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Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 20 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 259/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µεταφορά της
Ειδικής Γραµµατείας Δασών στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 257/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη
Αµανατίδη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υπαγωγή των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 254/17-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Λακωνίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο
Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, κ. Σαλµάς.
Κύριε Γρηγοράκο, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε σήµερα για ένα θέµα που απασχολεί και ταλανίζει την
ελληνική κοινωνία. Το τελευταίο εξάµηνο βλέπουµε συνέχεια
τους ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ, βλέπουµε τις υπηρεσίες υγείας και τα κρατικά νοσοκοµεία να είναι σε µια διαρκή αναστάτωση
λόγω του ότι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι υπάρχει µια υποχρηµατοδότηση του συστήµατος, αλλά συγχρόνως
φαίνεται ότι δεν έγινε καλή αξιοποίηση - αξιολόγηση του συστήµατος όλων αυτών των παροχών που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Έτσι λοιπόν δεν µπορεί µια ακριτική περιοχή, όπως είναι η Νεάπολη Λακωνίας και η Ελαφόνησος, δηλαδή ο Δήµος Μονεµβασιάς και το Κέντρο Υγείας-Νοσοκοµείο Μολάων να µην έχει

υποστεί και αυτό τις επιπτώσεις από την υποχρηµατοδότηση των
υπηρεσιών υγείας και την εν γένει αναστάτωση που υπάρχει στο
σύστηµα.
Το καλοκαίρι, παραδείγµατος χάριν –αλλά κι αυτές τις µέρεςστο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, το οποίο εξυπηρετεί ένα µεγάλο
αριθµό πολιτών τού τέως Δήµου Βοιών και Ελαφονήσου, που
έχει είκοσι δηµοτικά διαµερίσµατα, παρουσιάζεται µια υποστελέχωση: Οι γιατροί είναι ελάχιστοι, οι αγροτικοί ιατροί δεν διορίζονται έγκαιρα, νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει, οδηγοί
ασθενοφόρων δεν υπάρχουν, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µια
ανασφάλεια στην περιοχή από τους κατοίκους, αλλά βεβαίως και
από το ίδιο το προσωπικό, τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, οι
οποίοι δεν µπορούν να φέρουν σε πέρας την πολλή δουλειά που
έχουν. Σήµερα, επειδή υπάρχει αυτή η µεγάλη οικονοµική κρίση,
όλοι πηγαίνουν, βέβαια, στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας για να εξυπηρετηθούν.
Θα ήθελα λοιπόν στην απάντησή σας –µιας και αναφέρεται
στην ίδια περιοχή, στο Δήµο Μονεµβασιάς- να µου πείτε, τι γίνεται µε το Κέντρο Υγείας Μολάων, το οποίο έχει την αρµοδιότητα
για το Κέντρο Υγείας Νεάπολης Βοιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι για την ευκαιρία που µου δίνει ο κύριος Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γρηγοράκος, ο συνάδελφος και στην ιατρική και στη Βουλή, διότι µε αφορµή αυτήν την επίκαιρη
ερώτησή του βλέπω το ενδιαφέρον για µια περιοχή µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα προβλήµατα στον υγειονοµικό
χώρο, που δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να τα υποβαθµίσουµε, αλλά αντιθέτως πρέπει να στηρίξουµε.
Πριν µπω στην ουσία της επίκαιρης ερωτήσεως, θα ήθελα να
πω το εξής: Όντως υπάρχει µια υποχρηµατοδότηση στο σύστηµα. Αυτό το έχουµε εξηγήσει και το έχουµε πει πολλές φορές. Όντως πρέπει να κάνουµε µια προσπάθεια εξορθολογισµού
των δαπανών που πρέπει να προκύψει µέσα από µια καλύτερη
διαχείριση των πόρων. Αυτή η καλύτερη διαχείριση των πόρων
θα πρέπει να αφορά τους ανθρώπινους, αλλά και τους οικονοµικούς πόρους του συστήµατος. Αυτή η επανασχεδίαση πρέπει να
γίνει µε ένα κριτήριο γεωγραφικής, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας.
Ξέρετε, το έχουµε πει πολλές φορές, οι ασθενείς των αστικών
κέντρων έχουν τη δυνατότητα, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι
τώρα η κατάσταση στο χώρο της υγείας, να επιλέξουν να πάνε
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είτε σε ένα δηµόσιο κρατικό νοσοκοµείο είτε σε µια ιδιωτική κλινική όπου πληρώνει το ασφαλιστικό ταµείο µε κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια, όπως γνωρίζετε. Δηλαδή οι ασθενείς είτε στην
κλινική νοσηλεύονται δωρεάν είτε στο νοσοκοµείο. Περιοχές
όπως είναι οι Μολάοι, ο Ασωπός, η Μονεµβάσια, η Νεάπολη που
είναι στην καρδιά της Ελλάδος, δεν έχουν τη δυνατότητα να
έχουν αυτήν την πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών υγείας στον
ιδιωτικό τοµέα. Άρα είναι εξαρτηµένοι µόνο από το Νοσοκοµείο
ουσιαστικά, της Σπάρτης, µε ένα υποβοηθητικό ρόλο –που κάνουν σοβαρή προσπάθεια οι άνθρωποι εκεί και το ιατρικό και το
νοσηλευτικό προσωπικό- του Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Μολάων.
Επειδή πολλά είχαν ακουστεί στο παρελθόν, πρέπει να σας πω
σήµερα ότι θα το στηρίξω αυτό το Νοσοκοµείο και το Κέντρο
Υγείας Μολάων, γιατί σε αυτήν την περιοχή επιτελεί ένα πολύ
σοβαρό έργο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει και στο δορυφορικό Κέντρο Υγείας της Νεάπολης, αλλά και στα περιφερειακά
να ολοκληρωθεί η στελέχωσή τους.
Έχω µερικά στοιχεία που µου έδωσε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που αφορούν την κατάσταση που βρίσκεται αυτήν τη
στιγµή, η περιοχή. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να πω το εξής: Ο νόµος
δίνει τη δυνατότητα και την υποχρέωση εντέλει στους διοικητές
των υγειονοµικών περιφερειών να µετακινούν, όπως γνωρίζετε,
µε τρίµηνες µετακινήσεις -σε κάθε περίπτωση είναι στη δική τους
διακριτική ευχέρεια και ένα και δύο και τρία τρίµηνα- προσωπικό
µεταξύ των µονάδων εντός της υγειονοµικής περιφέρειας, ώστε
να µην υπάρχει πρόβληµα στην εφηµέρευση των κέντρων υγείας
και να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα ακόµα και στα νοσοκοµεία.
Εποµένως ο διοικητής της υγειονοµικής περιφέρειας έχει την
υποχρέωση να µην αφήνει κανένα κέντρο υγείας ακάλυπτο από
εφηµερίες. Αυτό είναι βασική αρχή.
Από εκεί και πέρα, στη διεύθυνση προσωπικού των νοµικών
προσώπων του Υπουργείου δεν εκκρεµούν πρακτικά διορισµού
για το Κέντρο Υγείας Νεάπολης, δηλαδή δεν έχει δροµολογηθεί
µέχρι τώρα, κανένας διορισµός που να αφορά αυτό το κέντρο.
Για να µην καταχραστώ το χρόνο και λόγω της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, θα συνεχίσω για να σας δώσω τα στοιχεία στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι για τη διαβεβαίωση ότι θα διατηρηθεί
το Κέντρο Υγείας Νοσοκοµείου Μολάων, το οποίο είναι το υπεύθυνο νοσοκοµείο, η υπεύθυνη κυψέλη υγείας της περιοχής.
Όµως, αν δει κανείς και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας του νοµού,
φαίνεται ότι η περιοχή αυτή υπολείπεται σε στελέχωση. Μπορεί
λοιπόν το Κέντρο Υγείας Νοσοκοµείου Μολάων να διαθέσει καλύτερα το προσωπικό του ούτως, ώστε να στηριχθεί και η περιοχή. Από το τελευταίο χωριό της περιοχής των Βοιών µέχρι που
να φτάσει κανείς στο Νοσοκοµείο Σπάρτης, είναι εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιόµετρα.
Καταλαβαίνετε ότι και το Κέντρο Υγείας Νοσοκοµείου Μολάων
δεν έχει τις δυνατότητες να αντεπεξέλθει. Γιατρός είστε, συνάδελφοι είµαστε, γνωριζόµαστε πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε
ότι, αν υπάρξει ένα επείγον περιστατικό στην περιοχή, όταν λείπει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βοιών, ο ασθενής τίθεται
σε µεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή, εάν έχουµε έλλειψη σε νοσηλευτικό
προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Νεάπολης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η Ελαφόνησος που το
καλοκαίρι έχει πολύ κόσµο. Τέσσερις χιλιάδες άτοµα που επισκέφθηκαν την περιοχή όλο το καλοκαίρι. Βεβαίως και το αγροτικό
ιατρείο της Ελαφονήσου υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης.
Καταλαβαίνετε τι δυσκολίες αντιµετώπισε το ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.
Θα ήθελα, µια και µου δώσατε τη διαβεβαίωση, να σας πω ότι
χρειάζεται µια καλύτερη κατανοµή του προσωπικού. Χρειάζεται
να στηρίξουµε το Κέντρο Υγείας Νεάπολης µε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό και χρειαζόµαστε και οδηγούς ασθενοφόρων ούτως, ώστε ένα ασθενοφόρο να παραµένει στην περιοχή,
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για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης ο οποίος µένει στον τέως
Δήµο Βοιών, Νεάπολης, Ελαφονήσου, που είναι πραγµατικά δύσβατη περιοχή και έχουν ανάγκη οι πολίτες απ’ αυτήν την ασφάλεια που πρέπει να τους προσφέρει το κράτος.
Τελειώνω µε µια παράκληση. Ξέρουµε ότι αυτές οι ηµέρες
είναι δύσκολες, ηµέρες που πρέπει να βρούµε αυτό το τεράστιο
ποσό χρηµάτων, για να ακολουθήσουµε το πρόγραµµα. Πρέπει
και στις υπηρεσίες υγείας να δούµε τι γίνεται µε το ποσό που δίνουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και τα νοσοκοµεία για τις αποκλειστικές νοσοκόµες και νοσοκόµους και την ποιότητα υπηρεσιών υγείας που προσφέρει αυτός ο κλάδος στα νοσοκοµεία.
Άρα θα µπορούµε ένα µεγάλο ποσό που διαθέτουµε για τις αποκλειστικές στα νοσοκοµεία όλης της Ελλάδος, να το µετακινήσουµε ούτως, ώστε να πάρουµε ικανά στελέχη της υγείας και να
τα διασπείρουµε στην περιφέρεια, για να υπάρξει µια καλύτερη
κατανοµή προσωπικού για την ασφάλεια του πολίτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Μάριος Σαλµάς, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
σηµαντική η παρατήρηση που κάνετε όσον αφορά τις πιστώσεις
που δίδονται για την περίπτωση των αποκλειστικών νοσοκόµων.
Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας κωδικός στον ΕΟΠΥΥ, που
προβλέπει µια δαπάνη, η οποία από τον έλεγχο που έκανα και
εγώ το τελευταίο διάστηµα, είδα ότι είναι δυσανάλογη µε τις δαπάνες που κάνουµε για άλλες υπηρεσίες.
Υπάρχει όµως µια δυσκολία, ότι αυτός ο προϋπολογισµός προέρχεται από τον κανονισµό παροχών, τον οποίο –σας ανακοινώνω σήµερα- θα τον αναθεωρήσουµε. Θα εκδώσουµε κοινή
υπουργική απόφαση µε τον Υπουργό Οικονοµικών, για να αναθεωρήσουµε αυτόν τον κανονισµό παροχών του ΕΟΠΥΥ, που
αφορά γενικότερες παροχές και το πώς καθορίζονται οι δαπάνες
γι’ αυτές τις παροχές. Εκεί θα επανεξετάσουµε και το θέµα των
αποκλειστικών. Ευχής έργο θα ήταν, να µπορούσε κανείς να συνδυάσει την εξοικονόµηση απ’ αυτόν τον κωδικό µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που έχει άλλους κωδικούς από το κεντρικό
Υπουργείο Υγείας. Θα το δούµε και µπορείτε να έρθετε να το συζητήσουµε και στο γραφείο και στο Υπουργείο, γιατί ξέρω ότι
έχετε ιδέες.
Θέλω να συνεχίσω και να σας θέσω ορισµένα στοιχεία που έχω
στη διάθεσή σας. Πρέπει να πούµε ότι στο Κέντρο Υγείας του
Νοσοκοµείου Μολάων και στα περιφερειακά ιατρεία της ευθύνης
του υπάρχουν αυτήν τη στιγµή, δεκαοκτώ οργανικές θέσεις γιατρών για τα περιφερειακά ιατρεία, από τις οποίες είναι καλυµµένες οι δεκατρείς. Είναι και πέντε θέσεις οι οποίες δεν έχουν
καλυφθεί. Όταν καλυφθούν και αυτές οι πέντε θέσεις σε κάποια
προκήρυξη, θα ενισχυθεί πολύ η περιοχή των Μολάων.
Αναφορικά µε το Κέντρο Υγείας της Νεάπολης, υπηρετούν
αυτήν τη στιγµή ένα παθολόγος, ένας παιδίατρος, δυο γενικοί
ιατροί, δυο οδοντίατροι και τρεις γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου.
Το πρόγραµµα των εφηµεριών για το Νοσοκοµείο Μολάων και
το Κέντρο Υγείας Νεάπολης διαµορφώνεται µε βάση τις παραµέτρους για τις τακτικές εφηµερίες που θέτει το Υπουργείο
Υγείας.
Έχουµε νοσηλευτικό προσωπικό: ένας νοσηλευτής που είναι
ΤΕ και µια νοσηλεύτρια του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόµων,
όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει αποσπαστεί µια νοσηλεύτρια του
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόµων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, λόγω συνυπηρέτησης συζύγου –είναι στρατιωτικός ο σύζυγος- και απουσιάζει µε άδεια άνευ αποδοχών, µια µαία
του κλάδου ΤΕ Μαιών και εκκρεµεί µια προκήρυξη θέσης ΤΕ Νοσηλευτικής. Είναι στο σχέδιο από τις 6-7-2010, που είναι για έγκριση προκήρυξης και εκκρεµεί και µια προκήρυξη ακόµη για µια
θέση του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόµων, που είναι από τις 57-2011 και είναι στο δρόµο προς το ΑΣΕΠ.
Υπάρχουν τέσσερις οδηγοί ασθενοφόρου και στην ευθύνη
τώρα του Κέντρου Υγείας Νεάπολης υπάρχουν εννέα περιφερειακά ιατρεία, που προβλέπουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις.
Είναι καλυµµένες οι τρεις και είναι κενές έξι. Απ’ αυτό προκύπτει
εύλογα πού είναι το πρόβληµα.
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Εγώ έχω δώσει εντολή µετά την ερώτησή σας να δούµε πώς
µπορούµε να πληρώσουµε και τις υπόλοιπες έξι…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Φανταστείτε ότι για επτά ηµέρες της εβδοµάδας είναι τρεις
αγροτικοί ιατροί.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έχουµε
ήδη µιλήσει µε τον διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας, για
να λύσει το θέµα αυτό για να µην υπάρξει πρόβληµα, γιατί από
τη µια µεριά, θέλουµε αποκέντρωση της λήψης απόφασης, µε
τις υγειονοµικές περιφέρειες και από την άλλη, τα δύσκολα οι
περιφέρειες τα στέλνουν στο Υπουργείο. Αλλά παρ’ όλα αυτά είµαστε εδώ για να λύσουµε και αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η τέταρτη µε αριθµό 256/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Τέρενς-Σπένσερ-Νικολάου Κουίκ προς τον Υφυπουργό, στον
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη διάθεση στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρους του ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε..
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου.
Κύριε Κουίκ, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτησή σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνος του
οποίου το σπίτι το διέρρηξαν και που θα έπρεπε να έρθει σήµερα
εδώ να το υπερασπιστεί, απουσιάζει από την Αίθουσα και αναφέροµαι στον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Σίµο Κεδίκογλου, ο οποίος
δεν είχε ούτε τη στοιχειώδη ευαισθησία, όχι ως δηµοσιογράφος
απέναντι σε έναν πρώην συνάδελφό του, αλλά ως πολιτικός, να
σηκώσει το τηλέφωνο –αυτό που έκανε ο κ. Παπαγεωργίου, δηλαδή- και να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν µπορώ, δεν θέλω, βγάλε το
ποτήρι αυτό από το στόµα µου, είναι πικρό, έχω δουλειά και δεν
µπορώ να έρθω να το υπερασπιστώ.
Και όχι µόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε, αλλά τον αναζητούσα στο
τηλέφωνο και δεν εµφανίστηκε. Έβαλα ακόµα και ενδιάµεσους,
δεν εµφανίστηκε. Με βλέπει εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο και φεύγει σαν τον κλέφτη έξω. Να τον κυνηγάω στη Βουλή να τον βρω
και να µην τον βρίσκω και τελικά να είναι έξω στον κήπο. Και όταν
έπεσα επάνω του, µου είπε το µεγάλο ψέµα. «Μα δεν είµαι εγώ
η πρώτη υπογραφή. Δύο υπογράψαµε, αλλά άλλος έβαλε την
πρώτη».
Και έχω εδώ το χαρτί, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη υπογραφή
είναι του κ. Κεδίκογλου. Γιατί για το δικό του σπίτι µιλάµε, γι’
αυτό που ελέγχει: για το σπίτι της ΕΡΤ. Γιατί εδώ έχουµε κλοπή.
Γιατί έρχεται το κράτος, η Κυβέρνηση Σαµαρά και υπογράφει
κάτι που δεν το υπέγραψε ούτε ο Μόσιαλος, που ήθελε να ξεπουλήσει την ΕΡΤ. Ούτε αυτός δεν υπέγραψε µια σχετική απόφαση επί των ηµερών του.
Εγώ δεν σας λέω ότι δίνουν τα λεφτά τους σ’ ένα καθαρό µαγαζί. Εγώ σας λέω ότι είναι αµαρτωλό µαγαζί η ΕΡΤ και θα µπορούσαµε πολλά να πούµε για την ΕΡΤ σήµερα, αν ήταν εδώ ο κ.
Κεδίκογλου. Του υπόσχοµαι όµως ότι θα του «αλλάξω τα φώτα»
σε επίκαιρες ερωτήσεις, για να µας απαντήσει τι θα γίνει µε
αυτήν την ΕΡΤ, η οποία πρέπει να σταθεί στα πόδια της και την
οποία την τσεκουρώνουν. Θα την καταντήσουν Ολυµπιακή, για
να ξεπουληθεί για ένα πιάτο φακής, που δεν υπάρχει πια ούτε
στα σπίτια ένα πιάτο φακή.
Θέλω να ακούσω κατ’ αρχάς, την άποψη –γιατί άποψη θα
ακούσω- του κυρίου Υφυπουργού για ποιο λόγο κλάπηκαν 75
εκατοµµύρια ευρώ από το ταµείο της ΕΡΤ, που έδωσαν οι Έλληνες ως ανταποδοτικό τέλος, για να µη βλέπουν τούρκικα σήριαλ
και να βλέπουν ένα ποιοτικότερο πρόγραµµα, κάτι που δεν µπορούµε να το αρνηθούµε αν µη τι άλλο, ανεξάρτητα –επαναλαµβάνω- αν είναι πράγµατι αυτή ένα αµαρτωλό µαγαζί.
Κι αν έχω το χρόνο, θα του διαβάσω και µερικά δηµοσιεύµατα
του κυρίου Υφυπουργού για το ποια είναι η ΛΑΓΗΕ, η οποία
απορροφά ως σκουπιδοτενεκές κυριολεκτικά, 75 εκατοµµύρια
σε βάρος του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού.
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Γιατί σας διαβεβαιώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι πηγαίνουν σε ένα
τρύπιο κουµπαρά αυτά τα λεφτά. Είναι ένα από τα πιο αµαρτωλά
µαγαζιά που έχει στήσει το «πασοκοσύστηµα» του Γιωργάκη, το
οποίο εκτρέφει τώρα το «Σαµαροσύστηµα» του Αντώνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη χώρα
αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα και βεβαίως, κοινοτική δέσµευση. Σύµφωνα λοιπόν µε το ν. 3468/2006
προβλέπεται συµµετοχή της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
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
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες. Περαιτέρω δε, οι στρεβλώσεις
στο ρυθµιστικό πλαίσιο, η σηµαντική απόκλιση µεταξύ των πραγµατικών µεγεθών και των αρχικών κινήσεων των παραµέτρων που
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του ΕΤΜΕΑΡ, οι οφειλές
των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWER» που παραµένουν σε δεσµευµένους λογαριασµούς και οι καθυστερήσεις χρόνων οδήγησαν στο σηµείο η αγορά ενέργειας να βρίσκεται υπό
κατάρρευση, πράγµα που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζηµιές
στην οικονοµία της χώρας, όπως όλοι καταλαβαίνουµε.
Λόγω αυτών των συνθηκών ο ειδικός λογαριασµός που έχει
συσταθεί για τη χρηµατοδότηση του υποστηρικτικού µηχανισµού
των ΑΠΕ, τον οποίο διαχειρίζεται η «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», εµφανίζει µεγάλο έλλειµµα µε αυξητικές τάσεις. Αρχικοί υπολογισµοί για την
αποκατάσταση της αγοράς και τον εξορθολογισµό του ειδικού
λογαριασµού οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών
καταναλωτών, οι οποίοι θα έρχονταν αντιµέτωποι µε κατακόρυφες αυξήσεις στα τιµολόγια ρεύµατος, που τελικά µετριάστηκαν
σηµαντικά λόγω των πρόσφατων παρεµβάσεων.
