΗ σε πέντε διµηνιαίες δόσεις, αντί των δύο που ίσχυσαν το 2011. Οι καταναλωτές που δεν
θα πληρώσουν το τέλος δεν θα απειλούνται µε διακοπή ηλεκτροδότησης. Το 2013 το ειδικό τέλος καταργείται και θα αντικατασταθεί από ένα ενιαίο ειδικό τέλος ακινήτων. Αλλά βέβαια,
αρµόδιο γι’ αυτό είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
Όσον αφορά στο θέµα της ΡΑΕ, σε σχετική απάντησή της σε
σχέση µε τις αυξήσεις που µου είπατε στο σηµερινό σας ερώτηµα, ενηµερώνει ότι βρίσκεται σε φάση διερεύνησης αυτών των
στοιχείων και των παρατηρούµενων µεταβολών σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό που είχε κατατεθεί από τη ΔΕΗ το 2011, γιατί
όπως ξέρετε γίνεται ανά εξάµηνο κατάθεση νέων στοιχείων.
Εφόσον κριθεί σκόπιµο από την πλευρά της ΡΑΕ, θα ακολουθήσει σχετική γνωµοδότηση προς το Υπουργείο. Εποµένως,
αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει προς το Υπουργείο καµµία τέτοια
γνωµοδότηση της ΡΑΕ.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η πρόθεσή µας είναι να µην αυξηθούν τα τιµολόγια και στόχος µας να µην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί. Θέλουµε να ισορροπήσουµε την αγορά και να αποφύγουµε τις αυξήσεις στα τιµολόγια.
Προσπαθούµε να βρούµε λύσεις που θα βοηθήσουν προς αυτήν
την κατεύθυνση. Και η λύση δεν είναι πάντα η αύξηση των τιµολογίων. Ό,τι µελετάται αυτήν τη στιγµή είναι διάφορες παραλλαγές και παράµετροι της αγοράς ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει και να επιβιώσει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στην έκτη µε αριθµό 5/17-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον
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Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο πρόγραµµα δακοκτονίας.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος για δύο λεπτά για να
αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστό ότι ενώ οι ελαιοπαραγωγοί έχουν καταβάλει κανονικά την εισφορά για τη δακοκτονία, και εφέτος παρουσιάζεται
τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράµµατος, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Το προσωπικό είναι µειωµένο
σε σχέση µε πέρυσι κατά 50% τόσο σε γεωπόνους όσο και σε
εργάτες, το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό, ενώ αντίστοιχη µείωση υπήρχε και το 2011 σε σχέση µε το 2010. Και, βεβαίως, δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αυτό είναι µέσα στο
πλαίσιο της µείωσης των κρατικών δαπανών για να ισοσκελιστεί
ο προϋπολογισµός από τη στιγµή που είναι γνωστό ότι πρόκειται
για χρήµατα των ίδιων των ελαιοπαραγωγών.
Δεύτερον, είναι επίσης γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι αν το πρόγραµµα αυτό δεν γίνει έγκαιρα, ακριβώς επειδή έχει προληπτικό
χαρακτήρα, υπάρχει ο κίνδυνος να µην έχει καµµία αποτελεσµατικότητα. Με αποτέλεσµα να έχει σοβαρή επίπτωση στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα της παραγωγής. Αυτά άλλωστε
είναι τα σπασµένα τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες.
Σας αναφέρουµε στην επίκαιρη ερώτηση δύο χαρακτηριστικά
παραδείγµατα για το Νοµό Λακωνίας και το Νοµό Λάρισας, ο
οποίος είναι και εκλογική σας περιφέρεια. Εκεί µε απόφαση του
περιφερειάρχη δόθηκαν στους ίδιους τους αγρότες να κάνουν
τον ψεκασµό και να πάρουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ενώ είναι
γνωστό ότι δεν µπορεί ατοµικά ο καθένας να πάρει τέτοια µέτρα.
