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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’
Δευτέρα 10 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 10 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Παύλο Σιούφα, Βουλευτή Νοµού Καρδίτσας, τα ακόλουθα:
Α’ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας
Πύργου του Δήµου Τριφυλίας διαµαρτύρονται για την απουσία
ιατρού στο αγροτικό ιατρείο του χωριού.
2) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ευβοίας αιτείται την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας και εισφοροδιαφυγής.
3) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας αιτείται την κήρυξη της περιοχής Κύµης-Αλιβερίου ως πυρόπληκτης και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου 2012.
4) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νοτίου Πηλίου Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την αποκατάσταση διαρροών στο φράγµα
«Παναγιώτικο», ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της οµαλής και
ασφαλούς λειτουργίας του.
5) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών του για
την αναµόρφωση του Εθνικού Φορολογικού Συστήµατος.
6) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά τη συντήρηση της πλωτής γέφυρας Λευκάδας Αγία
Μαύρα 2010-2014.

7) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Η Ελπίδα» και οι γονείς µαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας αιτούνται την αποµάκρυνση του κ. I. Ζαγοραίου από τη θέση του Διευθυντή του εν λόγω εργαστηρίου.
8) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Παραρτήµατος Μακεδονίας-Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών καταγγέλλει τη συνεχιζόµενη µείωση των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων.
9) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά απόφαση της 6ης
ΔΥΠΕ για µετακίνηση χειρουργού του Γενικού Νοσοκοµείου
Ναυπλίου στο χειρουργικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου.
10) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου
αιτείται την τροποποίηση του ν. 3986/2011, ώστε να προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια επιδότησης ανεργίας για τους εποχικά
εργαζόµενους.
11) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Λευκάδας αιτείται την εξαίρεση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Λευκάδας, λόγω έλλειψης προσωπικού, από τις µετακινήσειςαποσπάσεις αστυνοµικών στον Έβρο, για τη φύλαξη στρατοπέδων φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών.
12) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία διδάσκοντες του Τµήµατος Εικαστικών και
Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας
µε έδρα τη Φλώρινα αιτούνται την επίλυση µιας σειράς θεµάτων
που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του τµήµατος.
13) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική της
Κυβέρνησης αναφορικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος της πολύτεκνης µητέρας.
14) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέ-
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θεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Σωµάτων Ασφαλείας εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόµενο νέων περικοπών στους ένστολους.
15) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη λήξη των συµβάσεων εργασίας του επικουρικού προσωπικού του ΚΕΦΙΑΠ
Ηλείας.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δικύκλων αιτείται
νοµοθετικής ρύθµισης, ώστε οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων να εξαιρεθούν από τα ΙΧ επιβατηγά, να ενταχθούν σε ειδικό καθεστώς και να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας µόνο κατά
το χρονικό διάστηµα που είναι σε κυκλοφορία το όχηµα, όπως
ισχύει στα λοιπά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι υπάλληλοι της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Θαλασσίου Σκι αιτούνται την έγκριση νέας εκταµίευσης, µέρους
της τακτικής επιχορήγησης προς την Οµοσπονδία Σκι, ώστε να
µην µείνουν απλήρωτοι οι εργαζόµενοί της για άλλους πέντε
µήνες.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων (TOEB) του Δήµου Άνω Βιάννου Νοµού Ηρακλείου
αιτείται επιχορηγήσεως για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν στο δίκτυο ευθύνης του από την πυρκαγιά της
30.7.2012.
19) Η Βουλευτής Αττικής κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλόγων Δήµου Λαυρεωτικής
επισηµαίνει την ανάγκη νοµοθετικής παρέµβασης, ώστε να εξασφαλιστεί ειδική αντιµετώπιση ως προς τα οφειλόµενα πρόστιµα
του ν.4014/2011, εκείνων των περιοχών που βρίσκονται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση και βρίσκονται στο στάδιο της πολεοδοµικής
µελέτης.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Κογιόπουλος
αιτείται τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων από την
περίοδο της Κατοχής.
21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Δονούσας του Δήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
επισηµαίνει την άµεση ανάγκη κάλυψης της θέσης του µόνιµου
αγροτικού ιατρού στο νησί.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων Καταστηµάτων και Εµπορικών Δραστηριοτήτων του
Δήµου Ρεθύµνης αιτείται την εξεύρεση λύσης στο θέµα της πώλησης γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών σε λαϊκές αγορές.
23) Ο Βουλευτής Φλωρίνης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία διδάσκοντες του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας µε έδρα τη Φλώρινα αιτούνται την επίλυση µιας σειράς θεµάτων που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του τµήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, Πρεβέζης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη συγχώνευση δύο µονάδων
εξειδικευµένης εκπαίδευσης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης
και καταθέτει προτάσεις για την εύρυθµη λειτουργία του παραρτήµατος του Κέντρου Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών
Θεσσαλονίκης.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Κική Μπελέση-Κακκαβά αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν στη σωστή λειτουργία
του ΕΟΠΥΥ.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κίνηση Πανεπιστηµιακής Αναβάθµισης εκφράζει την αντίθεσή της στο ενδεχόµενο νέων
περικοπών στους µισθούς των πανεπιστηµιακών δασκάλων.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Πολυτέκνων Δυτικής
Μακεδονίας αιτούνται τη λήψη µέτρων για την προστασία της
πολύτεκνης οικογένειας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Τσιµπούρης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη διακοπή της συντάξεώς του
λογω µη αποδοχής του ΑΜΚΑ.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Κωνσταντίνος Σαµπουτζάκης
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση χορήγησης
του επιδόµατος ανεργίας.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος αιτείται την ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών
στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Δυτικής Αχαΐας αιτείται
την επέκταση της προαστιακής σιδηροδροµικής σύνδεσης της
Πάτρας µε την Κάτω Αχαΐα.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Πολυτέκνων Δυτικής
Μακεδονίας εκφράζουν την αντίθεσή τους στη µείωση του ποσοστού των υποψηφίων τέκνων πολύτεκνων οικογενειών κατά τις
πανελλαδικές εξετάσεις.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων
Υπαλλήλων και η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δηµοσίων Υπαλλήλων εκφράζουν τις θέσεις τους και προτείνουν λύσεις για τη
διευθέτηση προβληµάτων του κλάδου τους.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει ως καταχρηστική κάθε καθυστέρηση στην αποπληρωµή
των χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους συνεργαζόµενους µε τον
ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Παξιµάδης αιτείται τη δηµιουργία µητρώου οχηµάτων.

36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται την υιοθέτηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την εισαγωγή ή µεταγραφή φοιτητών
από πολύτεκνες οικογένειες σε σχολή του τόπου κατοικίας των
γονέων τους.

25) Οι Βουλευτές, Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Β’

37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Εκπαιδευτικών «EDU4U»
αιτείται την εξεύρεση λύσης στα προβλήµατα που προέκυψαν
µετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες των Σωµάτων
Ασφαλείας διαµαρτύρονται για τις περικοπές στις λειτουργικές
δαπάνες και στις αποδοχές των ενστόλων.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη µη πληρωµή των συµβασιούχων από µη κυβερνητική οργάνωση στο
Δήµο Πατρέων.

Β’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων του Ελληνικού Δηµοσίου αιτείται την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των οµολογιούχων φυσικών προσώπων.

1. Στην µε αριθµό 331/23-07-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Αναγνωστάκη Δηµητρίου, Γιαννακάκη Μαρίας, Κυρίτση Γεωργίου, Λυκούδη Σπυρίδωνα, Μουτσινά Παρίση (Πάρι), Πανούση
Ιωάννη, Φούντα Νίκης και Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 72/21-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 486/30-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 59/21-08-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 509/30-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μίχου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/90/17328/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

21-08-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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4. Στην µε αριθµό 557/31-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 64/21-08-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 608/01-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κατσαφάδου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 95063/ΙΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ/21-08-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 625/01-08-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Καφαντάρη Χαρούλας (Χαράς) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 72/β/248/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

21-08-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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7. Στην µε αριθµό 679/02-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 81/β/248/21-08-2012 έγ-
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γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 735/06-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Καραθανασόπουλου Νικολάου και Μωραΐτη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 74/β/248/21-08-2012 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το Δελτίο Αναφορών και Ερωτήσεων της Τρίτης 11ης Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα
18.00’.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1- Η µε αριθµό 583/31-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κουτσογιαννακόπουλου προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των Ιαµατικών Πηγών και της ακίνητης περιουσίας τους στο
Νοµό Φθιώτιδας.
2- Η µε αριθµό 478/27-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για
την ψυχική υγεία.
3- Η µε αριθµό 484/30-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα «Φροντίδα κατ’
οίκον», που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των Δήµων.
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4- Η µε αριθµό 117/2-8-2012 αναφορά της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µη πληρωµή νοσηλίων των
ετών 2011 και 2012 από ΟΓΑ και ΕΟΠΥΥ προς το Γηροκοµείο
Βόλου.
5- Η µε αριθµό 539/31-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Χρυσής Αυγής κ. Γεωργίου Γερµενή προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε «την απόδοση ποινικών ευθυνών σε τραπεζίτες για τις δανειοδοτικές πρακτικές των τελευταίων ετών».
6- Η µε αριθµό 632/1-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς την
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την πλήρη στελέχωση του Νοσοκοµείου Λαµίας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1- Η µε αριθµό 86/12-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Λέσβου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Ζερδελή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων
στο Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 181/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη
Τζαµτζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση των
επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 194/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλεξίου
Μητρόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και τις εγγυήσεις για την καταβολή των συντάξεων του 2012, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 191/4-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις εναρµονισµένες πρακτικές τιµών από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Σκορδάς.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Λυκούδης για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προσφάτως έδωσε
στο φως, αποκάλυψε µια σοβαρότατη υπόθεση εναρµονισµένης
πρακτικής, εναρµονισµένης διαµόρφωσης τιµών από µερικές
από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο των πτηνοτροφικών
προϊόντων και µε την εµπλοκή µάλιστα του οικείου κλάδου. Οι
επιχειρήσεις αυτές οι οποίες είχαν τον έλεγχο του 70% της συνολικής αγοράς, καθόριζαν µε συντονισµένο τρόπο τις τιµές της
χονδρικής, αλλά και της λιανικής πώλησης του νωπού και κατεψυγµένου κοτόπουλου, ενός απολύτως λαϊκού είδους διατροφής, µοιράζοντας µεταξύ τους και τα κανάλια διανοµής. Για
δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια µαζί µε τους δύο πτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς, υπό τη σκέπη του οικείου κλαδικού συνδέσµου, επαναλαµβάνω, δύο µόλις χρόνια µετά την απελευθέρωση των τιµών το 1994 και επί δεκαπέντε χρόνια µε τρεις παράλληλους µηχανισµούς διαµόρφωναν τις τιµές, τα δίκτυα διανοµής, τις τιµές των ζωοτροφών, την τιµή των νεοσσών και
καθόριζαν την τελική τιµή και του νωπού και του κατεψυγµένου
κοτόπουλου, ανενόχλητοι, κύριε Υφυπουργέ! Επί δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια!
Καταλαβαίνω, κύριε Υφυπουργέ, ότι το θέµα της µείωσης των
τιµών σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού είναι συχνά µια
αδιέξοδη και χωρίς προοπτική και ουσιαστικό αποτέλεσµα συζήτηση. Σας ρωτώ, όµως: Συνιστά συνθήκη ελεύθερου ανταγωνισµού αυτή η δεκαπεντάχρονη ανενόχλητη λειτουργία ενός
καρτέλ; Σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια δράσης αυτών των ανενόχλητων, όπως τους ονοµάζω, πολλές φορές συζητήσαµε για την
αύξηση ή τη µείωση των µισθών, αλλά ελάχιστες φορές µας απασχόλησε πρακτικά ο τρόπος διαµόρφωσης των τιµών και οι συνθήκες του ανταγωνισµού. Και όλα αυτά σε µια περίοδο ιδιαίτερα
µεγάλης συρρίκνωσης και εκµηδενισµού της αγοραστικής δύναµης των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ερωτώ, κύριε Υφυπουργέ: Εξετάζει το Υπουργείο τρόπους
αποτελεσµατικότερης εποπτείας της αγοράς και διασφάλισης
του υγιούς ανταγωνισµού και αν ναι, ποιους; Εξετάζει το Υπουργείο ως άµεση προτεραιότητα παρεµβάσεις µε στόχο τη µείωση
των τιµών στα βασικά λαϊκά είδη κατανάλωσης; Τρίτον, έχουµε
καµµία εικόνα επιβληθέντων προστίµων; Κυρίως µας ενδιαφέρει,
όχι το ύψος των προστίµων που επιβλήθηκαν, αλλά το αν έχουν
εισπραχθεί τα πρόστιµα αυτά, τα οποία επεβλήθησαν.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στο ερώτηµα του κυρίου Βουλευτή, καταθέτω έναν πίνακα, στον οποίο φαίνονται τα κατ’ έτος
ποσά που έχει καταλογίσει ως πρόστιµα η Επιτροπή Ανταγωνισµού, τις τροποποιήσεις αυτών των προστίµων µε βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, καθώς και το ύψος των
προστίµων για υποθέσεις που οδηγούνται προς επανεξέταση,
σύµφωνα πάντα µε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν έχει πρόσβαση στο
Σύστηµα ΤΑΧΙS. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν µπορούµε να παρακολουθούµε άµεσα την είσπραξη των προστίµων. Επειδή, όµως,
τα πρόστιµα αυτά αναφέρονται σε εταιρίες -και οι εταιρίες για
την καθηµερινή τους λειτουργία απαιτείται να έχουν πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας- εκτιµούµε ότι τα πρόστιµα
προοδευτικά καταβάλλονται.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θεωρώ αυτήν την ερώτηση ως σηµαντική ευκαιρία για να διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση για ένα
θέµα, όπως είναι η λειτουργία της αγοράς.
Τα υπαρκτά, όντως, προβλήµατα που αναφέρετε στην ερώτησή σας αντιµετωπίζονται διεθνώς µε δύο τρόπους: Προληπτικά
και κατασταλτικά. Στους δυόµιση µήνες που έχουµε την ευθύνη
γι’ αυτά τα ζητήµατα υλοποιούµε ένα συγκεκριµένο σχέδιο: Καταστήσαµε σαφή την προτεραιότητά µας για εξυγίανση της λειτουργίας της αγοράς και όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου εργάζονται πλέον µε άλλες ταχύτητες και κυρίως µε
σχέδιο. Για το λόγο αυτό είδαµε µέσα στον Αύγουστο δύο εισηγήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µια για την περίπτωση των
καρτέλ στα κοτόπουλα και µια για την υπόθεση του φυσικού αερίου.
Το επόµενο διάστηµα σας βεβαιώνω ότι θα συνεχιστεί αυτή η
παραγωγικότητα και σε άλλους τοµείς, όπως είναι η ενδοµιλικές
τιµολογήσεις, οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, καθώς και η
δίωξη του παραεµπορίου. Η υγιής λειτουργία της αγοράς αποτελεί πολύ υψηλή προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Κι
επειδή έχω πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του ζητήµατος,
σας βεβαιώνω ότι θα συνεχίσουµε την προσπάθεια ακόµη πιο εντατικά.
Πρέπει να ενηµερώσω ότι εντός της εβδοµάδος υπογράφουµε
σύµβαση συνεργασίας µε τον ΟΟΣΑ για τη χρήση της εργαλειοθήκης του µε στόχο την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών της
αγοράς. Αξιοποιούµε τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού για άρση κανονιστικών εµποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισµού και εργαζόµαστε εντατικά για την αναθεώρηση του
συνόλου της αγορανοµικής νοµοθεσίας, της οποίας ο βασικός
κορµός ψηφίστηκε το 1946. Αυτό το λέω µόνο και µόνο για να
µην αναρωτιόµαστε, γιατί βρίσκουµε τέτοιες λειτουργίες και αναχρονισµούς, «όποια πέτρα» της αγοράς «κι αν σηκώσουµε».
Στον δε, τοµέα της ενηµέρωσης του καταναλωτή είµαι βέβαιος
ότι παρακολουθείτε όλοι διαφηµιστικά µηνύµατα του Υπουργείου
για το παραεµπόριο και το παρατηρητήριο τιµών. Με αυτήν την
ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους τηλεοπτικούς σταθµούς,
διότι παρήγαγαν και προβάλλουν αυτά τα µηνύµατα, χωρίς κόστος για το Υπουργείο.
Ενισχύουµε το παρατηρητήριο τιµών µε αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, ώστε κάθε καταναλωτής να µπορεί να πληροφορείται καθηµερινά για περίπου χίλια πεντακόσια είδη συνήθους κατανάλωσης, ακόµη και από το κινητό του τηλέφωνο την ώρα που
ετοιµάζεται να κάνει µια αγορά.
Ελέγχουµε κάθε καταγγελία αθέµιτης πρακτικής και αναβαθµίζουµε τη γραµµή «1520», επεκτείνοντας στις προσεχείς εβδοµάδες τη λειτουργία της καθηµερινά έως τις δέκα το βράδυ και
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κάθε Σάββατο µέχρι τις τρεις το µεσηµέρι.
Θέλω, δε, να σηµειώσω ότι πριν λίγες µέρες µε την τροποποίηση της αγορανοµικής διάταξης για τις ανώτατες τιµές προϊόντων σε κλειστές αγορές, όπως στα κυλικεία, στείλαµε ένα
ξεκάθαρο µήνυµα στην αγορά: Μειώσεις µέχρι και 30%.
Είµαι βέβαιος ότι όλοι συµφωνούµε στη διαπίστωση ότι η καταπολέµηση των στρεβλώσεων δεν είναι µόνο υπόθεση της
όποιας Κυβέρνησης, δεν είναι όµως και υπόθεση στην οποία χωράει οποιαδήποτε ανέξοδη προσπάθεια υποκατάστασης του
κράτους από οργανωµένες οµάδες, πολιτικές ή µη. Η πολιτεία
έχει κανόνες, τους οποίους πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να τηρούµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος από την Δηµοκρατική Αριστερά κ. Σπυρίδων Λυκούδης για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ήταν αναµενόµενο το
ενδιαφέρον που επιδείξατε γύρω από το θέµα, καθώς και τις επεκτάσεις του. Δεν είναι φιλοφρόνηση αυτό. Σας λέω ειλικρινά ότι
δέχοµαι και εκτιµώ το ενδιαφέρον που επιδείξατε για το θέµα.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να συνεννοηθούµε για µερικά πράγµατα. Γι’ αυτό και είχα τρίτη στη σειρά την ερώτησή µου σε
σχέση µε το πρόστιµο. Δεν είµαστε υπέρ των εξαντλητικών προστίµων στις επιχειρήσεις που παρανοµούν, γιατί δεν είναι αυτό
το ζήτηµα. Με ενδιαφέρει, όµως, να βρούµε αποτελεσµατικούς
τρόπους ως οργανωµένη πολιτεία, για να αντιµετωπίσουµε µια
επιχείρηση που κερδοσκοπεί, όπως για παράδειγµα µε αποκλεισµό από το δηµόσιο χρήµα, όπως και όποτε αν το χρειαστούν οι
επιχειρηµατίες που έδειξαν τέτοιου τύπου αδιαφορία για το καταναλωτικό κοινό ή τέτοιου τύπου περιφρόνηση. Επίσης, µπορεί
να υπάρξει αποκλεισµός από τις δηµόσιες προµήθειες για ένα
χρονικό διάστηµα για τις επιχειρήσεις που παρανόµησαν.
Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των εταιρειών. Και δεν µιλώ µόνο –καλά
κάνατε που διευρύνατε το θέµα- για τον πτηνοτροφικό τοµέα.
Κάποιες εξ αυτών των επιχειρήσεων που αποδείχθηκαν τόσο
αποτελεσµατικές στη διαµόρφωση των τιµών, σήµερα δεν είναι
βιώσιµες µε βάση τη δική τους χρηµατοοικονοµική κατάσταση.
Δυο έκλεισαν, άλλες δυο είναι υπό εκκαθάριση και είµαι βέβαιος
ότι θα ζητήσουν και επιείκεια και διευκολύνσεις και τακτοποίηση
χρεών, για να βρεθούµε µπροστά στο εκπληκτικό φαινόµενο,
στην απίστευτη εικόνα, εταιρείες και επιχειρήσεις που επεχείρησαν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του καταναλωτή να ζητούν
από το φυσικό προστάτη του καταναλωτή, από την πολιτεία, να
τους διευκολύνει για τα χρέη τους. Αυτή και αν είναι απίστευτη
εικόνα!