Προκειµένου λοιπόν να προστατευθούν οι πολίτες από υπέρογκες επιβαρύνσεις αλλά και παράλληλα, να ενισχυθεί ο ειδικός λογαριασµός, αποφασίστηκε µεταξύ άλλων η ενεργοποίηση
των διατάξεων του ν. 3851/2010 και συγκεκριµένα του άρθρου
12 παράγραφος 16 όπου προβλέπεται ότι µε κοινή υπουργική
απόφαση –σας διαβάζω αυτολεξεί- «ορίζεται το ποσοστό της
προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1730/
1987 εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του
ειδικού λογαριασµού που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας «ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.»»,
«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» πλέον, «κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999 στον
οποίο και αποδίδεται».
Σε εφαρµογή λοιπόν της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
2317 της 9-8-2012 για την ενίσχυση των πόρων του ειδικού λογαριασµού µέσω απόδοσης του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ. Αυτό
το ποσοστό έχει προβλεφθεί να επανακαθορίζεται κατ’ έτος συνεκτιµώντας τις συνθήκες της αγοράς. Είναι εµφανές ότι η απόφαση αυτή δεν παραβιάζει αλλά εφαρµόζει την ισχύουσα
νοµοθεσία και βέβαια δεν αντίκειται στο Σύνταγµα.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισµού του ελλείµµατος έχουν γίνει ήδη κάποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις και πρόκειται να εισηγηθούµε και νέες. Επιπρόσθετα, µε στόχο την
ταµειακή διευκόλυνση του ταµείου του «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», του ειδικού
λογαριασµού και ενίσχυσης των ΑΠΕ, δροµολογείται και η χορήγηση δανείου 140 εκατοµµυρίων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω και στο δεύτερο ερώτηµα που έχετε θέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όσα µας είπε στο
τέλος ο κύριος Υπουργός είναι ένα ψήγµα –σας διαβεβαιώαυτού του αµαρτωλού µαγαζιού που λέγεται «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.». Θα
έλεγα, για να µη χάσω το χρόνο µου, ότι θα µπορούσαµε να το
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θέσουµε µε την κ. Ραχήλ Μακρή, η οποία είναι η τοµεάρχης για
τα ενεργειακά θέµατα στους Ανεξάρτητους Έλληνες και να το
ανοίξουµε σε µια άλλη επίκαιρη συζήτηση. Πάντως αν κάνετε ένα
«γκουκλάρισµα» –εδώ έχω σωρεία δηµοσιευµάτων, από «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» µέχρι δεν ξέρω πού- θα δείτε τι γίνεται σ’ αυτό το
αµαρτωλό µαγαζί.
Κύριε Υφυπουργέ, µην το πάρετε προσωπικά, γιατί θα πω το
εξής: Ήρθε ο κλέφτης –γιατί κλεψιά είναι αυτό που κάνετε- για
να απολογηθεί ή να δικαιολογηθεί την ώρα που ο υποτιθέµενος
νοικοκύρης έπρεπε να είναι εδώ και να εξηγήσει το ότι αυτό είναι
κλοπή σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ. Μιλάµε
για 75 εκατοµµύρια. Ο κ. Κεδίκογλου άλλα έλεγε τότε και άλλα
λέει τώρα, διότι έχω εδώ πέρα και δηλώσεις του, τις οποίες έκανε
ως ο αντίστοιχος τοµεάρχης επί Νέας Δηµοκρατίας. Τότε έλεγε
να προστατεύσουµε τα µετοχικά στοιχεία της ΕΡΤ και τώρα έρχεται και συνυπογράφει και λέει: «Πάρτε και 75 εκατοµµύρια».
Το ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι η ΕΡΤ -αυτό το αµαρτωλό µαγαζί εγώ σας λέω- έχει αυτοκίνητα που δεν µπαίνουν µέσα στο
δακτύλιο, γιατί είναι τέτοιας παλαιότητας που δεν επιτρέπεται να
µπουν µέσα, µε βάση τη νέα νοµοθεσία; Το ξέρετε ότι δεν έχει
µονάδα εξωτερικών µεταδόσεων ψηφιακή, την ώρα που τα κανάλια όλα γίνονται ψηφιακά; Δεν θα µιλήσω για τις προσλήψεις.
Ο κ. Κεδίκογλου θα έρθει εδώ και θα απολογηθεί γι’ αυτά που
συµβαίνουν στην ΕΡΤ µε νέες επίκαιρες ερωτήσεις. Δεν θα µου
ξεφύγει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το θέµα τηλεόραση και
ΕΡΤ το γνωρίζω όσο δεν το γνωρίζει αυτός. Αυτό είναι βέβαιο.
Αλλά δεν έχει συναισθανθεί κάτι η Κυβέρνηση, ότι είναι θέµα
χρόνου πλέον να παρέµβει ο εισαγγελέας και θα γίνει αυτό, διότι
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ποινικά υπεύθυνα απέναντι στις ιδρυτικές διατάξεις της ΕΡΤ και για το θέµα του ανταποδοτικού τέλους. Δεν υπερασπίζονται το ταµείο τους και στο
ταµείο τους προσφέρει ακόµα και η πεθαµένη µάνα µου, γιατί
έχω ένα κεράκι µε ηλεκτρικό, που δουλεύει στο νεκροταφείο. Δεν
βλέπει αλλά πληρώνει ΕΡΤ, για να βλέπει εκεί από τον παράδεισο
που είναι και όχι για να πηγαίνετε εσείς να της το κλέβετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τζώνυ Καληµέρης, διαχρονικός µέσα στην ΕΡΤ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι µε αυτά
που συµβαίνουν, θα βάλει λουκέτο η ΕΡΤ. Μήπως τελικά αυτός
είναι ο σκοπός σας; Σας διαβάζω και µια γνωµάτευση την οποία
έχω στα χέρια µου, ότι όλα αυτά που δηµιουργούν την αφαίµαξη
τής ΕΡΤ µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν µείωση της κρατικής
ενίσχυσης που παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους ανταγωνιστές της. Προσέξτε. Δηλαδή µε αυτά που κάνετε, δουλεύετε
υπέρ των ανταγωνιστών της ΕΡΤ, δηλαδή υπέρ των ιδιωτικών τηλεοράσεων. Εγώ είµαι και παιδί της ιδιωτικής τηλεόρασης, έχω
στήσει τρία κανάλια, δεν αποδέχοµαι όµως το να χαθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ.
Ξεκίνησε το παραµύθι µε το Μόσιαλο, ο οποίος πάντως αυτό
δεν το υπέγραψε και το συνεχίζετε εσείς. Προσπαθώ να καταλάβω τελικά τι πολιτική κάνετε: Πολιτική Σοβιετίας ή πολιτική Θάτσερ; Με έχετε παντελώς µπερδέψει. Αλλά ο κ. Κεδίκογλου σάς
διαβεβαιώ ότι θα έρθει εδώ σε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων και
θα απαντήσει και για το θέµα αυτό. Επαναλαµβάνω, απευθυνόµενος στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΡΤ: Είναι ποινικά υπεύθυνοι, εάν δεν υπερασπιστούν την ΕΡΤ Α.Ε. από την
κλοπή που επιχειρεί η Κυβέρνηση µε την υπογραφή της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο στόχος αυτής της υπουργικής απόφασης είναι να διασώσουµε το ταµείο, τον ειδικό λογαριασµό των ανανεώσιµων
πηγών, ώστε να µην καταρρεύσει η αγορά της ενέργειας. Αυτός
είναι ο στόχος και τίποτε άλλο. Και δεν γίνεται αν θέλετε, όπως
λέει και ο στίχος του Καβάφη, να είναι από τη µια «εν µέρει εθνικός και εν µέρει χριστιανίζων», µε την έννοια ότι εµείς έχουµε
αποφασίσει να διαφυλάξουµε την αγορά της ενέργειας, να στηρίξουµε τον ειδικό λογαριασµό και σε αυτό θα συµβάλουν όλοι,
χωρίς υπέρογκες επιβαρύνσεις στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύ-
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µατος για τον απλό καταναλωτή.
Η διάθεση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ για την ενίσχυση του
ειδικού λογαριασµού και µόνο, δεν επιβαρύνει κανέναν ούτε τον
καταναλωτή ούτε τη δηµόσια τηλεόραση. Γνωρίζετε και από τη
δηµοσιογραφική σας διαδροµή και στη δηµόσια τηλεόραση βεβαίως και όπως είπατε και σε µεγάλα κανάλια, ότι το ειδικό τέλος
υπέρ της ΕΡΤ δεν είναι χαράτσι. Τώρα πρέπει να πάρουµε όµως
άµεσες αποφάσεις για τη στήριξη της αγοράς της ενέργειας και
κατά συνέπεια της οικονοµίας και αυτό ακριβώς κάνουµε.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, για το πώς θα επηρεάσει την
ΕΡΤ, κατόπιν συνεννόησης µε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Κεδίκογλου, θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως εν
όψει της συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας περιστολής των
δαπανών των φορέων του δηµόσιου τοµέα, η ΕΡΤ θα καλύψει το
ποσοστό των εσόδων της που αποδίδεται στο ΛΑΓΗΕ µε την αναδιοργάνωση λειτουργίας της, µε σκοπό τη µείωση του κόστους,
µεριµνώντας πάντοτε για την εξασφάλιση της ποιότητας του
προγράµµατος.
Ήδη η νέα διοίκηση της ΕΡΤ προσανατολίζεται στην αύξηση
των εσωτερικών παραγωγών, την αύξηση των ενηµερωτικών
προγραµµάτων και την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΕΡΤ, που περιλαµβάνει µερικούς από τους καλύτερους
επαγγελµατίες στο είδος τους.
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των σηµαντικών
περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ, όπως το µουσείο και το αρχείο
τα οποία, σε συνδυασµό µε µια βέλτιστη πρακτική επιλογής προγραµµάτων, δύνανται να αποφέρουν σηµαντικά έσοδα.
Είναι λοιπόν σαφές πως η απόφαση για την απόδοση ποσοστού 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στο ΛΑΓΗΕ λήφθηκε µε µοναδικό γνώµονα, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος και µετά από στάθµιση των αναγκών των πολιτών,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα του ΛΑΓΗΕ και να
µην επιβαρυνθούν µε επιπλέον βάρη οι καταναλωτές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ για τις φιλότιµες προσπάθειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τώρα θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 265/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της
Χρυσής Αυγής κ. Χρήστου Παππά προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε την «αλυτρωτική
προπαγάνδα των Σκοπίων».
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σε αυτήν τη δύσκολη
φάση, τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πατρίδα µας, βλέπουµε το κράτος των Σκοπίων, αυτό το «µόρφωµα» –να το πούµε
καλύτερα- αυτό το ετερόκλητο δηµιούργηµα, να προβάλλει ζητήµατα και διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος.
Μάλιστα όσο περνάει ο καιρός, αυτές οι διεκδικήσεις γίνονται
όλο και πιο έντονες, κλιµακώνονται, αναβαθµίζονται ποιοτικά και
ξεφεύγουν από το απλό πεδίο της ονοµατολογικής διαφοράς.
Επεκτείνονται σε θέµατα περιουσιακά, θέµατα πολιτικών δικαιωµάτων, θέµατα εδαφικά.
Διαβάσαµε λοιπόν πριν από δέκα περίπου µέρες, στην εφηµερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», στις 9 Σεπτεµβρίου 2012, ότι για άλλη µία
χρονιά οι Σκοπιανοί έκαναν φέτος το καλοκαίρι γνωστές φιέστες
αλυτρωτικού χαρακτήρα, µε το όνοµα «Οι Μακεδόνες στο Αιγαίο
για τη Μακεδονία».
Διοργανωτές ήταν η Ένωση Μακεδόνων του Αιγαίου και το
παγκόσµιο µακεδονικό Κογκρέσο. Έκαναν ψηφίσµατα προς τον
ΟΗΕ και προκλητικές εκδηλώσεις. Υπήρξε ψήφισµα που έλεγε
«επιστροφή υπηκοοτήτων, πολιτικών και κληρονοµικών δικαιωµάτων των βιαίως εκδιωχθέντων Μακεδόνων».
Ανάλογες φιέστες και σε αυτό το κλίµα βλέπουµε να προωθούνται από ελληνικής πλευράς και εννοώ τις γιορτές που πρόκειται να γίνουν στο πάρκο εθνικής συµφιλίωσης, που λειτουργεί
υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος της Βουλής. Εκεί θα γίνει µια εκδήλωση και θα είναι γόνιµο το έδαφος για την ανάπτυξη σκοπιανής προπαγάνδας.
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Στα εγκαίνια του πάρκου, που ξεκίνησε επί εποχής Πετσάλνικου, ακούµε ότι πρόκειται να ανηφορίσει και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας. Ο τίτλος στον Τύπο είναι «θα
ανηφορίσει στις κορυφές του Γράµµου».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μήπως τελικά το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται εν υπνώσει;
Τι κάνει για όλα αυτά; Πώς προστατεύει τον ανώτατο άρχοντα
του κράτους; Του υπέδειξε ή θα του υποδείξει να µην πάει; Βεβαίως οι γιορτές και τα εγκαίνια, όπως διαβάζουµε, αναβλήθηκαν
για τα µέσα Οκτωβρίου στο πάρκο συµφιλίωσης.
Άλλο σκέλος, που δεν ανέφερα στην επίκαιρη ερώτησή µου,
είναι το σκανδαλώδες γεγονός ότι αυτό το πάρκο, αυτή η
ΜΗΚΥΟ –ας το πούµε- τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος της
Βουλής, δηλαδή η Βουλή πληρώνει, ο ελληνικός λαός πληρώνει
ουσιαστικά, για να γίνουν εκεί ανθελληνικές άνοµες δραστηριότητες. Εξηγείστε µας, αν µπορείτε, τι σκοπό έχουν και τι προσφέρουν αυτές οι εκδηλώσεις στο εθνικό µας ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα απαντήσει ο Υφυπουργός, κ. Κούρκουλας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Η επίκαιρη ερώτηση αναφέρεται στις δραστηριότητες ορισµένων οργανώσεων της διασποράς, γνωστών για τις ακραίες θέσεις τους. Αναφέρεται επίσης και στο ζήτηµα του πάρκου
συµφιλίωσης, το οποίο δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Θα απαντήσω λοιπόν στο πρώτο σκέλος της επίκαιρης ερώτησής σας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι
εν γνώσει των δραστηριοτήτων των οργανώσεων αυτών, που
δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο διεθνών
οργανισµών, όπως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών.
Έχουµε λοιπόν πλήρη γνώση της δράσης τους και της αλυτρωτικής προπαγάνδας τους, που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός
άκρατου λαϊκιστικού εθνικισµού, αντάξιου των πιο «µαύρων» σελίδων της ιστορίας των Βαλκανίων.
Η ελληνική πλευρά αντιµετωπίζει τα ζητήµατα αυτά µε αποφασιστικότητα, αλλά και ψυχραιµία. Υπό την έννοια αυτή, η προπαγάνδα των οργανώσεων αυτών, που ορισµένες φορές ξεπερνάει
και τα όρια της γραφικότητας, θα ήταν ήσσονος σηµασίας. Δυστυχώς όµως σε πολλές περιπτώσεις, οι δραστηριότητες των οργανώσεων αυτών υποστηρίζονται ή υποκινούνται από κρατικούς
ή πολιτικούς παράγοντες της γειτονικής χώρας.
Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, έχει νόµους και συγκεκριµένες
διαδικασίες, που σέβονται τις διεθνείς αρχές και σε θέµατα ιθαγένειας και σε θέµατα άλλων ατοµικών δικαιωµάτων. Το γεγονός
ότι αυτή η προπαγάνδα υποστηρίζεται και από κρατικούς φορείς,
έχει βέβαια δυσµενείς επιπτώσεις στις διµερείς µας σχέσεις µε
τη γειτονική χώρα και στην προοπτική συνεργασίας µας σε διεθνείς οργανισµούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο λαϊκιστικός εθνικισµός είναι επικίνδυνος, διότι από τη µια
µεριά δηλητηριάζει τις σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών, αλλά
από την άλλη οδηγεί την πρώην γιουγκοσλαβική δηµοκρατία της
Μακεδονίας σε ένα είδος αυτοαποµόνωσης στη διεθνή κοινότητα. Εµείς θέλουµε σχέσεις καλής γειτονίας µε όλες τις χώρες
και µε την πρώην γιουγκοσλαβική δηµοκρατία της Μακεδονίας
και υποστηρίζουµε διαχρονικά την ευρωπαϊκή προοπτική όλων
των γειτονικών χωρών.
Προϋπόθεση όµως, για να συµβεί κάτι τέτοιο, είναι να αντιληφθούν και οι ίδιοι από την πλευρά τους ότι οι βαλκάνιες παλιές
εθνικιστικές «συνταγές» δεν έχουν πλέον µέλλον. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση βασίζεται στη βασική αρχή του σεβασµού της καλής γειτονίας.
Όσον αφορά στο πάρκο συµφιλίωσης, όπως είπα και στην
αρχή, δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητά µας. Δεν θεωρούµε ότι ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας χρειάζεται υποδείξεις εκ µέρους του
Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν µπορώ να σας µιλήσω λοιπόν για
το πάρκο και για τα εγκαίνια, αλλά µπορώ να σας επιβεβαιώσω
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ότι η συµφιλίωση αποτελεί βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ για την απάντηση.
Κύριε Υπουργέ, αφού δεν έχετε την αρµοδιότητα, εγώ θα προσθέσω στην απάντησή σας, καθώς είπατε ότι έχετε την πλήρη
γνώση, ότι δεν έχετε και δεν καταδεικνύετε την πλήρη δράση για
την προάσπιση των εθνικών συµφερόντων.
Είπατε ότι έχετε αποφασιστικότητα και ψυχραιµία. Ήταν πάρα
πολλή η αποφασιστικότητα και η ψυχραιµία όλων αυτών των δεκαετιών, που επέδειξαν οι κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της
Νέας Δηµοκρατίας και είδαµε πού έφτασαν την πατρίδα µας.
Έχετε εµπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό όραµα. Χαιρόµαστε και την
Ευρώπη τώρα. Την έχουµε εδώ, ένα κοµµάτι της τρόικας. Ο σκοπός της επίκαιρης ερώτησής µου δεν ήταν αυτήν τη στιγµή να
κάνουµε έναν ανταγωνισµό πατριωτικών αισθηµάτων.
Όσον αφορά στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, δεν είπα να του
κάνετε υπόδειξη. Είπα να τον προστατεύσετε.
Στην ουσία θέλω να πω ότι έχουν περάσει περίπου -αν θέλετε
και είστε αρµόδιος απαντήστε µου, εγώ θα πω τη θέση µουεκατό και πλέον χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά, κάτι
που είναι τόσο µακριά για κάποιους, αλλά τόσο κοντά για κάποιους άλλους. Το φρόνηµα του συνονθυλεύµατος των στελεχών
της Κυβέρνησής σας, του τρίο αυτού, αλλά και όλων των παρατάξεων από το 1974 και µετά, έκανε την Αριστερά και τη διεθνιστική σκέψη καθεστώς στην Ελλάδα.
Έχετε συµφωνήσει, κύριοι της Κυβέρνησης -συνάγεται από τα
Πρακτικά της Βουλής και από τις θέσεις του κ. Αβραµόπουλου,
του προϊσταµένου σας σε αυτόν εδώ το χώρο- ότι θα παραχωρήσετε, τη µεγάλη υποχώρηση, όπως είχε πει ο κύριος Υπουργός, τον όρο «Μακεδονία». Ίσως θα είχε µικρή σηµασία για εσάς
ο όρος «Μακεδονία», αφού ήδη έχετε παραχωρήσει ουσιαστικά
εθνική κυριαρχία.
Αγαπητέ Υπουργέ, οι εθνικοί αγώνες χρειάζονται εθνικούς
αγωνιστές. Εµείς οι της Χρυσής Αυγής –και να µην το περιορίσω
πολιτικά- όλοι οι εθνικά σκεπτόµενοι Έλληνες που δεν λυγίζουν,
που δεν χάνουν το ηθικό τους, που δεν κατάφερε η προπαγάνδα
σας –ακούστηκαν και προηγουµένως στην Αίθουσα- και δεν
εννοώ τη δική σας, εννοώ των ΜΜΕ, στα οποία όµως εσείς, ο πολιτικός κόσµος βρίσκεται σε απόλυτη διαπλοκή, ούτε τη δική µας
σκέψη αλλά ούτε και των υπολοίπων εθνικά σκεπτόµενων Ελλήνων να την αδρανοποιήσετε.
Εµείς έχουµε θέληση για αγώνα. Και εµείς οι Έλληνες δεν θα
σας επιτρέψουµε να ξεπουλήσετε τη Μακεδονία µας, δεν θα επιτρέψουµε να κάνετε κανένα συµβιβασµό για τα εθνικά µας δίκαια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς λέτε, αφήστε τις αγορές να αναπτυχθούν, αφήστε να γίνουν όπως πρέπει, ο καιρός της παγκοσµιοποίησης, η σηµερινή
εποχή. Το λέει η Δεξιά, το λέει η φιλελεύθερη παράταξη. Το ίδιο
λέει και η Αριστερά, αφήστε τους εργάτες, όλοι οι προλετάριοι
είναι το ίδιο. Σας θεωρούµε τις δύο όψεις τού αυτού νοµίσµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Ελληνισµός δεν χρειάζεται άλλες χαµένες
πατρίδες. Ο Ελληνισµός χρειάζεται ουσιαστικά, αγώνα για µια
ισχυρά γεωπολιτική Ελλάδα. Δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη ότι
κάνετε αυτόν τον αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για να δευτερολογήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα
ήθελα να επισηµάνω ότι εσείς ο ίδιος στην πρώτη σας παρέµβαση κάνατε το διαχωρισµό µεταξύ του προβλήµατος της ονοµατολογίας και του αλυτρωτισµού. Νοµίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται.