Διότι, ακριβώς θέλουν ειδικές γνώσεις, πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ελαιώνων και όχι αποσπασµατικά και τµηµατικά για να
έχει αποτελεσµατικότητα.
Όλα αυτά µε δεδοµένη την αντιαγροτική πολιτική, µε δεδοµένη τη µείωση των εισοδηµάτων των αγροτών και ιδιαίτερα την
πολύ µεγάλη µείωση της τιµής του ελαιόλαδου –βρίσκεται στο
40% της τιµής του 2002 - και µε την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου, το µέλλον
για τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς είναι τουλάχιστον αβέβαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος
Χαρακόπουλος για τρία λεπτά για να απαντήσει στην ερώτηση.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφο, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για την ερώτηση που κατέθεσε, γιατί µας δίνει
την αφορµή και την ευκαιρία να ενηµερώσουµε την εθνική αντιπροσωπεία και δι’ αυτής τους ελαιοπαραγωγούς, τους αγρότες
για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δακοκτονίας.
Επίσης, εκ προοιµίου να πω ότι πράγµατι φέτος παρατηρούνται προβλήµατα στην υλοποίηση του προγράµµατος που οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις λόγω των δίδυµων εκλογών
αλλά και στο µειωµένο προσωπικό που προσλαµβάνεται εκτάκτως για την υλοποίηση του προγράµµατος ελέω της οικονοµικής κρίσης.
Θα προσπαθήσω να γίνω πιο συγκεκριµένος. Το πρόγραµµα
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς εφαρµόζεται σε τριάντα
πέντε ελαιοπαραγωγικές περιφερειακές ενότητες υπό την εποπτεία και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ωστόσο, µετά την εφαρµογή του «Καλλικράτη» η αρµοδιότητα
οργάνωσης και εφαρµογής της δακοκτονίας σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο περιήλθε στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής των Νοµών.
Παράλληλα, µεταφέρθηκε ο προϋπολογισµός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόγραµµα προστατεύει ελαιώνες -περίπου έξι εκατοµµύρια στρέµµατα ετησίως- και το όφελος για την ελληνική
ελαιοκοµία ανέρχεται στα 550 εκατοµµύρια ευρώ.
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Για την εφαρµογή του προγράµµατος απαιτείται η εξασφάλιση
τριών παραµέτρων: Πρώτον, εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, δεύτερον, εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών δακοκτονίας -ελκυστικές ουσίες, εντοµοκτόνα,
παγίδες, ψεκαστήρες κ.λπ.- και, τρίτον, εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων.
Για το 2012, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων έχει προβεί στις εξής ενέργειες. Πρώτον, εισηγήθηκε
έγκαιρα στο Υπουργείο Εσωτερικών τον προϋπολογισµό του
προγράµµατος για τις περιφερειακές ενότητες. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των περιφερειών της χώρας από τους
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του 2012 µε ποσό 28.310.000
ευρώ για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Μέχρι σήµερα
έχουν εκδοθεί ήδη δύο χρηµατικές εντολές που καλύπτουν το
50% του προϋπολογισµού.
Δεύτερον, στις 17 Ιανουαρίου του 2012 προώθησε έγγραφο
στις περιφερειακές ενότητες για την έγκαιρη έναρξη των διαγωνισµών ανάδειξης εργολάβων εφαρµογής ψεκασµών και των διαγωνισµών προµήθειας υλικών ψεκασµών.
Τρίτον, υπέβαλε από τις 15-6-2011 αίτηµα πρόσληψης προσωπικού στο ΑΣΕΠ για το Πρόγραµµα Δακοκτονίας του 2012. Το
ΑΣΕΠ στις 30 Ιουνίου του 2011 γνωµοδότησε θετικά για την
πρόσληψη τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ατόµων. Τελικά,
εκδόθηκε στις 20-6-2012, ένα χρόνο µετά, απόφαση της επιτροπής, της πράξης υπουργικού συµβουλίου, µε µειωµένο αριθµό
προσλήψεων, χίλια πεντακόσια άτοµα, όταν πέρυσι ήταν δύο χιλιάδες διακόσιοι.