Κύριε Υφυπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω να κάνει ό,τι µπορεί το Υπουργείο σας, για να αποδείξει ότι η ελληνική κοινωνία
δεν αντέχει τη διαφθορά, δεν προάγει αυτούς που διαφθείρουν
συνειδητά ότι σταµατά τη διαφθορά και την τιµωρεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου να τελειώσω µε µια επισήµανση. Το πρώτο συµφωνητικό που αποδεικνύει τη συγκρότηση του καρτέλ έγινε το
1996, δυο χρόνια µετά την απελευθέρωση των τιµών. Αυτό είναι
ενδεικτικό του πώς αντιλαµβάνονται µερικές επιχειρήσεις και
πώς διαχειρίζονται την έννοια του ελεύθερου ανταγωνισµού, την
ιδέα των συνεταιρισµών και το σεβασµό στον καταναλωτή.
Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να προστατεύσετε αυτόν τον απλό
πολίτη, που σήµερα, αφόρητα πιεζόµενος από την οικονοµική
κατάσταση στη χώρα, αναζητά ένα στοιχειώδη τρόπο για να επιζήσει και φθάνει σ’ αυτό το πολύ λαϊκό είδος διατροφής, που
είναι το νωπό και το κατεψυγµένο κοτόπουλο, αλλά το βλέπει
ακλόνητο στις τιµές του επί χρόνια, όχι µόνο να µην πέφτει, αλλά
να ανεβαίνει κιόλας έναντι των παλαιότερων τιµών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς για
τρία λεπτά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, πράγµατι το περιστατικό µε τις πτηνοτροφικές µονάδες είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα δε ότι αγγίζει τα όρια της
γραφικότητας το να έχουµε επί δεκατέσσερα χρόνια καρτέλ και
οι εταιρείες που το αποτελούν να οδηγούνται στην πτώχευση.
Είναι, νοµίζω, διεθνής πρωτοτυπία. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού σας βεβαιώ ότι έχει εντατικοποιήσει τη
δουλειά της. Μέσα στους επόµενους µήνες θα δείτε και άλλες
υποθέσεις πολύ χαρακτηριστικών κλάδων της οικονοµίας.
Όπως και εσείς είπατε, δεν είναι το πρόστιµο αυτό καθ’αυτό
το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς. Πρέπει, πρώτα απ’
όλα, να αλλάξουµε όλοι νοοτροπία. Η πολιτεία πρέπει να ασκεί
το εποπτικό της έργο µε συνέπεια. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δείχνουν την κοινωνική ευθύνη που χρειάζεται στην άσκηση της
εταιρικής τους λειτουργίας και ο καταναλωτής να έχει όλα εκείνα
τα όπλα, την ενηµέρωση πρωτίστως, τα δικαιώµατα και τους µηχανισµούς, για να διασφαλίζει αυτά τα δικαιώµατά του.
Σηµειώνω την ενδιαφέρουσα πρότασή σας για τον αποκλεισµό
από δηµόσιες προµήθειες και συµβάσεις εταιρειών, που έχουν
υποπέσει σε τέτοια αδικήµατα και µε την ευκαιρία της αναµόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου για τις προµήθειες και σε
αγαθά και σε υπηρεσίες νοµίζω ότι είναι µια πρόταση την οποία
πρέπει να επανακαταθέσετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 170/3-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Υγείας και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων φαρµάκων στους ασφαλισµένους.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου για δύο
λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το
πρόβληµα είναι σε όλες του πλέον τις διαστάσεις γνωστό. Η αντιπαράθεση η οποία υπάρχει, η στάση των συνδικαλιστικών οργάνων των φαρµακοποιών και η αδυναµία να ικανοποιηθούν άµεσα τα αιτήµατά τους, πλήττει ουσιαστικά τους ασφαλισµένους,
ιδιαίτερα τους πλέον αδύναµους οικονοµικά, αλλά και τους νεφροπαθείς, τους καρκινοπαθείς, τους καρδιοπαθείς, τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς από πλευράς υγείας
οµάδες που αδυνατούν να προµηθευτούν τα απαραίτητα για τη
ζωή τους φάρµακα.
Θεωρώ ότι η ερώτηση είναι παραπάνω από επίκαιρη, γιατί πρέπει να βρούµε τρόπους, από εκεί που δεν υπάρχουν, να εξασφαλίσουµε την απρόσκοπτη προµήθεια των φαρµάκων στους
ασφαλισµένους. Θα ήθελα, λοιπόν, µια ενηµέρωση για το τι έχει
κάνει µέχρι σήµερα το Υπουργείο ή τι προτίθεται να κάνει τις
επόµενες µέρες, προκειµένου να δοθεί λύση σ’ αυτό το τεράστιο
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να απαντήσει για τρία
λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την πράγµατι
επίκαιρη ερώτηση, η οποία τοποθετείται µέσα στις εξελίξεις από
πλευράς αντιµετώπισης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
του προβλήµατος που αναδείξατε µε την ερώτησή σας, δηλαδή
της δυνατότητας να προµηθεύονται οι ασθενείς τα φάρµακα τα
οποία έχουν ανάγκη.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι τις τελευταίες εβδοµάδες µετά
την ανάληψη των καθηκόντων µας στο Υπουργείο Υγείας, θέσαµε ως προτεραιότητα την εξόφληση των υποχρεώσεων της
πολιτείας µέσω του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους φαρµακοποιούς,
κατά προτεραιότητα. Μόλις λίγες µέρες µετά την ανάληψη των
καθηκόντων µου δήλωσα ότι θα πληρωθούν οι φαρµακοποιοί το
µήνα Απρίλιο και εξοφλήθηκαν στο χρονοδιάγραµµα το οποίο
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προσδιορίσαµε. Ήδη εξοφλήθηκαν το µήνα Μάιο και σήµερα ο
Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Σαλµάς, ανακοίνωσε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για την εξόφληση των φαρµακοποιών µέχρι το
τέλος του έτους. Για το µήνα Ιούνιο θα εξοφληθούν τη 12η Σεπτεµβρίου.
Προηγήθηκαν συσκέψεις στο Υπουργείο µε τους προέδρους
των ταµείων, παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, συσκέψεις οι
οποίες έγιναν υπό την προεδρεία µου, για να εξαντλήσουµε κάθε
δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουµε την εξόφληση των υποχρεώσεών µας προς τους φαρµακοποιούς κατά προτεραιότητα και
περιµένουµε -και αυτήν την ώρα κατά την οποία σας οµιλώ αναµένω την απάντηση του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγουνα αναστείλουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Και οφείλουν να το πράξουν, διότι εξαντλούµε αυτή την ώρα κάθε δυνατότητα, η οποία υπάρχει, για να µην εκβιάζεται η ελληνική πολιτεία µέσω των ασθενών.
Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς χρειάζεται να αντιληφθούµε όλοι τις ευθύνες µας: πολιτική ηγεσία, πολίτες, εκπρόσωποι των ιατρών, των φαρµακοποιών, η αγορά της υγείας,
προµηθευτές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, φαρµακοβιοµηχανίες, φαρµακοποιοί. Διότι η υπόθεση του µέλλοντος της χώρας
δεν είναι υπόθεση της Κυβέρνησης µόνο, δεν είναι µόνο των Βουλευτών, είναι υπόθεση όλων σε αυτόν τον τόπο. Εργαζόµαστε,
δηµιουργούµε και συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη του τόπου.
Χρειάζεται, λοιπόν, να καταλήξουµε όλοι σε µια έντιµη και ειλικρινή συµφωνία, την οποία θα τηρήσουµε χάριν του µέλλοντος
του τόπου και να αντιληφθούµε ότι αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν δεν µπορεί να ισχύουν σήµερα και στο µέλλον. Δεν µπορεί να είναι ο τοµέας της υγείας πεδίον εύκολου πλουτισµού των
επιτηδείων και δεν µπορεί να γίνονται ανεκτές συµπεριφορές
ακραίου χαρακτήρα που βλάπτουν αντί να συνεισφέρουν στην
κοινή υπόθεση.
Με µια κουβέντα, κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, εξαντλούµε τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης των ανεξόφλητων υποχρεώσεων
τις οποίες έχουµε και περιµένουµε ανταπόκριση σ’ αυτή την έντιµη και ειλικρινή δική µας συµπεριφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
συνάδελφος για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εκτιµώ ότι υπάρχει πρόοδος στην προσπάθεια την οποία κάνετε και περισσότερο
ειλικρίνεια σε σχέση µε τα στοιχεία τα οποία καταθέσατε, εφόσον
τηρηθούν, για το χρονοδιάγραµµα πληρωµής των φαρµακοποιών, δεν είµαι σίγουρος όµως, ότι θα υπάρξει ανάλογη εκτίµηση από πλευράς των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Και αυτό
από τις πρώτες αντιδράσεις.
Πέρα από αυτό όµως, επειδή το πρόβληµα θα συνεχιστεί,
επειδή δεν υπάρχει άµεση λήψη απόφασης για τη χρηµατοδότηση του συστήµατος, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσετε να παρεµβαίνετε στο ζήτηµα του ελέγχου της φαρµακευτικής
δαπάνης. Να θυµηθούµε ότι από 2 ή 2,5 δισεκατοµµύρια περίπου
που ήταν η φαρµακευτική δαπάνη το 2004, εκτοξεύθηκε στα 5,5
δισεκατοµµύρια περίπου το 2009 και από την προσπάθεια η
οποία έγινε το επόµενο διάστηµα και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, µειώθηκε πάρα πολύ σηµαντικά. Όµως, σύµφωνα µε καταγγελίες των ίδιων των συνδικαλιστών υπάρχει ένα ποσοστό
γύρω στο 15% των φαρµακοποιών που συνεχίζουν το πάρτι,
παρά την ύπαρξη του νέου συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί µετά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του συστήµατος είναι γνωστοί οι αριθµοί
µητρώου και τα ΑΜΚΑ των ασφαλισµένων και στο γιατρό και
στον φαρµακοποιό και συνεχίζουν, χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο
ασφαλισµένος, να συνταγογραφούν µεταξύ τους.
Πρέπει λοιπόν, να γίνει προσπάθεια συνεργασίας δικής σας,
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, των αρµόδιων υπηρεσιών
και των ίδιων των συνδικαλιστικών οργάνων, ούτως ώστε να παταχθεί αυτό το µικρό ποσοστό των φαρµακοποιών, γιατί είναι εις
βάρος του συνόλου των ασφαλισµένων και των υπόλοιπων φαρµακοποιών που είναι ευσυνείδητοι και τηρούν τον όρκο τους.
Πιστεύω όµως ότι πέρα από αυτό και παράλληλα µ’ αυτό, µε
τη θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας ασφαλισµένου ώστε µόνο µε
αυτή να µπορεί να γίνει συνταγογράφηση, θα µπορείτε µέσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµφωνίας µε τράπεζα ή τράπεζες να γίνεται άµεσα από εδώ και
πέρα η πληρωµή της συνταγής µε τη λήψη του φαρµάκου στον
φαρµακοποιό και µέσω της κάρτας να γίνεται η αντίστοιχη ενέργεια.
Νοµίζω ότι αυτό θα είναι µία καινοτοµία που θα λύσει το πρόβληµα της συνταγογράφησης χωρίς τη γνώση του ασφαλισµένου και της άµεσης πληρωµής στο φαρµακοποιό ούτως ώστε να
µην υπάρχουν προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας.
Δεύτερον, χρειάζεται χρηµατοδότηση του συστήµατος για τις
παλαιές τουλάχιστον οφειλές. Έχει µπει στο δανειοδοτικό πρόγραµµα. Με την εκταµίευση της δόσης ελπίζουµε ότι αυτό θα
γίνει.
Πέρα από αυτό, έχω προτείνει στο Υπουργείο Οικονοµικών τις επόµενες ηµέρες θα το καταθέσω αναλυτικά, όπως µου ζήτησε και ο παριστάµενος Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης- αναλυτική πρόταση για τον αυτόµατο συµψηφισµό των οφειλών του
δηµοσίου, µε τη θέσπιση της επιταγής συµψηφισµού. Αυτό το
θέλουν οι φαρµακοποιοί, ούτως ώστε να µπορέσουν δικές τους
οφειλές ή µέσω των φαρµακευτικών εταιρειών να συµψηφίσουν
οφειλές ώστε να γίνει χρηµατοδότηση χωρίς την εκταµίευση
χρηµάτων από την πλευρά του δηµοσίου, χωρίς να περιµένουµε
πότε θα εκταµιευθεί η δόση.
Τέλος, σε σχέση µε το ζήτηµα της παρέµβασής σας προς τις
φαρµακευτικές εταιρείες, πρέπει να αυξήσουν το διάστηµα αποπληρωµής µέχρι να οµαλοποιηθεί η κατάσταση. Να αναλάβουν
και αυτές –γιατί είναι ίσως οι µόνες που δεν έχουν αναλάβει
ακόµα- το κόστος στο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουµε.
Κατά τα λοιπά, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται η συνεργασία όλων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος για τρία
λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όλες οι παρατηρήσεις είναι εύστοχες και θα
αξιοποιηθούν από την πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα αυτή την οποία
αναφέρατε για την κάρτα, µε την οποία θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τη χρηµατοδότηση της συνταγής.
Στις παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε σχετικά µε µικρό αριθµό
επίορκων ιατρών και φαρµακοποιών, ήδη παρακολουθούµε από
πολύ κοντά την υπόθεση και εντός των ηµερών θα είµαι σε θέση
να προβώ σε ανακοινώσεις και όχι µόνο.
Σε ό,τι αφορά το συµψηφισµό, γνωρίζετε ότι είναι µία ιδέα η
οποία συζητείται και πριν από τις εκλογές. Είναι όµως οι συνάδελφοι αρµόδιοι Υπουργοί επί των Οικονοµικών οι οποίοι θα αποφασίσουν τη συγκεκριµένη διαδικασία. Εγώ, ως Υπουργός
Υγείας, περιορίζοµαι να δηλώσω ότι υποστηρίζω αυτήν την δυνατότητα εξεύρεσης λύσης και την εφαρµογή της πρότασης την
οποία αναφέρατε.
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις µε τις εταιρείες εµπορίας φαρµάκων
και τη φαρµακοβιοµηχανία, υπάρχουν στη διάθεσή µας εργαλεία
πολιτικής µε τα οποία επιχειρούµε να επιτύχουµε µία ισορροπία
στην αγορά. Γνωρίζετε, ότι όταν η φαρµακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα 240 εκατοµµύρια ευρώ µηνιαίως, τότε µπορούµε να
εφαρµόσουµε και εφαρµόζουµε τις διαδικασίες του claw back,
της επιστροφής αυτής της υπέρβασης, και του rebate το οποίο
µπορούµε να εισπράξουµε και από τις εταιρείες και από τους
φαρµακοποιούς.
Άρα, λοιπόν, η φαρµακοβιοµηχανία θα καταβάλει το δικό της
τίµηµα. Χρειάζεται, εποµένως, όπως πολύ σωστά επισηµάνατε,
να δώσουµε τη µάχη στη βάση του προβλήµατος, στην υπόθεση
των τιµών. Και εκεί στρέφουµε τις προσπάθειες µας, ούτως ώστε
να µην είναι αναγκαία η επιβολή του claw back και του rebate για
να υπάρξει ισορροπία, να επιτύχουµε τη µείωση των τιµών και να
εξασφαλίσουµε το ευεργέτηµα της δυνατότητας να χρηµατοδοτούµε µε τα κεφάλαια του ΕΟΠΥΥ τους άλλους προµηθευτές της
υγείας.
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Γνωρίζετε –και δεν θα αναφερθώ γιατί δεν µου το επιτρέπει ο
χρόνος- τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτείται ο ΕΟΠΥΥ. Χρηµατοδοτείται µέσα από τα ταµεία και την κρατική επιχορήγηση.
Δυστυχώς οι ασφαλιστικές εισφορές περιορίζονται όσο η ύφεση
εξακολουθεί να παραµένει στη χώρα, να σηµειώνει µεγάλες τιµές
και κατ’ επέκταση να απονεκρώνεται η αγορά. Μόνο από την
υπόθεση της οικοδοµής από την οποία εργάζονται εκατόν
τριάντα επαγγέλµατα το ΙΚΑ έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγµα.
Τέλος, προς αυτήν την κατεύθυνση εξαντλούµε κάθε δυνατότητα. Έχουµε υποβάλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Θα συζητηθούν ενόψει της σύνταξης του νέου
προϋπολογισµού. Δεν είµαι έτοιµος να προβώ σε ανακοινώσεις.
Μία τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε.
Εάν δεν υπάρξει αυτό το οποίο κι εσείς ευχηθήκατε και εγώ
κατέθεσα ως δήλωση-πρόκληση µε την πρωτοµιλία µου, δηλαδή
να συνεννοηθούµε όλοι µαζί στη χώρα πάνω σε προβλήµατα τα
οποία δεν επιδέχονται ιδεολογικών, πολιτικών ή όποιων άλλων
ερµηνειών χάρη της αντικειµενικότητας των διαστάσεων τους,
να ξέρετε ότι και δυνατότητες να αντιδράσουµε διαθέτουµε και
βεβαιώνουµε τους πολίτες ότι δεν θα στερηθούν το φάρµακο
που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα εκεί που έχουν ανάγκη και πάσχουν
από βαριές ασθένειες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι ο κ. Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης µε επιστολή του
στον Πρόεδρο της Βουλής ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας για
µετάβαση του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η τέταρτη µε αριθµό 186/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου Χαϊκάλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση
επιδόµατος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 182/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τον Υπουργό Υγείας
σχετικά µε την ανάγκη βελτίωσης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Λακωνίας.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Η συνάδελφος κ. Φεβρωνία Πατριανάκου έχει το λόγο για τρία
λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η υγεία στη Λακωνία είναι «στο κόκκινο». Το πρόβληµα επιτάθηκε ιδιαίτερα κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες. Γνωρίζετε ότι ο Νοµός Λακωνίας κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες είναι νοµός µεγάλης εσωτερικής και
εξωτερικής µετανάστευσης. Ο απόδηµος ελληνισµός έρχεται να
επισκεφθεί ξανά τον τόπο του. Τα παιδιά έρχονται να επισκεφθούν τους ηλικιωµένους γονείς τους και να κάνουν διακοπές µε
τις οικογένειές τους. Ο πληθυσµός υπερδιπλασιάζεται, όπως και
η τουριστική κίνηση.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των γιατρών, το νοσοκοµείο εκτελούσε εφηµερίες. Όσον αφορά το Παιδιατρικό και το Καρδιολογικό Τµήµα, για πάνω από τις µισές µέρες -δεκαεφτά µέρες- δεν
υπήρχε εφηµερεύων γιατρός. Το Ορθοπαιδικό Τµήµα πάνω από
δέκα µέρες δεν είχε εφηµερεύοντα γιατρό. Το αποτέλεσµα ήταν
περιστατικά ασθενών που έσπασαν το χέρι τους την Παρασκευή
και τους ζητούσαν να περάσουν από το νοσοκοµείο τη Δευτέρα.
Είχε δηµιουργηθεί ένα αδιέξοδο και οι πολίτες, οι ασθενείς οδηγούνταν στο να εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο εκτός νοµού,
µε αποτέλεσµα υπέρογκα κόστη γι’ αυτούς και για τις οικογένειές τους και επιπλέον αναβίωση της πελατειακής σχέσης.
Εξαιρετικά µεγάλες είναι οι ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό. Η
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού των Μολάων δήλωνε ολιγοήµερη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών της.
Επίσης, η υποστελέχωση των κέντρων υγείας και των περιφε-
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ρειακών ιατρείων από έλλειψη αγροτικών ιατρών δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην εξυπηρέτηση της πρωτοβάθµιας φροντίδας των ηλικιωµένων, κυρίως εκτός αστικών κέντρων. Όµως
και λόγω του θέµατος της συνταγογράφησης, που είναι µια εκσυγχρονιστική µεν κίνηση αλλά ταυτόχρονα έχει λειτουργικές
αδυναµίες, οι ηλικιωµένοι στο νοµό έχουν τεράστια προβλήµατα
εξυπηρέτησης. Και βεβαίως είναι περιττό να σας αναφέρω –το
προαναφέρατε και σε άλλες ερωτήσεις- την αδυναµία των ασφαλιστικών ταµείων να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τα χρέη
τους, µε αποτέλεσµα να έχουν οδηγήσει σήµερα τα νοσοκοµεία
σ’ αυτήν την ασφυξία.