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Εµείς, το Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό κράτος, έχουµε
κάνει σαφές σε όλους και στους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ότι η καλή γειτονία και άρα η µη υποστήριξη αλυτρωτικών, εθνικιστικών ακροτήτων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση
για την περαιτέρω πορεία της χώρας αυτής στην ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η θέση έχει καθυστερήσει. Και εµείς λυπούµαστε γι’
αυτό, γιατί θα προτιµούσαµε να µην υπάρχει αλυτρωτισµός, να
µην υπάρχουν εκκρεµή προβλήµατα και αυτή η χώρα να βαδίσει
τον ευρωπαϊκό της δρόµο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, υπάρχει µάλιστα και έξαρση αυτών των φαινοµένων.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ακόµα µια φορά ότι οι υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών, οι πρεσβείες µας, οι µόνιµες αντιπροσωπείες µας εργάζονται πολλές φορές µακριά από τα φώτα
της δηµοσιότητας, για να αποκρούσουν τέτοιου είδους προπαγάνδα, η οποία, όπως είπα και στην πρώτη µου παρέµβαση, µερικές φορές ξεπερνάει τα όρια του γελοίου.
Η θέση µας λοιπόν είναι σταθερή, έχει φέρει αποτελέσµατα.
Παραπέµπω στις πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου, κ. Φούλε, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διεύρυνση και ο
οποίος είχε επισκεφθεί τα Σκόπια πριν από δύο µέρες και δήλωσε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε χώρα θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Νοµίζω ότι είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω
οι γείτονές µας να αντιληφθούν νωρίτερα και όσο νωρίτερα τόσο
καλύτερα για όλους µας. Δεν δέχοµαι λοιπόν την κριτική σας ότι
αδρανούµε, ότι αδρανεί το ελληνικό κράτος, δεν παίρνει τα
µέτρα που χρειάζονται.
Βεβαίως θα συνεχίσουµε αυτόν τον αγώνα, θα συνεχίσουµε να
εργαζόµαστε για την αξιοπιστία των πολιτικών µας θέσεων στο
διεθνή χώρο, αλλά µέρος της αξιοπιστίας αυτής είναι και το να
αποφύγουµε εµείς να πέσουµε στην παγίδα να αντιγράψουµε το
λαϊκιστικό εθνικισµό τον οποίο υιοθετούν τα Σκόπια.
Εµείς πηγαίνουµε µε βάση τις αρχές, µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και µε βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας, που αποτελούν όχι
µόνο θεµελιώδη κανόνα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
της διεθνούς κοινότητας, αλλά βασική θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επόµενη είναι η έκτη
µε αριθµό 263/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Α’ Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ένταξη της Ελλάδας
σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της
Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης (GRECO).
Κύριε Πανούση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν παταχθεί η πολιτική διαφθορά σε αυτήν
τη χώρα, ό,τι οικονοµικά µέτρα και αν ληφθούν δεν θα φέρουν
κοινωνική συναίνεση, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένας λαός.
Άρα λοιπόν είναι µία εθνική ήττα το ότι η Επιτροπή κατά της
Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης, η γνωστή GRECO,
µιλά για την Ελλάδα, λέγοντας ότι υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια
στον τοµέα της πάταξης της διαφθοράς και στη διασφάλιση της
διαφάνειας στη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων.
Δεν είχαµε τη δυνατότητα να υιοθετήσουµε και να εφαρµόσουµε καµµία ή έστω µία από τις είκοσι επτά συστάσεις που µας
έκανε η GRECO, πριν από δύο χρόνια, παρ’ όλο που δεν χρειαζόταν νόµος σε πολλές από αυτές. Αφορούσαν ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε αυτό που λέµε «εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος», που είναι και τα ζητήµατα της ασυλίας και τα ζητήµατα της παραγραφής, όπως ξέρετε πολύ καλά και της διαφάνειας στο πολιτικό χρήµα.
Άρα λοιπόν είναι πραγµατικά εθνική ήττα να σου λένε ότι δεν
µπόρεσες να εκδικάσεις κανένα έγκληµα διαφθοράς και ότι έχεις
πλήρη ατιµωρησία, σε βαθµό που η χώρα µας να είναι ογδοηκοστή στον κόσµο, στο δείκτη αντίληψης διαφάνειας, δηλαδή τρι-
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τοκοσµική.
Κύριε Υπουργέ, η διαφθορά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, συνδέεται µε την κατάχρηση της εξουσίας και οδηγεί
στην υπονόµευση των θεσµών και του κράτους δικαίου και στην
αφυδάτωση της δηµοκρατίας. Στα δίκτυα της διαφθοράς εµπλέκονται οι δηµόσιοι λειτουργοί, αλλά και εγκληµατικές οργανώσεις, που µε τη δωροδοκία και τον εκβιασµό, ασκούν επιρροή
στις θεσµικές διαδικασίες προς ίδιον και ιδιωτικόν όφελος.
Από τις κρατικές συµφωνίες και εξυπηρετήσεις µέχρι το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, η διαφθορά συµβαδίζει µε την ευνοιοκρατία, το νεποτισµό, τη ρουσφετολογία, το πελατειακό σύστηµα και την αδιαφάνεια.
Η διάχυση της εξουσίας σε κέντρα ισχύος εκτός δηµοκρατικού
ελέγχου και η µετατροπή της πολιτικής δύναµης σε πλούτο και
του πλούτου σε πολιτική δύναµη έχουν και στη χώρα µας, δυστυχώς, εµφανιστεί από καιρό και έχουν εξελιχθεί σε µόνιµο καρκινογόνο ιστό του δηµόσιου βίου.
Πώς αντιµετωπίζεται αυτό το φαινόµενο θεσµικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πανούση, καθώς
το κράτος όσο είναι δικό µου είναι και δικό σας, καθενός αξιότιµου µέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και καθενός Έλληνα πολίτη και Ελληνίδας, δεν στερούµαι της δυνατότητας να
συνοµολογήσω στο ακέραιο, την ερώτησή σας. Θα συνοµολογούσα στο ακέραιο την ερώτηση οποιουδήποτε άλλου αξιότιµου
µέλους του Κοινοβουλίου που θα αναδείκνυε την ίδια ένταση, την
ίδια κοινωνική ευαισθησία και την ίδια εθνική επιταγή, επιτέλους,
να βάλουµε ένα όριο στη διαφθορά.
Τις συνέπειες τις επισηµαίνετε. Εγώ θα σταθώ ιδιαιτέρως σε
αυτή, ότι καθώς είναι οριζόντια η διαφθορά, καταλύει κάθε δυνατότητα να πείθεται ο πολίτης, ο διοικούµενος, µε µιαν άλλη –
αν θέλετε- ορολογία, στο πώς λειτουργεί το δηµοκρατικό
σύστηµα, να πείθεται στο πώς λειτουργούν οι θεσµοί. Από τη
στιγµή που κάµπτεται η πίστη του πολίτη στους θεσµούς, πέραν
των άλλων, γίνεται αντιληπτό ότι αναζητούνται εξωθεσµικές, εξωσυνταγµατικές επιλογές µε οδυνηρές συνέπειες για το παρόν και
πολύ περισσότερο για το µέλλον της πατρίδας. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πανούση και τα άλλα
αξιότιµα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει ένας συνδυασµός θεσµών στην πατρίδα µας που αποσκοπεί ακριβώς
στην παρεµπόδιση, στην πάταξη ή στην καταπολέµηση της διαφθοράς, που ξεκινά από τον παραδοσιακό θεσµό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Το αναφέρω ειδικά, γιατί πρέπει να διατηρήσουµε και
να ενισχύσουµε τον προληπτικό έλεγχο και το δηµόσιο χαρακτήρα του, να διευρύνουµε τα όρια του προληπτικού -και όχι
µόνο προληπτικού- αλλά και κατασταλτικού ελέγχου.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε συνδυασµό µε το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει µία σειρά Οργανισµών ή, αν θέλετε, σχηµατισµών
που µπορεί και να επικαλύπτονται σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητα, όπως είναι η Αρχή Καταπολέµησης της Διαφθοράς που
προέρχεται από το βρώµικο χρήµα, όπως είπατε, µε προϊστάµενο
τον Εισαγγελέα κ. Νικολούδη, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή για
τις Δηµόσιες Συµβάσεις, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη,
όπως είναι η τελευταία αυτή εισήγηση, η οποία θα έρθει προς
ψήφιση στη Βουλή και αφορά τη θεσµοθέτηση αρµόδιου εισαγγελέα που θα συντονίζει όλες εκείνες τις ενέργειες για τις υποθέσεις, που αφορούν διαφθορά των δηµοσίων υπαλλήλων ή και
των άλλων αρµοδίων στον εν ευρεία έννοια δηµόσιο τοµέα έτσι,
ώστε γρήγορα να φθάνουµε σε ένα δικαιοδοτικό αποτέλεσµα,
για να πείθονται και οι πολίτες ότι και εκείνοι οι οποίοι επιδίδονται
στη διασπάθιση, καταδολίευση ή ιδιοποίηση του δηµόσιου χρήµατος ή της δηµόσιας περιουσίας, κάποτε πρέπει να τιµωρούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η διαφθορά είναι ένας
όρος-οµπρέλα, που περιλαµβάνει πολλές παράνοµες δραστη-
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ριότητες, µερικές από τις οποίες δεν έχουν καν υλική υπόσταση,
όπως είναι τα δίκτυα ανεπίσηµων πελατειακών διευκολύνσεων.
Από τη µία µεριά, ο διεθνής χαρακτήρας της διαφθοράς, αλλά
και το ευρύ φάσµα των προσβαλλόµενων έννοµων αγαθών –θυµίζω ότι η διαφθορά προσβάλλει τη δηµοκρατία, τη νοµιµότητα,
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την καλή διακυβέρνηση, τη σταθερότητα των δηµοκρατικών θεσµών, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, το δηµόσιο συµφέρον- εντάσσει
αυτά τα εγκλήµατα άλλοτε στα χαρακτηριζόµενα ως «εγκλήµατα
ψηλού καπέλου», δηλαδή των κυβερνώντων, κυρίως µέσω της
ευνοιοκρατίας και της εσωτερικής πληροφόρησης και άλλοτε ως
«εγκλήµατα λευκού περιλαιµίου», δηλαδή αυτά που τελούν ιδιώτες σε έµµεση σχέση πάλι µε την εξουσία.
Αυτή η θεωρία της πολιτικής µηχανής που έχει λειτουργήσει
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ενός άτυπου παράλληλου µε τις θεσµικές διαδικασίες δικτύου εξυπηρετήσεων, αφήνει περιθώρια δηµιουργίας ενός πελατειακού παρακράτους,
δηλαδή ενός κράτους µέσα στο κράτος.
Κινούµενοι σ’ αυτήν την γκρίζα ζώνη ανάµεσα στη νοµιµότητα
και την εγκληµατικότητα, οι διεφθαρµένοι που δυστυχώς πολλές
φορές στη χώρα µας είναι και τιµηµένοι, αφ’ ενός, αποκτούν µία
αίσθηση ατιµωρησίας και αφ’ ετέρου, επικαλούνται ένα ιδιαίτερο
ανώτερο καθήκον που, κατά τη γνώµη τους, εξουδετερώνει το
έγκληµά τους, όπως, για παράδειγµα, το συµφέρον του κόµµατος, η ασφάλεια του συστήµατος. Πρόκειται, δηλαδή, για οργανωτικές κλεπτοκρατίες.
Η έννοια της διαφθοράς είναι σαν και αυτή της αλήθειας, δηλαδή δεν υπάρχουν αντικειµενικές στατιστικές επαλήθευσης. Γι’
αυτό και η εκάστοτε εξουσία πολλές φορές χρησιµοποιεί τη διαφθορά που η ίδια παράγει, ως άλλοθι αυτοκάθαρσης. Όµως,
κύριε Υπουργέ, η ανάρµοστη σχέση ανάµεσα στην πολιτική και
την αγορά διαµορφώνει και πολιτικοκοινωνική κουλτούρα της
διαφθοράς, δηλαδή τη στρέβλωση των αξιών που µολύνει όλη
την κοινωνία. Διακινεί αντιλήψεις του τύπου «στο κάτω-κάτω, δεν
έβλαψα κανέναν» ή «όλοι το κάνουν» ή «οι άλλοι φταίνε».
Χωρίς να συγχέουµε τη µικρή καθηµερινή διαφθορά της επιβίωσης, µε την οποία δεν συµφωνούµε, µε τη µεγάλη διαφθορά
των µεγάλων παικτών, χρηµατιστών, επενδυτών, κ.λπ., η διαφθορά παραµένει στη χώρα µας ένα λευκό έγκληµα λόγω περιορισµένων κοινωνικών αντιδράσεων και χαρακτηρίζεται από έναν
υψηλό σκοτεινό αριθµό, αφού για πολλούς δεν πρόκειται για έγκληµα, αλλά για µία ηθική απάτη, για µία παρεκκλίνουσα συµπεριφορά.
Άρα λοιπόν µας χρειάζεται µία στρατηγική της αντιδιαφθοράς,
που περιλαµβάνει µείωση µονοπωλίων και διοικητικής συνενοχής, αύξηση του δηµοκρατικού ελέγχου, δηλαδή αποδέσµευση
από κάθε µορφής µη δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένων και αδιαφανώς λειτουργούντων µηχανισµών παραεξουσίας. Γι’ αυτό χρειάζονται τα ανεξάρτητα όργανα του άρθρου 36, του ν. 3666/2008.
Κύριε Υπουργέ, η διαφθορά είναι διαθεσµικό φαινόµενο. Γι’
αυτό πρέπει να παρέµβουµε πρωτίστως στην ποιότητα της δηµοκρατίας µας. Ποιοι µηχανισµοί έχουν κινητοποιηθεί προς την
κατεύθυνση ενός τέτοιου εθνικού σχεδίου;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά, για να δευτερολογήσετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πανούση, είναι πολυπλόκαµο τέρας, όπως λέτε και στην επίκαιρη ερώτησή σας, η
διαφθορά. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται µια συντονισµένη προσπάθεια τόσο των φορέων στη διάρθρωση του ελληνικού κράτους, όσο και µία διεθνική συνεργασία µε τα όργανα του
Συµβουλίου της Ευρώπης, τα Ηνωµένα Έθνη και τον ΟΟΣΑ.
Οι Οργανισµοί τους οποίους προανέφερα, σε συνεργασία µε
τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης και Εποπτείας, αλλά και µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πρωτίστως Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
στο µέτρο που το καθένα έχει τη δική του αρµοδιότητα, οφείλουν
όχι απλώς να είναι παρόντες ως Οργανισµοί, αλλά να προβαίνουν και στις αναγκαίες ενέργειες για την πρόληψη ή καταπολέµηση της διαφθοράς.

1165

Δεν αρκούµαστε να πούµε ότι τη διαφθορά τη γεννά το ίδιο το
σύστηµα, τη γεννά η ίδια η διαπλοκή που είναι εκτεταµένη, τη γενούν οι συµβάσεις που κάποιες έχουν συναφθεί πέραν των
ορίων, διατάξεων, κανόνων και αρχών, που αυτό συµβαίνει.
Εκτός από την αποτύπωση, καταγραφή αυτών των αιτιών, είµαστε υποχρεωµένοι να προβαίνουµε σε συγκεκριµένα µέτρα.
Για να είµαστε συνεπείς προς τις διεθνείς µας υποχρεώσεις
τόσο προς το Συµβούλιο της Ευρώπης όσο και προς τον ΟΟΣΑ,
έχουµε προχωρήσει ταχύτατα στην τροποποίηση, µεταρρύθµιση,
άλλως αναθεώρηση συγκεκριµένων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ειδικότερα στις διατάξεις της δωροδοκίας, στοιχεία τα
οποία γνωρίσαµε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2012, στην αρµοδία
Επιτροπή του ΟΟΣΑ. Οι παρατηρήσεις αυτής της επιτροπής που
έχουν γίνει, σε συνεργασία µάλιστα µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα προωθηθούν στην αρµόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του
Ποινικού Κώδικα, που σύντοµα θα δοθούν σε διαβούλευση και
θα γίνουν γνωστές στην ελληνική κοινωνία πρωτίστως και στο ελληνικό Κοινοβούλιο δευτερευόντως.
Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον κ.
Σούρλα, σε συνεργασία και µε άλλους φορείς, θα καταρτίσει
εντός των ηµερών, πρόταση προς την αρµόδια επιτροπή της
Βουλής, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου δράσης κατά της διαφθοράς.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Σηµαίνουν ότι είµαστε σε εγρήγορση.
Είναι ένα χάος, πρέπει να το δεχθούµε, πρέπει να το συνοµολογήσουµε, αλλά κάπου κι εµείς πρέπει να φανούµε, από κάπου
πρέπει να αρχίσουµε και µε µία –αν θέλετε- µεγάλη ένταση των
προσπαθειών µας πρέπει να είµαστε αποτελεσµατικοί. Αυτό περιµένουν οι πολίτες.
Τι µε ανησυχεί περισσότερο; Ότι έχουν ήδη συναφθεί συµβάσεις και διεθνείς συµβάσεις, επαναλαµβάνω πέραν των ορίων της
νοµιµότητας, που έχουν καταγραφεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ότι εξαιτίας αυτών των συµβάσεων έχουν πλουτίσει πολλοί, έχουν ποριστεί πολλοί πολλά χρήµατα. Αυτό
αντιλαµβάνεστε ότι κάµπτει τη δυνατότητα του πολίτη να πιστεύει στους θεσµούς. Για µένα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
Εδώ η πολιτεία, η Κυβέρνηση, τα όργανά της οφείλουν να δώσουν απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τέλος σε ό,τι αφορά το πολιτικό κλίµα, κύριε Πανούση, είναι
πλέον πολύ γνωστά τα πράγµατα. Αναφέροµαι στους χρηµατισµούς, όσους έχουν καταγγελθεί και πρέπει να αποδειχτούν, για
όσους η ελληνική κοινωνία µπορεί να έχει άποψη. Ειδικότερα σε
ό,τι αφορά την οικονοµική κατάσταση των κοµµάτων -θα επαναλάβω, έστω κι αν είναι κουραστικό- ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξει ο νόµος. Κι αυτό απαιτείται –και το γνωρίζετε πολύ καλάκαι από τις υποχρεώσεις µας στο Συµβούλιο της Ευρώπης και
από τον ΟΟΣΑ. Πρέπει να αλλάξει ο νόµος σε ό,τι αφορά την ευθύνη των Υπουργών, πρώην και νυν, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί,
στο µέτρο των δικών τους αρµοδιοτήτων, τοµείς της Δηµόσιας
Διοίκησης, διότι πρέπει να υπάρχει ισότητα στον έλεγχο, στην
ευθύνη και στην ποινική αξιολόγηση των Υπουργών κι άλλων
αναµφισβήτητα που έχουν ασκήσει εξουσία, όπως και σε όλους
τους πολίτες.
Με πρόταση που θα έρθει ενώπιον σας πολύ σύντοµα, έχουµε
διευρύνει την ποινική αξιολόγηση των πράξεων των δηµοσίων
υπαλλήλων που ενέχονται σε διαφθορά ως προς την επιµέτρηση
της ποινής και επιπλέον έχουν διευρύνει τα όρια της ποινικής
αξιολόγησης εκείνων των υπαλλήλων, είτε είναι στα νοσοκοµεία
είτε είναι στις διάφορες πολεοδοµίες και οι οποίοι θα καταγγελθούν ή καταγγέλλονται και πρέπει να αποδειχθεί ότι χρηµατίζονται. Γι’ αυτούς, όπως έχετε πληροφορηθεί, εκτός από την
προβλεπόµενη ποινή φυλάκισης προβλέπεται και η επιβολή χρηµατικής ποινής που δεν µπορεί να είναι κατώτερη από το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγκράτησα κι εγώ
κύριε Υπουργέ, αν και δεν µου επιτρέπεται από τη θέση µου, ότι
πρέπει να αλλάξει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών.
Συνεχίζουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 261/17-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (OEK).
Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η επίκαιρη ερώτηση αφορά τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας που είναι πολύ γνωστός στον εργατόκοσµο, που είναι η απαντοχή του, η ελπίδα του, η οποία βέβαια
κλάπηκε µε την κατάργηση του οργανισµού. Χιλιάδες εργατών
περίµεναν ή περιµένουν από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι τους.
Ο οργανισµός παρά την κακοδιοίκηση, τις ρεµούλες, τη διαφθορά -ειπώθηκε εδώ και προηγουµένως από τον Υπουργό- προσέφερε σηµαντικό έργο. Οι ρεµούλες και η διαφθορά βέβαια δεν
ήταν των εργαζοµένων, δεν ήταν αυτών των δικαιούχων, αλλά
ήταν αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής που ασκήθηκε και αποτέλεσµα του έλεγχου που είχαν όλοι αυτοί οι οργανισµοί από τους
αρµόδιους φορείς.
Η ανησυχία είναι έντονη σε όλους αυτούς τους δικαιούχους –
που έχουν δικαιωθεί δηλαδή, από τον οργανισµό- αλλά και σε
αυτούς που θέλουν να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι
τους, όπως είπα και προηγουµένως. Ήδη υπάρχει µία ανησυχία
σε αυτούς που έχουν πάρει δάνεια για το αν πράγµατι θα συνεχιστεί η επιδότηση του ενοικίου τους. Ήδη πολλές από τις τρίτεκνες οικογένειες ανησυχούν, γιατί ενώ έχουν πάρει δάνειο µε
µηδενικό επιτόκιο σήµερα, δεν ξέρουν αν πράγµατι θα συνεχίσει
αυτή η ρύθµιση ή όχι.
Πέραν λοιπόν απ’ αυτά που λέµε στην επίκαιρη ερώτηση -και
θέλουµε την απάντηση από το αρµόδιο Υπουργείο- εµείς ανησυχούµε έντονα για όλα αυτά που µέχρι σήµερα, υπήρχαν για τους
εργαζοµένους, για τους δικαιούχους της Εργατικής Κατοικίας.