Σε πολλές περιφερειακές ενότητες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι στην Κρήτη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο πρώτος
ψεκασµός µε υλικά δακοκτονίας από περσινά αποθέµατα, ενώ
δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός προµήθειας υλικών δακοκτονίας, διότι, όπως πληροφορούµαστε, δεν εγκρίθηκε από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην Πελοπόννησο, που ρωτάτε, ο διαγωνισµός για την προµήθεια υλικών δακοκτονίας βρίσκεται σε εξέλιξη και όπου απαιτούνται ψεκασµοί χρησιµοποιούνται αποθέµατα υλικών. Παραδείγµατος χάριν, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που
µνηµονεύσατε, ο πρώτος ψεκασµός άρχισε στις 18 Ιουλίου του
τρέχοντος έτους, ακριβώς τη στιγµή που κρινόταν αναγκαίο, ενώ
στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα τεχνικά στοιχεία, προβλέπεται ένας ψεκασµός το προσεχές διάστηµα. Ο ψεκασµός θα εφαρµοστεί µόνο από συνεργεία
και όχι από ελαιοπαραγωγούς.
Μετά την ερώτησή σας πληροφορηθήκαµε και εµείς ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόµενο να γίνει ο ψεκασµός από ελαιοπαραγωγούς, κάτι που δεν προβλέπεται και υπηρεσιακά ενηµερώθηκε η
περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να πράξει τα δέοντα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την ανοχή, θέλω να
πω ότι είναι αλήθεια πως µέρος των δαπανών για την κάλυψη του
Προγράµµατος Δακοκτονίας πληρώνεται από τους ελαιοπαραγωγούς, που δίνουν εισφορά στο τέλος της ελαιοκοµικής περιόδου, κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου στους ελαιοτριβείς, οι
οποίοι την αποδίδουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η εισφορά
για τη φετινή περίοδο έχει ορισθεί στα 3 λεπτά ανά λίτρο λαδιού.
Νοµίζω, όµως, ότι πιάνει τόπο, κύριε συνάδελφε, καθώς, όπως
σας είπα, το όφελος για την ελαιοκοµία φτάνει τα 550 εκατοµµύρια ετησίως.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με αγωνία οφείλω να
οµολογήσω, κύριε Υπουργέ, προσπαθήσατε να βρείτε κάποιες
δικαιολογίες για να καλύψετε την εγκληµατική καθυστέρηση που
υπάρχει στο πρόγραµµα αντιµετώπισης του δάκου.
Πρόκειται για δικαιολογία, κύριε Υπουργέ -και το γνωρίζετε
πολύ καλά, ότι είχαµε προεκλογική περίοδο- από τη στιγµή που
στα ίδια τα λεγόµενά σας πέσατε σε µια βασική αντίφαση, ότι
από τις αρχές του έτους είχε κάνει προσπάθεια το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης να ενηµερώσει και να προωθήσει το πρό-
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γραµµα. Όµως, από τις αρχές του έτους πέρασε ένα εξάµηνο
για να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις.
Η πρώτη υπουργική απόφαση που µνηµονεύσατε είναι της 6ης
Ιουνίου, που καθόριζε τον αριθµό και η κατανοµή του εργατοτεχνικού δυναµικού και των γεωπόνων έγινε την 21η Ιουνίου, όταν
θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, αν όχι η τοποθέτηση των παγίδων,
ο πρώτος ψεκασµός.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πολύ καλά για τι καθυστέρηση µιλάµε.
Άρα, λοιπόν, είναι δικαιολογία οι εκλογές.
Δεύτερο ζήτηµα είναι ότι αυτό που µας είπατε για τις καθυστερήσεις δεν έχει να κάνει µόνο µε τη φετινή χρονιά. Κάθε πέρυσι
ήταν και καλύτερα. Και πέρυσι η ίδια καθυστέρηση καταγραφόταν και πρόπερσι το ίδιο, µείωση σε προσωπικό, µείωση στη χρηµατοδότηση.