Τα ζητήµατα που θέτω, λοιπόν, είναι τα εξής: Πρώτον, πόσο
γρήγορα µπορεί να γίνει η κάλυψη των αγροτικών ιατρείων και
δεύτερον, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής χρεών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τα νοσοκοµεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Υγείας κ. Λυκουρέντζος για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, τα προβλήµατα του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας είναι σε όλους µας γνωστά. Μας γεµίζουν λύπη αλλά και
αποφασιστικότητα να αγωνιστούµε για να διορθώσουµε την υφιστάµενη κατάσταση και να συνεχίσουν οι µονάδες υγείας να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, τις οποίες οφείλουµε στο επιστηµονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των
νοσοκοµειακών µονάδων και των κέντρων υγείας, και βεβαίως να
εξασφαλίσουµε, όπως είπα και στην προηγούµενη απάντησή
µου, το φάρµακο στους ασθενείς.
Όµως ποια είναι η πραγµατικότητα; Είναι η πραγµατικότητα
της απουσίας πόρων που θα µπορούσαν να έχουν διατεθεί. Είναι
η ανορθολογική ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η
οποία επαυξάνει τη ζήτηση πόρων. Είναι, επίσης, το γεγονός ότι
η χώρα βρίσκεται σ’ αυτήν τη δεινή οικονοµική κατάσταση και
για καθεµία καινούργια πρόσληψη θα πρέπει να έχουµε είτε
πέντε είτε δέκα αποχωρήσεις.
Όµως δεν µένουµε θεατές µπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση.
Εξασφαλίσαµε κατ’ αρχάς, την αποπληρωµή των εφηµεριών
µέχρι την 30η Ιουνίου, σε µία προσπάθεια στην οποία επιδοθήκαµε, διότι οι εφηµερίες είχαν υπερβεί κατά πολύ το προβλεπόµενο κονδύλι για το πρώτο εξάµηνο του 2012.
Εξασφαλίσαµε στη συνέχεια και προκηρύξαµε τετρακόσιες θέσεις επικουρικών ιατρών, µε προτεραιότητα την επαρχία. Μεταξύ
αυτών των θέσεων προβλέπονται προσλήψεις επικουρικών ιατρών για το Νοσοκοµείο των Μολάων και το Νοσοκοµείο της
Σπάρτης.
Σε ό,τι αφορά όµως τους αγροτικούς ιατρούς, τα στοιχεία της
υπηρεσίας µού λένε ότι στις 20 Ιουλίου προκηρύχθηκαν είκοσι
οκτώ θέσεις αγροτικών ιατρών στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία του νοµού σας και καλύφθηκαν δυστυχώς
µόνον οκτώ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Για τους αγροτικούς ιατρούς υπάρχουν εξασφαλισµένες πιστώσεις. Δεν ακυρώσαµε
ούτε µία περίπτωση.
Σε νέα προκήρυξη στις 31 Αυγούστου 2012, η οποία λήγει την
Πέµπτη 13/9, πάλι συµπεριλάβαµε θέσεις αγροτικών ιατρών σε
όσες δεν καλύφθηκαν µε την προηγούµενη προκήρυξη.
Είναι µια νέα ανάγκη η οποία γεννάται, για την οποία δεν είµαι
σε θέση να ανταποκριθώ αφού απαιτείται η εθελοντική προσφορά, αποδοχή εκ µέρους των νέων ιατρών, της θέσεως των
αγροτικών ιατρείων. Σας διαβεβαιώνω πάντως ότι παρακολουθούµε από κοντά τα προβλήµατα. Δεν είµαι σε θέση να σας υποσχεθώ λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανησυχίες σας και τα ερωτήµατά σας ότι αύριο θα γίνουν προσλήψεις.
Σας λέγω ότι αυτή είναι η πραγµατικότητα, σε αυτήν την πραγµατικότητα δίνουµε τη µάχη. Και στο µέτρο του δυνατού ό,τι µπορούµε να επιτύχουµε, το επιτυγχάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα συνάδελφος για τρία λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζουµε
όλοι την καθηµερινή µάχη που δίνετε και µάλιστα για προβλή-
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µατα, τα οποία παραλάβατε και δεν φέρετε καµµία, απολύτως
ευθύνη. Οι λόγοι για τους οποίους έχουµε οδηγηθεί σήµερα στην
κατάσταση αυτή, πολύ σωστά αναλύθηκαν από εσάς. Όµως, εγώ
είµαι υποχρεωµένη να σας µεταφέρω την πραγµατική εικόνα
όπως αυτή σήµερα υπάρχει στο Νοµό Λακωνίας και στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια
περίθαλψη.
Μόνο από τα ασφαλιστικά ταµεία οι υποχρεώσεις προς το Νοσοκοµείο Σπάρτης είναι 13.480.000 ευρώ και από αυτά έχουν εισπραχθεί µόνο 1.122.000 ευρώ. Αντιστοίχως, τα ασφαλιστικά
ταµεία οφείλουν στο Νοσοκοµείο Μολάων 5.700.000 ευρώ και
από αυτά αν εξαιρέσουµε την επιχορήγηση του κράτους έχουν
δοθεί µόνο 143.000 ευρώ.
Έχουµε µπει σε φαύλο κύκλο στην υγεία, όπως αυτός περιγράφεται και στην οικονοµία: Χρωστάνε τα ασφαλιστικά ταµεία,
τα νοσοκοµεία χρωστάνε στους προµηθευτές, οι προµηθευτές
δεν παραδίδουν υλικά, δεν πληρώνονται οι εφηµερίες, δεν πληρώνονται οι υπερωρίες. Και είµαστε διαρκώς µέσα σε αυτόν τον
φαύλο κύκλο.
Σε αυτόν τον αγώνα είµαστε συµπαραστάτες και συµµέτοχοι.
Δεν ζητάµε αύριο, να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβληµα. Αυτό
που επιζητούµε και επιδιώκουµε είναι µε ποιο τρόπο θα µπορέσει
να µπει ένα χρονοδιάγραµµα επίλυσης αυτών των ζητηµάτων και
να σπάσουµε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Από εµάς έχετε την αµέριστη βοήθεια και συµπαράσταση.
Για τους αγροτικούς γιατρούς πράγµατι, υπάρχει πρόβληµα.
Ο νοµός λειτουργεί σαν να έχει χαρακτηριστικά παραµεθορίου.
Στους αγροτικούς γιατρούς αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία που εγώ έχω πράγµατι, το 37% των θέσεων των αγροτικών
ιατρείων και των περιφερειακών ιατρείων είναι ακάλυπτο. Μόνο
το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, το οποίο είναι κλειστό, είχε το 75%
των θέσεων των αγροτικών ιατρών ακάλυπτο.
Πράγµατι, τις προκηρύξατε. Πράγµατι, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας µας είπε ότι θα τις προκηρύξει. Αλλά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγροτικοί ιατροί που αναγκάζονται
λόγω των ελλείψεων, µε πενιχρή αποζηµίωση, να καλύπτουν µε
δικές τους δαπάνες τις µετακινήσεις από χωρίον εις χωρίον και
ηλικιωµένοι αντίστοιχα, να στοιβάζονται ατέλειωτες ώρες µε καύσωνα προκειµένου να γίνει η συνταγογράφηση είναι κάτι, το
οποίο δεν µπορεί να σηκώσει ούτε ο νέος αγροτικός γιατρός. Και
νοµίζω ότι εκεί µια λύση είναι:
Πρώτον, να προκηρύξετε επί θητεία θέσεις.
Και δεύτερον, να λύσουµε τα καθηµερινά, βιοτικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι αγροτικοί γιατροί, τα νέα παιδιά, που έρχονται στο νοµό.
Το τρίτο που έχουµε ανάγκη είναι να ξανααισθανθεί πάλι ο
συνταξιούχος και ο ηλικιωµένος ότι δεν είναι πολίτης δεύτερης
κατηγορίας.
Θα πρέπει επίσης, να επισηµάνω ότι υπάρχει µια µεγάλη αγωνία και ανησυχία από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο νοσοκοµεία,
τα οποία θα µπορούσαν να καλύπτουν κατά 90% τις ανάγκες του
τοπικού πληθυσµού και που σήµερα λόγω της οικονοµικής αδυναµίας, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του νοµού, ακόµη
και εκτός τουριστικής περιόδου. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι
θα πρέπει να κάνουµε µία –θα έλεγα- σύσκεψη είτε στο Υπουργείο σας είτε επιτόπιο µε όλους τους φορείς ώστε να αναλυθούν
τα ιδιαίτερα κίνητρα και οι τοπικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά
τα δύο νοσοκοµεία και τα περιφερειακά ιατρεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και θα κλείσω µε µια δική σας φράση, που µε καλύπτει απόλυτα: «Να επιτύχουµε την επιβίωση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας χωρίς εκπτώσεις, τη σωστή λειτουργία του, χωρίς να λείψει στον πολίτη η άνετη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και
στο φάρµακο».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η τελευταία φράση, την οποία διατυπώσατε, κυρία συνάδελφε, είναι το δόγµα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υγείας: άµεση και άνετη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες
υγείας.
Είµαι Υπουργός Υγείας και όχι Υπουργός Οικονοµικών. Υποχρεώνοµαι όµως καθηµερινά, προκειµένου να υποστηρίξω το
αγαθό της υγείας, να ασχολούµαι µε τους αριθµούς και αυτό
διότι όσο και αν το πιστεύουµε και το θέλουµε και είµαστε αποφασισµένοι να προσφέρουµε γενναιόδωρα στον ελληνικό λαό το
αγαθό της υγείας µε τις υπηρεσίες του εθνικού συστήµατος πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τις οικονοµικές µας δυνατότητες, διότι
τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους –εξήγησα και προηγουµένως-, το στερούνται λόγω της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις, επίσης, οφείλονται στην έλλειψη αυτών
των πόρων, τους οποίους στερείται εν συνεχεία ο ΕΟΠΥΥ.
Όµως, εδώ παρεµβαίνει η πολιτεία. Έχουµε ήδη προβλέψει
1.400.000.000 από τον τακτικό προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων. Όπως µε πληροφορούν οι υπηρεσίες,
η χρηµατοδότηση εξελίσσεται οµαλά. Θεωρούµε ότι είναι ικανή
αυτή η χρηµατοδότηση να µας εξασφαλίσει τα στοιχειώδη και
αναγκαία για τη λειτουργία των νοσοκοµείων και εν συνεχεία µε
ενέργειες, τις οποίες και εκδηλώνουµε δηµοσίως, αλλά και άλλες
–µε τη µορφή συνεργασιών µεταξύ των συναδέλφων Υπουργώνείµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε µε το νέο προϋπολογισµό
τις επαυξηµένες δαπάνες, τις οποίες γεννά το εθνικό σύστηµα.
Όµως, αυτό που θέλω να σηµειώσω είναι ότι δεν είναι δυνατόν
από καµµία πλευρά να αντιµετωπίζεται η κρισιµότητα της χρηµατοδότησης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε τις λογικές του
παρελθόντος είτε αυτό αφορά την ίδια την πολιτική ηγεσία, τους
εταίρους µας στην υγειονοµική κοινότητα, τις συνδικαλιστικές
τους εκφράσεις είτε την –µε την ευρεία έννοια- αγορά υγείας,
τους προµηθευτές µας και αυτό διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα,
η οποία υπήρχε στο παρελθόν, να χρηµατοδοτούµε τις υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρουµε ως πολιτεία στην παιδεία, στη Δηµόσια Διοίκηση, στην υγεία µε δανεισµό.
Αυτή η λογική έφερε την κρίση χρέους και εν συνεχεία την
κρίση δανεισµού της χώρας. Αυτό πρέπει να το πάρουµε απόφαση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χρηµατοδοτούµε τις υπηρεσίες που θέλουµε να προσφέρουµε στους πολίτες, χωρίς να
διαθέτουµε τον απαιτούµενο πλούτο από την εισφορά των Ελλήνων φορολογουµένων. Όσο συνειδητοποιούµε αυτήν την
ανάγκη τόσο είναι βέβαιο ότι η κάθε µία και ο καθένας συνεισφέρουµε στην αντιµετώπιση της κρίσης.
Σας βεβαιώνω, λοιπόν, πως µε ό,τι δυνατότητες διαθέτουµε,
σπεύδουµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, στα οποία αναφερθήκατε –και µιλώ και γενικότερα, πέραν της Λακωνίας- για
να ξέρετε ότι η στάση µας είναι ειλικρινής και ξεκάθαρη. Δεν ανήκουµε σε οµίλους, δεν εκπροσωπούµε συµφέροντα, δεν έχουµε
δεσµεύσεις, δεν έχουµε εξαρτήσεις. Αντιµετωπίζουµε την υπόθεση µε εθνικό στοχασµό και εκπλήρωση χρέους προς την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 169/3-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του
Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου
Κέρκυρας.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γκερέκου για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή της.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας στην Κέρκυρα µεταξύ άλλων βρίσκεται και ένα ακίνητο που εδώ και πολλές δεκαετίες στεγαζόταν το Γενικό
Νοσοκοµείο της Κέρκυρας.
Το συγκεκριµένο ακίνητο, µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο, έχει
έκταση περίπου δεκατέσσερα στρέµµατα. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας και όπως εύκολα είναι αντιληπτό
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εξαιτίας αυτής της τόσο σηµαντικής λειτουργίας που είχε, της
παροχής υπηρεσιών υγείας, «αιµοδοτούσε» οικονοµικά ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.
Σήµερα, µετά από ενάµιση χρόνο -και περισσότερο- που έχει
περάσει µετά την απαραίτητη µετεγκατάσταση του παλαιού νοσοκοµείου στο νέο, δυστυχώς, δεν έχει ακόµη βρεθεί µια λύση
για την αξιοποίηση αυτού του κτηρίου.
Θα πρέπει να σας αναφέρω πως τα σηµάδια από την οικονοµική υποβάθµιση που βιώνει η ευρύτερη περιοχή, είναι πια ορατά
σε όλους µας. Οι ελάχιστοι επιχειρηµατίες που έχουν µείνει –
γιατί πάρα πολλά µαγαζιά έχουν κλείσει σε αυτήν την περιοχήπου µε πάρα πολλές θυσίες κρατούν ακόµη τις επιχειρήσεις
τους, βρίσκονται κυριολεκτικά σε αδιέξοδο.
Προτάσεις έχουν γίνει βεβαίως πολλές και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από άλλους φορείς και από το Εµπορικό
Επιµελητήριο. Η επικρατέστερη όµως κατά τη γνώµη µου –αλλά
όχι µόνο τη δική µου, αλλά και πολλών άλλων φορέων, της πλειοψηφίας θα έλεγε κανείς- και η πλέον ώριµη προς υλοποίηση
αφορά την παραχώρηση αυτού του οικοπέδου για την ανέγερση
του αστυνοµικού µεγάρου της Κέρκυρας. Ένα πρόβληµα, κύριε
Υπουργέ, που µας απασχολεί είκοσι και πλέον χρόνια στο νησί.
Θα πρέπει να σας πω ότι και όλοι οι αστυνοµικοί υπάλληλοι
συµφωνούν µε αυτήν την επιλογή και η διοίκηση του νοσοκοµείου και επαγγελµατικοί και επιχειρηµατικοί φορείς. Επιπλέον
θα πρέπει να σας πω ότι είχαµε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Υγείας, της προηγούµενης ηγεσίας και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεως συνεργασίας. Και βεβαίως και ο Βουλευτής Κέρκυρας και νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδιας, απ’
ότι γνωρίζουµε, συµφωνεί µε αυτήν την άποψη.
Παραλίγο να είχε υλοποιηθεί. Πάρα πολύ λίγο µας έλειπε γι’
αυτό. Δυστυχώς, εξαιτίας των διπλών εκλογών που έγιναν, µείναµε αυτήν τη στιγµή ακριβώς µετέωροι.
Και θέλω να πιστεύω ότι εσείς, κύριε Υπουργέ -και σας ρωτώ
ευθέως- είστε διατεθειµένος να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία ούτως ώστε να βρεθεί επιτέλους αυτή η λύση µετά από είκοσι χρόνια και για ολόκληρη την περιοχή αλλά και για να λύσει
το πρόβληµα του ίδιου του στεγαστικού των υπηρεσιών της
Αστυνοµίας;
Μην ξεχνάµε ότι η Κέρκυρα είναι ένα τουριστικό νησί, ένα νησί
µε ιδιαιτερότητες, µε µοναδικό πολιτιστικό και γεωπολιτικό φορτίο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο προκειµένου να
απαντήσει έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Αλέξανδρος Λυκουρέντζος
για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με συγχωρείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Παρακαλώ.
Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση την οποία
υποβάλατε. Και είναι σε συνέχεια του ενδιαφέροντος δύο εκλεκτών και αγαπηµένων σε µένα συναδέλφων, εσάς και του κ. Δένδια. Διότι, µε τις πρωτοβουλίες σας έχετε αναδείξει την υπόθεση
της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του παλαιού νοσοκοµείου
της Κέρκυρας, αξιοποίηση οπωσδήποτε επωφελής για το δηµόσιο συµφέρον.
Και πέραν της δικής σας προτάσεως, την οποία σπεύδω να
αναφέρω ότι αποδέχοµαι, χρειάζεται να σηµειώσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη µού έχει στείλει έγγραφο µε το
οποίο προτείνει την εγκατάσταση και άλλων υπηρεσιών, οι
οποίες σήµερα εκεί όπου έχουν στεγαστεί καταβάλλουν ενοίκιο
και αυτό είναι µία δαπάνη για το δηµόσιο ταµείο.
Χρειάζεται να σας πω ότι η κοινή στάση η δική σας, του συναδέλφου αλλά και όλων των παραγόντων της Κέρκυρας µας διευκολύνει στο να πάρουµε την κατάλληλη απόφαση και θα την
πάρουµε σύντοµα. Θέλω, όµως, να σας γνωστοποιήσω ότι πρέπει µέχρι τις αρχές Οκτωβρίου να το έχουµε πράξει και γι’ αυτό
θα συνεργαστούµε τις επόµενες ηµέρες και µαζί.
Με τον τελευταίο νόµο µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες της
πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας, οι αρµοδιότητες της πρό-
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νοιας µετέφεραν και τους οργανισµούς οι οποίοι ανήκουν στη
Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και ως εκ
τούτου έχουν µεταφερθεί και οι οργανισµοί στους οποίους ανήκουν τα κτήρια. Είναι µια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν.
Σε αυτή, λοιπόν, την καινούργια ανάγκη η οποία προκύπτει σας
βεβαιώνω ότι τις επόµενες ηµέρες και όχι εβδοµάδες θα συνεργαστούµε έτσι ώστε να προσδιορίσουµε το χρονοδιάγραµµα
εντός του οποίου θα ληφθεί η απόφαση. Διότι έχετε πάρα πολύ
δίκιο όταν µου λέτε ότι λόγω των τελευταίων εκλογικών αναµετρήσεων δεν κατέστη δυνατόν να έχει παραδοθεί το κτήριο, οι
εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας και να µπορούν να αξιοποιηθούν.
Πρέπει να σας πω ότι εκτός της δικής σας ιδέας, υπάρχουν
και προτάσεις για αξιοποίηση µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας.
Αυτά θεωρώ ότι ναι µεν µπορεί να συζητούνται, αλλά προέχει
να ανταποκριθούµε στην πρόταση την οποία µας υποβάλατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γκερέκου για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούµε
για την ειλικρινή κατανόηση.
Συµφωνώ απολύτως να ξεκινήσουµε από το συγκεκριµένο.
Είµαι ευτυχής που και ο συνάδελφος και Υπουργός κ. Νίκος Δένδιας θέλει ολιστικά να δώσει µία λύση σε αυτήν την περίπτωση.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, από εκεί.
Μέσα στην προσπάθεια που κάναµε για να βρούµε αυτήν τη
λύση συναντήσαµε αρκετά εµπόδια και µε τον κ. Τιµοσίδη, τον
Υφυπουργό και µε τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γιατί υπάρχει ένα νοµοθετικό κενό. Πράγµατι, είναι αρκετά µπλεγµένο το όλο ζήτηµα σε σχέση µε το πώς
µπορεί να γίνει µία παραχώρηση ή µία –αν θέλετε- κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό δεν προβλέπεται από το νόµο.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει µία προγραµµατική σύµβαση ανάµεσα
στους φορείς. Σήµερα ο νόµος δίνει αυτό το δικαίωµα στην περιφέρεια ή στο δήµο. Όµως, µπορεί να βρεθεί ένας τρόπος,
όπως γνωρίζετε και εσείς, να γίνει ακόµη και µε τα Υπουργεία
µία προγραµµατική σύµβαση παραχώρησης για πενήντα ή περισσότερα χρόνια στο συγκεκριµένο οργανισµό.
Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή µε την
απόφαση της ολοκλήρωσης και υλοποίησης –και θα ήθελα να
έχουµε εδώ ένα χρονοδιάγραµµα, µου δώσετε ήδη, βέβαια- στις
αρχές Οκτώβρη πρέπει να έχει λυθεί αυτό το πρόβληµα, για να
γνωρίζει και ο κόσµος πότε µπορεί να περιµένει τη λύση του προβλήµατός του.
Έχουµε, πράγµατι, µία σπατάλη χρηµάτων σε αυτές τις δύσκολες ώρες -και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουµε περισσότερο350.000 ευρώ ετησίως γι’ αυτά τα διάσπαρτα οικήµατα όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αστυνοµίας στο νησί µας. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρέπει να βρεθεί αυτή η λύση είτε µε δάνειο
είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο και καθόλου να µην επιβαρυνθεί η οικονοµία της χώρας αυτές τις δύσκολες στιγµές. Αντίθετα,
αυτή η λύση θα µπορέσει να βοηθήσει περισσότερο.
Θεωρώ ότι και µε µια νοµοθετική ίσως παρέµβαση µπορεί να
λυθεί αυτό το πρόβληµα γενικότερα. Σε λίγους µήνες στο νησί
µας ελευθερώνεται το Δικαστικό Μέγαρο. Έχουµε την ευτυχία,
επιτέλους, µετά από πολλά χρόνια, να έχουµε ένα καινούργιο Δικαστικό Μέγαρο. Τι θα το κάνουµε; Πώς θα το αξιοποιήσουµε;
Πρέπει να βρεθεί εκείνη η νοµοθετική φόρµα που να µπορεί να
διευκολύνει και εσάς αλλά και την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση για περαιτέρω διαδικασίες τέτοιου τύπου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ την κυρία
συνάδελφο.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος για να απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία κριθεί αναγκαία,
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θα εκδηλωθεί εκ µέρους µου, εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή αν πρόκειται να ρυθµιστούν διά
του νόµου πεδία τα οποία σήµερα δεν έχουν ρυθµιστεί, αυτό θα
αποτελέσει αντικείµενο συνεννοήσεως µε εσάς και µε τους εκπροσώπους των φορέων της Κέρκυρας, ούτως ώστε να καταλήξουµε στο ποια θα είναι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία για να
δώσει λύση στο πρόβληµα.
Στη σηµερινή εποχή συζητάµε υπό το βάρος των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και όλοι είµαστε πεπεισµένοι ότι πρέπει να
εξεύρουµε λύση εκεί όπου στο παρελθόν γυρίζαµε την πλάτη
µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η αναπτυξιακή στρατηγική του
Υπουργείου Υγείας συµπεριλαµβάνει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι
η αξιοποίηση της περιουσίας που βρίσκεται στη δικαιοδοσία µας
και ο άλλος είναι ο τουρισµός υγείας, κάτι το οποίο ενδιαφέρει
ιδιαιτέρως την Κέρκυρα. Προσπάθειά µας είναι να κερδίσουµε
επισκέπτες οι οποίοι θα επιθυµούν να απολαύουν υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα και δεν θα έχουν κατ’ αρχάς ως κίνητρο τις
ούτως ή άλλως υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αλλά θα
έχουν ως κίνητρο και τους φηµισµένους τόπους τουρισµού της
πατρίδας µας. Η Κέρκυρα κατατάσσεται µεταξύ αυτών.
Γι’ αυτό, λοιπόν, διά της ερωτήσεώς σας ανακοινώνω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι επεξεργαζόµαστε το νοµοσχέδιο για
τον τουρισµό υγείας στην Ελλάδα, παρακολουθούµε όλα τα επιτυχηµένα παραδείγµατα τα οποία έχουν εκδηλωθεί στην Ευρώπη
και στη Μεσόγειο. Θα είµαστε σε θέση να καταθέσουµε στη
Βουλή ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα προσελκύει επενδύσεις στον
τουρισµό υγείας. Θα είναι ένα νοµοσχέδιο της ανοικτής οικονοµίας της αγοράς, που θα βλέπει προς το µέλλον µε θάρρος και
τόλµη, χωρίς φόβο, χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς προκαταλήψεις.
Είναι ανάγκη να προσελκύσουµε στην Ελλάδα επενδύσεις, να δηµιουργήσουµε υποδοµές οι οποίες θα επιτρέψουν την προσέλκυση των επενδύσεων. Θα ήθελα να ξέρετε ότι αυτό θα το
υπηρετήσουµε από την πλευρά µας.
Άρα να διαµηνύσετε στις συµπατριώτισσες και τους συµπατριώτες σας ότι τα όποια δηµόσια κτήρια υπάρχουν εκεί, θα αποτελέσουν αντικείµενο αξιοποίησης από το Ταµείο Αξιοποίησης
Δηµόσιας Περιουσίας, αλλά θα µπορούν και να ενταχθούν στο
νόµο, τον οποίο συντόµως θα καταθέσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Τουρισµού για συζήτηση και έγκριση από
την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Ακολουθεί η πέµπτη µε αριθµό 201/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστου
Παππά προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές επιβαρύνσεις στις πολύτεκνες οικογένειες.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παππά θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, µε είχαν ειδοποιήσει ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν θα συζητηθεί η ερώτηση και επί λέξει µου είπαν «ξέρετε,
κύριε Παππά, έχουµε την τρόικα».
Είστε εδώ. Άρα τα τελειώσατε, τα είπατε, τα συµφωνήσατε!
Κύριε Υπουργέ, η Χρυσή Αυγή και πλέον και ο ελληνικός λαός
καταλαβαίνουµε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησής
σας. Δεν είναι ο ελληνικός λαός, δεν είναι οι παραγωγικοί Έλληνες. Διαφορετικά, δεν θα σπρώχνατε το λαό στην ανεργία, στη
δυστυχία, στην ανέχεια. Κόβετε τις συντάξεις από τα περήφανα
γηρατειά. Αναγκάζετε τους ασφαλισµένους να αγοράζουν οι ίδιοι
τα φάρµακά τους και να πληρώνουν οι ίδιοι τους γιατρούς τους,
σαν να µην ήταν ποτέ ασφαλισµένοι.
Πού πήγαν οι εισφορές δεκαετιών, κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών; Και τώρα, κόβετε ουσιαστικά και τα πενιχρά επιδόµατα
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που λάµβαναν οι πολύτεκνοι, δηλαδή 44 ευρώ το µήνα. Κι όλα
αυτά συµβαίνουν µέσα σε έναν πληθωρισµό που καλπάζει, µέσα
σε µία ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Αλήθεια, τόσο αποτιµάτε τις ανάγκες ενός παιδιού, εισάγοντας εισοδηµατικά κριτήρια µέχρι
10.000 ευρώ το χρόνο; Αλήθεια, πού ζείτε;
Αυτό το επίδοµα δεν είναι προνοιακό, όπως το εµφανίζετε.
Έχει θεσπιστεί και είναι κίνητρο, ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι
και οι νέες να αποκτήσουν τρίτο και τέταρτο παιδί. Εσείς τι κάνετε; Ποια είναι τα αναγκαία µέτρα που υποχρεώνεστε ως πολιτεία να λαµβάνετε για την προστασία και τη δηµογραφική
πολιτική; Εσείς, µε την πολιτική σας και στο θέµα των πολυτέκνων, όχι µόνο δεν βοηθάτε το λαό αλλά τον σκοτώνετε. Δύο
απόπειρες αυτοκτονίες την ηµέρα έχουµε αυτήν τη στιγµή στην
Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή είναι η φροντίδα σας
για το λαό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η εξόντωσή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ίδιο το Σύνταγµα προστατεύει την ελληνική οικογένεια.
Σειρά αποφάσεων του Συµβουλίου Επικρατείας έχουν χαρακτηρίσει αντισυνταγµατικές τις διατάξεις περί θέσπισης εισοδηµατικών κριτηρίων στο πολυτεκνικό επίδοµα. Αντισυνταγµατικές!
Εσείς τι κάνετε; Τώρα που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να
στηριχθεί η ελληνική οικογένεια, τώρα που µε τις δικές σας πολιτικές εσείς και οι εταίροι σας διογκώσατε την ανεργία, έρχεστε
να περικόψετε και το επίδοµα πείνας που λαµβάνουν οι ήρωες
της καθηµερινής ζωής, οι Έλληνες πολύτεκνοι!
Κύριε Υπουργέ –και τελειώνω- στα εισοδήµατα των πολυτέκνων δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εισοδηµατικό κριτήριο, γιατί
αυτό το επίδοµα, όπως προείπα, είναι κίνητρο. Όταν η µέση ελληνική οικογένεια έχει ένα ή δύο παιδιά, αυτό είναι το κίνητρο
για να προχωρήσουν σε τρίτο ή τέταρτο. Τώρα, µε τις πολιτικές
σας, όχι µόνο δεν κάνουν κανένα παιδί, αλλά δεν παντρεύονται
κιόλας!
Κύριε Υπουργέ, οι πολυµελείς οικογένειες είναι αυτές που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία. Παραδοσιακά οι πολύτεκνοι δηµιουργούν Έλληνες µε εθνική συνείδηση και αρχές. Είναι οι συµπατριώτες µας που δεν σκέφτονται µε βάση το «εγώ», αλλά το
«εµείς».
Σας καλούµε, λοιπόν, να απαντήσετε και να σκεφτείτε και εσείς
µε βάση το «εµείς» και όχι το «εγώ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σήµερα, ξέρουν όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι ο δείκτης γονιµότητας έχει κατρακυλήσει στο 1%1,2%, όταν η ανανέωση του πληθυσµού απαιτεί τουλάχιστον
2,1%. Η µόνη ελπίδα, λοιπόν, είναι η δηµιουργία πραγµατικών κινήτρων και όχι η αποψίλωση των ήδη υπαρχόντων, ώστε να στηριχθεί έστω στοιχειωδώς, έστω συµβολικά, η ελληνική οικογένεια
και δη η πολύτεκνη οικογένεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς να ξέρετε ότι όταν πρέπει να έρθω
στο Κοινοβούλιο, θα έρθω στο Κοινοβούλιο και όταν έχω µία υποχρέωση προς το ναό της δηµοκρατίας και προς την πατρίδα µου,
θα την εκτελέσω αυτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς δεν φακελώσαµε τους υπαλλήλους. Το είπε υπάλληλος του Υπουργείου. Εµείς δεν φακελώνουµε ούτε πάµε σε γραφεία κοµµάτων να φακελώνουµε
οπαδούς κοµµάτων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Στη
συνέχεια, θα ήθελα να σας απαντήσω ότι σε σχέση µε τα φορολογικά βοηθήµατα που υπάρχουν για τις ευαίσθητες κατηγορίες
συµπολιτών µας -νοµίζω ότι µπορώ να σας αναφέρω- υπάρχουν
συγκεκριµένες φορολογικές ιδιαιτερότητες, όπως, παραδείγµατος χάριν, υπάρχει κατ’ αρχάς, το αφορολόγητο των 5.000 για
τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Για
τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας, µε παιδιά µε ειδικές
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ανάγκες, πηγαίνει στις 9.000. Υπάρχει και άλλο αφορολόγητο
που ξεπερνάει αυτό. Μπορώ να σας το δώσω, αν θέλετε.
Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 6 απαλλάσσονται του
φόρου πλήρως και χωρίς εισοδηµατικό κριτήριο, το επίδοµα και
η σύνταξη της πολύτεκνης µητέρας, καθώς και το επίδοµα του
τρίτου τέκνου.
Προφανώς αναφέρεστε σε κάτι το οποίο είναι θέµα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Είναι ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει σοβαρά σε αυτές τις
δηµοσιονοµικές έκτακτες καταστάσεις την Κυβέρνηση, όπως και
εµένα µε απασχόλησε, όταν έδωσα κάποιες διευκολύνσεις στις
δόσεις για την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν κάποια εισοδηµατικά κριτήρια που πρέπει να µπαίνουν, για να µη
δίδονται σε κάποιους που, ενδεχοµένως, έχουν τη δυνατότητα
να ανταποκριθούν.
Σε ό,τι αφορά προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις που
µπορείτε να έχετε για τις πολύτεκνες οικογένειες, είµαστε πάντα
ανοιχτοί να τις ακούµε και αυτές µπορούν να αποτελέσουν και
αντικείµενο µιας µελλοντικής νοµοθετικής ρύθµισης στο πλαίσιο
της αναµόρφωσης της φορολογίας εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Οι προτάσεις µας, κύριε Υπουργέ, βρίσκονται στο πρόγραµµά µας. Πολύ ευχαρίστως, όπως θέλετε και
εσείς να µου φέρετε κάποια στοιχεία, να σας εγχειρήσω το πρόγραµµά µας και να δείτε τις προτάσεις µας.
Νοµίζω ότι δεν δώσατε κάποια ξεκάθαρη απάντηση, αλλά σίγουρα φαίνεται ξεκάθαρα από τις ενέργειες της Κυβέρνησής
σας, όπως και τις ενέργειες των προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων, ότι ουσιαστικά είναι σαν να µη θέλετε Έλληνες στην
Ελλάδα. Και ξέρετε γιατί; Διότι εµείς οι Έλληνες είµαστε ανυπότακτοι και πολύ απρόβλεπτοι. Ίσως δεν κάνουµε για τα γούστα
σας. Οι Έλληνες είναι µόνο για να σας πληρώνουν.
Είπατε για φορολογική απαλλαγή 5.000. Δεν πιστεύω να σοβαρολογείτε. Πληρώνουµε τους φόρους που µας έρχονται κάθε
φορά στο κεφάλι εντελώς αυθαίρετα, αντισυνταγµατικά και διαλύουν την καθηµερινότητά µας. Διαλύουν την καθηµερινότητα
κάθε νοµοταγούς πολίτη.
Ως προς το αν περάσετε τα νέα κριτήρια για τα πολυτεκνικά
επιδόµατα, ποιοι θα είναι οι νέοι δικαιούχοι; Ουσιαστικά, θα είναι
οι φοροφυγάδες, θα είναι οι λαθροµετανάστες, που αθρόα νοµιµοποιείτε και οι οποίοι δηλώνουν µηδενικά εισοδήµατα, θα είναι
οι Ροµά, που δεχόµεθα αθρόα από τις βαλκανικές χώρες. Εν
τέλει, θα είναι οι προστατευόµενοί σας, που θα εισπράττουν επιδόµατα από όλους τους υπολοίπους, άγρια φορολογούµενους
Έλληνες. Θα είναι οι πάντες εκτός από τους Έλληνες, που αγωνίζονται τίµια µέσα στην καταιγίδα των ληστρικών µέτρων που
καθηµερινά θεσπίζετε.
Τιµωρείται, λοιπόν, αντί να επιβραβεύεται ο εργαζόµενος Έλληνας και δη ο πολύτεκνος. Και, µάλιστα, ψεύδεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε κατ’ επανάληψη δηλώσει προεκλογικά
και είχε δεσµευθεί ότι θα επαναφέρει τα πολυτεκνικά επιδόµατα,
όπως αυτά ήσαν το 2009.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έχει γίνει µεγάλη κουβέντα αυτές τις µέρες µε τα τάγµατα εφόδου, που υπάρχουν µόνο στη φαντασία της Κυβέρνησης και του κ. Δένδια, από τη θέση µας θα θέλαµε να πούµε το
εξής: Καµµία απόφαση που εναντιώνεται προς τα εθνικά συµφέροντα, όπως είναι και η απαξίωσή σας για τον Έλληνα πολύτεκνο
αλλά και τον τρίτεκνο, δεν θα γίνει ανεκτή.
Θα το επαναλάβουµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αλλά και στο
πεζοδρόµιο: «Δεν θα γίνει ανεκτή». Το δικό σας δοσιλογικό και
µειοδοτικό τάγµα των εκατόν εβδοµήντα οχτώ είναι πλέον παράνοµο. Είναι παράνοµο στα µάτια αλλά και στη συνείδηση του
λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνησή σας, που συνεχίζει την αντιλαϊκή και κατά συνέπεια αντεθνική πολιτική των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Πα-
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παδήµου, θα συντριβεί κάτω από το κύµα της λαϊκής οργής. Οι
Έλληνες µαζί µε τη Χρυσή Αυγή θα σας δώσουν την απάντηση
που σας χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
πολλές από τις διατυπώσεις που κάνετε εδώ, δεν είναι αποδεκτές, όπως γνωρίζετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ : Κύριε Υπουργέ, η απάντηση που σας
χρειάζεται θα είναι αυτή η οποία θα σας οδηγήσει να τρέµετε τις
µελλοντικές κάλπες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παππά, άλλη
φορά να ακούτε το Προεδρείο στις όποιες παρατηρήσεις του.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να απαντήσω κατ’ αρχάς στο ότι νοµίζω ότι υπήρξαν κάποιοι χαρακτηρισµοί τους οποίους δεν θα ήθελα να σχολιάσω,
αλλά νοµίζω ότι ο πατριωτισµός του καθενός είναι πάρα πολύ
ιερό πράγµα και σας έχω πει στο Κοινοβούλιο ότι έχω ιδιαίτερη
ευαισθησία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο Βουλευτής µεταφέρει τη λαϊκή ετυµηγορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αφήστε µε να απαντήσω.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως όπου υπάρχει
κάποιο εισοδηµατικό κριτήριο πρέπει πλέον να είµαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί διότι αν το εισοδηµατικό κριτήριο αυτό δεν βασίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα, οδηγούµεθα σε άδικες καταστάσεις.
Υπάρχει πρόβληµα βεβαίως µε τη φοροδιαφυγή και το έχω πει.
Θα πρέπει λοιπόν να είµαστε σε µία κατάσταση τέτοια, ώστε
αυτά που δηλώνονται να είναι πραγµατικά γιατί έτσι όπως έχει
φτάσει η κατάσταση της χώρας αδικούνται οι ασθενέστεροι,
αυτοί που πραγµατικά δηλώνουν αυτά που έχουν και δεν κρύβουν κάτι. Το έχω πει και πάλι ότι δεν µπορεί να προχωρήσει
οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική αν δεν βάλουµε τάξη σε αυτό
φαινόµενο που είναι προκλητικό και έχει µεγάλη επίπτωση στο
µέλλον της χώρας.
Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι µαζί να πολεµήσουµε αυτούς που δεν
δηλώνουν τα πραγµατικά εισοδήµατα, αυτούς που δεν κόβουν
αποδείξεις και να καταλάβουµε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι µας
οδηγούν σε αδιέξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα ήθελα να διευκρινίσω προς όλους και ειδικά προς τον κ.
Παππά ότι ο Κανονισµός της Βουλής είναι σεβαστός ακόµα κι αν
δεν συµφωνούµε µαζί του. Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριµένα
άρθρα που αναφέρονται στη συµπεριφορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σεβόµαστε και τον Κανονισµό και τη
Βουλή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στην
τέταρτη µε αριθµό 187/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Δωδεκανήσου των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αποφάσισα να καταθέσω την ερώτηση για το ενδεχόµενο κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου µετά από την οµιλία του κ. Στουρνάρα ο οποίος είπε
ξεκάθαρα ότι οφείλουµε να εφαρµόσουµε ρητά και απαρέγκλιτα
τους όρους του µνηµονίου.
Στο µνηµόνιο 2 λοιπόν προβλέπεται στις σελίδες 383 και 414
η εξάλειψη ορισµένων φοροαπαλλαγών και των λεγόµενων προ-
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νοµιακών καθεστώτων. Επιπλέον στην έκθεσή της για την Ελλάδα το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σελίδα 34
ξεκάθαρα αναφέρει ότι πρέπει να γίνει εξάλειψη φοροαπαλλαγών και προνοµιακών καθεστώτων, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που αφορούν συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.
Με απλά λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι µόνο ζητά την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, αλλά ζητά να καταργηθούν και οι συγκεκριµένες φοροαπαλλαγές στα νησιά κάτω των τριών χιλιάδων κατοίκων, παρ’
όλο που αυτές οι πολιτικές συνεχίζουν να ισχύουν και σε άλλες
περιοχές της Ευρώπης.
Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι οι νησιώτες Βουλευτές
έχουµε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις το προηγούµενο διάστηµα για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Στην τελευταία απάντησή του το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών, πριν τις εκλογές του Μαΐου, είχε δηλώσει ότι οι συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου µένουν µέχρι σήµερα ως
έχουν, κυρίως όµως είχαν πει ότι θα αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα
αυτό µε ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία.
Δικαιούνται πιστεύω, δικαιούµαστε εµείς οι νησιώτες να
έχουµε µία ξεκάθαρη απάντηση από το αρµόδιο Υπουργείο, την
ίδια στιγµή που δεχόµαστε ένα νέο κύµα λαθροµετανάστευσης.
Έχουµε δικαίωµα σε µία υπεύθυνη στάση, µία υπεύθυνη απάντηση.
Θα ήθελα να έχω µία οριστική απάντηση στα εξής: Αν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου κι αν έχετε αναλογιστεί τις
συνέπειες και το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος µε αυτή σας
την ενέργεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κατ’
αρχάς θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι το καθεστώς του ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει προέλθει
µέσα από τις συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας κατά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυπηρετεί συγκεκριµένες
ανάγκες.
Η παραπάνω δυνατότητα παρασχέθηκε στη χώρα µας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αντικειµενικές δυσχέρειες στην
άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων στις νησιωτικές περιοχές,
όπως είναι το αυξηµένο κόστος µεταφοράς, µε επίπτωση στην
τελική τιµή των αγαθών και υπηρεσιών και στο κόστος διαβίωσης
στις περιοχές αυτές.
Συνεπώς για µας αυτοί οι µειωµένοι συντελεστές στις νησιωτικές περιοχές αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και το
πλαίσιο και το σκεπτικό το οποίο σας ανέφερα αποτελεί το γνώµονα για να µπορέσουµε να αποφασίσουµε την οποιαδήποτε πολιτική µας. Είναι σαφές ότι το κόστος από µία ενδεχόµενη αύξηση ΦΠΑ, συµφωνώ µαζί σας, θα αυξηθεί πάρα πολύ και θα δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα και στον τουρισµό αλλά και στα
αγαθά και στις υπηρεσίες στα νησιά αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κυρία συνάδελφος έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ήµουν σίγουρη πως δεν θα ελάµβανα µία ξεκάθαρη απάντηση. Βεβαίως δεν είχα την εντύπωση ότι θα λάβω
την ίδια ακριβώς απάντηση, ότι δηλαδή το αρµόδιο Υπουργείο
θα αντιµετωπίσει και συνεχίζει να αντιµετωπίζει το ζήτηµα µε την
απαραίτητη ευαισθησία.
Εµείς οι νησιώτες δεν ζητάµε τίποτα να µας χαριστεί. Λυπάµαι,
αλλά αυτές οι απαντήσεις πλέον -κι όταν βλέπουµε ότι δεν µπορούµε άλλο να εµπιστευτούµε τον κ. Σαµαρά και τις προεκλογικές δεσµεύσεις του- είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου. Δεν είναι
δυνατόν να καταστρατηγούνται -όπως υπάρχουν πάρα πολλές
εκθέσεις και από τα αρµόδια όργανα- όροι του Συντάγµατος και
του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως είναι το άρθρο περί νησιωτικότητας και ορεινότητας και να µην λαµβάνεται υπ’ όψιν η ιδιαιτε-
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ρότητα αυτή.
Θέλουµε µία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση. Διότι τα νησιά του
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα –από τα οποία προέρχοµαι- πέρα
από το ότι έχουµε ξεκινήσει και γινόµαστε αποδέκτες µεγάλου
κύµατος λαθροµεταναστών, παράλληλα συµβάλλουµε πολύ σηµαντικά και στο εθνικό ΑΕΠ, η βαριά βιοµηχανία για µας είναι ο
τουρισµός.
Μία τέτοια ενδεχόµενη κατάργηση όλοι θα πρέπει να λάβουν
υπ’ όψιν τους και όσοι ανιστόρητα και χωρίς καµµία κοινωνική
ευαισθησία την προτείνουν, ότι θα δηµιουργήσει ένα φαύλο
κύκλο ύφεσης και στα νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, το τουριστικό
προϊόν µας, το οποίο ανταγωνίζεται τις γειτονικές χώρες, δεν θα
είναι πλέον ανταγωνίσιµο. Κυρίως, όµως, δεν θα µπορεί ο κ. Σαµαράς -αν συνεχίζει να εννοεί την προεκλογική του δέσµευση
περί χάραξης της ΑΟΖ- να µιλά για χάραξη της ΑΟΖ αν τα νησιά
δεν έχουν νησιώτες. Πρέπει επιτέλους αυτό να γίνει αντιληπτό.
Πραγµατικά εµείς οι νησιώτες προσπαθούµε να κρατάµε Θερµοπύλες. Δίνουµε αυτήν τη µάχη καθηµερινά. Θα πρέπει όµως
και η Κυβέρνηση και οι κυβερνώντες και η τρόικα –διότι δεν
έχουν κανένα λόγο- να καταλάβουν το τι θα πει να είσαι νησιώτης
στο Καστελόριζο, στην Κάσο, στην Κάρπαθο ή στους Αρκιούς.
Νοµίζω ότι είναι καιρός σύσσωµη η ηγεσία της Κυβέρνησης µε
την τρόικα να έρθουν για δύο µέρες. Είναι αρκετές, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβουν την αγωνία των νησιωτών, την αγωνία
της εγκύου που περιµένει στο λιµάνι µε όποιες καιρικές συνθήκες για να έρθει το πρώτο φουσκωτό που θα την παραλάβει και
θα την πάει στο επόµενο νησί.
Ακόµη και τα νεογνά πολλές φορές έχουν µεταφερθεί µε ιδιωτικά µέσα σε γειτονικά νησιά. Δεν γίνεται να µας µιλήσουν περί
κατάργησης των νέων συντελεστών του ΦΠΑ. Για εµάς είναι κόκκινη γραµµή.
Με την τιµή που έχω να εκπροσωπώ το Νοµό Δωδεκανήσου
από το Βήµα αυτό, θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο και να µεταφέρω
το µήνυµα -και έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια από όλα τα επιµελητήρια που δεν αποδέχονται την ενδεχόµενη κατάργηση- ότι
δεν θα γίνει ανεκτή η όποια κίνηση και προσπάθεια για την κατάργησή τους.
Οι νησιώτες δεν είµαστε προνοµιούχοι και δεν είναι προνόµιο
οι µειωµένοι συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό
πρέπει να γίνει αντιληπτό
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας
είπα και προηγουµένως ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντα µε
γνώµονα ότι αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει στα νησιά του
Αιγαίου, εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες. Συµφωνούµε απόλυτα ότι δεν µπορεί να αυξηθεί ο ΦΠΑ σε µία περιοχή όπου το
αντικειµενικό κόστος µεταφοράς και διαβίωσης επηρεάζεται από
όλο το κύκλωµα –να το πω έτσι- της µεταφοράς το οποίο έχει
συγκεκριµένους λόγους.
Άρα, να έχετε εµπιστοσύνη πως αυτό το οποίο κάνουµε είναι
προς την κατεύθυνση να προστατεύσουµε κάποια καθεστώτα τα
οποία δικαιολογούνται από τις καταστάσεις και από τις συµφωνίες που υπέγραψε η χώρα µας όταν µπήκε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρέπει να καταλάβετε πως όταν συζητάµε κάτι, δεν σηµαίνει ότι δεν προβάλλουµε οποιοδήποτε επιχείρηµα. Και όταν
τα επιχειρήµατά µας βασίζονται στο νόµο και στην πράξη, τότε
και την ευχέρεια έχουµε να πείθουµε, αλλά και να κρατάµε αυτά
τα οποία έχουν για χρόνια θεσµοθετηθεί και λειτουργήσει στην
Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 198/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ).
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινίδης.
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων είναι εγκατεστηµένη στη βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης σε µία
έκταση τριακοσίων στρεµµάτων ενώ διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις εξήντα έξι χιλιάδες τετραγωνικών µέτρων. Είναι µία σύγχρονη και καλά εξοπλισµένη επιχείρηση µε µεγάλες δυνατότητες
συναρµολόγησης οχηµάτων παντός τύπου.
Η ΕΛΒΟ παράγει τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, τεθωρακισµένα
οχήµατα καθώς και λεωφορεία και φορτηγά. Είναι χιλιάδες τα
οχήµατα παντός εδάφους, τα στρατιωτικά και πολιτικά φορτηγά,
τα λεωφορεία, τα τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, τα τεθωρακισµένα οχήµατα µάχης που έχουν παραχθεί το
προηγούµενο διάστηµα από την ΕΛΒΟ µε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό προστιθέµενης αξία γύρω στο 45%.
Σήµερα επιχειρείται εκ νέου η ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ. Και
λέω «εκ νέου», γιατί υπάρχει προηγούµενη δεκαετής αρνητική
εµπειρία της ιδιωτικοποίησης, από το 2000 έως το 2010, η οποία
είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της εταιρείας και τη µείωση
σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων. Εργάζονταν χίλιοι διακόσιοι
υπάλληλοι και σήµερα είναι µόνο τριακόσιοι ενενήντα.
Με πρόσχηµα, λοιπόν, το δηµόσιο χρέος, βαδίζουµε εκ νέου
σε µια νέα ιδιωτικοποίηση. Να σηµειώσουµε ότι σε κίνδυνο µπαίνουν µε τη νέα ιδιωτικοποίηση και µε τη συρρίκνωση των εργασιών και πολλές εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις που
ούτως ή άλλως συνεργάζονται µε την ΕΛΒΟ.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, τα εξής: Θα προχωρήσετε σε νέα ιδιωτικοποίηση µιας κρίσιµης παραγωγικής µονάδας στρατηγικής σηµασίας που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση; Θα
επιµείνετε στην απόφασή σας για την ιδιωτικοποίηση; Ή θα την
επαναφέρετε σε πλήρη δηµόσιο έλεγχο χωρίς τη συµµετοχή
ιδιώτη;
Τέλος, θα φροντίσετε να δοθούν παραγγελίες στρατιωτικών
και άλλων οχηµάτων στην ΕΛΒΟ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντινίδη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Άµυνας, κ. Καράµπελας, για τρία
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι γεγονός ότι η αµυντική βιοµηχανία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα παρουσίασε σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα για
πάρα πολλά χρόνια. Λειτούργησε µε µια αντίληψη κρατικοδίαιτη,
χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς ανασυγκρότηση του παραγωγικού
ιστού, χωρίς ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτοµία.
Χωρίς επενδύσεις τελικά σ’ εκείνον τον τοµέα που καθιστά ανταγωνιστική και πλεονεκτική τη θέση της στην ευρωπαϊκή και τη
διεθνή αγορά αµυντικών συστηµάτων, που δεν είναι τίποτα άλλο
από την έρευνα και την ανάπτυξη.
Η πραγµατικότητα την οποία καλούµαστε να διαχειριστούµε
είναι αληθινά σκληρή. Οι αµυντικές βιοµηχανίες επιβαρύνθηκαν
µε υπέρογκα χρέη που δηµιουργήθηκαν όλα τα προηγούµενα
χρόνια. Η λειτουργία των αµυντικών βιοµηχανιών και εν προκειµένω της ΕΛΒΟ στο πλαίσιο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν
µπορεί να συνεχιστεί µε τον τρόπο που λειτούργησαν οι βιοµηχανίες τα τελευταία χρόνια και που οδήγησε στη συσσώρευση
σηµαντικών χρεών.
Πιο συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών της ΕΛΒΟ συρρικνώνεται συνεχώς και παρά τις όποιες ενέργειες εξορθολογισµού του
λειτουργικού της κόστους η εταιρεία εξακολουθεί να εµφανίζει
σηµαντικές ζηµιές. Πιο συγκεκριµένα οι λειτουργικές ζηµιές
ανήλθαν το 2008 σε 8,4 εκατοµµύρια ευρώ, το 2009 σε 20,7 εκατοµµύρια και το 2010 σε 21,3 εκατοµµύρια ευρώ.
Πέραν αυτού η εταιρεία παρουσιάζει σηµαντικό πρόβληµα
ρευστότητας και το ελληνικό δηµόσιο καλείται να ενισχύει διαρκώς την κεφαλαιακή της βάση µέσω αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά στερώντας διαρκώς σηµαντικούς πόρους από
άλλους τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης σε µια εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική συγκυρία για τη χώρα.
Επιπλέον, συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι ο κίνδυνος επιβολής προστίµων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πιθανή
ανάκτηση χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων προς την εταιρεία.
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Σε κάθε περίπτωση για να καταστεί η ΕΛΒΟ αποδοτική, αποτελεσµατική και φερέγγυα θα πρέπει να παρακολουθεί τις επικρατούσες εξελίξεις, να προσαρµόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εθνικές ανάγκες.
Σε αυτό το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον στόχος του
ελληνικού δηµοσίου είναι η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ µε την
πώλησή της µε απόλυτα διαφανείς διαδικασίες µέσω διεθνούς
ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας του ποσοστού συµµετοχής
του σε επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει και τη διοίκησή της.
Μέσω της αποκρατικοποίησης επιδιώκεται η εταιρεία να αποκτήσει διεθνή τεχνογνωσία, µεγαλύτερη εξωστρέφεια και πρόσβαση
σε νέες αγορές και να καταστεί ανταγωνιστική στην τιµολόγηση
των προϊόντων της µε χρήση νέων τεχνολογιών.
Απώτεροι στόχοι είναι µεταξύ άλλων η µη εξάρτηση της ΕΛΒΟ
από τη δηµόσια χρηµατοδότηση, η µετεξέλιξή της σε εξειδικευµένο κόµβο συντήρησης και κατασκευής οχηµάτων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η διατήρηση ή και η αύξηση των
θέσεων εργασίας και η βιώσιµη µεσοπρόθεσµη ανάπτυξή της.
Εξ άλλου σηµειώνεται ότι σήµερα οι αµυντικές δαπάνες σε διεθνές επίπεδο µειώνονται διαρκώς και ο ανταγωνισµός µεταξύ
των αµυντικών βιοµηχανιών είναι οξύς ενώ η πλειοψηφία τους
έχει ιδιωτικοποιηθεί.
Αντιλαµβάνεστε ότι η οικονοµική κρίση, λάθη και παραλείψεις
του παρελθόντος αλλά και µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για τον εξορθολογισµό των αµυντικών δαπανών και τη µείωση
των αµυντικών εξοπλισµών θα έχουν αντικειµενικά επιπτώσεις
και στην ΕΛΒΟ.
Παρ’ όλα αυτά το ΥΠΕΘΑ έχει ήδη προχωρήσει σε συµβάσεις
µε την εν λόγω εταιρεία ύψους 27.251.000 ευρώ περίπου οι
οποίες εξελίσσονται και υλοποιούνται. Μάλιστα πριν από λίγες
µέρες παραδόθηκε ο πρώτος αρµατοφορέας στον ελληνικό
στρατό.
Παράλληλα στις µελέτες καθορισµού προγράµµατος του Γενικού Επιτελείου Στρατού προβλέπονται εξοπλιστικά προγράµµατα προµήθειας οχηµάτων διαφόρων τύπων που είναι δυνατόν,
όταν υλοποιηθούν ανάλογα µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της
χώρας, να αναληφθούν µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο δηλαδή τις διατάξεις του ν. 3978/11 µεταξύ άλλων κατασκευαστών
και από την εταιρεία ΕΛΒΟ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
έχετε την καλοσύνη, µπορείτε να συνεχίσετε στη δευτερολογία
σας και να προσθέσετε στοιχεία επειδή έχετε υπερβεί αρκετά το
χρόνο.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς σας
µιλήσαµε για µια κρίσιµη παραγωγική µονάδα στρατηγικής σηµασίας µε υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση, µε σύγχρονο εξοπλισµό. Σας µιλήσαµε για χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας. Σας
µιλήσαµε για τη συρρίκνωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων
και των περιφερειακών εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Και εσείς µας απαντήσατε για ζηµιογόνες χρήσεις ακριβώς
τη δεκαετία που τα ηνία και τη διεύθυνση είχε η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.», ο όµιλος επιχειρήσεων ο οποίος αποχώρησε τον Ιούνιο του
2010 από την εταιρεία.
Θα θέλαµε, κύριε Υπουργέ, πριν καταλήξετε να απαντήσετε
και στη δευτερολογία σας µε στυγνούς αριθµούς να επισκεφτείτε µ’ ένα κλιµάκιο το χώρο των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΟ
για να διαπιστώσετε εκεί ότι πραγµατικά υπολειτουργούν. Αυτή
τη στιγµή λειτουργεί µε το 25% της δυναµικότητάς της περίπου
η επιχείρηση και σκουριάζουν κυριολεκτικά µηχανές κοπής υψηλής τεχνολογίας, κέντρα κατεργασίας, µηχανές συγκόλλησης,
εγκαταστάσεις βαφής, εργαστήρια αντοχής υλικών και άλλος
σύγχρονος εξοπλισµός, ο οποίος έχει πληρωθεί από τον ιδρώτα
του ελληνικού λαού. Να επισκεφτείτε, λοιπόν, το χώρο και να τα
δείτε όλα αυτά.
Θα θέλαµε, επίσης, να λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΛΒΟ είναι η
µοναδική βιοµηχανία που υποστηρίζει το στρατό γι’ όλα τα οχήµατά του µε ανταλλακτικά και επισκευές για τριάντα και πλέον
χρόνια και στη συνέχεια να σκεφτείτε εάν η επιλογή του ξεπουλήµατος και της ιδιωτικοποίησης µπορεί να καλύψει αυτές τις
ανάγκες και αν το οποιοδήποτε τίµηµα προσφερθεί θα µπορέσει
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πραγµατικά να αντισταθµίσει αυτά που θα χάσουµε εάν η ΕΛΒΟ
ιδιωτικοποιηθεί.
Για την ιστορία να αναφέρω ότι τα ποσοστά του Μυτιληναίου
σήµερα είναι 16% και οι κληρονόµοι του Λαϊνόπουλου, της παλιάς εταιρείας, είναι 2,33%, δηλαδή µηδαµινά, ενώ το ελληνικό
δηµόσιο κατέχει κοντά στο 81%.
Μετά απ’ όλα αυτά που ακούσαµε το µόνο που µας µένει,
κύριε Υπουργέ, είναι να καλέσουµε τους εργαζόµενους της
ΕΛΒΟ, τους εργαζόµενους της ευρύτερης περιοχής που πλήττονται άµεσα, αλλά και όλη την εργατική τάξη, ανεξάρτητα από
τις πολιτικές επιλογές που έχει κάνει και την ψήφο που έδωσε
στις πρόσφατες εκλογές, να αντισταθεί και να στηρίξει πραγµατικά την πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας
για συνολική και ριζική αλλαγή, για να γίνει η ΕΛΒΟ µαζί µε τις
υπόλοιπες βιοµηχανικές, την ΠΥΡΚΑΛ και την ΕΑΒ, ο πυρήνας
µιας κρατικής αµυντικής βιοµηχανίας, η οποία θα αποδίδει κάτω
από µια άλλη διακυβέρνηση πραγµατικά για το όφελος της
χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης
Καράµπελας, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Βουλευτά, πράγµατι, υπάρχουν δυνατότητες στην
ΕΛΒΟ, τις οποίες άριστα γνωρίζουµε και το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας αξιοποίησε αρκούντως τις τελευταίες δεκαετίες. Με
βάση, όµως, τα τελικά αποτελέσµατα και στο πλαίσιο της σηµερινής δηµοσιονοµικής και εν γένει οικονοµικής κατάστασης της
χώρας η υλοποίηση της αποκρατικοποίησης της ΕΛΒΟ αποτελεί
νοµική υποχρέωση και δέσµευση της χώρας µας.
Ήδη µε βάση το ν.3985/2011 µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και το ν. 4046/2012 έχει εκδοθεί
η υπ’ αριθµόν 216/08/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων µε την οποία
αποφασίστηκε η πώληση έως και του συνόλου των µετοχών της
ΕΛΒΟ κυριότητος δηµοσίου και η ανάθεση του έργου της σε
χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο.