Σήµερα βέβαια µέσα από τις βαθιές αλλαγές και ανατροπές του
οργανισµού η ανησυχία αυτή εντείνεται, η ανασφάλεια µεγαλώνει, πέρα βέβαια από την τεράστια περιουσία του οργανισµού η
οποία θα βγει στο σφυρί. Τα γεράκια ήδη είναι από πάνω και εποφθαλµιούν αυτήν την τεράστια περιουσία του οργανισµού, που
είναι περιουσία βέβαια των εργαζοµένων, γιατί αποκτήθηκε µε
τις εισφορές των εργαζοµένων. Και είναι εισφορές των εργαζοµένων, καθώς είναι από το µισθό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υφυπουργός κ.
Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, είναι
γεγονός ότι υπάρχει ανησυχία για το µέλλον της Εργατικής
Εστίας και Εργατικής Κατοικίας και το Υπουργείο συµµερίζεται
αυτήν την ανησυχία των εργαζοµένων, κυρίως, διότι τα έσοδα
και η περιουσία των οργανισµών προέκυψαν από τις εισφορές
των εργαζοµένων εδώ και τόσα χρόνια.
Βέβαια, υπήρξε κακοδιαχείριση, το είπατε κι εσείς. Ίσως αυτός
να ήταν και ο βασικός λόγος που καταργήθηκαν αυτοί οι δύο οργανισµοί, οι µόνοι που καταργήθηκαν από όλο το ελληνικό δηµόσιο βάσει της δανειακής σύµβασης του δεύτερου µνηµονίου.
Καταργήθηκαν ή µάλλον συγχωνεύτηκαν κάτω από την οµπρέλα
του ΟΑΕΔ και λειτουργούν τώρα κάτω απ’ αυτήν την οµπρέλα.
Κάθε εργαζόµενος, βέβαια, απ’ αυτήν την άποψη, νοµιµοποιείται
να ανησυχεί και να γνωρίζει, καθώς και να συµµετέχει στα τεκταινόµενα για το σχεδιασµό της επόµενης ηµέρας για τον Οργανισµό.
Όµως πρέπει να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι δεν υπάρχει θέµα
ανησυχίας ούτε ως προς τις παροχές του οργανισµού προς τους
εργαζοµένους, στο κοινωνικό τους κοµµάτι, ούτε ως προς τη συνέχιση της χορήγησης επιδότησης ενοικίου σε όλους τους δικαιούχους -αυτό συνεχίζεται να καταβάλλεται- ούτε για τα έργα
-του κατασκευαστικού προφανώς κοµµατιού- του οργανισµού
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε για την ακίνητη περιουσία του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΕΚ, η οποία δεν επίκειται να βγει στο σφυρί αυτήν την ώρα, µε
γεράκια να καραδοκούν, όπως λέτε. Νοµίζω ότι αυτά είναι υπερβολικά.
Αυτήν την ώρα που µιλάµε, γίνεται µία απογραφή της περιουσίας αυτής, επειδή είναι τεράστια και διάσπαρτη σε όλη την επικράτεια, υπό την εποπτεία βέβαια του ΟΑΕΔ, αλλά διενεργείται
από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που έχει αναλάβει την
εκκαθάριση των δύο αυτών οργανισµών. Και βέβαια δεν υφίσταται και ανησυχία για τους εργαζοµένους του οργανισµού που
εξακολουθούν να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους, κάτω είπαµε από την αιγίδα του ΟΑΕΔ. Θα δούµε πώς θα αξιοποιηθούν.
Αυτό είναι ένα ζητούµενο το οποίο αυτήν τη στιγµή, θα έλεγα,
σχεδιάζεται και είναι σε εξέλιξη.
Πρόθεση και βούληση της Κυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν στο ακέραιο όλα τα παραπάνω. Το έχει εξαγγείλει και ο
προϊστάµενός µου πολιτικός, ο αρµόδιος Υπουργός Εργασίας,
ήδη από τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης και
προς αυτήν την κατεύθυνση θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια.
Υπενθυµίζω ότι ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκαν το Φεβρουάριο του
2012, ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στο πλαίσιο της ψήφισης της δεύτερης δανειακής σύµβασης. Τούτο είναι µια πραγµατική κατάσταση η οποία –αν µου επιτρέπεται η έκφραση- έχει
κληρονοµηθεί από εµάς και καλούµαστε πλέον να τη διαχειριστούµε.
Κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των καταργηθέντων
οργανισµών, ορίστηκε µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου µια
προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή µε αρµοδιότητα, την τακτοποίηση σε πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων
και δικαιωµάτων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενηµένης έννοµης σχέσης των δυο καταργούµενων φορέων, εκτός
της ανάληψης νέων υποχρεώσεων, που προκύπτουν από νέα
προγράµµατα και παροχές και πάντως όχι εκτός των ανειληµµένων συµβατικών και γεγενηµένων υποχρεώσεων, γιατί αυτές συνεχίζουν να εκτελούνται.
Όπως καταλαβαίνετε η ΠΕΔΕ -η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα
Επιτροπή- ήδη έχει προβεί σε έκδοση πολλών αποφάσεων για
µια σειρά από θέµατα, όπως µεταφορά υπαλλήλων, µισθολογικά
εφάπαξ, εξόφληση προµηθευτών κ.α. σε συνεργασία βέβαια µε
τον ΟΑΕΔ, που εγκρίνει τα παραπάνω, µε αντίστοιχες αποφάσεις
του διοικητικού του συµβουλίου.
Υπάρχει αυτήν τη στιγµή, ζήτηµα παράτασης της αρχικής τετράµηνης θητείας της ΠΕΔΕ, που ήδη έχει παραταθεί µια φορά
γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το έργο αυτό της εκκαθάρισης θέλει
µεγάλο χρονικό διάστηµα για να διεκπεραιωθεί. Όταν σε µια
ιδιωτικού δικαίου ανώνυµη εταιρεία η εκκαθάριση διαρκεί χρόνια,
καταλαβαίνετε πόσο παραπάνω θα µπορούσε να διαρκέσει γι’
αυτούς τους δυο συγχωνευθέντες οργανισµούς.
Προχθές ο Διοικητής του ΟΑΕΔ µάς απέστειλε έγγραφο διά
του οποίου αιτείται αυτήν τη νέα παράταση θητείας, τεκµηριώνοντάς το, θα έλεγα, µε πολύ συγκροτηµένο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα κρατήσω και µερικά πράγµατα για τη δευτερολογία, καθ’
ότι ο χρόνος έχει τελειώσει.
Τώρα η ουσία εδώ, έχει να κάνει µε την οµαλή διαδοχή ως
προς τις δραστηριότητες και λειτουργία των δυο οργανισµών.
Αυτό φαντάζοµαι είναι και το ουσιαστικό περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησής σας. Η σχετική διαδικασία εξελίσσεται σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο καθώς, όπως γνωρίζετε, ενεργοποιείται µόνο µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου.
Η πολιτική µε δυο λόγια –και θα αναπτύξω και κάποια παραπάνω στη δευτερολογία µου- του ίδιου Υπουργείου ως προς
αυτά τα κοµµάτια, έχει ως εξής:
Σηµείο πρώτο: Αναµόρφωση του ΟΑΕΔ έτσι, ώστε να ενσωµατώσει στο πλέγµα των αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του το
µεγαλύτερο ποσοστό των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων εστίας και κατοικίας µε το καθεστώς της ειδικής ή
καθολικής διαδοχής. Ήδη είναι υπό επεξεργασία η σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία.
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Δεύτερο σηµείο: Προσπαθούµε να αποφύγουµε την αλλοτρίωση του σκοπού του ΟΑΕΔ. Εδώ δεν πρέπει να εξελιχθεί ο
ΟΑΕΔ σε µια εταιρεία real estate εκµετάλλευσης ακινήτων, αλλά
να εµµείνει στον αρχικό του σκοπό, που είναι η ενίσχυση της
απασχόλησης και οι πολιτικές καταπολέµησης της ανεργίας στη
χώρα µας. Αν αναλάµβανε πλήρως το κατασκευαστικό κοµµάτι,
καταλαβαίνετε ότι θα ξεφεύγαµε προς αυτό που είπα στην αρχή:
να εξελιχθεί, δηλαδή, ο ΟΑΕΔ σε εταιρεία εµπορικής ενδεχοµένως, εκµετάλλευσης ακινήτων. Δεν το θέλουµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να συνεχίσετε στη
δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει περάσει αρκετά ο
χρόνος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Άλλα δυο σηµεία έχω να
αναφέρω.
Δεν θα υπάρξει συνέχεια στο κατασκευαστικό κοµµάτι. Θα
υπάρξει ειδική µέριµνα για την οµαλή συνέχεια των υποχρεώσεων και τη διεκπεραίωση αυτών που έχουν ήδη αναληφθεί,
όπως σας είπα.
Τέταρτο σηµείο: Διατήρηση σε ισχύ των υπολοίπων δραστηριοτήτων κοινωνικής µέριµνας του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Θα εξηγήσω
ακριβώς ποιες είναι αυτές στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κατσώτης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Νοµίζω ότι η ανησυχία που εκφράζουν
οι εργαζόµενοι, είναι πραγµατική και αποδεικνύεται και από την
απάντηση του αρµόδιου Υπουργείου. Πιστεύουµε ότι ο οργανισµός πράγµατι, είναι σε εκκαθάριση. Τελειώνει το κατασκευαστικό του έργο, όπως ειπώθηκε. Άρα οι τεράστιες εκτάσεις που
έχει ο οργανισµός, λέει ο Υπουργός ότι δεν θα δοθούν. Όµως,
αφού τελειώνει το κατασκευαστικό έργο, αυτές οι εκτάσεις είναι
βέβαιο ότι θα δοθούν σε ιδιώτες, για να µπορέσουν να ενισχύσουν το ταµείο των ελλειµµάτων.
Εµείς πιστεύουµε ότι είναι µια πολιτική που χειροτερεύει
ακόµα περισσότερο, τη ζωή της εργατικής τάξης και των οικογενειών τους. Πιστεύουµε ότι χρειάζεται οι ίδιοι οι εργαζόµενοι
να αντιδράσουν, να συγκρουστούν µ’ αυτήν τη πολιτική που τελειώνει ουσιαστικά, µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
Κοιτάξτε, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας έχει µέχρι τώρα
5.000.000 το µήνα από εισφορές και άλλα 5.000.000 από τους
δανειολήπτες, χρήµατα, δηλαδή, τα οποία δεν φτάνουν για να
προχωρήσει αυτό το έργο, που ήδη είναι σε ισχύ. Πάρα πολλά
οικήµατα συνεχίζουν µε πολύ βραδείς ρυθµούς. Και αυτά δεν θα
µπορούν να τελειώσουν. Βέβαια αν τελειώσει το κατασκευαστικό
έργο, καταλαβαίνετε ότι θα το τελειώσει κάποιος άλλος εργολάβος, ο οποίος θα ωφεληθεί από αυτήν την πολιτική που θα ασκήσει το Υπουργείο το επόµενο διάστηµα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η προσωρινή διοικούσα επιτροπή από τις πενήντα οκτώ χιλιάδες αιτήσεις που έλεγξε για
την επιδότηση ενοικίου, έχει δώσει µόνο σε εννιά χιλιάδες διακόσιους δικαιούχους, επιδότηση για το ενοίκιο.
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι από όλα αυτά που έχει ελέγξει
για την καταβολή δανείων, έχει δώσει 2.363.942 ευρώ, ενώ διακόσια είκοσι πέντε δάνεια ύψους 9.098.728 ευρώ δεν έχουν
ελεγχθεί.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες οι δράσεις του οργανισµού θα
πάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και βέβαια οι δικαιούχοι θα περιµένουν ακόµα και τα παραχωρητήρια αυτά, τα οποία δεν δίδονται
σε αυτούς, που είναι µέσα στα σπίτια που τους έχουν παραχωρήσει.
Ήδη τώρα πηγαίνει το χαράτσι της ΔΕΗ στους εργαζοµένους.
Δεν µε ακούει ο Υπουργός. Αυτοί όµως οριστικά παραχωρητήρια
δεν έχουν.
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, γιατί συζητούσατε κάτι άλλο, πιο
ενδιαφέρον µου φαίνεται από αυτό που απασχολεί τους ίδιους
τους εργαζοµένους.
Εµείς λοιπόν πιστεύουµε ότι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας δεν καταργήθηκε λόγω της διαφθοράς. Καταργήθηκε
επειδή εποφθαλµιούν την τεράστια περιουσία, που αποκτήθηκε
από τις εισφορές των εργαζοµένων.
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Κλέβετε λοιπόν αυτήν την τεράστια περιουσία και θα την παραχωρήσετε ή θα την πουλήσετε στα αφεντικά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, αυτή
είναι η προσωπική σας εκτίµηση. Εµείς διαφωνούµε και τεκµηριώνουµε τους λόγους για τους οποίους διαφωνούµε.
Κατ’ αρχάς σας λέµε ότι δεν υπάρχει καµµία πρόθεση. Όπως
είπατε, από τη µια πλευρά, δεν συνεχίζεται το κατασκευαστικό
κοµµάτι. Από την άλλη πλευρά, όµως οι ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις συνεχίζονται να εκτελούνται. Και βέβαια δεν υπάρχει
καµµία πρόθεση εκποίησης ακινήτων.
Αναγνωρίζουµε ότι ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και Κατοικίας έχει χτιστεί µε τις εισφορές των εργαζοµένων. Μπορώ να
σας πω από προσωπική εµπειρία, ότι οι µόνες δύο οχλήσεις που
είχαµε µέχρι τώρα, είναι από δύο δήµους σε περιοχές της
χώρας, που ζήτησαν να τους παραχωρηθεί µε τη διαδικασία του
χρησιδανείου από τον ΟΑΕΔ, κάποιο ακίνητο που ανήκει στην περιουσία της Εστίας ή της Κατοικίας. Δεν θυµάµαι ακριβώς. Φυσικά αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει καµµία συζήτηση. Έχει απορριφθεί το αίτηµά τους.
Όπως έλεγα όµως και στην πρωτολογία µου –και οφείλω να
δώσω κάποιες εξηγήσεις σχετικά µε το τι παραµένει σε λειτουργία- η διατήρηση σε ισχύ των υπολοίπων δραστηριοτήτων κοινωνικής µέριµνας ΟΕΚ – ΟΕΕ είναι σηµαντικό από µόνο του. Δείχνει
ότι υπάρχει πρόθεση, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δύο δοµές
να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ένα πολύ ουσιαστικό τους κοµµάτι, κάτω από την αιγίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, του ΟΑΕΔ.
Εποµένως συνεχίζεται η επιδότηση του ενοικίου των δικαιούχων, αν έχει εγκριθεί ένα ποσοστό σε σχέση µε τις αιτήσεις που
γίνονται. Και δεν είναι απαραίτητο τούτο να έχει να κάνει µε την
αλλαγή του καθεστώτος. Δεν γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις
για επιδότηση ενοικίου και πολλές φορές για λόγους που έχουν
να κάνουν µε στοιχεία της αίτησης ή µε παραλείψεις, ας πούµε,
προϋποθέσεων από πλευράς αιτούντων, οι οποίες, φυσικά, τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και υπάρχει
απόρριψη. Δεν σηµαίνει ότι απορρίπτονται, επειδή τώρα πια η
Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία εξελίχθηκαν σε κάτι άλλο.
Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε.
Συνεχίζονται όµως δραστηριότητες, που έχουν να κάνουν µε
επιδότηση ενοικίου, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε κοινωνικό τουρισµό. Αυτές διατηρούνται. Συνεχίζονται δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε διατήρηση σε λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών, τη συντήρηση αυτών, καθώς και τη συνέχιση
εκτέλεσης των εν εξελίξει υφισταµένων συµβατικών υποχρεώσεων.
Τέλος διατήρηση της χρηµατοδότησης συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως των εργατικών κέντρων ανά την επικράτεια.
Εποµένως συνεχίζονται όλες οι δραστηριότητες κοινωνικής και
προνοιακής παροχής, εκτός από το κατασκευαστικό κοµµάτι
µέχρι αυτού του σηµείου.
Όπως σας είπα, ο ΟΑΕΔ διενεργεί απογραφή µέσω της ΠΕΔΕ
για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των οργανισµών.
Αυτή είναι τεράστια. Εγώ εκτιµώ ότι θα πάρει µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ίσως και χρόνια, όπως προείπα και στην πρωτολογία
µου, για να ολοκληρωθεί. Πριν από αυτό το έργο, δεν πρόκειται
να υπάρξει τίποτα προς καµµία άλλη κατεύθυνση και εποµένως
νοµίζω ότι παρά τις ανησυχίες δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουµε ότι εδώ ετοιµάζονται να βγουν πωλητήρια σ’ όλα τα
ακίνητα των οργανισµών και να τύχουν αυτά εκµετάλλευσης από
ιδιωτικά συµφέροντα.
Τέλος -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- ως προς τις οφειλές
του ΙΚΑ, το Ίδρυµα οφείλει στον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής
Πολιτικής, τέως ΟΕΚ-ΟΕΕ, ένα ποσό περί τα 2,25 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο χρόνος και τρόπος εξόφλησης των παραπάνω οφειλών θα γίνει στο πλαίσιο συνολικής ρύθµισης οφειλής µεταξύ
των φορέων γενικής κυβέρνησης ,διότι για κάποιο χρονικό διάστηµα εισέπραττε το ΙΚΑ τις εισφορές υπέρ αυτών των δύο καταργηθέντων οργανισµών. Πρέπει να τα γυρίσει πίσω. Με εγκύ-
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κλιο που έχει πρόσφατα εκδοθεί από το ΙΚΑ οι εισφορές υπέρ
Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας δεν καταβάλλονται
από 1/9 και οι σχετικές αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις τριµήνου
που θα υποβληθούν στις 30/9, έχουν αυτήν τη διακοπή καταβολής.
Ξέρετε ότι εδώ γίνεται πολύς λόγος αυτές τις ηµέρες, για τη
µείωση µη µισθοδοτικών εισφορών στο πλαίσιο µνηµονιακής
υποχρέωσης κατά πέντε µονάδες, κατά τρόπο όµως, δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Έχουµε εξηγήσει στους συνοµιλητές µας ότι
αυτό είναι µια άλυτη άσκηση, µια άλυτη εξίσωση. Θα ευχαριστηθούν ενδεχοµένως, οι εργοδότες που θα πληρώνουν λιγότερες
εισφορές, αλλά θα καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Εποµένως τούτην την ώρα, το µόνο που έχει εξασφαλιστεί,
είναι η µείωση των µη µισθοδοτικών εισφορών κατά 1,1 µονάδα
από τις εισφορές υπέρ Εστίας και Κατοικίας που παύουν από
εδώ και στο εξής να καταβάλλονται και αυτό είναι όλο αυτήν τη
στιγµή που συζητάµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η πρώτη µε αριθµό
260/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λευκάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρου Σολδάτου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος το κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 258/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σοφίας
Σακοράφα προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύµατος που εδρεύει στο Μαρούσι, δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 253/17-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πέλλης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι».
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο
υλοποιήθηκε την προηγούµενη δεκαετία, συνιστά ένα από τα πιο
χρήσιµα εργαλεία του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, το οποίο
οφείλαµε και κυρίως οφείλουµε να συνεχίσουµε ως µια αναπτυγµένη ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό, γιατί έδωσε τη δυνατότητα σε
χιλιάδες ανήµπορους ηλικιωµένους συµπολίτες µας να συνεχίσουν να διαβιούν κοντά στους οικείους τους, στο οικογενειακό
τους περιβάλλον και να αποφύγουν έτσι την ασυλοποίηση και
τον ιδρυµατισµό.
Έτσι εξασφαλίσαµε µ’ αυτόν τον τρόπο, αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης γι’ αυτούς τους ηλικιωµένους ανήµπορους συµπολίτες µας, αλλά συγχρόνως εξοικονοµήσαµε σηµαντικούς πόρους,
τους οποίους οπωσδήποτε, κύριε Υπουργέ, θα δαπανούσαµε αν
επιλέγαµε οποιαδήποτε µέθοδο για την επίλυση αυτού του σύγχρονου κοινωνικού προβλήµατος. Εποµένως εκτιµώ ότι δεν τίθεται κανένας λόγος για την αξία και για την αναγκαιότητα της
συνέχισης αυτού του πολύ σηµαντικού προγράµµατος.
Για το λόγο αυτό µε διαφορετικές διατάξεις σε διάφορους νόµους εξασφαλίσαµε και τη συνέχεια και τη χρηµατοδότηση και
ως εκ τούτου και τη βιωσιµότητα του προγράµµατος «Βοήθεια
στο σπίτι», η υλοποίηση του οποίου όµως αργεί ακόµη. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 θεσµοθετείται το πρόγραµµα αυτό «Κατ’ οίκον βοήθεια σε ηλικιωµένους» που θα
υλοποιείται πλέον από το ΙΚΑ και µάλιστα διευρυµένο, σε σχέση
µε το προηγούµενο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», όσον
αφορά τον αριθµό των δικαιούχων ωφεληµένων.
Επίσης µε το άρθρο 2 του ν. 4024/2011, που έχει ψηφιστεί,
προβλέπεται και η µεταφορά κεφαλαίου 35 εκατοµµυρίων ευρώ
από το ΑΚΑΓΕ, δηλαδή από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών προς το ΙΚΑ, για το σκοπό αυτό και µε το άρθρο 30
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του ν.4074/2012, άλλα 40 εκατοµµύρια, από τους επιπλέον φόρους που µπήκαν στα έσοδα των άλλων ασφαλιστικών ταµείων
υπέρ του ΙΚΑ, για τη λειτουργία του προγράµµατος αυτού. Δηλαδή από εθνικούς πόρους 35 εκατοµµύρια, από τους πόρους
των ασφαλιστικών ταµείων άλλα 40 εκατοµµύρια συν τα 40 εκατοµµύρια από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών,
που έχουν ήδη προϋπολογιστεί για το 2012, εξασφαλίστηκαν
έτσι 115 εκατοµµύρια. Αυτό αφορά ενενήντα χιλιάδες ωφελουµένους. Αν µάλιστα ξεκινήσει η υλοποίηση από το ΙΚΑ –δεσµευόµαστε να γίνει από την 1-10-2012 υπάρχει η δυνατότητα
συγχρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν
να µπουν άλλοι είκοσι µε τριάντα χιλιάδες ασφαλισµένοι.