Βεβαίως, δεν ευθύνεται η κρίση, κύριε Υπουργέ, για να περικόψουµε τις δαπάνες για το Πρόγραµµα Δακοκτονίας, όταν και
εσείς ο ίδιος οµολογείτε και η Κυβέρνηση ότι έχει πολλαπλασιαστική αξία, γιατί προστατεύει, αναβαθµίζει την παραγωγή, άρα
δηµιουργεί µεγαλύτερα έσοδα. Συν τοις άλλοις, έχει να κάνει και
µε εισφορά των ίδιων των ελαιοπαραγωγών που χρηµατοδοτούν
ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτού του προγράµµατος. Έτσι, λοιπόν,
δεν φταίει για όλα η κρίση.
Είναι συγκεκριµένη επιλογή µε την οποία οδηγείτε στο ξεκλήρισµα τους ελαιοπαραγωγούς και ιδιαίτερα τα πιο φτωχά και εξαθλιωµένα στρώµατα των αγροτών που δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν. Και το λέµε αυτό, γιατί είναι επιλογή των προηγούµενων κυβερνήσεων να υπάρχει αυτό το «διαίρει και βασίλευε», άλλος να έχει την ευθύνη και άλλος να υλοποιεί, το
Υπουργείο να έχει την ευθύνη του προγράµµατος και να το υλοποιούν οι περιφέρειες και µάλιστα µε συνεργεία ακατάλληλα.
Υπάρχει πλήθος τέτοιων καταγγελιών. Κατασκευαστική εταιρεία
κάνει ψεκασµούς. Από πού και ως πού; Θα έπρεπε να υπάρχει
µία ενιαία καθοδήγηση για την ευθύνη της υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Ακόµα και για το 2011 δεν έχουν
πληρωθεί οι εργάτες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα σε ορισµένους νοµούς. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, κύριε Υπουργέ.
Άρα, λοιπόν, από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι µε
την πολιτική σας οδηγείτε σε χρεοκοπία τους ελαιοπαραγωγούς.
Αυτό το οποίο απαιτείται σήµερα σε κάθε νοµό, αλλά και συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα είναι η επιστηµονική, σωστή, έγκαιρη
αντιµετώπιση και πλήρης καταπολέµηση του δάκου µε την αναγκαία συχνότητα που χρειάζεται, γιατί διαφορετικά η καταστροφή της παραγωγής θα είναι βεβαία.
Αυτό που απαιτούν οι ελαιοπαραγωγοί είναι η πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού, καθώς και η αύξηση του κονδυλίου για
τη δακοκτονία. Τα χρήµατα είναι των ελαιοπαραγωγών.
Όπως σας είπα, παρακρατείται το 2% επί της αξίας των τιµολογίων πώλησης των προϊόντων και αυτό για να διατεθεί αποκλειστικά για το σκοπό της καταπολέµησης του δάκου. Δεν
πρέπει να βάζει το χέρι σε αυτά τα χρήµατα η Κυβέρνηση για άλλους, αλλότριους σκοπούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, προσπάθησα να αποδώσω νηφάλια
τις ευθύνες εκεί που ανήκουν. Δεν έχω καµµία διάθεση να υπερασπιστώ λάθη του παρελθόντος.
Όπως σας εξήγησα, όµως και από την πρωτολογία µου, το κυριότερο πρόβληµα στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του
προβλήµατος του δάκου δηµιουργείται από το µειωµένο προσωπικό που εγκρίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ενώ είχαν ζητηθεί τρεις
χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα έξι άτοµα ως έκτακτο προσωπικό, εγκρίθηκαν µόλις χίλια πεντακόσια και µάλιστα µε καθυστέρηση.