Προχωρούµε στον εξορθολογισµό της λειτουργίας των αµυντικών βιοµηχανιών µε γενναία βήµατα, υπερασπιζόµενοι µια νέα
αντίληψη παραγωγικής και αναπτυξιακής λειτουργίας πέρα και
πάνω από µικροπολιτικές σκοπιµότητες, για να υπερασπιστούµε
τελικά το δηµόσιο συµφέρον, καθώς και για να συµβάλουµε στην
ανασυγκρότηση ενός ευαίσθητου χώρου για την ελληνική οικονοµία και την εθνική άµυνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 202/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Χρυσής Αυγής
κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ
Πατρών.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Άµυνας
κ. Καράµπελας.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Αρβανίτης έχει το λόγο για δύο λεπτά
για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο το οποίο συνέβη µε το συνάδελφο κ. Χρήστο Παππά συνέβη και µε εµένα.
Την Παρασκευή ειδοποιήθηκα ότι λόγω κωλύµατος του Υπουργού θα αναβληθεί η συζήτηση της ερωτήσεώς µου και σήµερα
το µεσηµέρι, καθ’ οδόν, ερχόµενος από Πάτρα προς Αθήνα,
επληροφορήθην ότι ήρθη το κώλυµα. Βεβαίως, είναι κατανοητό
να υπάρξει είτε αιφνιδίως είτε ένα προγραµµατισµένο κώλυµα ή
µεθοδευµένο -δεν ξέρω- σε κάποιον Υπουργό, αλλά οπωσδήποτε
θα πρέπει αυτά τα ζητήµατα να τακτοποιούνται µεθοδικότερα,
προκειµένου να µην υπάρχουν αυτές οι ανωµαλίες και να µην
αιφνιδιάζονται οι ερωτώντες.
Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µου εντάσσεται στο γενικότερο
πλαίσιο του προβλήµατος των λαθροµεταναστών, το οποίο µα-
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στίζει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μαστίζει ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια, εάν µπορεί κανείς βεβαίως να χαρακτηρίσει
επικράτεια την πατρίδα µας, όταν έχει εκχωρήσει την εθνική της
κυριαρχία. Έχουµε καταντήσει να είµαστε προτεκτοράτο των διεθνών τοκογλύφων και των υποτιθεµένων εταίρων µας.
Οι συνέπειες είναι γνωστές από τη δράση και παραµονή εδώ
των λαθροµεταναστών. Εγκληµατικότητα της οποίας ο δείκτης
έχει ανέβει στα ύψη. Πληθυσµιακή αλλοίωση, το οποίο είναι εξόχως σηµαντικό, διότι είναι γνωστό ότι η πατρίδα µας µαστίζεται
από υπογεννητικότητα. Είναι γνωστό το δηµογραφικό πρόβληµα.
Σε λίγα χρόνια θα καταλήξουµε απρόσωπος βαλκάνιος πληθυσµός.
Επίσης, η µετάδοση των νόσων. Εισέρχονται ανελέγκτως εδώ,
στην πατρίδα µας.
Επίσης, η έλλειψη κλινών για τους Έλληνες φορολογούµενους
στα νοσοκοµεία, η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, η ανεργία,
γιατί συµβάλλουν στην ανεργία και στον εκπατρισµό των νέων
µας, ο φόβος, η ανασφάλεια.
Αυτές όλες είναι οι συνέπειες που υφίσταται ο ελληνικός λαός
σε όλη την Ελλάδα χρόνια ολόκληρα τώρα και οσηµέραι εντείνονται αυτές οι συνέπειες.
Αλλά υπάρχουν και απρόβλεπτες συνέπειες, κύριε Πρόεδρε,
που είναι δυνατόν στο άµεσο µέλλον να τις αντιµετωπίσουµε,
αλλά και προβλέψιµες. Σε περίπτωση κοινωνικής εκρήξεως ή εµπλοκής της πατρίδος µας σε οποιαδήποτε πολεµική σύρραξη,
τότε θα έχουµε εκατοµµύρια µουσουλµάνους στα νώτα µας, οι
οποίοι είναι γνωστό ότι δεν κρατούν λουλούδια. Έφτασαν στο
σηµείο να κάνουν σύναξη µε σηµαίες του προφήτη και να φωνάζουν αραβιστί τη λέξη «θάνατος» εις το ιερότερον µνηµείο των
Αθηνών, τον Άγνωστο Στρατιώτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην αρχή ονοµάσθησαν ή µας υπεχρέωσαν να τους ονοµάσουµε «οικονοµικούς µετανάστες». Σε ποια χώρα; Ουδέποτε
υπήρξε χώρα υποδοχής µεταναστών η πατρίδα µας. Δεν είχε
ποτέ βαριά βιοµηχανία. Δεν είχε ποτέ προηγµένη τεχνολογία.
Όχι, δεν είναι οικονοµικοί µετανάστες. Δεν υπήρξαν ποτέ. Ούτε
λαθροµετανάστες. Κατά την µετριότητα του οµιλούντος –και πιστεύω ότι ο ιστορικός του µέλλοντος θα µε δικαιώσει- είναι επισήµως προσκεκληµένοι εις βάρος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Αρβανίτη, νόµιζα ότι η ερώτησή σας αφορά τη µεταφορά της 76ης µονάδας
επιστράτευσης στο στρατόπεδο ΚΕΤ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Επειδή, όµως, εντάσσεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει τελειώσει ο
χρόνος σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
πολύ για την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επεδείχθη, ήδη,
ανοχή.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Επειδή εντάσσεται ακριβώς αυτό, το
µαστίζον βαρέως την πατρίδα µας πρόβληµα των λαθροµεταναστών.
Θέλω να πω –και κλείνω αυτήν την εισαγωγή µου- ότι αυτοί
προσεκλήθησαν επισήµως. Ενθυµήστε τη δήλωση εκείνη του
πρώην Υπουργού της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος ευχαρίστησε
τους οικονοµικούς µετανάστες, γιατί προτίµησαν την πατρίδα
µας –συµπληρώνω εγώ- για να τη διαλύσουν. Και αυτοί έχουν και
την πολιτική κάλυψη κοµµάτων αυτοαποκαλουµένων «προοδευτικών». Ουδέποτε µας είπαν, βεβαίως, τι είναι πρόοδος. Στην πορεία αντιλήφθηµεν ότι πρόοδο εννοούν τον ανθελληνισµό και την
απεθνοποίηση.
Περαιτέρω, εκαλύφθησαν και ήσαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Έρχοµαι στο ειδικό πρόβληµα. Με πληροφόρησαν αξιωµατικοί αρµόδιοι του ΚΕΠ Πατρών ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, δείτε το
χρόνο σας. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε. Θα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

επανέλθετε µετά. Θα έχετε το χρόνο για να µιλήσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Θέλετε να συνεχίσω στη δευτερολογία
µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αµέσως συνάδει µε το θέµα αυτό. Η
Πάτρα ξέρετε υποφέρει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο έχει
διαφορετική άποψη, αλλά δεν θέλω να δώσω προέκταση.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Τι να κάνω τελικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, θα έχετε
µετά το λόγο να επανέλθετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Να επανέλθω στο ειδικό θέµα, δηλαδή;
Όφειλα, όµως, να µιλήσω γενικότερα για το οξύτατο αυτό πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Καράµπελας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρίσταµαι
εδώ για να απαντήσω αποκλειστικά και µόνο στο µέρος της ερωτήσεως που αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σας ενηµερώνω ότι δεν υφίσταται
σχέδιο ούτε πρόταση του Υπουργείου για τη διάθεση των κτηρίων και του απερίφρακτου χώρου της 76ης µονάδας επιστρατεύσεως για την εγκατάσταση και στέγαση λαθροµεταναστών,
σύµφωνα µε το σχέδιο «Ξένιος Ζευς».
Αυτή την ενηµέρωση ήθελα να κάνω σε εσάς και στο Σώµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Συνεπώς, η πληροφορία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
για να δοθεί κάποια εξήγηση θέλω να σας πω το εξής: Είναι κατανοητό ο κάθε Βουλευτής να θέλει να εντάξει το ερώτηµά του
σε κάποιο ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι κατανοητό, όµως, πρέπει
να γίνεται µε µέτρο.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε το θέµα που
αφορά στην ερώτησή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Είδατε έσπευσα και ζήτησα συγγνώµη,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι θετικό αυτό.
Αποδεκτή η συγγνώµη.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Φαίνεται ότι η πληροφορία, η οποία µου
εδόθη -και που από την πληροφορία αυτή είναι ανήσυχη όλη η
Πάτρα, διότι δηµοσιεύθηκε στον τύπο- δεν αληθεύει, όπως είπατε.
Έχω επιφυλάξεις, βεβαίως, σε κάθε τέτοια δήλωση. Θα ήθελα
στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, να µου πείτε πού σκοπεύετε να εγκαταστήσετε στην περιοχή των Πατρών –γιατί αυτό
θα γίνει οπωσδήποτε, απ’ ό,τι επληροφορούµαι εγκύρως- τους
λαθροµετανάστες, οι οποίοι ταλαιπωρούν την Πάτρα χρόνια ολόκληρα εγκληµατούντες, παρασιτούντες.
Θέλω να πω, δε, επί τη ευκαιρία, το εξής ανατριχιαστικό και
πρωτοφανές γεγονός, το οποίο συνέβη την παρελθούσα εβδοµάδα σε κεντρικοτάτη οδό των Πατρών, στις οχτώ η ώρα που
ήταν ακόµη ηµέρα:
Περπατούσε επί της οδού Ρήγα Φεραίου –είναι πεζόδροµοςµια µητέρα µε το δεκατεσσάρων µηνών –παρακαλώ- κοριτσάκι
της και αιφνιδίως ένας ή Πακιστανός ή Αφγανός ενεφανίσθη, άρπαξε το κοριτσάκι και το φίλησε στο στόµα. Παρά τις φωνές της
γυναίκας, δεν έσπευσε κανείς, πολίτης εννοώ, να βοηθήσει, ίσως
φοβούµενος µήπως κατηγορηθεί για αντιποίηση αρχής.
Τέλος πάντων, εξηφανίσθη ο Αφγανός ή Πακιστανός και η γυναίκα τρέχει ακόµη σε γιατρούς και νοσοκοµεία στην Πάτρα και
στην Αθήνα για να διαπιστώσει µήπως µε αυτό το πρωτοφανές,
αηδιαστικό και ανατριχιαστικό εγχείρηµα, έγκληµα, το οποίο
έκανε αυτός ο άνθρωπος έχει µεταδοθεί µια ανίατη ασθένεια στο
κοριτσάκι της.
Έχω επιφυλάξεις για την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Ελπίζω να µου πει πού σκοπεύουν να εγκαταστήσουν τους λαθροµετανάστες, οι οποίοι καθηµερινώς παρασιτούν στη δυτική παραλιακή ζώνη της Πάτρας, εγκληµατώντας ποικιλοτρόπως, από
µικροκλοπές µέχρι και δολοφονίες που ξέρετε ότι έχουν γίνει.
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Από τη βραχυτάτη θητεία µου εις το ελληνικό Κοινοβούλιο έχω
αποκοµίσει την εντύπωση, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, ότι ερωτώντες Βουλευτές και ερωτώµενοι Υπουργοί παίζουµε εν ου παικτοίς, δεδοµένου όντως ότι οι εντολές έρχονται έξωθεν και
τηρούνται κατά γράµµα, απ’ ό,τι απεδείχθη από τα δύο µνηµόνια
µεσοπρόθεσµο και δανειακή σύµβαση. Οι εντολές τηρούνται
κατά γράµµα. Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις οι οποίες δίδονται
είναι απαντήσεις γενικές και αόριστες, χωρίς τίποτα το συγκεκριµένο, χωρίς επιχείρηµα που να µας διαβεβαιώσει ότι αυτά τα
οποία απαντούν οι Υπουργοί πρόκειται οπωσδήποτε να γίνουν.
Το βλέπουµε και από τη ροή των γεγονότων. Εδηλώθη επισήµως ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο από τα χείλη της πρώην Προέδρου
της Βουλής, της κ. Μπενάκη, το Μάρτιο του 2005 ενώπιον του
νεοεκλεγέντος τότε Προέδρου της Δηµοκρατίας, του κ. Παπούλια, ότι «τα δικαιώµατά µας τα ανθρώπινα θα τεθούν στη διάθεση
αρχών και εξουσιών, πέραν των γνωστών», κατά την επί λέξει διατύπωση.
Μήπως, λοιπόν, αυτό συµβαίνει τώρα; Γιατί βλέπουµε ότι
πράγµατι συµβαίνει. Η εθνική µας κυριαρχία θα περιοριστεί. Καθ’
ολοκληρίαν έχει εκχωρηθεί. Θα ακρωτηριαστεί εδαφικά η πατρίδα µας. Και όλα αυτά θα γίνουν, είπε η κ. Μπενάκη -επίσηµη
δήλωση, όχι πιθανολογούσα, όχι κινδυνολογούσα, όχι λέγουσα
απλώς ότι είναι δυνατόν να συµβούν- ως βέβαια γεγονότα και τα
βλέπουµε ότι συµβαίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συντοµεύετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Και όλα αυτά θα γίνουν χάριν της ειρήνης, της ευηµερίας και της ασφάλειας στη διευρυµένη Ευρώπη.
Δεν έχουµε κοινωνική ειρήνη. Αναµένεται κοινωνική έκρηξη. Δεν
έχουµε ευηµερία, έχουµε αθλιότητα, εξαθλίωση και αφαίµαξη
του λαού. Δεν έχουµε ασφάλεια. Έχουµε ανασφάλεια και φόβο
παντού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, µε µια φράση.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ολοκληρώνω.
Όλα αυτά τα οποία είχα την τιµή να εκθέσω ενώπιόν σας, τα
εξέθεσα ως επιχείρηµα βάσιµο για το ότι ερωτώντες και ερωτώµενοι παίζουµε εν ου παικτοίς. Θέλω να δηλώσω ότι η Χρυσή
Αυγή, χωρίς να υπολογίσει κανένα κόστος, καµµία απολύτως
θυσία, θα σταθεί εµπόδιο σε κάθε προσπάθεια αφελληνισµού και
απεθνοποίησης που επιχειρείται τώρα µε την εντολή των ξένων,
αυτών των αρχών και εξουσιών, των πέραν των γνωστών. Τους
ήξερε η κ. Μπενάκη. Γιατί δεν τόλµησε ποτέ να το πει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Γιατί κανείς δεν αντέδρασε; Μήπως
είναι αυτοί οι κύριοι του σιναφιού του κ. Τζωρτζ Σόρος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Βουλευτά, τέλειωσε ο χρόνος σας.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης
Καράµπελας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαβεβαιώσω και εσάς και
τους κυρίους Βουλευτές ότι εµείς στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Στρατού, µε στόχο την πλέον επιχειρησιακή διάταξη
των µονάδων µας και την εξασφάλιση µιας καλύτερης και οικονοµικότερης συγκρότησης, προβαίνουµε –αρχίσαµε και ήδη είµαστε σ’ αυτές τις διαδικασίες- στην απελευθέρωση στρατοπέδων, µια εργασία που θα περατωθεί στους προσεχείς µήνες.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, υπάρχουν εκκενούµενα στρατόπεδα. Εµείς, ως Υπουργείο Άµυνας, είµαστε αρωγοί στην προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την
υλοποίηση της πολιτικής του σε ό,τι αφορά τους λαθροµετανάστες. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα διαβεβαιώνω τον κύριο Βουλευτή
ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν έχει στα σχέδιά του, όπως
σας προανέφερα, να παραδώσει την 76η µονάδα επιστρατεύσεως για το σκοπό της ερωτήσεώς σας, δηλαδή για τη στέγαση
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λαθροµεταναστών.
Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι µε τα µέχρι τώρα στοιχεία, τα οποία είναι εγκυρότατα, δεν προβλέπεται κάπου αλλού
στην Αχαΐα να απελευθερώσουµε αντίστοιχο χώρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Θα ήθελα να θυµίσω προς το Σώµα ότι ο χρόνος για την ανάπτυξη της ερώτησης είναι δύο λεπτά και τρία λεπτά για τη δευτερολογία όσον αφορά τους Βουλευτές και τρία λεπτά για τους
Υπουργούς. Το Προεδρείο δείχνει ανοχή ανάλογα και µε την πορεία του προγράµµατος, αλλά επειδή έχουµε ακόµα τρεις ερωτήσεις, παρακαλώ να τηρούµε αυτούς τους χρόνους που προανέφερα.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 195/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εκποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων σε Δράµα και Ελασσόνα.
Ο συνάδελφος κ. Χρήστος Καραγιαννίδης έχει το λόγο για δυο
λεπτά, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, για µια ακόµα φορά ανακινείται το θέµα της
εκµετάλλευσης των λιγνιτών στην Ελασσόνα και στη Δράµα. Μάλιστα, εσείς ο ίδιος δηλώσατε ότι ο λιγνίτης δεν είναι ταµπού. Γι’
αυτό το ζήτηµα σας παραπέµπω στις χιλιάδες υπογραφές που
µάζεψαν η «Οικολογική Κίνηση» της Δράµας από τους Δραµινούς πολίτες που εναντιώνονται στην εκµετάλλευση του λιγνίτη.
Αυτοί οι πολίτες µάλιστα δεν είναι ενός πολιτικού χώρου, αλλά
απ’ όλο το πολιτικό φάσµα.
Προφανώς, γνωρίζετε τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία η καύση του λιγνίτη. Θέλω να σταθώ,
όµως, σε τέσσερα σηµεία, που για µας είναι σηµαντικά. Η εξόρυξη των λιγνιτικών κοιτασµάτων θα απαιτήσει δεκάδες χιλιάδες
στρέµµατα τα οποία θα χρειαστούν για να µπορέσει να εκκινήσει
το εργοστάσιο αυτό αν ποτέ γίνει και εµείς λέµε ότι δεν θα γίνει.
Αυτό θα σηµάνει ξεσπίτωµα χιλιάδων ανθρώπων που ζουν στις
περιοχές αυτές, δηµιουργία µιας στρατιάς ανέργων σε µια περιοχή που βουλιάζει αυτήν τη στιγµή από την ανεργία, απαξίωση
του αγροτικού µηχανολογικού τους εξοπλισµού και ουσιαστικά
βύθιση όλων αυτών των ανθρώπων στην απόγνωση.
Δεύτερον, η καύση των λιγνιτών θα δηµιουργήσει ισχυρά οξέα
που στο ενδεχόµενο µιας βροχής θα επικαθίσουν στο µεγαλύτερο δασικό όγκο, που έχει η Ελλάδα και θα τον θέσουν σε κίνδυνο. Να σας θυµίσω ότι στο Καράντερε υπάρχει το δάσος
Φρακτού, που είναι µοναδικό δάσος στην Ευρώπη και θα το θέσουµε σε κίνδυνο για να κάψουµε τους λιγνίτες.
Τρίτον, υπάρχει µια µελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
που λέει ότι τα ραδιοϊσότοπα που εµπεριέχονται στα λιγνιτικά
πεδία είναι είκοσι φορές πάνω από το µέσο όρο. Αν θέλετε,
µπορώ να σας προσκοµίσω αυτή τη µελέτη και ξέρετε τι σηµαίνει
ραδιοϊσότοπα, ραδιενεργά ισότοπα. Αυτό το πράγµα θα θέσει σε
µεγάλο κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν στο νοµό
Δράµας.
Τέταρτον, η απουσία που υπάρχει από τους ισχυρούς ανέµους
ουσιαστικά θα εγκλωβίζει όλα αυτά τα αιωρούµενα σωµατίδια
και τα παραγόµενα αέρια στην περιοχή της Δράµας.
Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, ερωτάσθε:
Υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασµός παραχώρησης των κοιτασµάτων λιγνίτη σε ιδιώτες; Αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραµµα;
Ποιος είναι ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη
των ΑΠΕ και το σχεδιασµό της ενεργειακής κατανάλωσης που
θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποδέσµευση της χώρας από το λιγνίτη και ποια µέτρα προτίθεται να λάβει γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή ενέργειας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε, κύριε Βουλευτά, να πω το
εξής: Το δεν υπάρχουν ταµπού αναφερόταν µόνο στην αλλαγή
του ρυθµιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας και όχι συγκεκριµένα για τους λιγνίτες. Όσον αφορά δε για τη ραδιενέργεια,
θα πρέπει να σας πω ότι τα κοιτάσµατα λιγνιτών που περιέχουν
συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων δεν θεωρούνται απολήψιµα.
Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτηµα, το ΥΠΕΚΑ οφείλει να
διερευνά κάθε δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
της χώρας µε γνώµονα το όφελος της εθνικής οικονοµίας, των
τοπικών κοινωνιών, αλλά και µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Μεταλλευτικό Κώδικα το δικαίωµα
αναζήτησης έρευνας, εκµετάλλευσης των στερεών καυσίµων
ορυκτών υλών, λιγνίτη, τύρφη κ.λπ., ανήκει µόνο στο δηµόσιο.
Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε αυτεπιστασία ή µε εκµίσθωση κατόπιν δηµοπρασίας ή µε σύµβαση η οποία κυρώνεται µε ειδικό
νόµο και κατ’ εξαίρεση µόνο µε απευθείας σύµβαση για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, προκειµένου να επισπευστεί η διενέργεια έρευνας και εκµετάλλευσης.
Η παραχώρηση, λοιπόν, υπό µορφή µίσθωσης αποτελεί πάγια
διαδικασία η οποία ακολουθείται για όλα τα δηµόσια µεταλλεία
λιγνίτη.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της ορθολογικής αξιοποίησης των
κοιτασµάτων λιγνίτη, αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των απαιτούµενων εγκρίσεων, όπως έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τεχνική
µελέτη, άδεια λειτουργίας κ.λπ..
Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία µίσθωσης
των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης αποκλειστικά για
το δηµόσιο λιγνιτωρυχείο Βεύης, το οποίο περιλαµβάνεται στον
ενεργειακό σχεδιασµό του Υπουργείου.
Για τις λοιπές αναφερόµενες περιοχές, Ελασσόνα και Δράµα,
δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία µίσθωσης των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης των εκεί εντοπισµένων λιγνιτικών κοιτασµάτων και επί του παρόντος δεν είναι προτεραιότητα στο
συγκεκριµένο σχεδιασµό µας. Η εκµετάλλευση ή η παραχώρηση
λιγνιτικών κοιτασµάτων σε ιδιώτες δεν είναι σε καµµία περίπτωση
εκποίηση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της δηµιουργίας µέτρων ανάπτυξης. Το αντίτιµο, λοιπόν, βεβαίως και συνυπολογίζεται, αλλά δεν
είναι το µοναδικό κριτήριο, όπως είναι ευνόητο. Πρέπει, να πληρούνται και ποιοτικά κριτήρια προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Σχετικά δε µε το δεύτερο ερώτηµά σας, είναι γνωστό πως τα
µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης που σχεδιάζει και υιοθετεί η Ελλάδα, εντάσσονται
στον ευρωπαϊκό σχεδιασµό. Με το ν.3855/2010 κύρια κατεύθυνση είναι η εφαρµογή των απαραίτητων δράσεων και πολιτικών, ώστε ο στόχος του 2020 για εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας και να επιτευχθεί, αλλά και να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, ικανά να συνεισφέρουν σε εξοικονόµηση ενέργειας µετά το 2020.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Παρακαλώ την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς, για τον τοµέα ενέργειας, επιδιώκεται η πλήρης εξασφάλιση, η κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας σε
κάθε σηµείο της, ο αποτελεσµατικός έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης του ενεργειακού τοµέα, η αξιοποίηση των ιδιαίτερων ενεργειακών πλεονεκτηµάτων συγκεκριµένων περιοχών της
χώρας, στις οποίες περιλαµβάνονται φυσικά και λιγνιτικών αποθεµάτων περιοχές .
Για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µιας και δεν έχω χρόνο,
θα σας απαντήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κύριος συνάδελφος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ,
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αλλά δεν πήρα απάντηση. Ο λαός της Δράµας κι ο λαός της
Ελασσόνας, θέλει να γνωρίζει αν σήµερα, αύριο, σε ένα χρόνο,
σε πέντε χρόνια εσείς σκοπεύετε να εκµεταλλευτείτε αυτά τα λιγνιτικά πεδία.
Να σας πληροφορήσω επίσης ότι ο Δήµος Παρανεστίου, ο
Δήµος Προσοτσάνης, ο Δήµος Καλαµπακίου, ο Δήµος Δράµας,
ο Δήµος Κάτω Νευροκοπίου, ο ιατρικός σύλλογος, το εργατικό
κέντρο, η οικολογική κίνηση, το εµπορικό επιµελητήριο και ένα
κάρο άλλοι φορείς και θεσµοί, έχουν εναντιωθεί σ’ αυτό. Εάν,
λοιπόν, εσείς θέλετε να πάτε κόντρα σε όλη την τοπική κοινωνία
της Δράµας και της Ελασσόνας, µπορείτε να το τολµήσετε.
Εάν θέλετε να έρθετε σε εναντίωση µπροστά σ’ αυτό που όλος
ο πληθυσµός στη Δράµα και στη Λάρισα λέει όχι, µπορείτε να το
τολµήσετε. Θα σας καλωσορίσουµε και θα σας δείξουµε τη φιλοξενία ανθρώπων που όταν διακινδυνεύει η ζωής τους και το
βιός τους, δεν το έχουν σε τίποτα να τα χάσουν όλα.
Θέλουµε, λοιπόν, µία καθαρή απάντηση, σήµερα, αύριο, µεθαύριο, εάν εσείς θα εκποιήσετε τα λιγνιτικά πεδία. Γιατί για
εµάς, αυτές οι περικοκλάδες ότι είναι εκµίσθωση, είναι έτσι, είναι
αλλιώς, δεν πιάνουν. Για εµάς αυτό το πράγµα είναι ξεπούληµα
και είναι ξεπούληµα δηµόσιας και ιδιωτικής γης. Γιατί η απαλλοτρίωση που θα γίνει σε αυτά τα χωράφια και στις περιουσίες των
αγροτών, θα είναι για ένα κοµµάτι ψωµί. Ξέρουµε πως γίνονται
αυτά τα πράγµατα.
Σας ρωτώ, λοιπόν, πολύ ξεκάθαρα. Θα το κάνετε τώρα; Είναι
στο σχεδιασµό σας; Μετά από δύο χρόνια; Να ξέρουµε και εµείς
πώς θα σας καλωσορίσουµε, όταν έρθετε στην πόλη µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ.
Νοµίζω, ότι ήδη σας απάντησα, ότι δεν είναι προτεραιότητας
το θέµα της Ελασσόνας και της Δράµας. Για να ολοκληρώσω,
όµως, την απάντηση και στα υπόλοιπα που µε ρωτήσατε σχετικά
µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η προώθηση των ΑΠΕ στη
χώρα αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα.
Σύµφωνα µε το ν. 3468/2006 προβλέπεται συµµετοχή της ενέργειας από Α.Π.Ε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
σε ποσοστό 20% µέχρι το 2020.
Την τελευταία διετία όµως παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση
στην εγκατεστηµένη ισχύ έργων ΑΠΕ και µάλιστα υπό δύσκολες
χρηµατικοοικονοµικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα
στοιχεία για την κατάσταση της αδειοδοτικής εξέλιξης των
έργων ΑΠΕ έως το τέλος Ιουνίου 2012 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε κατά 18,5% σε σχέση µε το 2011 και κατά
71% σε σχέση µε το 2010. Το ΥΠΕΚΑ προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις παρακολουθεί και βελτιώνει το θεσµικό
πλαίσιο προκειµένου να αντιµετωπίσει πιθανά προβλήµατα στη
διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο µεταρρύθµισης του υποστηρικτικού
µηχανισµού ανάπτυξης των ΑΠΕ, ώστε να καταστεί πιο συµβατός
µε τις εξελίξεις της αγοράς και να παραµείνουν ελάχιστες οι πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά.
Γι’ αυτό έχουν γίνει ήδη κάποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις
βάσει των οποίων προβλέπεται χρήση πόρων που προκύπτουν
από τη δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, επιβολή ειδικού τέλους 2 ευρώ ανά µεγαβατώρα στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, αξιοποίηση από το 2012 πρόσθετων πόρων που θα
προέλθουν από µέρους του τέλους που καταβάλλουν οι καταναλωτές ρεύµατος για την ΕΡΤ. Επιπλέον, µε την από 1/8/2012 απόφαση της ΡΑΕ ορίστηκε η µεσοσταθµική αναπροσαρµογή του
ειδικού τέλους, του γνωστού ΕΤΜΕΑΡ. Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση έχει λάβει χώρα εύλογη µείωση των εγγυηµένων τιµών
για τους νεοεισερχόµενους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, στην
οποία αντικατοπτρίζεται η ραγδαία και συνεχής µείωση του κόστους των εν λόγω συστηµάτων, καθώς βέβαια και αναστολή της
διαδικασίας αδειοδότησης προσωρινά και χορήγησης προσφορών σύνδεσης λόγω επίτευξης των ενδιάµεσων στόχων αναλογίας ισχύος φωτοβολταϊκών συστηµάτων, σύµφωνα µε αυτά που
έχει δεσµευθεί η χώρα µας.
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Με τις ανωτέρω παρεµβάσεις και µε νέες που θα γίνουν µέσω
νοµοθετικών ρυθµίσεων αναµένεται να µειωθεί το έλλειµµα του
ειδικού λογαριασµού για τις ΑΠΕ. Για την αποφυγή δηµιουργίας
νέων ελλειµµάτων αναζητούµε, σε συνεχή διαβούλευση µε τους
εµπλεκόµενους φορείς, τις βέλτιστες δυνατές λύσεις µε στόχο
αφ’ ενός µεν την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς των ΑΠΕ και
βεβαίως της εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού, αλλά ταυτόχρονα την αποφυγή υπερβολικής αποζηµίωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω, πως η προώθηση των ΑΠΕ είναι
εκ των πρωταρχικών στόχων µας µε παράλληλη, όµως, εξασφάλιση της οµαλής και βιώσιµης λειτουργίας της αγοράς. Δουλεύουµε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση προστατεύοντας
παράλληλα τους καταναλωτές από πιθανές οικονοµικές επιβαρύνσεις, στις οποίες σίγουρα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία δεν
θα µπορούσαν να ανταποκριθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 192/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας ΞηροτύρηΑικατερινάρη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε το Μετρό
Θεσσαλονίκης.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Καλογιάννης.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τηρούµε την κλασική παράδοση στην περίοδο
διεξαγωγής της Έκθεσης Θεσσαλονίκης να συζητάµε για τα µεγάλα προβλήµατα των έργων της Θεσσαλονίκης. Εδώ και είκοσι
χρόνια, ίσως και παραπάνω, θυµάµαι να συζητούµε κάθε φορά
και για το έργο του µετρό. Ήµουν νοµάρχης το 1990 και είχα την
ταλαιπωρία της πρώτης τρύπας του µετρό τότε και µετά βέβαια
µια ουσιαστικής διαδικασίας που ξεκίνησε για τη µελέτη αυτού
του έργου. Ατύχησε όµως το έργο αυτό τότε να είναι η πρώτη
πρόβα έργου µε σύµβαση παραχώρησης, ενώ το µετρό της Αθήνας εκτελείτο ως δηµόσιο έργο. Δεν πήγε καλά αυτή η ιστορία.
Το 2003 έγινε η δηµοπράτηση του ως δηµόσιου έργου.
Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήµατα το ακολουθούν, συσσωρεύονται, µεγαλώνουν. Είµαστε τώρα µπροστά σε µεγάλα θέµατα,
γνωστά βέβαια στα δηµόσια έργα, που τώρα όµως για το µετρό
Θεσσαλονίκης γίνονται ακόµη περισσότερα.
Έχουµε τα γνωστά θέµατα των καθυστερήσεων όσον αφορά
τις απαλλοτριώσεις και τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Είχε επισηµανθεί κι από ένα µεγάλο µέρος του κοινού της Θεσσαλονίκης
ότι τα αρχαιολογικά ευρήµατα θα είναι σηµαντικά και θα κάνουν
ανέφικτη σχεδόν την κατασκευή του έργου. Έχουµε, λοιπόν, τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Και βέβαια έχουµε και το γεγονός
του ότι αλληλοσυγκρούονται τα ακόλουθα δύο µεγάλα προβλήµατα: οι καθυστερήσεις από πλευράς δηµοσίου από τη µία
πλευρά για τις καθυστερήσεις κ.λπ. και από την άλλη µία χρόνια,
θα έλεγα, αδυναµία, που τώρα µε την κρίση µεγαλώνει ακόµη
περισσότερο, οικονοµική αδυναµία του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το ξέρετε καλά και από τα τέσσερα πέντε µεγάλα έργα των συµβάσεων παραχώρησης. Οι αιτιολογίες, βάσιµες κατά τους όρους της σύµβασης, για καθυστερήσεις
στην παράδοση των σταθµών, στις απαλλοτριώσεις κ.λπ., πολλές
φορές έρχονται να καλύψουν -και δεν µπορεί να βγάλει κανείς
άκρη σ’ αυτήν τη διελκυστίνδα- τις αδυναµίες που έχει ο ανάδοχος να εκτελέσει το έργο. Δικαιολογηµένες και µη αυτές οι απαιτήσεις τις οποίες θέτει. Μπορεί να δηµιουργήσουν µία «χιονοστιβάδα», κύριε Υπουργέ, στα θέµατα αυτά των απαιτήσεων και
από την άλλη πλευρά να υπάρξουν ακόµη πιο σηµαντικές καθυστερήσεις, αν δεν κάνουµε γρήγορα. Γι’ αυτό τα ερωτήµατα που
σας θέτω είναι τα εξής: Πού βρίσκονται οι προσπάθειες συνεννόησης µε τον ανάδοχο, για να µπορέσουµε να βρούµε µία χρυσή
τοµή και να ξεκινήσει το έργο; Τι θα κάνετε για να απεµπλακούµε
από τα θέµατα των καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις, στα
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θέµατα των αρχαιολογικών ανασκαφών κ.ο.κ.;
Στη δευτερολογία µου θα πω –το γράφω και στην ερώτησή
µου- για τη µεγάλη αναστάτωση που υπάρχει στην πόλη. Οι καταστηµατάρχες έχουν καταστραφεί. Έχουν υψωθεί ακαλαίσθητοι τοίχοι για τα εργοτάξια, τα οποία όµως δεν λειτουργούν. Οι
περιοχές αυτές παραµένουν «νεκρές», οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται κ.ο.κ. και βέβαια τα προβλήµατα των εργαζοµένων που όλο
µειώνονται αντί να αυξάνονται σε ένα τόσο µεγάλο έργο.
Κύριε Υπουργέ, ανακοινώνετε το «ξεµπλοκάρισµα» των µεγάλων έργων. Το µετρό της Θεσσαλονίκης έχει παρόµοια προβλήµατα. Υπάρχουν µεγάλες οικονοµικές αδυναµίες του αναδόχου
και από την άλλη πλευρά µεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες
µπλέκουν αυτά τα δύο πράγµατα και καθιστούν και τις απαιτήσεις του δηµοσίου αλλά και τις απαιτήσεις του αναδόχου υπέρµετρες, ώστε να µην µπορεί να βρεθεί λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Καλογιάννης για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάσταση στο µετρό της Θεσσαλονίκης, αγαπητή κυρία
συνάδελφε, είναι σε γενικές γραµµές όπως την περιγράψατε.
Θέλω εξαρχής να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο αυτό αποτελεί
µία από τις µεγάλες προτεραιότητες του Υπουργείου µας. Παράλληλα µε τους άξονες των συµβάσεων παραχώρησης µάς
απασχολεί πάρα πολύ και το µετρό της Θεσσαλονίκης.
Τα κύρια προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει το µετρό επιγραµµατικά είναι τα εξής: Πρώτον, το µεγάλης έκτασης αρχαιολογικό και κατ’ επέκταση ανασκαφικό έργο, στο οποίο
αναφερθήκατε κι εσείς. Δεύτερον, οι πρόσθετες απαλλοτριώσεις
οι οποίες απαιτήθηκαν και τρίτον, τα προβλήµατα ρευστότητας
που αντιµετωπίζει ο ανάδοχος.
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προχωράµε µε
πολύ συγκεκριµένα βήµατα.
Συγκεκριµένα, για την επίσπευση των ανασκαφικών εργασιών
προ µηνός, στις αρχές Αυγούστου, κάναµε στο Υπουργείο µία
πολύ µεγάλη σύσκεψη στην οποία συµµετείχαν οι Γενικοί Γραµµατείς Δηµοσίων Έργων και Πολιτισµού, οι προϊστάµενοι των αρµόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης, η διοίκηση
της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» κι εγώ. Αποφασίσαµε την κάθε µήνα
συνεδρίαση αυτής της άτυπης, αν θέλετε, επιτροπής, µε συµµετοχή κι από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε
να παρακολουθούµε βήµα προς βήµα την εξέλιξη των εργασιών.
Έχει ήδη τοποθετηθεί και δεύτερη βάρδια εργατοτεχνιτών σε
όλο το ανασκαφικό έργο. Επιπλέον, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» έχει
προσλάβει τον καθηγητή και ακαδηµαϊκό κ. Τιβέριο, ο οποίος
επικουρεί το αρχαιολογικό έργο.
Η οργανωτική αυτή αναδιάρθρωση του έργου των ανασκαφών έχει επιταχύνει την πρόοδο των εργασιών.
Σήµερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των αρχαιολογικών
ανασκαφών.
Για το θέµα των απαλλοτριώσεων µε τις πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις -αναφέροµαι στο ν. 4070/2012- επιταχύνονται οι
διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.
Επίσης, για να µπορέσει ο ανάδοχος να αντιµετωπίσει τα σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας που έχει, βρισκόµαστε σε συνεργασία µαζί του έτσι ώστε να µπορέσουµε κι εµείς από την
πλευρά µας να δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε το έργο.
Είναι γεγονός –το δεχόµαστε- ότι οι εργοταξιακές παρεµβάσεις δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην πόλη και στην κυκλοφορία και στους εµπόρους.
Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» έχει συνεργαστεί παλαιότερα και συνεργάζεται και τώρα µε τους παραγωγικούς φορείς της πόλης
στην κατεύθυνση να διευκολύνει το έργο τους. Επισηµαίνω ότι
έχει γίνει ήδη περιορισµός των εργοταξιακών καταλήψεων στον
ελάχιστο απαιτούµενο χώρο, έχει γίνει η αντικατάσταση των λαµαρινών από πλέγµα όπου αυτό επιτρέπεται, έχουν τοποθετηθεί
πληροφοριακές πινακίδες σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης κι έχουν γίνει και άλλες ενέργειες, τις οποίες
θα αναφέρω στη δευτερολογία µου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ως προς το θέµα της σύσκεψης των αρµόδιων
Υπουργείων, εγώ το θεωρώ πολύ θετικό βήµα, γιατί αναδεικνύει
τα πολύ µεγάλα προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούνται: ότι δηλαδή εκεί που κατασκευάζεται το έργο ούτε καν επιβλέπεται από
µία διευθύνουσα υπηρεσία και οι κεντρικές υπηρεσίες πολλές
φορές καθυστερούν.
Από την άλλη πλευρά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι εφορείες
αρχαιοτήτων, αν στείλουν ένα αίτηµα στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, µπορεί αυτό να κάνει και έξι µήνες να εξετάσει και το αίτηµα αυτό, που µπορεί να αφορά σ’ ένα πρόβληµα
που δεν είναι και ιδιαίτερα µεγάλο.
Εδώ, λοιπόν, πραγµατικά είναι ένας γόρδιος δεσµός. Είναι θετικές οι συσκέψεις, αν θα λύσουµε αυτό το θέµα. Από ένα σηµείο
και ύστερα, είναι σεβαστά και τα ευρήµατα κ.λπ., αλλά ένα έργο
δεν µπορεί να προχωρήσει έτσι: µεταφέρθηκε η µία αρχαία οδός
που βρέθηκε, µεταφέρθηκε ένας άλλος ναός, αλλά όλα αυτά τα
πράγµατα συνεχώς να ανοίγουν καινούργια µέτωπα. Κάποια
στιγµή πρέπει να αποφασιστεί µέσα από τις συσκέψεις αυτές µία
στρατηγική για το έργο, αλλιώς µπορεί το έργο αυτό να κρατήσει
και τριάντα χρόνια και συνεχώς να είναι ένα έργο αρχαιολογικών
ανασκαφών και όχι ένα έργο µετρό. Βέβαια πολλές φορές εµπλέκονται και άλλες σκοπιµότητες σε αυτήν την ιστορία.