Ενώ όµως η ροή των κοινών υπουργικών αποφάσεων, που
έπρεπε να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου, πήγαινε
καλά µέχρι το Μάιο του 2012, µετά από αυτό υπολείπεται η έκδοση τουλάχιστον πέντε κοινών υπουργικών αποφάσεων. Αναφέροµαι ενδεικτικά στην απόφαση για τη λογιστική µεταφορά
του κεφαλαίου των 35 εκατοµµυρίων από το ΑΚΑΓΕ, καθώς επίσης και στην απόφαση απόδοσης των εισφορών από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία στο ΙΚΑ. Επίσης και αυτή η δηµιουργία
της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος της κατ’
οίκον φροντίδας, η οποία θα αξιολογεί το πρόγραµµα αυτό.
Σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήµερα,
περίπου δέκα ηµέρες πριν την έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος, η έκδοση αυτών των πολύ σηµαντικών αποφάσεων
-αποφάσεων σηµαντικών ακόµη και για τη συγχρηµατοδότηση
του προγράµµατος από το ΕΣΠΑ που, όπως είπα προηγουµένως,
µπορεί να εξασφαλιστεί από την 1-10-2012- κατ’ αρχάς, των 60
εκατοµµυρίων που έχουν ήδη προβλεφθεί για το 2011 και άλλα
36 εκατοµµύρια για κάθε επόµενο χρόνο, που επιτρέπουν να
µπουν είκοσι µε τριάντα χιλιάδες ασφαλισµένοι; Το λέω αυτό,
γιατί υπάρχει ένας σηµαντικός βαθµός επάρκειας, κύριε
Υπουργέ, από το ΙΚΑ. Δεν έχουν εκδοθεί βεβαίως οι απαραίτητες
εγκύκλιοι.
Κλείνοντας, να σας ρωτήσω ποια πρόνοια υπάρχει για τις συµβάσεις των τριών χιλιάδων εξακοσίων εργαζοµένων, δεδοµένης
της εξασφάλισης της χρηµατοδότησης, οι οποίες λήγουν στις 30
Σεπτεµβρίου; Και βεβαίως αν υπάρχει πρόνοια. Το είπα –και θα
το ξαναπώ- πως αν εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση, µπαίνουν
τριάντα χιλιάδες ασφαλισµένοι. Χρειάζονται τουλάχιστον χίλιες
διακόσιες νέες θέσεις εργασίας.
Έχει ληφθεί κάποια πρόνοια από το Υπουργείο, από το ΙΚΑ,
για την πρόσληψη –πάντα µε διαφανείς διαδικασίες- του επιπλέον προσωπικού, για να µπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι
άνθρωποι; Νοµίζω ότι θα πρέπει να έχουµε πρόνοια για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας µε τον ίδιο τρόπο θα έλεγα, ίσως
και πιο δραστικά, διότι η τρόικα, όπως γνωρίζετε, µας επιβάλλει
την κατάργηση άλλων θέσεων εργασίας. Το πρόβληµα της ανεργίας στη χώρα µας είναι τεράστιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κρίµα, κυρία συνάδελφε, που συζητάµε αυτήν την ερώτηση σήµερα το πρωί. Να µην παρεξηγηθώ. Καλώς τη φέρνετε
προς συζήτηση. Ήσασταν µάλιστα και πολύ διαβασµένη στα
στοιχεία που µας αναφέρατε. Κρίµα, όµως, που τα συζητάµε σήµερα το πρωί. Αν ερχόταν προς συζήτηση αύριο το πρωί, θα είχα
πολλά πιο συγκεκριµένα να σας πω, δεδοµένου ότι σήµερα το
απόγευµα στις 17.00’ θα πραγµατοποιηθεί τελική και καθοριστική σύσκεψη µεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών
και τεσσάρων Γενικών Γραµµατέων των δύο Υπουργείων –θα
είναι τρεις από το δικό µας, το Υπουργείο Εργασίας- που επεξεργάζονται το τελικό σχέδιο, τη συνέχιση αυτού του προγράµµατος. Θα είναι µία σύσκεψη που θα έχει πολλά να βγάλει προς
τα έξω.
Θα µπορούσα, λοιπόν, εντός ηµερών από σήµερα να κάνω µία
πολύ πιο αναλυτική ενηµέρωση, σχετικά µε την επόµενη µέρα
αυτού του προγράµµατος. Όλοι παραδεχόµαστε ότι πρέπει να
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συνεχιστεί, διότι είναι κοινωνικά ωφέλιµο και χρήσιµο. Εκτός από
το ότι απασχολεί περί τους τρεισήµισι χιλιάδες εργαζόµενους τίθεται και θέµα για τη διατήρηση αυτών των χιλιάδων θέσεων
εργασίας- είναι κοινωνικά χρήσιµο. Γι’ αυτό είναι και επιβεβληµένο να συνεχιστεί.
Τούτη την ώρα, λοιπόν, δεν µπορώ να σας πω κάτι παραπάνω,
εκτός από το ότι επεξεργαζόµαστε τις τελικές λεπτοµέρειες της
συνέχισης µε βιώσιµο τρόπο αυτού του προγράµµατος.
Ξέρετε ότι αυτό το πρόγραµµα εκπονήθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια µε συγχρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια
και κονδύλια του κρατικού προϋπολογισµού. Ξέρετε ότι είχε ηµεροµηνία λήξης τον Ιούνιο αυτού του έτους. Αποφασίστηκε βέβαια η παράτασή του µέχρι τον Οκτώβριο, που είναι επί θύραις.
Και αυτό διότι, σύµφωνα µε την αρχική συµφωνία, από αυτό το
διάστηµα και µετά θα πρέπει η συνέχισή του να γίνεται αποκλειστικά µε πόρους της ελληνικής Κυβέρνησης. Καλούµεθα, λοιπόν,
εµείς τώρα να καταρτίσουµε ένα βιώσιµο σχέδιο, ώστε να συνεχιστεί µε πόρους της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά να µπορέσουµε και να καρπωθούµε τα 60 εκατοµµύρια περίπου από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για τη χρηµατοδότησή του το 2011.
Εποµένως έχουµε δύο λόγους να το τρέξουµε όσο πιο γρήγορα
µπορούµε, παρά τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από τη διακοπή της λειτουργίας της διοίκησης και της Κυβέρνησης βέβαια
κατά τη διάρκεια της τρίµηνης προεκλογικής περιόδου. Πολλά
πράγµατα πήγαν πίσω σ’ αυτήν τη χώρα αυτό το τρίµηνο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα. Από εδώ και πέρα καλούµεθα
να καλύψουµε το χαµένο έδαφος.
Μελετάµε την παράταση του ισχύοντος προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι το τέλος του χρόνου, προκειµένου να υπάρξει και µια οµαλή και όχι µια άκαρπη και ατελέσφορη µεταβατική
περίοδος, ώστε να πάµε στο νέο τρόπο λειτουργίας, όπου το
πρόγραµµα πλέον θα λέγεται «Πρόγραµµα Κατ’ οίκον Φροντίδας
Συνταξιούχων». Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα είναι
αποκλειστικά από πόρους του ελληνικού κράτους. Βέβαια, η
µορφή συνέχισής του ενδεχοµένως να είναι µε κάπως διαφορετικό τρόπο, ενεργοποιώντας και τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, ιδίως όσον αφορά το σκέλος της δηµιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που είναι µια νέα
µορφή –αν θέλετε- κοινωνικής οικονοµίας. Νοµίζω, θα έχουν
πολλά να επωφεληθούν οι εργαζόµενοι από αυτές τις νέες µορφές, εάν υπάρχει ένας τρόπος να τους οδηγήσουµε εµείς, βέβαια, ως εποπτεύουσα αρχή στο να ενταχθούν σε αυτές.
Θα αναφέρω κάποιες περαιτέρω λεπτοµέρειες στη δευτερολογία µου για την οικονοµία του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω κι εγώ µε
τη λέξη «κρίµα». Πραγµατικά λυπάµαι, γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούµενος βαθµός ετοιµότητας για την υλοποίηση αυτού το προγράµµατος. Λυπάµαι ακόµη που το λέω, γιατί πρόκειται
αποκλειστικά και µόνο για την τυπική νοµιµότητα, την έκδοση δηλαδή µόνο των εφαρµοστικών ουσιαστικά αποφάσεων, των αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των νόµων που προανέφερα και
παρέλκει νοµίζω να ξαναναφέρω. Βεβαίως, δεν υπάρχει ετοιµότητα για την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
Λυπάµαι που το λέω, γιατί πρώτη φορά οργανισµός έχει επιχειρησιακή ετοιµότητα –και αναφέροµαι στο ΙΚΑ- για να συνεχιστεί το πρόγραµµα αυτό. Διότι συνήθως το πρόβληµα ήταν, σε
ό,τι αφορά αντίστοιχα προγράµµατα, η επιχειρηµατική ωριµότητα των ίδιων των οργανισµών που αναλάµβαναν αυτό το βαρύ
πρόγραµµα και όχι τόσο το πρόβληµα της τυπικής νοµιµότητας.
Ξέρετε, αυτό είναι το εύκολο κοµµάτι της διαδικασίας. Εσείς,
όµως, µου λέτε ότι ακόµη κάνετε συσκέψεις.
Το δύσκολο κοµµάτι ήταν να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση,
κύριε Υπουργέ, που, όπως είπα κι εσείς συµφωνήσατε, έχει ήδη
εξασφαλιστεί και από εθνικούς πόρους και, εν πάση περιπτώσει,
από πόρους των ασφαλιστικών ταµείων. Από 1ης Οκτωβρίου
2012 θα µπορούσαµε, αν είχαµε αυτήν την ετοιµότητα που σας
ανέφερα προηγουµένως, να είναι και από συγχρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ. Εποµένως χάνουµε κονδύλια και προς αυτήν την
κατεύθυνση.
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Δηµιουργείται, όµως, µια εύλογη ανασφάλεια –και συµφωνήσατε κι εσείς- πρώτα για τους δικαιούχους-ωφελούµενους, οι
οποίοι είναι ενενήντα χιλιάδες και θα µπορούσαν να είναι και εκατόν είκοσι χιλιάδες αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα της ένδειας.
Είναι ίσως ο µοναδικός µηχανισµός κοινωνικής πρόνοιας που
αυτήν τη στιγµή εξυφαίνεται στο πλαίσιο του επίσηµου ελληνικού
κράτους.
Βεβαίως, εύλογη ανασφάλεια –και θα συµφωνήσετε κι εσείςυπάρχει και για τους εργαζόµενους, αυτούς τους τρεις χιλιάδες
εξακόσιους εργαζόµενους που θα µπορούσαν να είναι και τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιοι –να µην το ξαναπώ- αν είχαµε εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση και αν µπορούσαν να µπουν και
επιπλέον ωφελούµενοι. Νοµίζω ότι στην Ελλάδα µε την επίσηµη
ανεργία στο 22% και στο 24%, αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να
µας ξεφεύγουν.
Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, δεν θα είµαστε έτοιµοι την 1η
Οκτωβρίου, γιατί όπως κι εσείς αναφέρατε, κάνετε ακόµη συσκέψεις. Εκτιµώ, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να τρέξετε. Και
ξαναλέω ότι είναι τυπική ακόµη η νοµιµότητα η οποία παραµένει:
Να εκδοθούν τέσσερις, πέντε υπουργικές αποφάσεις. Γνωρίζω
ότι χρειάζεται χρόνος γι’ αυτό, γιατί υπάρχει η γραφειοκρατία:
Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των Υπουργείων και µε
τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ενδεχοµένως. Νοµίζω
όµως, ότι πρέπει να τρέξετε, ώστε να µη χάσουµε άλλους πόρους και να µην επιτείνουν –αν θέλετε- να επιβαρύνουν ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβληµα έτι περαιτέρω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως σας είπα, άµεση πρόθεση του κράτους είναι να συνεχιστεί το πρόγραµµα ως κοινωνικά ωφέλιµο.
Αυτό το είχε εξαγγείλει, τόσο ο Υπουργός Εργασίας όσο και ο
Υπουργός Εσωτερικών.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινίσεις ως προς το οικονοµικό σκέλος. Η χρηµατοδότηση έχει νοµοθετηθεί, δεν έχει εξασφαλιστεί, όπως λέτε. Άλλο είναι η νοµοθέτηση, η θεσµική
δηλαδή, κατοχύρωση κι άλλο η ουσιαστική, πραγµατική εξασφάλιση.
Μέχρι τώρα έχει εξαγγελθεί η βιωσιµότητα του προγράµµατος
µέσω κρατικών πόρων. Έχει εξαγγελθεί η δέσµευση πόρων του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης για την κάλυψη συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
Από την 1η Μαΐου 2012 θεσµοθετήθηκε η παροχή ποσοστού
0,2% -τα σαράντα εκατοµµύρια που υπολογίζετε -των συνολικών
ετησίων εσόδων από εισφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, έχουµε µια εφάπαξ παροχή, προικοδότηση του
προγράµµατος µέσω του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
ύψους τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ. Υπολογίζουµε ότι το
πρόγραµµα στοιχίζει γύρω στα εξήντα εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, τριάντα πέντε εκατοµµύρια στο
ΑΚΑΓΕ είναι η κάλυψή του σε ποσοστό πέρα του 50%, χωρίς να
υπολογίζουµε τη συνεισφορά του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο αναπόφευκτα µπαίνει κι αυτό στους υπολογισµούς, επειδή
µέχρι τώρα οι περισσότεροι πάροχοι ήταν δήµοι.
Ως προς το επιχειρησιακό σκέλος, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ο φορέας που θα υλοποιήσει το πρόγραµµα αυτό της φροντίδας συνταξιούχων.
Έχει ήδη συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ µια διεύθυνση µε τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον
Φροντίδας Συνταξιούχων», η οποία θα αναλάβει το σχεδιασµό,
την οργάνωση και τη διαχείριση του προγράµµατος. Μόλις προ
ηµερών µας ειδοποίησαν από το ΙΚΑ ότι είναι έτοιµοι ως προς τη
µηχανοργάνωση που θα υποστηρίξει το σύστηµα. Εάν δεν µας
έδιναν αυτό το πράσινο φως, δεν θα µπορούσαµε να πάµε στα
περαιτέρω.
Για τους δικαιούχους του προγράµµατος νοµίζω ότι παρέλκει
να σας ενηµερώσω. Λίγο-πολύ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι
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τυπικά.
Όµως, για την υλοποίηση του προγράµµατος πρέπει να πω ότι
έχει δηµιουργηθεί και τηρείται µητρώο παρόχων στο ΙΚΑ. Με
τους εγγεγραµµένους στο µητρώο παρόχους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συµβάσεις, µε τις οποίες αυτοί αναλαµβάνουν
έναντι καθορισµένης αµοιβής ανά ωφελούµενο να παρέχουν
υπηρεσίες που προβλέπονται από το πρόγραµµα.
Ανάµεσα στους παρόχους προβλέπεται ότι είναι επιχειρήσεις
δήµων, επιχειρήσεις περιφερειών, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας.
Η πρώτη και η τελευταία κατηγορία νοµίζω ότι θα πρέπει να
µας απασχολήσουν περισσότερο. Αυτήν τη στιγµή, κατά την
άποψή µου, οι πλέον ικανοί να εκτελέσουν το πρόγραµµα πάροχοι είναι οι δήµοι, οι οποίοι το είχαν έως τώρα και εποµένως
έχουν την εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας,
αυτός ο νέος θεσµός που σας είπα, ο οποίος νοµίζω ότι θα δώσει
και τη λύση, για να τρέξει αυτό το πρόγραµµα εκεί που οι δήµοι,
λόγω πλέον οικονοµικών δυσκολιών, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Θα χρειαστούν συνέργειες, νέοι τρόποι λειτουργίας, νέες
ιδέες. Αυτά προσπαθούµε να σχεδιάσουµε τώρα, γιατί, όπως σας
είπα, βρισκόµαστε σε µεταβατική φάση και ο χρόνος τρέχει.
Τέλος, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βρίσκεται στο τελικό
στάδιο υπογραφής της και ενδεχοµένως µετά την απογευµατινή
σύσκεψη να µπορούµε να προβούµε και σε ανακοινώσεις, µε την
οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, το
ύψος χρηµατοδότησης ανά ωφελούµενο, το σχέδιο της σύµβασης και η διαδικασία παρακολούθησης και πληρωµής παρόχων.
Είναι ένα περίπλοκο σχέδιο. Δεν είναι απλά τα πράγµατα, διότι
πλέον φεύγουµε από την ευχέρεια που είχαµε να παίρνουµε κοινοτικά κονδύλια. Από εδώ και πέρα, για να έχουµε το δικαίωµα
να έχουµε αυτήν την ευχέρεια άντλησης πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, θα πρέπει να αποδεικνύουµε οι ίδιοι ως
χώρα ότι έχουµε το σχέδιο βιώσιµης λειτουργίας αυτού του προγράµµατος.
Εποµένως σε αυτό το σηµείο είµαστε τώρα. Τα κοµµάτια του
αινίγµατος, εάν θέλετε, είναι στη θέση τους, αλλά θα πρέπει να
ενωθούν µε την κόλλα, τη συγκολλητική ουσία που θα παρέχει
αυτό το τελικό σχέδιο βιωσιµότητας, ώστε αυτό το πρόγραµµα
να συνεχισθεί, διότι αυτή είναι τελικά η βούληση της Κυβέρνησης, η βούληση όλων, και ηµών των συζητούντων και της κοινωνίας και ιδίως των εργαζοµένων που αισθάνονται την ανασφάλεια
και να είστε σίγουρη, κυρία συνάδελφε, ότι τελικά θα δουν την
επόµενη ηµέρα σε αυτό το πρόγραµµα µε βεβαιότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 252/17-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση
του λιµανιού του Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουµε αποδείξει ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά την οικονοµία, ότι βλάπτει σοβαρά την κοινωνία και την υγεία. Με την
ερώτηση αυτή αναδεικνύουµε ότι βλάπτει σοβαρά την εθνική οικονοµία, την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια.
Είναι γνωστό ότι το µνηµόνιο έχει επιβληθεί από τους δανειστές. Έγινε αποδεκτό από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας
Δηµοκρατίας και τώρα πλέον από την τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι στο µνηµόνιο η συνταγή που υπάρχει
είναι τέτοια που όλοι έχουν δεχθεί ότι δεν βγαίνει.
Απεδείχθη, ταυτόχρονα, ότι στο ΔΝΤ γνώριζαν από την αρχή
ότι δεν πρόκειται να βγει αυτή η συνταγή. Και αυτό το έκαναν οι
δανειστές, διότι στόχος τους είναι η υπερχρέωση της χώρας,
προκειµένου να βάλουν χέρι στα ασηµικά της πατρίδας µας, δηλαδή στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και βεβαίως στη δηµόσια
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περιουσία. Γι’ αυτό ακριβώς ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, το περίφηµο
Ταµείο για την δήθεν αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του
δηµοσίου µε τους παχυλούς µισθούς του διοικητικού συµβουλίου.
Εκεί, λοιπόν, στο ΤΑΙΠΕΔ αποφασίστηκε πρόσφατα από τη διυπουργική επιτροπή να παραχωρηθούν είκοσι τρία λιµάνια. Μεταξύ αυτών, είναι τα λιµάνια του Ρεθύµνου, της Σούδας και του
Αγίου Νικολάου. Ο στόχος είναι να παραχωρηθούν αυτά τα λιµάνια για διάρκεια είκοσι πέντε έως σαράντα χρόνων, ενδεχοµένως όµως να φθάσουν και τα ενενήντα εννιά χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Αυτό που µας ανησυχεί πλέον είναι ότι υπάρχουν έντονες
φήµες ότι η εταιρεία του οµίλου KOC, η οποία µεταξύ άλλων περιέχει και άλλες θυγατρικές που ασχολούνται και µε την κατασκευή του νέου τουρκικού άρµατος µάχης Altay, αλλά και µε την
κατασκευή τουρκικών φρεγατών, είναι αυτή που ενδιαφέρεται
για το Ρέθυµνο. Η εταιρεία αυτή έχει ως θυγατρική άλλη εταιρεία, την «SETUR SERVIS», που ήδη κατάφερε να πάρει για σαράντα χρόνια την εκµετάλλευση του λιµανιού της Μυτιλήνης.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι προχωρείτε σε µια τουρκοποίηση
των λιµανιών της πατρίδας µας. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο
για τα εθνικά ζωτικά συµφέροντα της χώρας, για την εξωτερική
πολιτική και, βεβαίως, και για την οικονοµία. Με αυτόν τον τρόπο
δηµιουργείται πρόβληµα για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας, τη στιγµή µάλιστα που οι Τούρκοι αµφισβητούν ακόµη
και την ελληνικότητα της Γαύδου.
Εποµένως η ερώτηση είναι σαφής: Ποια µέτρα προτίθεστε να
λάβετε προκειµένου να αποτραπεί η παραχώρηση λιµανιών της
Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας σε τουρκικές εταιρείες
και ποιες ρήτρες προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης προτίθεστε να επιβάλετε στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη
διάρκεια που το ΤΑΙΠΕΔ θα ασκεί τις αρµοδιότητές του;
Σας υπενθυµίζω ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχει ειδική
ρήτρα εθνικής ασφάλειας για ξένες επενδύσεις. Εδώ προχωρείτε
και στην αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ και άλλων εταιρειών εθνικής σηµασίας για την άµυνα και θέλουµε µια ξεκάθαρη θέση. Βεβαίως η θέση µας είναι ξεκάθαρη από την αρχή. Το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας µέσα από το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την άποψή
µας, είναι κόντρα στα συµφέροντα της χώρας και σε αυτό αντιδρούµε, αλλά εφόσον εσείς προχωρείτε σε αυτήν τη διαδικασία
θέλουµε να µας πείτε, τι θα κάνετε ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, για τα ειδικότερα θέµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Καράµπελας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρίσταµαι
προκειµένου να σας απαντήσω για το µέρος της ερωτήσεως που
αφορά κυρίως το Υπουργείο της Εθνικής Αµύνης.