Θέλω να τονίσω ότι για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δακοκτονίας δεν αρκεί µόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Χρειάζεται στενή συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων, όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Μεταρρύθµισης και Διακυβέρνησης και οι περιφέ-
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ρειες, οι περιφερειακές ενότητες. Κάθε εµπλεκόµενος θα πρέπει
να ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις του, το Υπουργείο
Εσωτερικών να εγκρίνει τον προϋπολογισµό και να εκδώσει έγκαιρα τις χρηµατικές εντολές, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης να εγκρίνει έγκαιρα το απαραίτητο εποχικό προσωπικό, έτσι ώστε να έχουν γίνει οι προσλήψεις πριν αρχίσουν οι
ψεκασµοί, όπως και εσείς είπατε και βεβαίως, οι περιφέρειες να
διεξάγουν έγκαιρα τους απαραίτητους διαγωνισµούς για την
προµήθεια υλικών δακοκτονίας και την ανάδειξη των εργολάβων
ψεκασµών.
Φέτος αυτός ο συντονισµός δεν µπορώ να πω ότι ήταν ο καλύτερος. Φαίνεται, όµως, ότι το πρόβληµα δεν είναι σε τόση ένταση. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι σε ύφεση εξαιτίας και των
υψηλών θερµοκρασιών που περιορίζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα του δάκου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το αντίθετο συµβαίνει,
κύριε Υπουργέ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όσον αφορά τις τιµές
του ελαιόλαδου, πράγµατι υπάρχει µείωση σε σχέση µε τις τιµές
του 2002 που αναφέρατε στην ερώτησή σας, όχι όµως στα ποσοστά που επισηµαίνετε, στο 47,8%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και της Διεύθυνσης Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2002 η
τιµή του ελληνικού ελαιόλαδου -έξτρα παρθένου και παρθένουανήλθε στα 2,17 ευρώ το κιλό, το 2010 στα 2,32 ευρώ το κιλό,
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση περίπου στο 6,5% και το 2012 στα
1,714 ευρώ το κιλό, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση σε σχέση µε το
2002 κατά 21% µε τιµές Μαΐου του 2012.
Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιµές ελαιολάδου το
2002 ήταν κατά µέσο όρο 2,135 ευρώ το κιλό, ενώ το Μάιο του
2012 ανήλθαν στο 1,844 ευρώ το κιλό. Είχαµε δηλαδή µείωση
της τάξης του 13,6%.
Βεβαίως, όπως και εσείς γνωρίζετε, οι τιµές του ελαιολάδου
καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση, από την ποιότητα και από τους κανόνες ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι παραγωγοί µπορούν και πρέπει να δηµιουργήσουν οµάδες,
προκειµένου να έχουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη
στις αγορές και να πετύχουν υψηλότερες τιµές στο προϊόν.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σηµασία η τυποποίηση του ελαιολάδου, καθώς δίνει µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία
στο προϊόν.
Με αφορµή, όµως, την ερώτησή σας, θα ήθελα να τονίσω ότι
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο ελαιόλαδο ως ένα εθνικό προϊόν υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας, άριστης ποιότητας και µεγάλης οικονοµικής σηµασίας για τη χώρα, όσο και για τις πεντακόσιες
χιλιάδες οικογένειες Ελλήνων που τα καλλιεργούν. Γι’ αυτό στηρίζει την παραγωγή ελαιολάδου µε µια σειρά από µέτρα.
Για την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα είναι βασική προτεραιότητα για την έξοδο της
χώρας από την κρίση µια ώρα αρχύτερα. Η διακήρυξη της προγραµµατικής σύγκλησης των τριών πολιτικών Αρχηγών που στηρίζουν την Κυβέρνηση είναι «οδοδείκτης» για την αγροτική
πολιτική που ακολουθούµε.
Όµως, περιµένουµε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής και
από εσάς τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και για την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας, που νοµίζω ότι αποτελεί κοινό ζητούµενο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµ. 9367/
6666 από 23 Ιουλίου 2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Η σχετική απόφαση θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.57’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