Εποµένως, πρέπει µε την ευκαιρία αυτή –ουδέν κακόν αµιγές
καλού- να σκεφτείτε το θέµα της επίβλεψης του έργου από υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. Είχαµε κάνει µία συζήτηση ότι θα µπορούσε -είναι ώριµο πια, εγώ το είχα προτείνει παλαιότερα και
στον τότε Υπουργό τον κ. Σουφλιά, και στις αρχές στην κ. Παπανδρέου- η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» να αποτελέσει τουλάχιστον
τη διευθύνουσα υπηρεσία και να αξιοποιεί ως προϊσταµένη αρχή
το Αττικό Μετρό στην Αθήνα, για την εµπειρία που έχει. Αλλά,
επιτέλους, δεν µπορεί να θέλουν να βάλουν ένα καρφί και να
πρέπει να ρωτήσουν την Αθήνα ή οι επιβλέποντες στη Θεσσαλονίκη να παίρνουν τα εκτός έδρας γιατί εκτελούν το έργο εκτός
Αθηνών! Αυτό πρέπει να το λύσετε και να τονώσετε έτσι και την
Εγνατία Οδό και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες υποβαθµίζονται πάρα πολύ, ενώ είναι άξιες και
έµπειρες να επιτελέσουν τουλάχιστον το έργο της επίβλεψης.
Επίσης, διαβάζω στον Τύπο ότι ο ανάδοχος σας ζητάει µία
πρόσθετη προκαταβολή –δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό από
τους όρους της σύµβασης- ή θέλει µία τραπεζική χρηµατοδότηση. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Υπάρχει σκέψη να έχει µία
εγγύηση µέσω του Υπουργείου γι’ αυτά τα θέµατα; Πού βρίσκονται όλα αυτά;
Εµείς θέλουµε να προχωρήσει το έργο, αλλά δεν θέλουµε να
παραβιάζονται οι όροι της σύµβασης και το δηµόσιο συµφέρον.
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις ακόµη. Έληξε το θέµα µε
το «Παπάφειο»; Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ.
Τώρα, στη Νέα Ελβετία έχουµε και ένα πρόσθετο πρόβληµα.
Ένα σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµάτων είχαµε στο πολεοδοµικό συγκρότηµα και εκεί κάναµε και το σταθµό του µετρό. Δηλαδή έχουµε και άλλα προβλήµατα που προστίθενται σε αυτό το,
πραγµατικά, ταλαίπωρο έργο.
Πρέπει να κάνουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γιατί αλλιώς
υπάρχει µία χιονοστιβάδα. Και σε σχέση µε τα οικονοµικά προβλήµατα, φοβάµαι ότι το έργο µπορεί να φτάσει έτσι σε µία
άσχηµη κατάσταση, που να µην ξέρουµε πώς να το ξεκινήσουµε
και πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολλά τα θέµατα που θέτετε. Πράγµατι, είναι πολύ µεγάλο το έργο. Είναι της τάξεως του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συνεργασία µας µε το Υπουργείο Πο-
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λιτισµού δεν είναι ευκαιριακή. Το αντίθετο. Είναι σε µόνιµη, σε
σταθερή βάση και αυτό µας δίνει την αισιοδοξία ότι πράγµατι θα
επιταχυνθούν οι εργασίες σε ό,τι αφορά το ανασκαφικό έργο.
Εξετάζουµε ασφαλώς κάθε καλόπιστη πρόταση, απ’ όπου και αν
προέρχεται και είναι καλοδεχούµενες οι απόψεις σας, κυρία συνάδελφε.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι στο σταθµό της Ανάληψης
έχει ήδη απελευθερωθεί το τµήµα του εργοταξίου. Έχει δε εκπονηθεί µια κυκλοφοριακή µελέτη, η οποία πραγµατικά µπορεί
να δώσει µεγάλες ανάσες στην ευρύτερη περιοχή. Η µελέτη έχει
κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου Θεσσαλονίκης και
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς έγκριση.
Για το θέµα των οικονοµικών υποχρεώσεων της αναδόχου κοινοπραξίας προς τους εργαζοµένους που τίθεται στο κείµενο της
ερώτησής, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» δεν
έχει οφειλές προς την ανάδοχο κοινοπραξία.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των εργαζοµένων στις ανασκαφές, είναι
προφανές ότι η πρόοδος των αρχαιολογικών εργασιών έχει ως
συνέπεια τη µείωση του απασχολούµενου σε αυτές τις εργασίες
προσωπικού. Όµως, όσο προχωρούν οι εργασίες, προφανώς,
δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για άλλες ειδικότητες προσωπικού.
Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο θέµα της προκαταβολής,
το οποίο θέσατε και να σας πω ότι µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα στους αναδόχους, οι οποίοι κατασκευάζουν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, να λαµβάνουν µια
προκαταβολή µέχρι το 10% του συµβατικού προϋπολογισµού
του έργου.
Βεβαίως, η ρύθµιση έχει ένα κενό για τα έργα, για τα οποία
είχε δοθεί προκαταβολή µέχρι ποσοστού 6%. Στις προθέσεις του
Υπουργείου είναι η προκαταβολή µέχρι 10% στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα να αφορά το σύνολο των έργων. Σε µια τέτοια περίπτωση θα µπορούσε και η ανάδοχος κοινοπραξία του µετρό,
να κάνει χρήση αυτής της νέας ρύθµισης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τέλος, θα συζητηθεί
η έβδοµη µε αριθµό 197/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και
µαρίνων της χώρας.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο για δυο λεπτά για
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι
τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι δύο λεπτά για
την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησης και τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Εν πάση περιπτώσει, όµως, θα έχετε την ανοχή
του Προεδρείου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, είκοσι τρία λιµάνια και µαρίνες του δηµοσίου
βγαίνουν στο σφυρί. Αυτό λέει η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων και βεβαίως
θα ακολουθήσουν και άλλα µεγάλα λιµάνια. Δηλαδή, οι πύλες εισόδου-εξόδου για πολλές πόλεις, που στηρίζουν την οικονοµική
δραστηριότητα αλλά είναι και κρίκοι στρατηγικής και εθνικής σηµασίας, ιδιωτικοποιούνται.
Οι συνέπειες είναι βαριές και κατά των λαϊκών αναγκών αλλά
και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, γιατί το πρώτο που
θα κάνει ο ιδιώτης θα είναι να ανεβάσει τα λιµενικά τέλη και βέβαια δυσκολίες θα υπάρξουν και στη σύνδεση µε το νησιωτικό
σύµπλεγµα. Οι εισαγωγές-εξαγωγές θα είναι στον έλεγχο των
µονοπωλίων και βέβαια θα επικρατήσει εργασιακός µεσαίωνας
και γκετοποίηση, ενώ θα υπάρξει και αποκλεισµός των παραλιµένιων δήµων από το θαλάσσιο µέτωπο.
Βεβαίως, φαίνεται ότι φέρνετε και νοµοθετική ρύθµιση που
αναιρεί την υποχρέωση συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου
κατά 51% σε επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τοµείς και υποδοµές,
ώστε να λυθούν τα χέρια των εταιρειών και στην ιδιωτικοποίηση
των δυο µεγάλων λιµανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
που είναι κερδοφόρα.
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Αυτό για τον ΟΛΠ, βεβαίως, σηµαίνει παραπέρα παραχωρήσεις στην κρουαζιέρα, στο terminal, στο σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων κ.λπ. Εξάλλου, η παράδοση των µαρίνων στα µονοπωλιακά συµφέροντα σηµαίνει µεγαλύτερο µήκος της ακτογραµµής
µε πανάκριβες υπηρεσίες και αποκλεισµό της πρόσβασης σε χιλιάδες εργαζόµενους προς τη θάλασσα.
Τις ιδιωτικοποιήσεις των λιµανιών τις ζουν ήδη οι λιµενεργάτες
στον Πειραιά µε µειώσεις µισθών αλλά και προσωπικού και στα
δικαιώµατά τους και βέβαια και µέσα από την πείρα της
«COSCO», όπου έχουν µετατρέψει ένα µέρος του λιµανιού του
Πειραιά σε εργασιακό κάτεργο.
Εµείς µέσα από την ερώτησή µας ζητάµε να αποσυρθεί η απόφαση της διϋπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και να διατηρηθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των τουριστικών λιµένων σε
όφελος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας και ικανοποιώντας τις λαϊκές ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, µε µία γενική
παρατήρηση. Όπως έχει δείξει η µέχρι στιγµής εµπειρία όχι µόνο
στη χώρα µας -κυρίως στη χώρα µας- αλλά και διεθνώς, η εκτεταµένη και αντιπαραγωγική δραστηριότητα του κράτους οδήγησε σε αύξηση των σηµείων επαφής του δηµοσίου τοµέα µε
ιδιωτικά συµφέροντα και δηµιούργησε ελλείµµατα. Αυτό έχει δυστυχώς επιβεβαιωθεί όλα αυτά τα χρόνια και είναι κάτι, το οποίο
πληρώνουµε σήµερα.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα που µε ρωτάτε, υπάρχουν δύο βασικές
στρεβλώσεις στις σκέψεις ορισµένων στη χώρα µας. Πρώτα απ’
όλα, ότι τα λιµάνια µπορούν να τα κάνουν όλα: και φορτοεκφόρτωση, χύδην ή σε εµπορευµατοκιβώτια και µεταφορά αυτοκινήτων και κρουαζιέρα και ναυπηγοεπισκευή και ό,τι άλλο φανταστείτε και βεβαίως εν προκειµένω και θαλάσσιο τουρισµό.
Η δεύτερη στρέβλωση είναι ότι οι εννιακόσιες περίπου λιµενικές υποδοµές που είναι διάσπαρτες στη χώρα και τις διαχειρίζονται πάνω από ογδόντα φορείς µπορούν να αναπτυχθούν µέσω
δηµοσίων επενδύσεων. Πιστεύω ότι ακόµα και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας αντιλαµβάνεται ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον
λόγω της έκτασης, της διασποράς αλλά και της ανάγκης να δηµιουργηθούν µεγάλες επενδύσεις στα λιµάνια προκειµένου αυτά
να καταστούν ανταγωνιστικά στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα µεγάλα λιµάνια δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί; Πρώτον διότι, και τα
νέα πλοία απαιτούν µεγάλα βυθίσµατα αλλά και οι ανάγκες χερσαίας εξυπηρέτησης είναι µεγάλες, πράγµα που σηµαίνει άντληση πόρων και βέβαια περιορισµό της όποιας απαξίωσης σε
περίπτωση που η άντληση πόρων για επενδύσεις δεν είναι ικανοποιητική.
Δεύτερον, τα µικρά περιφερειακά λιµάνια εκτός από την υποτυπώδη τεχνική και διοικητική τους υποδοµή έχουν και αυτά χρονοβόρες διαδικασίες και οπωσδήποτε δεν έχουν τη δυνατότητα
να προσελκύσουν µεγάλους πελάτες. Ακόµα, έχουν απουσία διαχείρισης µεγάλων εµπορευµατικών ροών. Πάρτε οποιοδήποτε
περιφερειακό λιµάνι της χώρας και πείτε µου, πού έχει υπάρξει
διαφοροποίηση.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Πρέπει να γίνει προσαρµογή στο ευρωπαϊκό λιµενικό µοντέλο, το οποίο προϋποθέτει µία εθνική
στρατηγική για τη λιµενική πολιτική, δηλαδή ταυτότητα των λιµανιών, ποιος πρέπει να κάνει τι και δεύτερον ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή ακριβώς για να προστατεύει τα δικαιώµατα των
καταναλωτών –αυτό που καταγγέλλετε στην ερώτησή σας- να
βλέπει µε ποιον τρόπο καθορίζονται οι τιµές και να εξασφαλίζει
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τις λιµενικές αρχές.
Αυτά τα δύο πράγµατα ολοκληρώνονται, κυρία συνάδελφε: η
στρατηγική εντός ολίγου και η Ρυθµιστική Αρχή πριν το τέλος
του έτους. Στη δευτερολογία µου θα σας πω συγκεκριµένα για
τα είκοσι τρία λιµάνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για τρία λεπτά να απαντήσει στον Υπουργό και να εκθέσει τις απόψεις της.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ζητάτε την εµπειρία που µπορεί
να υπάρχει από κρατικά λιµάνια. Θα σας πω, λοιπόν, ότι ο ΟΛΠ,
το λιµάνι του Πειραιά και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης έχουν
κέρδη και είχαν κέρδη πριν το δώσετε στην «COSCO».
Δεύτερον, εγώ θα σας ρωτήσω µε τη δική σας πείρα, η ιδιωτικοποίηση της «COSCO» τι φορολογικά έσοδα έφερε στο κράτος,
τι έσοδα έφερε στα ασφαλιστικά ταµεία, τι έφερε στα µικροµάγαζα και τις βιοτεχνίες της περιοχής που κλείνουν κάθε µέρα
κατά δεκάδες και ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες, το εργασιακό καθεστώς; Οι εργαζόµενοι το οκτάωρο το έχουν ξεχάσει.
Έχει «σκοτωθεί», κύριε Υπουργέ, αν δεν το ξέρετε. Η απλήρωτη
υπερωρία είναι το καθεστώς.
Αυτά φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις και τα ζούµε κάθε µέρα.
Η αλήθεια είναι ότι µε πολύ καθαρό τρόπο µάς είπατε την ευρωπαϊκή πολιτική. Πράγµατι, η ιδιωτικοποίηση είναι προσαρµογή
στον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωση των
λιµενικών υπηρεσιών. Και αυτό κάνετε, αξιοποιώντας µάλιστα και
την οικονοµική κρίση, την παρατεταµένη και βαθιά, γιατί ξέρετε
ότι βολεύει και στο κεφάλαιο. Τώρα θα τα πάρουν σχεδόν
τσάµπα, δηµόσια περιουσία, επιβεβαιώνοντας ότι εξυπηρετείτε
τα συµφέροντα του κεφαλαίου και όχι του λαού. Εξάλλου, αυτό
υποσχεθήκατε και τον περασµένο Ιούλιο, όταν συναντηθήκατε
µε την τρόικα, περιφρονώντας τη στρατηγική και την εθνική σηµασία που έχουν για τη χώρα τα λιµάνια –τονίζω την εθνική σηµασία- αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων, αφού αποτελούν την
πύλη εσόδου και εξόδου.
Εξάλλου, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάτε σ’ αυτά τα λιµάνια.
Εγώ τις περασµένες µέρες τα επισκέφθηκα, µίλησα µε τους δηµάρχους, µε τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε τι σηµασίας είναι να
υπάρχει λιµάνι κάτω από τον έλεγχο του δηµοσίου; Εδώ δεν θα
µπορούν ούτε τους ασθενείς να µεταφέρουν. Σε τελευταία ανάλυση, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής που σφαγιάζει µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, δαπάνες για
παιδεία, πρόνοια και υγεία. Διότι µόνο έτσι µπορεί το κεφάλαιο
να έχει συνεχή υψηλή κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα, όπως
είπατε, γιατί αυτό µόνο ενδιαφέρει, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξη
υπέρ της καπιταλιστικής κερδοφορίας που διασφαλίζει η συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους εργαζόµενους φέρνει φτώχεια, ανεργία, δυστυχία, περισσότερα προβλήµατα.
Εµείς σας το λέµε καθαρά ότι θα καλέσουµε τους εργαζόµενους στα λιµάνια, αλλά και όλους τους εργαζόµενους στους παραπλήσιους δήµους να παλέψουν να µαταιώσουν την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών, να ενώσουν τη φωνή και τη δράση τους
µέχρι να γκρεµίσουν αυτήν τη βάρβαρη πολιτική σας, που είναι
και στην ιδιωτικοποίηση των λιµανιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Μανωλάκου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Με όλο το σεβασµό στις απόψεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, αγαπητή συνάδελφε, εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι δυστυχία, φτώχεια και ανεργία έχει φέρει το µοντέλο
του κρατικού παρασιτικού καπιταλισµού, που εσείς πρεσβεύετε
και υποστηρίζετε ακριβώς µε αυτήν την ερώτησή σας. Αυτό είναι
ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και πάλι το λέω µε όλο το σεβασµό.
Επί του συγκεκριµένου θα ήθελα να πω ότι εµείς προετοιµάζουµε ένα πρόγραµµα, το οποίο ξαναλέω θα οδηγήσει σε τρία
πράγµατα τα οποία είναι αυταπόδεικτα από τη διεθνή εµπειρία.
Και διεθνή εµπειρία όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες –
προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι- που ο δηµόσιος τοµέας έχει µεγάλο ποσοστό ελέγχου του παραγωγικού συστήµατος. Παντού,
λοιπόν, υπάρχει η διεθνής εµπειρία.
Το πρώτο είναι η ανάπτυξη και η αναβάθµιση των υποδοµών
σαφέστατα µέσω των επενδύσεων που στο δηµόσιο τοµέα δεν
υπάρχουν και καλό θα ήταν να µας πει κάποιος πώς θα τις έκανε
το ΚΚΕ, αν αναλάµβανε την τύχη της χώρας, µε ελλείµµατα που
θα οδηγούσαν σε πολλαπλάσια δυστυχία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Άλλη εξουσία, κύριε Υπουργέ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εξουσία του λαού και όχι του κεφαλαίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Δεύτερον, ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Είναι
αντιληπτό τι θα γίνει, εάν προσελκύσουµε και ελλιµενίσουµε περισσότερα σκάφη, κάτι που δεν έχει γίνει µέχρι τώρα, ακόµα και
σε δήµους που ελέγχονται από το Κοµµουνιστικό Κόµµα; Υπάρχουν Δήµαρχοι, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τα λιµενικά ταµεία
της περιοχής τους. Μάλιστα, έχουµε δηµοτικά λιµενικά ταµεία
που πρόσκεινται στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Έχουν εκλεγεί µε τη
σηµαία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αλήθεια, γιατί δεν προχωρούν να προσελκύσουν αυτές τις επενδύσεις στην περιοχή
τους; Περιµένουν το «µάννα εξ ουρανού», διά του κρατικού προϋπολογισµού; Ασφαλώς, όχι.
Θέλω να σας πω, επίσης, ανοίγοντας µια παρένθεση, ότι υπάρχουν δήµαρχοι οι οποίοι τηλεφώνησαν –κατ’ ιδίαν θα σας πω και
ποιοι ήταν αυτοί- και ζήτησαν να τους εξηγήσουµε γιατί δεν είναι
µέσα στα είκοσι τρία λιµάνια που παραχωρούνται. Και προσοχή:
Παραχωρούνται, δεν πωλούνται. Παραχωρούνται για συγκεκριµένο λόγο και για συγκεκριµένο χρόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ: Στα πόσα χρόνια παραχωρούνται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ανάλογα µε την ελκυστικότητα της επένδυσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Υπάρχει στην επίκαιρη ερώτησή σας –αν µου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε- κάτι που έχει σηµασία, πέραν των άλλων που, κατά τη
γνώµη µου, δεν αντέχουν σε κριτική. Ρωτάτε τι θα γίνει µε τη χερσαία ζώνη και νοµίζω ότι οφείλω να δώσω µια απάντηση.
Κατ’ αρχάς, δεν επηρεάζεται η χερσαία ζώνη λιµένα. Τα είκοσι
τρία λιµάνια είναι χωροθετηµένα, η δε χερσαία ζώνη είναι οριοθετηµένη. Εάν δείτε προσεκτικά την απόφαση, παραπέµπει σε
νοµοθεσία και σε καθένα από αυτά τα είκοσι τρία λιµάνια που
επισκεφθήκατε επισυνάπτεται ακριβώς το σχέδιο. Δεν πιστεύω
ότι πήγατε σε όλα, αλλά µιλάµε για σαφέστατη χωροθέτηση σε
καθένα από αυτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στην Ύδρα είναι ενιαία όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
ξέρετε ότι δεν µπορεί να γίνει διάλογος µε αυτόν τον τρόπο.
Αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αποδοθεί όλη η χερσαία ζώνη, αλλά µόνο το τµήµα που
είναι απαραίτητο και στη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη προκειµένου να λειτουργήσει η εγκατάσταση ως µαρίνα, για να µπορούν, για παράδειγµα, τα σκάφη το χειµώνα να βγαίνουν εκτός
λιµένα ή να γίνονται διάφορες εργασίες.
Επίσης, προ της οποιασδήποτε προκήρυξης γίνει από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου -είτε µεµονωµένα, είτε σε πακέτα- θα υπάρχει συνεννόηση µε τα
αρµόδια Υπουργεία, για να γίνει η οριστικοποίηση της οριοθέτησης της ζώνης που θα παραχωρηθεί.
Νοµίζω ότι όλα αυτά δεν είναι καινούργιο εφεύρηµα, είναι ένα
µοντέλο που έχει εφαρµοστεί διεθνώς και έχει δηµιουργήσει ελκυστικές συνθήκες για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής. Είναι
κάτι που δεν κάναµε εµείς όλα αυτά τα χρόνια, µε αποτέλεσµα
να υστερούµε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, να χάνουµε έσοδα και
να µην υπάρχει διάχυση της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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