Ως γνωστό, µε την υπ’ αριθµόν 218/13-8-2012 απόφαση της
διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων µεταφέρθηκε στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του δηµοσίου το δικαίωµα αξιοποίησης, µέσω συµβάσεων
παραχώρησης σε τρίτους είκοσι τριών λιµένων και τουριστικών
λιµένων, ανάµεσα στους οποίους και η περιλαµβανόµενη στην
ερώτηση του κυρίου Βουλευτού.
Για την υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης φυσικού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχετιζόµενης µε
την κατασκευή και διαχείριση έργων υποδοµής που αφορούν σε
θέµατα λιµένων, προβλέπονται συγκεκριµένες διαδικασίες γνωµοδότησης από κατά περίπτωση εντεταλµένους φορείς του ελληνικού κράτους.
Επί παραδείγµατι, µε ειδικές προβλέψεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001 προβλέπεται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δηλαδή του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, για τις περιπτώσεις παραχώρησης
της χρήσης χώρων που βρίσκονται µέσα στη ζώνη λιµένος. Λέγοντας ζώνη εννοούµε είτε τη θαλάσσια είτε τη χερσαία. Παραδείγµατος χάριν, για τον τουριστικό λιµένα του Αγίου Νικολάου.
Ειδικότερα για το λιµένα Ρεθύµνου, στο πλαίσιο της διαδικα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

σίας αξιοποίησης στο προσεχές χρονικό διάστηµα τα όρια προς
παραχώρηση θα καθοριστούν µε ακρίβεια και θα αφορούν υποσύνολο της χερσαίας ζώνης του λιµένα, αφού προηγουµένως ζητηθούν οι παρατηρήσεις των τοπικών αρχών σε συνεργασία µε
τα συναρµόδια Υπουργεία.
Η απόκτηση, κύριοι Βουλευτές, ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος σε ακίνητο σε παραµεθόρια περιοχή στο νοµικό πρόσωπο µε ιθαγένεια ή έδρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών
της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, κατ’ αρχάς δεν
απαγορεύεται. Εντούτοις, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
ίδιου νόµου που προαναφέρθηκε, του ν.2971, ορίζεται ότι οι διατάξεις του αναγκαστικού ν. 376/36 διατηρούνται σε ισχύ.
Κατά συνέπεια τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του αναγκαστικού ν. 376/1936, ιδίως του άρθρου 5, ως προς τους περιορισµούς, καθόσον ο νοµοθέτης µε σκοπό την ασφάλεια των
ναυτικών οχυρών θέτει περιορισµούς ή επιτρέπει την επιβολή περιορισµών που αφορούν την κυκλοφορία, διαµονή, εγκατάσταση
ή επαγγελµατική δραστηριότητα παντός προσώπου εντός της
επιτηρούµενης ζώνης καθώς και την ιδιοκτησία. Το εµπορικό
τµήµα του λιµένος ανήκει στην επιτηρούµενη ζώνη.
Επί του παρόντος, από τους είκοσι τρεις λιµένες που µεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ ο προαναφερθείς λιµένας είναι ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος -µιλάω για το λιµάνι της Σούδας- λόγω γειτνίασής
του µε το ναυτικό οχυρό. Στον όρµο της Σούδας, όπως ξέρετε,
είναι το ναυτικό οχυρό που είναι ο ναύσταθµος και ο λοιπός
χώρος του όρµου που είναι στην επιτηρούµενη ζώνη. Ο ναύσταθµος είναι σε απαγορευµένη ζώνη. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
αξιολογεί τους λιµένες αποκλειστικά και µόνο σε ό,τι αφορά σε
θέµατα ασφάλειας επιχειρήσεων. Και, συνεπώς, επειδή ο συγκεκριµένος εµπορικός λιµένας βρίσκεται εντός του όρµου της Σούδας αλλά εκτός του ναυτικού οχυρού, εντός όµως της επιτηρούµενης ζώνης αυτού, αποδέχεται την αξιοποίηση του εµπορικού
λιµένα της Σούδας µόνο µε τους όρους ικανοποίησης των διατάξεων του αναγκαστικού ν.376/1936, δηλαδή διατάξεων που περιλαµβάνουν και έλεγχο του µετοχολογίου.
Σε κάθε περίπτωση εκφεύγει των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ο έλεγχος της µετοχικής σύνθεσης των
εταιριών που θα συµµετάσχουν στις διαδικασίες παραχώρησης
των δικαιωµάτων χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης λιµένων και τουριστικών λιµένων εκτός των περιπτώσεων που βρίσκονται εντός της επιτηρούµενης ζώνης ναυτικών οχυρών.
Πέραν των ανωτέρω στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες, προκειµένου στις συµβάσεις
παραχώρησης λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων που ήθελαν
παραχωρηθούν, να περιλαµβάνονται όροι και προϋποθέσεις,
ώστε να εξασφαλίζονται τα συµφέροντα του Πολεµικού Ναυτικού που αφορούν αφ’ενός σε θέµατα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και αφ’ετέρου στην εξασφάλιση της επιχειρησιακής
δραστηριότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας
µε ανησυχεί, διότι είπατε ότι υπάρχει σωστά το νοµοθετικό καθεστώς 376/1936, ότι υπάρχει ο ν. 2971 ως κείµενες διατάξεις
που εσείς έπρεπε να ελέγξετε και υποτίθεται ότι µε αυτές τις διατάξεις υπάρχουν αρµοδιότητες στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
να δει τα θέµατα, τα ζωτικά συµφέρονται και τα ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την άµυνα.
Και σας ρωτάω: Όταν έγινε πριν από λίγο καιρό η παραχώρηση για σαράντα χρόνια της µαρίνας του εµπορικού λιµένος
της Μυτιλήνης στην εταιρεία «SETUR SERVIS TOURISTIK», το
ελέγξατε; Πώς πήραν αυτήν την παραχώρηση για σαράντα χρόνια; Ξέρετε ότι η συγκεκριµένη εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου ΚΟC; Ξέρετε –και προφανώς στο Υπουργείο έχετε τέτοιες
αναλύσεις- ότι ο όµιλος ΚΟC είναι από τους βασικούς συντελεστές του στρατιωτικοδιπλωµατικού κατεστηµένου της Τουρκίας;
Ξέρετε ότι ο συγκεκριµένος όµιλος κατασκευάζει τέσσερις κορβέτες του τουρκικού ναυτικού; Κορβέτες, όχι φρεγάτες που είπα
προηγουµένως. Ξέρετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πράγµατα;
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Όταν µου λέτε ότι µόνο σε επιτηρούµενες περιοχές που θεωρούνται ναυτικά οχυρά θα παρεµβαίνετε –και σωστά θα κάνετε
στη Σούδα- στις άλλες περιοχές τι θα κάνετε; Ξέρετε ότι αυτή τη
στιγµή υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο οικονοµικής περικύκλωσης
της χώρας που πρέπει να σας αφορά, γιατί υπάρχουν συγκεκριµένες εταιρίες, η «DOGUS HOLDING»,η «LIMAR HOLDING», η
εταιρεία «GLOBAL», που παίζουν ένα παιχνίδι όχι µόνο οικονοµικό, αλλά ένα παιχνίδι που έχει σχέση µε τη γεωστρατηγική και
την άµυνα της χώρας; Ξέρετε ότι πρέπει να τα βάλετε όλα αυτά
στη σειρά;
Οφείλετε να ψάχνετε το µετοχολόγιο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη µήτρα του καπιταλισµού, όποια ιδιωτικοποίηση γίνεται
δεν περνάει πάρα µόνο αν το ελέγξει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Και εσείς τώρα σε θέµατα ζωτικά για την άµυνα της χώρας,
όταν οι Τούρκοι αµφισβητούν ακόµη και τη Γαύδο -προχθές είχαµε νέες προκλήσεις- θα αφήσετε αυτήν την κατάσταση να
υπάρχει; Σηµειωτέον, σήµερα διαβάζω σε δηµοσίευµα, ότι αυτός
που καταζητείται ως δολοφόνος του Σολωµού Σολωµού από το
1996, συγκεκριµένα ο Ερχάν Ερίκλι, συνελήφθη στο Κιργιζιστάν
µε βάση το ένταλµα και τον άφησαν σε τριάντα δύο ώρες. Η
Τουρκία, λοιπόν, έχει οργανωµένη πολιτική.
Οφείλετε, λοιπόν, εσείς εδώ ως Υπουργείο Άµυνας να µας διαβεβαιώσετε ότι στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων, του ξεπουλήµατος, στο οποίο εµείς διαφωνούµε επί της αρχής, αλλά
εφόσον το κάνετε και προχωρείτε, να πάρετε µέτρα για να διασφαλίσετε την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και πιστεύω ότι έχετε
αναλύσεις και µελέτες. Πείτε µου: Το Πολεµικό Ναυτικό έδωσε
θετική εισήγηση –και θα παρακαλέσω να την καταθέσετε ή αλλιώς θα κάνω αίτηση κατάθεσης εγγράφων- για να παραχωρηθεί
στους Τούρκους για σαράντα χρόνια η εκµετάλλευση του εµπορικού λιµένος στη Μυτιλήνη; Εγώ ξέρω ότι υπήρξαν αντιδράσεις.
Κι επειδή εδώ ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι το Υπουργείο
Άµυνας θα κρατήσει άµυνα, εµείς σας καλούµε πραγµατικά τα
θέµατα αυτά να τα προχωρήσετε µε βάση τις κείµενες διατάξεις
και να µην επιτραπεί στην Τουρκία µέσω οικονοµικής διείσδυσης
να αµφισβητήσει πλέον τα ζωτικά συµφέροντα της χώρας, να µη
γίνει τουρκοποίηση των λιµανιών στην Κρήτη, γιατί έτσι όπως
απαντήσατε για το Ρέθυµνο και τον Άγιο Νικόλαο, το αφήσατε
ανοιχτό.
Και σας πληροφορώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Τουρκίας και
για άλλες επενδύσεις στην Κρήτη. Διότι τώρα ο τουρκικός άξονας –που κάνουν τις µεγάλες επεµβάσεις- λέει Θράκη, Αιγαίο και
Κρήτη, ενόψει του ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσµατα φυσικού αερίου
και πετρελαίου.
Σας καλούµε να πάρετε σαφέστατη θέση στο θέµα αυτό και
να προστατεύσετε τα ζωτικά συµφέροντα της χώρας κόντρα
στην τρόικα, κόντρα στους δανειστές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Λάκωνας Υφυπουργός κ. Καράµπελας έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατανοούµε
την ανησυχία του κυρίου Βουλευτή. Όπως προανέφερα, σε κάθε
περίπτωση παραχώρησης χώρου λιµένων απαιτείται µεταξύ
άλλων και η σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
είτε πρόκειται για τη θαλάσσια ζώνη του λιµένος είτε για τη χερσαία. Ειδικά όµως για τις επιτηρούµενες ζώνες λιµένων -δεν συζητάµε καν για απαγορευµένες- υπερισχύουν οι διατάξεις του
αναγκαστικού ν. 376/1936, ο οποίος περιλαµβάνει και έλεγχο του
µετοχολογίου.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν έχει την αρµοδιότητα ελέγχου της µετοχικής σύνθεσης των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στις διαδικασίες παραχώρησης των δικαιωµάτων χρήσης,
όπως ανέφερα στην πρωτολογία. Εν τούτοις όµως εξετάζουµε
µε προσοχή κάθε παρουσιαζόµενο προβληµατισµό σχετικά µε τη
σκοπιµότητα υλοποίησης αυτού του είδους των επενδύσεων,
όταν εκδηλώνονται επίσηµα και πάντα υπό το πρίσµα των προβλέψεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Επιπλέον, παρακαλώ να λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι πρόσκληση
επιχειρήσεων για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη χώρα δεν σηµαίνει αυτόµατα παραχώρηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά
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παραχώρηση της εκµετάλλευσης των υπ’ όψιν περιοχών για συγκεκριµένο χρόνο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δηλαδή αφ’ενός διασφαλίζοντας τη χρήση των χώρων αυτών
για κάθε περίπτωση εθνικής ανάγκης και αφ’ετέρου ο παραχωρησιούχος, αναλαµβάνοντας συγκεκριµένες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους
λιµένες και τις µαρίνες, να αποτελεί ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Για τη Μυτιλήνη δώσατε το ΟΚ
εσείς, ως Υπουργείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μη διακόπτετε τον
κύριο Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Για κάθε περίπτωση παραχώρησης οφείλουν οι διαδικασίες
να συµπεριλαµβάνουν και τη γνωµοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Για τη Μυτιλήνη δώσατε το ΟΚ;
Αυτό έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σας
παρακαλώ, δεν σας διέκοψε κανείς. Γιατί διακόπτετε τον
Υπουργό;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ο Υπουργός όµως να απαντάει στις
ερωτήσεις µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός απαντάει όπως θέλει. Δεν θα του υποβάλετε εσείς τον τρόπο που θα
απαντήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Σας ανέφερα ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται γνωµοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Από το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού έχουν υποβληθεί προτάσεις που είναι σε επεξεργασία,
ώστε για κάθε σύµβαση παραχώρησης λιµένων ή λιµενικών εγκαταστάσεων να υφίστανται όροι που εξασφαλίζουν τις ναυτικές
επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις του Πολεµικού Ναυτικού.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι σύµφωνα µε έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ που µας απεστάλη, µέχρι τέλους του έτους
συγκροτείται ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή ακριβώς για να προστατεύει τα δικαιώµατα αφενός των καταναλωτών, δηλαδή να
εξετάζει τον τρόπο καθορισµού των τιµών και να εξασφαλίζει την
ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τους παραχωρησιούχους και
αφ’ετέρου να επιλαµβάνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
κρατικούς φορείς, εν προκειµένω το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
θεµάτων που άπτονται της ασφάλειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η πέµπτη µε αριθµό 266/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάταξη της εθνικής οικονοµίας και τη διαχείριση των χρηµάτων από
τη νέα δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 264/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη
συγχώνευση φορέων περιβαλλοντικής σηµασίας από διαφορετικές περιφέρειες σε ενιαίο φορέα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 262/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου
Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της καταστροφής των αµπελώνων.
Ο κ. Μωραΐτης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς είναι η τρίτη αναβολή σε ό,τι
αφορά ερωτήσεις για τον αγροτικό τοµέα. Οι ευθύνες και της
σηµερινής Συγκυβέρνησης και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, που συναποφάσισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαξίωση και τη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής, είναι
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εγκληµατικές. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα στην αµπελοκαλλιέργεια,
µια δυναµική καλλιέργεια που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωµία της
χώρας µας και τα προϊόντα της, είτε αυτό είναι κρασί είτε επιτραπέζια σταφύλια είτε σταφίδα, παίζουν σηµαντικό ρόλο στις
εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Ωστόσο η ευρωκοινοτική νοµοθεσία, η Κοινή Αγροτική Πολιτική µε τους αντίστοιχους κανονισµούς έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση την αµπελοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα σήµερα σε µια χρονική
στιγµή που έχουµε τεράστιο έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο. Βέβαια είναι µια παλιά δοκιµασµένη συνταγή, γιατί αυτός ο παράδεισος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδινε χρήµατα στο παρελθόν
να ξεριζώσουµε δυναµικές καλλιέργειες -όπως σήµερα µε τα αµπέλια- να θάψουµε προϊόντα, έβαζε πλαφόν και πρόστιµα συνυπευθυνότητας.
Σήµερα, µε τον Κανονισµό 479/2008, καλούνται οι αµπελοκαλλιεργητές, που φύτευσαν µετά το 1998 και δεν είχαν, λέει, τη
σχετική άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεριζώσουν τα αµπέλια, να ξεριζώσουν την περιουσία τους, την ίδια τους τη ζωή.
Κύριε Υπουργέ, µιλάµε για δώδεκα χρόνια, για µια καλλιέργεια
που είναι σε πλήρη παραγωγική διαδικασία και που αφήνει πραγµατικά εισόδηµα στους µικροµεσαίους παραγωγούς. Εµείς λέµε
ότι αυτή η πολιτική είναι αγροκτόνα, καταστρέφει δυναµικές καλλιέργειες και ζητάµε να µην εφαρµοστεί αυτός ο Κανονισµός, να
µην ξεριζωθεί ούτε µία ρίζα.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, κάναµε µαύρα µάτια
να σας δούµε -τρεις, τέσσερις φορές δεν απαντήσατε- θέλω να
βάλω δύο, τρία ερωτήµατα σε ό,τι αφορά την εξισωτική αποζηµίωση και του 2009 και του 2010 και του 2011, η οποία είχατε πει
ότι θα παρθεί πριν από λίγες ηµέρες και να απαντήσετε για την
επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο.
‘Ενα τελευταίο που απασχολεί χιλιάδες κτηνοτρόφους και
στην ιδιαίτερη πατρίδα σας τη Θεσσαλία, είναι ότι παρ’ ότι στο
νόµο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις στο άρθρο 6 προβλέπονταν για την πρώτη κατηγορία για πρόχειρα καταλύµατα µε το Ε9
και την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού να δίνεται άδεια από
την Επιτροπή Στάβλων, σήµερα ζητούν µετά από εγκύκλιο του
υπηρεσιακού Υπουργού που έγινε πριν από τις εκλογές συµβολαιογραφικές πράξεις, πράγµα που δυσκολεύει και δηµιουργεί
τεράστια προβλήµατα σε χιλιάδες φτωχούς κτηνοτρόφους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ότι ο αµπελοοινικός τοµέας είναι σηµαντικός
για την αγροτική µας οικονοµία. Η χώρα µας παράγει εξαιρετικής
ποιότητας επώνυµα κρασιά, προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης
και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Καλλιεργούµε περί τις επτακόσιες χιλιάδες αµπέλια µε οινοποιήσιµες ποικιλίες που δίνουν
εισόδηµα σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες νοικοκυριά.
Το καθεστώς απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων, όπως ξέρετε, εφαρµόζεται στη χώρα µας από το 1984 ενώ για τις άλλες
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το 1979. Το καθεστώς ισχύει µέχρι το 2015 και κάθε κράτος-µέλος έχει τη δυνατότητα να το παρατείνει µέχρι το 2018. Οι φυτεύσεις νέων
αµπελώνων από το 1984 µέχρι το 1998 χαρακτηρίζονται παράτυπες, ενώ αυτές από το 1998 και µετά είναι παράνοµες. Για τις
µεν παράτυπες, αυτές δηλαδή από το 1984 έως το 1998 υπάρχει
η δυνατότητα τακτοποίησής τους, ενώ για τις καλλιέργειες, τις
νέες φυτεύσεις δηλαδή αµπελιών από το 1998 και µετά µε βάση
τον Κανονισµό 1493/1999, χαρακτηρίστηκαν παράνοµες. Οι µεν
παράτυπες υπάρχει η δυνατότητα να τακτοποιηθούν και τακτοποιήθηκαν, για τις παράνοµες όµως είναι σαφέστατος ο κανονισµός, ο οποίος µιλάει για υποχρεωτική εκρίζωση.
Με την τακτοποίηση που ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε
το 2008 τακτοποιήθηκαν περί τα εκατόν οκτώ χιλιάδες στρέµ-
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µατα. Η χώρα µας ωστόσο κλήθηκε να πληρώσει πρόστιµο 65
εκατοµµύρια ευρώ γιατί δεν έκανε ορθή διαδικασία τακτοποίησης. Μετά από διµερείς συνεννοήσεις το πρόστιµό έπεσε στα
21,3 εκατοµµύρια ευρώ και ευελπιστούµε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να απαλλαγούµε του προστίµου.
Τούτη την ώρα τα εν δυνάµει παράνοµα –και λέω εν δυνάµει
παράνοµα, γιατί πολλοί προσκοµίζουν δικαιολογητικά, συµβόλαια, ενοικιαστήρια, διαθήκες, που επιβεβαιώνουν τη µεταβίβαση
δικαιωµάτων- είναι της τάξης των τριάντα δύο χιλιάδων στρεµµάτων. Τα στρέµµατα αυτά αντιστοιχούν σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ιδιοκτήτες.
Η µη συµµόρφωση στην εκρίζωση όσων αποδειχθούν παράνοµα θα επισύρει για τη χώρα νέα πρόστιµα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ενόψει της νέας ΚΟΑ του αµπελοοινικού τοµέα υπάρχει
διαβούλευση για τη συνέχιση του καθεστώτος απαγόρευσης. Κι
επειδή στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε κρασοβιοµήχανους,
οφείλω να σας πω ότι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις είναι αυτές
που τάσσονται υπέρ της απελευθέρωσης στην καλλιέργεια ποικιλιών οινοποιήσιµου αµπέλου, ενώ αντίθετα οι παραγωγοί, η
ΚΕΟΣΟΕ, είναι υπέρ της διατήρησης της απαγόρευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με βάση, λοιπόν, τη διαβούλευση, η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ
της συνέχισης του καθεστώτος απαγόρευσης και µετά το 2015
εκτιµώντας ότι ενδεχόµενη απελευθέρωση θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις, όπως: Πρώτον, υπερπαραγωγή η οποία θα έχει
σαν αποτέλεσµα χαµηλότερες τιµές εξαιτίας της αυξηµένης προσφοράς λόγω της ανεξέλεγκτης φύτευσης. Δεύτερον, εγκατάλειψη λιγότερο παραγωγικών περιοχών προς όφελος πεδινών.
Δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η αµπελοκαλλιέργεια συχνά είναι
η µόνη βιώσιµη δραστηριότητα σε επικλινείς γεωργικές περιοχές
χαµηλού δυναµικού. Η εξέλιξη αυτή θα είναι αρνητική και για το
περιβάλλον.
Τρίτον, υπέρµετρη βιοµηχανοποίηση του ευρωπαϊκού αµπελοοινικού τοµέα και µείωση του αριθµού των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων µε απώλεια θέσεων εργασίας σ’ αυτήν τη δύσκολη
οικονοµική συγκυρία.
Τέταρτον, απαξίωση της σηµασίας των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης µε την εγκατάσταση αµπελώνων, οι οποίοι
παράγουν οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη, ακόµη και µέσα
στην περίµετρο προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης ή πολύ κοντά
σε αυτήν.
Στην πολιτική απαγόρευσης πρέπει να ξέρετε ότι συµφωνούν
ήδη δεκαέξι χώρες-µέλη της Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει συστήσει οµάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να εξετάσει
τις επιπτώσεις από την απελευθέρωση ή µη του καθεστώτος.
Εντός του Οκτωβρίου θα υποβάλει τις προτάσεις της αυτή η
οµάδα εργασίας στην επιτροπή, έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την πρότασή της ενόψει της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.
Θέλω να ξέρετε, επίσης, ότι και στο Ευρωκοινοβούλιο η τάση
που υπάρχει είναι υπέρ της απαγόρευσης µε φωνές που ζητούν
η απαγόρευση να ισχύσει ακόµη και µέχρι το 2040.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να αναφερθώ στις
δυνατότητες που υπάρχουν για όσους αναγκαστούν να εκριζώσουν τους αµπελώνες τους. Αν υπάρχει χρόνος, ευχαρίστως να
απαντήσω και στα άλλα ερωτήµατα που βάλατε εκτός ηµερήσιας
διάταξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Μωραΐτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας αυτή
φέρνει πραγµατικά «µαύρα» µαντάτα στους αµπελουργούς.
Βέβαια, µε αυτό που είπατε, δείχνετε την αφοσίωσή σας µε
θρησκευτική ευλάβεια στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα. Τώρα πρέπει να δουν οι αγρότες τον παράδεισο που τους τάξατε, τα «χρυσά κουτάλια» που τους είπατε,
που έγιναν βίαιο ξεκλήρισµα, ερήµωση της υπαίθρου.
Κύριε Υπουργέ, µας τιµωρούν γιατί παράγουµε; Είπατε αυτήν
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τη στιγµή ότι υπάρχει υπερπληθώρα παραγωγής κρασιού; Η
χώρα µας εισάγει παγοκολόνες µούστου από τη Χιλή και την Αργεντινή.
Εποµένως είναι αυτό που αναφέραµε, η αγροκτόνα πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό γίνεται για να γεµίζουν τα ταµεία των µεγαλοεισαγωγέων και των βιοµηχάνων. Πράγµατι, έτσι
είναι. Είναι ψεύτικο το ενδιαφέρον που δείχνουν οι βιοµήχανοι
παραγωγής κρασιού. Τους ενδιαφέρει να κάνουν εισαγωγές από
τρίτες χώρες και να φτάνει αυτό στην ελληνική αγορά σε τιµές
που, όπως είπα, θα τους γεµίζουν τα ταµεία.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να ξεριζωθούν αυτά τα αµπέλια. Επίσης, πρέπει να πούµε και το εξής: αυτή η πολιτική σας
οδηγεί φασιστικές οργανώσεις, οι οποίοι λένε και στη βόρεια Ελλάδα και αλλού ότι µε τραµπουκισµούς θα σταµατήσουν το ξερίζωµα των αµπελιών.
Εµείς λέµε καθαρά ότι πρέπει οι αµπελουργοί να κατανοήσουν
όσον αφορά αυτές οι δυνάµεις, που τάχα νοιάζονται, ότι είναι
ψεύτικο το ενδιαφέρον τους. Είναι υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούν µε τη στάση τους να ενοχοποιήσουν
µόνο τις ελληνικές κυβερνήσεις και να «βγάλουν λάδι» τη λυκοσυµµαχία.
Εµείς τους καλούµε να οργανώσουν τον αγώνα τους, να συνταχθούν µε το συνεπές κίνηµα το αγροτικό και να παλέψουν
ενάντια σ’ αυτήν την πολιτική που τους ξεκληρίζει. Επειδή είµαστε µπροστά σε γενική απεργία, τους καλούµε να δώσουν µία
πρώτη απάντηση απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική που ξεκληρίζει
την ύπαιθρο, που µεγαλώνει το έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο
και µεγαλώνει και τη διατροφική εξάρτηση της χώρας µας.
Παρακαλώ να έχετε χρόνο, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε και
στα άλλα και πιο συγκεκριµένα να απαντήσετε στους κτηνοτρόφους. Καταθέτω και αυτό. Αυτήν τη στιγµή πληροφορούµαστε
ότι η Δωδώνη περνάει σε ιδιώτες και η αναστάτωση είναι τεράστια στον κτηνοτροφικό κόσµο της Ηπείρου αλλά και στη χώρα
µας γενικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος έχει το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας εξήγησα στην πρωτολογία µου γιατί
είναι προς το συµφέρον της χώρας η συνέχιση του καθεστώτος
απαγόρευσης νέων φυτεύσεων σε αµπέλια µε οινοποιήσιµες ποικιλίες. Σας είπα ότι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις είναι αυτές που
θέλουν την απελευθέρωση και όχι οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των παραγωγών, µε τους όποιους φαντάζοµαι βρίσκεστε κι
εσείς σε επικοινωνία.
Θεωρώ, βεβαίως, εύλογο το ερώτηµα που βάζετε τι µέλλει γενέσθαι µε αυτούς που θα αναγκαστούν να εκριζώσουν τα αµπέλια, που φυτεύθηκαν παράνοµα.
Κατ’ αρχάς, οφείλουµε να πούµε ότι δεν αιφνιδιάζονται. Γνώριζαν, όταν φύτευαν τα αµπέλια τους, ότι από το 1984 και µετά
υπάρχει καθεστώς απαγόρευσης στη φύτευση αµπελώνων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες. Ισχύει το καθεστώς από το 1984, όπως
είπα.
Ωστόσο, επειδή θεωρώ ειλικρινές το ενδιαφέρον του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τους µικροµεσαίους αγρότες, θέλω να
σας ενηµερώσω ότι η εικόνα που έχουµε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από την ενηµέρωση που ζητούν
όσοι έχουν φυτεύσει παράνοµα τέτοια αµπέλια µετά το 1988
είναι ότι δεν πρόκειται στην πλειοψηφία τους για αγρότες κατά
κύριο επάγγελµα. Πρόκειται κυρίως για ετεροεπαγγελµατίες,
γιατρούς, δικηγόρους, οι οποίοι κάνουν και κρασιά.
Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι πάνω από το 1/7 των αµπελιών
µας -πάνω από ενενήντα χιλιάδες στρέµµατα- έχουν αναδιαρθρωθεί τα τελευταία χρόνια µε νέες ποιοτικότερες ποικιλίες, ενώ
υπάρχει και πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που είναι σε εξέλιξη.
Τι εναλλακτικές µπορεί να υπάρχουν για όσους αναγκαστούν
να εκριζώσουν τα αµπέλια τους;
Πρώτον, οι παραγωγοί της Πελοποννήσου, περιοχών δηλαδή
όπως είναι η Ηλεία, η Αιγιάλεια, η Αχαΐα, η Μεσσηνία, έχουν τη
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δυνατότητα να αντικαταστήσουν την καλλιέργειά τους µε κορινθιακή σταφίδα, δηλαδή να εµβολιάσουν τα αµπέλια τους την
άνοιξη και να παράξουν κορινθιακή σταφίδα, που είναι προϊόν µε
ονοµασία προέλευσης, αυξάνοντας έτσι την προστιθέµενη αξία
του προϊόντος τους. Με τον τρόπο αυτόν θα έχουν παραγωγή
από την πρώτη χρονιά –έστω µειωµένη- και κανονική παραγωγή
από τα επόµενα χρόνια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Στην υπόλοιπη Ελλάδα;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας άκουσα, κύριε Μωραΐτη. Αν θέλετε να απαντήσω και στα άλλα ερωτήµατα που
θέσατε, αφήστε µε να ολοκληρώσω. Ο χρόνος τρέχει. Δυστυχώς
είναι αδυσώπητος.
Δεύτερον, οι παραγωγοί αφού εκριζώσουν, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης του «Αλέξανδρου
Μπαλτατζή» στο µέτρο 1.2.1., επιλέγοντας την καλλιέργεια ενός
εκ των προωθούµενων προϊόντων είτε εσπεριδοειδών είτε κηπευτικών.
Τρίτον, οι οργανώσεις παραγωγών είναι ακόµη ένα µέσο στήριξης. Μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα µπορούν
να υλοποιήσουν δράσεις για την αντικατάσταση των καλλιεργειών των µελών τους µε στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους, για τις οποίες άλλωστε ενισχύονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 60%. Αυτά µπορεί να γίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Εκείνο που δεν µπορεί να γίνει σίγουρα είναι η Ελλάδα να συνεχίσει να πληρώνει πρόστιµα και καταλογισµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τηρεί τα συµφωνηθέντα. Δεν αντέχουµε
άλλο αυτήν την αιµορραγία. Την ώρα που ο ελληνικός λαός µα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τώνει µε επώδυνες αλλά αναγκαίες θυσίες, για να µπορέσει η
χώρα να ορθοποδήσει, δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιτρέπουµε µε λάθη ή παραλείψεις µας την επιβολή άλλων προστίµων
για τη µη συµµόρφωση σε ευρωπαϊκούς κανονισµούς, που καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή στις πλάτες των
Ελλήνων φορολογούµενων.
Χρέος µας είναι η στήριξη, η προβολή και η διάδοση των ελληνικών κρασιών και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούµαστε.
Όσον αφορά την εξισωτική που είπατε –αν µου επιτρέπετε δύο
απαντήσεις ακόµα, κύριε Πρόεδρε- όπως ξέρετε, η δέσµευση
του Πρωθυπουργού προεκλογικά για αποκατάσταση της εξισωτικής στο ύψος των 160 εκατοµµυρίων ευρώ υλοποιήθηκε στο
ακέραιο. Δόθηκε άµεσα σε εξήντα εννέα χιλιάδες δεκατέσσερις
δικαιούχους κτηνοτρόφους και δόθηκε και η δυνατότητα σε
όσους δικαιούχους δεν είχαν καταθέσει τα πλήρη δικαιολογητικά
–υπήρχαν λάθη- σε εύλογο διάστηµα να κάνουν τις διορθώσεις
τους και µέσα στο µήνα να µπορέσουν και αυτοί οι δικαιούχοι να
λάβουν την εξισωτική αποζηµίωση.
Για δε την επιστροφή του πετρελαίου, ολοκληρώνεται µέσα
στις επόµενες ηµέρες η διαδικασία των υπογραφών από τους
συναρµόδιους Υπουργούς, προκειµένου να καταβληθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου και αυτή στο περυσινό
ύψος, δηλαδή 163 εκατοµµύρια ευρώ. Η πρώτη δόση θα είναι τα
µισά, τα 80 εκατοµµύρια ευρώ και η επόµενη θα δοθεί το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 13-9-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι τα κόµµατα
όρισαν Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και ειδικούς αγορητές.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ο Βουλευτής Νοµού Κυκλάδων κ. Παναγιώτης
Ρήγας. Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Επίσης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδικός
αγορητής η Βουλευτής κ. Χρυσούλα - Μαρία Γιαταγάνα. Από τη
Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Δηµήτριος
Αναγνωστάκης. Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Κατσώτης Χρήστος.
Στο σηµείο αυτό ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο, για να κάνει
κάποιες διευκρινίσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενηµερώσω την Εθνική
Αντιπροσωπεία για δύο ζητήµατα που είχαν τεθεί στη Διαρκή Επιτροπή.
Το πρώτο ζήτηµα αφορούσε το ποιος ήταν ο αριθµός των δικαιούχων αποζηµίωσης. Έχω ήδη δώσει στους εισηγητές και
τους ειδικούς αγορητές ένα σηµείωµα. Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις που θα καταβάλει η περιφέρεια, οι οποίες για κάθε έναν
είναι πάνω από 15.000 ευρώ, οι δικαιούχοι ανέρχονται στα
τριάντα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Όσον αφορά τους ζηµιωθέντες περιπτεριούχους, αυτοί είναι είκοσι ένας και οι ζηµιές
τους είναι µέχρι 1.000 ευρώ. Όσον αφορά τους δικαιούχους
στους οποίους θα καταβάλει την αποζηµίωση το Υπουργείο Οικονοµικών, λόγω του ότι οι ζηµίες είναι µέχρι 15.000 ευρώ, είναι
διακόσια δεκαεπτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στο σηµείωµα
που σας έδωσα, µόλις µου είπαν ότι το συνολικό ποσό γι’ αυτήν
την κατηγορία είναι 1.360.203 ευρώ. Για τα άλλα, ελπίζω κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, να µας τα φέρουν αναλυτικά.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορούσε το πού βρίσκεται η δικογραφία,
η οποία αφορά τους υπαιτίους και τις πράξεις που διέπραξαν
κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Αν και αυτό δεν σχετίζεται
άµεσα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ενηµερώθηκα δεόντως
από τις ποινικές υπηρεσίες των δικαστηρίων και της εισαγγελίας
ότι οι κατηγορούµενοι είναι είκοσι πέντε πρόσωπα και οι πράξεις
είναι αυτές που έδωσα στους εισηγητές, δηλαδή διατάραξη κοινής ειρήνης από υπαίτιους που ενήργησαν µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έκρηξη, κατασκευή και
προµήθεια εκρηκτικών υλών και βοµβών, εµπρησµός, διακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς, διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής,
τετελεσµένες και σε απόπειρα, βαριά σκοπούµενη σωµατική
βλάβη τετελεσµένη και σε απόπειρα µε την ίδια επιβαρυντική περίπτωση, ληστείες, κλοπές κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία,
αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος, παράνοµη οπλοφορία, επικίνδυνη σωµατική βλάβη τετελεσµένη και σε απόπειρα.
Έχουν σχηµατιστεί τρεις δικογραφίες. Επειδή πήγαν στον ίδιο
ανακριτή ενώθηκαν οι δύο µε την τρίτη ως µία δικογραφία. Αυτήν
τη στιγµή βρίσκονται στον Ε’ Ειδικό Ανακριτή, ο οποίος διεξάγει
την ανάκριση. Δεν έχουν ακόµα σχηµατοποιηθεί οι κατηγορίες
σε συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά θα πάρουν το δρόµο τους. Τα
πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται είναι είκοσι πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριαζίδης Δηµήτριος
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έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, υγιαίνετε.
Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο εισάγεται προς κύρωση από
την Ολοµέλεια της Βουλής η από 15η Μαρτίου του 2012 πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου µε θέµα τη λήψη µέτρων για την
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών που
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµόν 59 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Α’.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
σκοπείται κατ’ αρχάς και επί της ουσίας η άµεση καταβολή εύλογης και δίκαιης αποζηµίωσης στις πληγείσες από τα επεισόδια
της 12ης Φεβρουαρίου 2012 επιχειρήσεις του κέντρου των Αθηνών.
Όπως ανέφερα και στην εισήγησή µου στην αρµόδια επιτροπή, η υπό κύρωση πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εκδόθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 44, παράγραφος
1, του Συντάγµατος, το οποίο ορίζει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας µπορεί ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εν προκειµένω, συντρέχουν σωρευτικά οι συνταγµατικές προβλέψεις, καθώς αντικειµενικά επρόκειτο περί εκτάκτων περιστάσεων που έχρηζαν την άµεση ρύθµιση ένεκα της απρόβλεπτης
ανάγκης άµεσης αποκατάστασης των ζηµιών και την αποζηµίωση
των θυµάτων των επιθέσεων. Δηλαδή, η επείγουσα περίπτωση
συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι προκλήθηκαν τέτοιας εκτάσεως και φύσεως ζηµιές, που όφειλε η πολιτεία να παρέµβει
άµεσα, καθώς έπρεπε µεταξύ των άλλων, να αποκατασταθεί το
ταχύτερο δυνατόν η εικόνα του κέντρου, ενόψει της επερχόµενης τουριστικής περιόδου αλλά και να επανέλθει η οµαλότητα
στο εµπορικό κέντρο των Αθηνών, το οποίο επλήγη.
Στο σηµείο αυτό όµως οφείλουµε να δεχθούµε ότι η εξαιρετική
αυτή νοµοθετική διαδικασία, θα πρέπει να παραµείνει η εξαίρεση
και να µη γίνεται ευρεία χρήση ή κατάχρηση, όπως επεσήµαναν
στην επιτροπή αρκετοί εκ των συναδέλφων.
Πριν προχωρήσω στην ανάλυση του περιεχοµένου των σκοπούµενων ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου, θα πρέπει να τονιστεί
ότι η παρούσα πράξη έρχεται προς κύρωση εντός των χρονικών
ορίων που θέτει το Σύνταγµα, ήτοι σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 44 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Συντάγµατος. Σύµφωνα
µε τη διάταξη αυτή οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου υποβάλλονται στη Βουλή προς κύρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 72,
µέσα σε σαράντα ηµέρες από την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο.
Γίνεται δε ευρέως δεκτό στη θεωρία του Συνταγµατικού και εν
γένει του Δηµοσίου Δικαίου, ότι αν από την έκδοση της πράξης
έως την ηµέρα διάλυσης της Βουλής δεν υφίσταται χρονικό διάστηµα σαράντα ηµερών, εφαρµογής τότε τυγχάνει η δεύτερη περίπτωση του άρθρου 40 παράγραφος 1 εδάφιο 2, δηλαδή η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έρχεται προς κύρωση εντός
σαράντα ηµερών, που άρχονται από συγκλήσεως της Βουλής σε
σύνοδο. Εν προκειµένω η πράξη εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου του
2012 και η Βουλή διαλύθηκε, ένεκα των εκλογών της 6ης Μαΐου,
στις 10 Απριλίου. Εποµένως, δεν υπήρχε το χρονικό διάστηµα
των σαράντα ηµερών και ουδείς µπορούσε να υποχρεωθεί στα
αδύνατα.
Οµοίως και η νέα σύνοδος που προέκυψε από τις εκλογές του
Μαΐου ξεκίνησε στις 17-5-2012 και έληξε στις 18-5-2012. Κατά
συνέπεια η προθεσµία των σαράντα ηµερών έρχεται από της
νέας συνόδου της Βουλής που ξεκίνησε στις 28-6-2012.
Αυτά γίνονται παγίως δεκτά τόσο από τους συνταγµατολόγους όσο και από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Ως εκ
τούτου, ζήτηµα συνταγµατικότητας –για να προλάβω τυχόν ενστάσεις των συναδέλφων- δεν υφίσταται.
Επ’ ευκαιρία και επειδή έγινε κουβέντα στην επιτροπή, θα
ήθελα να σηµειώσω ότι κατά το Σύνταγµα και την ερµηνεία του
δεν καταλείπεται ευχέρεια στη Βουλή να προβεί σε νοµοτεχνικές
ή άλλες λεκτικές βελτιώσεις ή παρεµβάσεις στο περιεχόµενο της
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πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, καθώς κυρώνεται δυστυχώς
ως έχει.
Επί της σκοπιµότητας των θεσπιζοµένων –όλως εξαιρετικά και
ειδικά για τη συγκεκριµένη περίσταση διατάξεων της πράξεως
του νοµοθετικού περιεχοµένου- θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η
υπό κύρωση πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έρχεται προς ψήφιση και κύρωση από την Ολοµέλεια, προκειµένου να ανακουφίσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που πραγµατικά το έχουν
ανάγκη, λόγω των ζηµιών που επέστησαν, εν µέσω µάλιστα της
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας.
Η κύρωσή της θα έχει ως συνέπεια την άµεση αποδέσµευση
και καταβολή των χρηµάτων στους δικαιούχους, που έχουν ήδη
υποβάλει αιτήσεις για καταγραφή και, εποµένως, αποτελεί χρέος
µας να κυρώσουµε την εν θέµατι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αφού ως ελληνική Βουλή θα συνδράµουµε άµεσα µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία στην αποζηµίωση των πληγέντων.
Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία του Δήµου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων και καταγραφής των ζηµιών,
κατόπιν βεβαίως αυτοψίας και εποµένως εκκρεµεί το στάδιο των
πληρωµών. Τα χρήµατα, όπως µας έχουν ενηµερώσει οι αρµόδιοι
φορείς, θα αποδεσµευτούν και θα αποδοθούν στους δικαιούχους µετά την κατά Σύνταγµα κύρωση της παρούσας πράξεως.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου
νόµου, µε την πράξη αυτή νοµοθετικού περιεχοµένου που αποτελείται από οκτώ άρθρα σκοπείται τόσο να ανακουφιστούν το
ταχύτερο δυνατόν οικονοµικά µε την καταβολή σ’ αυτούς ανάλογης χρηµατικής αποζηµίωσης και την παροχή διαφόρων διευκολύνσεων, οι επαγγελµατίες και οι επιχειρηµατίες που είναι
ιδιοκτήτες, µισθωτές, οι νόµιµοι χρήστες ακινήτων τα οποία υπέστησαν ζηµιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου του
2012 στο κέντρο των Αθηνών, όσο και να διευκολυνθούν οι παραπάνω δικαιούχοι για την είσπραξη της σχετικής αποζηµίωσης
µε τον καθορισµό του τρόπου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που θα πρέπει να τηρηθεί από το στάδιο υποβολής των
σχετικών αιτήσεων µέχρι την τελική καταβολή ανά ακίνητο.
Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι η έκδοση της παρούσης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, δεδοµένων των αρνητικών συνεπειών που είχαν τα επεισόδια σε πολλά κτήρια και κοινόχρηστους
χώρους, ήταν αναγκαία και απαραίτητη για να αποκατασταθεί
άµεσα η ζωή στο κέντρο της πόλης, να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να
επιδιορθώσουν τις ζηµιές που υπέστησαν, να µην υποβαθµιστεί
το αστικό τοπίο λόγω της καταστροφής και της σοβαρής φθοράς
των κοινοχρήστων χώρων αλλά και των κτηρίων ιστορικής και αρχιτεκτονικής σηµασίας. Οι παρεµβάσεις αυτές της πολιτείας ήταν
απολύτως αναγκαίες, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι καταστροφές
έλαβαν χώρα λίγους µήνες πριν της καλοκαιρινής τουριστικής
κίνησης.
Οι εισαχθείσες µε την παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου διατάξεις ήταν αναγκαίες και κατάλληλες, καθόσον διασφάλισαν στο µέτρο που επέτρεπαν τα οικονοµικά της πολιτείας
την ταχύτατη επέµβαση του κράτους, στοχεύοντας στην άµεση
ρύθµιση της κατάστασης και στην άρση των συνεπειών των επεισοδίων. Τυχόν δε προσφυγή των πληγέντων στα διοικητικά δικαστήρια προς διεκδίκηση των όποιων τυχόν αποζηµιώσεων που
θα επιδίκαζαν τα δικαστήρια, κατά το άρθρο 105 επόµενα του Εισαγωγικού Νόµου Αστικού Κώδικα, θα σήµαινε σ ’ αυτούς κόστος, χρήµα και χρόνο, αφού είναι σε όλους µας γνωστό ότι
ανάλογες υποθέσεις αποζηµιωτικών αγωγών κατά του ελληνικού
δηµοσίου εκδικάζονται από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια των
Αθηνών και της χώρας σε βάθος πενταετίας, ενώ η είσπραξη των
ποσών θα σήµαινε, κατά µετριοπαθείς εκτιµήσεις, αναµονή τουλάχιστον επτά έως οκτώ ετών, προκειµένου να τελεσιδικήσουν
οι αποφάσεις.
Προχωρώντας στην ανάλυση των διατάξεων, µε το άρθρο
πρώτο τής υπό κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
προσδιορίζονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δικαιούχοι της
αποζηµίωσης και καθορίζεται η διαδικασία και η προθεσµία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και 3 του ιδίου άρ-
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θρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαπίστωση των ζηµιών
των ακινήτων είναι η διενέργεια αυτοψίας από τριµελή συνεργεία
που ήδη έχει συγκροτήσει ο Δήµος Αθηναίων και έχουν ολοκληρώσει το έργο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1
και 4 του ιδίου άρθρου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού
της ζηµιάς προς αποζηµίωση, ενώ στην παράγραφο 2 του ιδίου
άρθρου προσδιορίζεται το όργανο που είναι αρµόδιο για τον τελικό καθορισµό της κατά περίπτωση αποζηµίωσης και η σύνθεση
αυτού. Στην παράγραφο 3 του αυτού άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής να διαθέτει αποζηµιώσεις άνω των 15.000 ευρώ µέσω της
αναφερόµενης διαδικασίας, απόφαση που όσο γνωρίζουµε έχει
ήδη ληφθεί από την Περιφέρεια.
Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών προς έκδοση απόφασης µε
την οποία καθορίζονται οι πόροι και οι λογαριασµοί από τους
οποίους θα καταβληθούν οι αποζηµιώσεις έως 15.000 ευρώ,
καθώς και οι προθεσµίες και η διαδικασία καταβολής τους. Με
την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου λαµβάνεται πρόνοια ταχείας καταβολής της αποζηµίωσης εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα
µε το ύψος στο οποίο αυτή έχει καθοριστεί και τίθενται οι σχετικές προθεσµίες. Η εν λόγω διάταξη δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί
και επίκειται, απ’ όσο γνωρίζω, να ενεργοποιηθεί ευθύς µετά την
ολοκλήρωση της ψήφισης του παρόντος σχεδίου νόµου.
Οι όροι και η διαδικασία µε την οποία µπορούν να εγκριθούν
εργασίες αποκατάστασης ζηµιών που υπέστησαν τα ακίνητα και
οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως χρηµατικής αποτίµησης της ζηµιάς,
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Οι ρυθµίσεις
αυτές επιχειρούν να συνδυάσουν τον επείγοντα χαρακτήρα των
εργασιών µέσα από απλούστερες διαδικασίες αιτήσεων, αδειοδοτήσεων και ελέγχων µε τα προστατευτικά αρχιτεκτονικά προβλεπόµενα, έτσι ώστε και η ιστορική και η αστική φυσιογνωµία
του κέντρου των Αθηνών να επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση. Το άρθρο αυτό, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε από το Δήµο Αθηναίων, δεν έτυχε εφαρµογής µέχρι
σήµερα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να ρυθµίσει τις ασφαλιστικές εισφορές και τις καταβολές ληξιπρόθεσµων ή ρυθµισµένων οφειλών σε ασφαλιστικούς φορείς των
δικαιούχων αποζηµίωσης, µε σκοπό να τύχουν την ίδια οικονοµική ανακούφιση. Για το ζήτηµα αυτό θα µπορούσε ο αρµόδιος
Υπουργός Εργασίας να έχει θέση.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 δυνάµει του οποίου παρέχεται η
δυνατότητα στο Δήµαρχο Αθηναίων, χάριν συντόµευσης της διαδικασίας επισκευών κοινοχρήστων χώρων του κέντρου των Αθηνών, οι οποίοι υπέστησαν ζηµίες κατά το χρόνο που προαναφέραµε, να αναθέτει απευθείας και κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις την προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων που αφορούν στους χώρους αυτούς.
Δεν έχει µέχρι σήµερα εφαρµοστεί η διάταξη αυτή ως διάταξη
περιορισµένης χρονικής ισχύος σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του αυτού άρθρου. Και δεν δύναται να εφαρµοστεί πλέον λόγω
της παρόδου της προθεσµίας των έξι µηνών που έτασσε η παρούσα πράξη. Εποµένως κυρώνεται η παράγραφος 1 µόνο για
λόγους νοµικής και συνταγµατικής τάξης.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ο Δήµος Αθηναίων για την
επισκευή των παραπάνω κοινοχρήστων χώρων, να χρηµατοδοτήσει από το Πράσινο Ταµείο ως το ποσό των 5 εκατοµµυρίων
ευρώ. Έχει ήδη εγκριθεί το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ,
όπως ενηµερώθηκα από τον κύριο Υπουργό.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα οι παραπάνω
χώροι να επισκευάζονται και να αποκαθίστανται σε κατάσταση
διαφορετική απ’ αυτή που είχαν πριν από τα επεισόδια, εφόσον
οι σχετικές αλλαγές είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση σε ό,τι
αφορά στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των χώρων αυτών.
Η ρύθµιση αυτή αποβλέπει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση, επ’ ευκαιρίας των επισκευών, ορισµένων κοινοχρήστων
χώρων.
Με το έβδοµο κατά σειρά άρθρο παρέχονται επιπλέον οικονο-
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µικές διευκολύνσεις, κατά την παράγραφο 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, σε δικαιούχους που έχουν υποχρεώσεις
έναντι του Δήµου Αθηναίων. Ειδικότερα επιτρέπεται η τµηµατική
καταβολή των πάσης φύσεως δηµοτικών φόρων, τελών και
άλλων οφειλών προς το Δήµο Αθηναίων.
Ενώ µε την παράγραφο 2, υπό τις καθοριζόµενες µε αυτήν
προϋποθέσεις, προβλέπεται η µείωση ως 20% του συµβατικού
µισθώµατος ακινήτων των οποίων ο εκµισθωτής είναι ο παραπάνω δήµος.
Τέλος, η υπό κύρωση πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχει προς διευκόλυνση των εµπλεκοµένων και επιτάχυνση των εκ
της φύσεως και του σκοπού της επείγουσας εφαρµογής της, παράδειγµα-υπόδειγµα σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά.
Πριν ολοκληρώσω την παρουσίαση του νοµοσχεδίου θα ήθελα
να αναφέρω ότι κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, η
οποία ενέκρινε το σχέδιο νόµου µε ευρεία πλειοψηφία, επιδείχθηκε απ’ όλες τις πτέρυγες των κοµµάτων η δέουσα επί της
αρχής συναίνεση. Δηλαδή, κουβεντιάσαµε και δεν µαλώσαµε. Ειλικρινά κατά την παρουσία µου σε άλλες συνεδριάσεις µε άλλο
περιεχόµενο υπήρξαν αντιπαραθέσεις για τις αντιπαραθέσεις και
ως νέος Βουλευτής απογοητεύτηκα. Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή αυτής της κύρωσης νοµοθετικού περιεχόµενου αναπτερώθηκε το ηθικό µου, αφού είδα περισσότερα απ’ ό,τι και ο ίδιος
περίµενα ερχόµενος στη Βουλή.
Για το ζήτηµα αυτό έχουµε χρέος να συνδράµουµε, µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, στην άµεση ανακούφιση των
επιχειρήσεων που επλήγησαν περνώντας και ένα µήνυµα στην
κοινωνία: το κράτος µε τα πενιχρά µέσα που διαθέτει, λόγω της
κατάστασης των δηµοσίων οικονοµικών, αφ’ενός δεν είναι απόν
και συνδράµει σε έκτακτες περιστάσεις στους πολίτες. Αφ’ετέρου οφείλουµε να λάβουµε τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να
είναι η τελευταία φορά που το ελληνικό δηµόσιο είναι υποχρεωµένο να φορτώσει όλα αυτά στις πλάτες των φορολογούµενων.
Όλα αυτά σε µια ευνοµούµενη πολιτεία.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους στην επιτροπή που βοήθησαν για ένα θετικό και
παραγωγικό έργο.
Οφείλουµε όµως, και µια πολιτική αναφορά γιατί στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια είδα µια επίθεση
κατά της Χρυσής Αυγής, για µένα αδικαιολόγητη. Αδικαιολόγητη
µε την έννοια ότι γνωρίζουµε και τις θέσεις και το πρόγραµµα
της Χρυσής Αυγής. Άρα, τα όποια αναθέµατα, άναρθρες αναφορές στο ζήτηµα της Χρυσής Αυγής µάλλον εκθέτει εµάς µε την
έννοια ότι το πολιτικό σύστηµα είναι εκείνο που άφησε το κενό
για τη δηµιουργία της Χρυσής Αυγής.
Παρατηρώντας την εκµετάλλευση και της ευλάβειας στα σύµβολα της πατρίδας και της πίστης, σε ό,τι αφορά στο θρησκευτικό συναίσθηµα των Ελλήνων, θα ήθελα να σηµειώσω ότι µε
λύπη, δυστυχώς, εµείς µείναµε απαθείς όταν είδαµε, για παράδειγµα, στα γεγονότα της Ραφήνας επιθέσεις µε χρήση του λαβάρου και του σταυρού ως σκουπόξυλο ή σφουγγαρόπανο. Θα
καταθέσω σχετικές φωτογραφίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας έπιασε ο πόνος τώρα! Οι µισοί
από εσάς είστε µασόνοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε λίγο το χώρο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιος έκανε σκουπόξυλο τη σηµαία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον οµιλητή
να τελειώσει. Θα απαντήσετε µετά εσείς, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιος έκανε σκουπόξυλο την ελληνική
σηµαία; Να το πάρει πίσω!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ποιος έκανε σκουπόξυλο την ελληνική
σηµαία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εµείς την τιµούµε τη σηµαία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κασιδιάρη,
σας παρακαλώ πάρα πολύ! Θα πάρετε το λόγο µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Καταθέτω τα έγγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Υπηρετήσαµε στα σύνορα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ!
Εδώ είναι Βουλή των Ελλήνων!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εµείς υπηρετήσαµε στα σύνορα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είναι Βουλή των Ελλήνων εδώ. Σεβαστείτε το χώρο!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτός να τον σεβαστεί!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να µας σεβαστεί και ο χώρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα απαντήσετε
µετά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφο, τα καταθέτω αυτά και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή, για να δούµε πως το λάβαρο και πως το σύµβολο της πίστης έγιναν σκουπόξυλο και σφουγγαρόπανο.
Αυτά, για να δει ο κόσµος τι ακριβώς αντιπροσωπεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας έπιασε ο πόνος ρε; Οι µισοί από
εσάς είστε µασόνοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κυριαζίδη, ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα κατέθεσα
επίκαιρη ερώτηση για το ότι –αυτό το ζήτηµα αφορά εµένα- δεν
µπορεί να υπάρχει µία απρόκλητη άσκηση παράνοµης βίας και
αντιποίησης της δηµοσίας αρχής, ασκώντας κάποιοι αυθαίρετα
δηµόσια εξουσία.
Καταθέτω την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Να καίνε τη σηµαία έχουν δικαίωµα άλλοι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Οφείλετε, εποµένως, να τη σέβεστε κι εσείς, να µην την κάνετε σκουπόξυλο και σφουγγαρόπανο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να φέρεις τον Υπουργό σου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
θα έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ούτε να διαβάζεις δεν ξέρεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, θα έχετε το λόγο. Και ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος και ο ειδικός αγορητής σας θα έχει το λόγο να
απαντήσει στον κ. Κυριαζίδη. Σας παρακαλώ, υπάρχουν κανόνες.
Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χώρο.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι συνάδελφοι την
έκαναν κωλόπανο την ελληνική σηµαία!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι δυνατόν να εκφράζεστε έτσι στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι σωστό την ώρα που συνεδριάζει η Ολοµέλεια –το έχουµε
θέσει πάρα πολλές φορές- να βρίσκονται σε εξέλιξη, µε πολύ σοβαρά ζητήµατα, επιτροπές του Κοινοβουλίου, όπου πολλοί συνάδελφοι προφανώς πρέπει να είναι εκεί για την προετοιµασία
της δουλειάς. Δεν µπορεί, λοιπόν, να είναι κι εδώ. Έχει τεθεί
πάρα πολλές φορές αυτό το ζήτηµα.
Το θέτουµε ξανά, διότι όλα αυτά, µαζί και µε αυτά που συµβαίνουν µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχει γίνει
βιοµηχανία πια αυτή η υπόθεση, συντείνουν στην πραγµατική
υποβάθµιση της δουλειάς του Κοινοβουλίου.
Άκουσα προηγουµένως από κάποιο συνάδελφο ότι αυτό έγινε
κατ’ εξαίρεση. Αυτό, δυστυχώς, συνοδεύει κάθε φορά που έρχεται µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προς κύρωση. Κατ’
εξαίρεση, λοιπόν, να είναι έστω η τελευταία φορά που γίνεται
αυτό το πράγµα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν
είναι δυνατόν σε καµµία περίπτωση. Και υποβαθµίζεται η Βουλή

1178

όταν γίνεται η χρήση του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αλλά και
δηµιουργείται το έδαφος για µία αυθαίρετη και ανεµπόδιστη
προπαγάνδα στη βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου
για όλο το διαρρεύσαν διάστηµα, για τις σαράντα ηµέρες, για
τους τρεις µήνες, χωρίς να υπάρχει ο δηµόσιος έλεγχος µέσα
από την κανονική νοµοθετική διαδικασία. Υπάρχει, όµως, και η
πραγµατική αδυναµία παρέµβασης της Βουλής όταν έρχεται
προς συζήτηση.
Δηλαδή, σε αυτό το νοµοσχέδιο, στο οποίο είµαστε θετικοί το γράφει και η εισηγητική έκθεση, άλλωστε και στο Δήµο Αθηναίων και στην Περιφέρεια Αττικής είχαµε ψηφίσει για την
αποκατάσταση κ.λπ. και αυτό το λέω σε παρένθεση- υπάρχει το
περιβόητο άρθρο, θα έλεγα, 6 –δείτε το- στο οποίο όλες οι πτέρυγες στη Διαρκή Επιτροπή είπαν «δεν µπορεί να γίνει δεκτό».
Το άρθρο 6, λοιπόν, λέει ότι ο δήµος µπορεί, για τους κοινόχρηστους χώρους…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έχει περάσει η προθεσµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: …και για την αποκατάσταση των ζηµιών για τους κοινόχρηστους χώρους, µέχρι 60.000 ευρώ, άρα
και µε σπαστές εργολαβίες -εξηντάρια που λέµε οι µηχανικοί, δεκαπεντάρια- χωρίς καµµία διαγωνιστική διαδικασία στο όνοµα
του κατεπείγοντος, το Φλεβάρη -έχουµε Σεπτέµβρη και δεν
υπάρχει καν τέτοιο σχέδιο, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για
τους κοινόχρηστους χώρους και την αποκατάσταση- µπορεί ο
δήµος να προχωρήσει σε αναθέσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έχει παρέλθει η ηµεροµηνία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτά, λοιπόν, να αφαιρεθούν. Την προηγούµενη εβδοµάδα το συζητούσαµε και το εντοπίσαµε.
Ερχόµαστε τώρα και σε κάποια άλλα πραγµατικά γεγονότα
που έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο. Είχε γίνει µία υπερεκτίµηση
των ζηµιών -δεν θα κάτσω τώρα εγώ να σκεφτώ γιατί είχε γίνει
µια τόσο µεγάλη υπερεκτίµηση- έτσι ώστε να προβλέπονται 10
εκατοµµύρια από την περιφέρεια, τα οποία είχαν έρθει εκεί για
να τα εγκρίνουµε, 5 εκατοµµύρια από το Πράσινο Ταµείο, από
το Δηµόσιο Ταµείο, το δήµο, κ.λπ.. Απεγράφησαν, λοιπόν, όλες
οι ζηµιές: από τα περίπτερα, που είναι για το χιλιάρικο, µέχρι τα
διακόσια περίπου µαγαζιά και µέχρι τις τριάντα περίπου περιπτώσεις, που είναι πάνω από 15.000 ευρώ. Η Περιφέρεια δεν έχει
βγάλει ακόµα το κοστολόγιο. Το πολύ-πολύ, όµως, να φτάσει τα
2 εκατοµµύρια ευρώ περίπου. Καµµία σχέση µε τα ποσά που
είχαν προϋπολογιστεί.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Το «ΑΤΤΙΚΟΝ» το έχουν υπολογίσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Άρα, πηγαίνετε σε κοινόχρηστο. Το
«ΑΤΤΙΚΟΝ» είναι άλλο. Είναι εκτός. Ό,τι µας έχει αποδοθεί, είναι
µαγαζί-µαγαζί. Ξέρουµε επακριβώς όλες τις αυτοψίες, πώς έγιναν, κ.λπ.. Όλα αυτά µαζί σας λέω ότι είναι 2 εκατοµµύρια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν είναι κοινόχρηστο το «ΑΤΤΙΚΟΝ».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι του Δήµου Αθηναίων. Είναι, όµως
και της Περιφέρειας. Είναι διαγωνισµός γύρω από αυτό.
Εµείς είχαµε πει ότι έχουµε επιφύλαξη ως προς τα συγκεκριµένα: τα κονδύλια, κ.λπ.. Να έρθει σχετικό κανονικό νοµοσχέδιο
για την αποκατάσταση συγκεκριµένου ύψους, αφού πλέον έχει
καταγραφεί το ύψος των ζηµιών και µε τις νόµιµες διαδικασίες
για προµήθειες και εργασίες. Διότι, πράγµατι, κοινόχρηστοι
χώροι υπάρχουν ακόµα. Για να επουλωθούν κατά κάποιον τρόπο
τα τραύµατα είναι να ψηφιστούν. Όλο το άλλο βρίσκεται στον
αέρα. Είναι στη βάση προβλέψεων, είναι στη βάση εκτιµήσεων,
οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έγινε στις 12 Φεβρουαρίου;
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να το συζητήσουµε. Ήταν να γίνει
ψηφοφορία για τη δανειακή σύµβαση. Ελήφθησαν µέτρα, τα
οποία είναι πραγµατικά βρόγχος για το λαό µας. Πριν από λίγο
ο Υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, είπε πως τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, στο πλαίσιο της δανειακής σύµβασης, παραδείγµατος χάριν, καταργήθηκε ο ΟΕΚ και η Εργατική Εστία
και τώρα έχει δεµένα τα χέρια της η Κυβέρνηση για να ασκήσει
πολιτική σε αυτούς τους τοµείς. Δεν ήταν µία τυχαία µέρα. Ήταν
µια µέρα, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες λαού συνέρρεαν,
θέλοντας να δώσουν το δικό τους στίγµα, τη δική τους αντίθεση
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στην επιχειρούµενη τότε διαδικασία για να περάσει η πολιτική
της Κυβέρνησης. Ήταν µια Κυριακή, αν θυµάστε. Πριν από αυτή
την Κυριακή, υπήρχε µία ολόκληρη διαδικασία µέσα από διαρροές, µέσα από δηλώσεις, οι οποίες οδηγούσαν στην αίσθηση
ότι θα γίνουν πολλά επεισόδια και να µην κατέβει ο κόσµος.
Έκλεισαν όλοι οι σταθµοί γύρω-γύρω. Από τις 5 το απόγευµα,
πριν µαζευτεί δηλαδή ο κόσµος και πριν ξεκινήσει η διαδικασία
εδώ µέσα, διαµορφώθηκε ένα σχέδιο εκκένωσης της πλατείας
Συντάγµατος από τον κόσµο -το θυµόµαστε όλοι, ο καθένας ανάλογα από τη θέση που ήταν, πάντως ήµασταν παρόντες και παρούσες στα γεγονότα- και συµπίεσης του λαού προς τις εξόδους
των απώτερων σταθµών του µετρό, από όπου συνέρρεαν µέχρι
το βράδυ.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίµα και µε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων έγινε ό,τι έγινε, απαράδεκτα γεγονότα, εµπρησµοί που οπωσδήποτε τώρα βρίσκονται στο στάδιο δικαστικής
διερεύνησης κι εκείνη την περίοδο είχαν δώσει τροφή για δηµόσιες συζητήσεις και οξείες αντιπαραθέσεις.
Πρέπει να θυµόµαστε, όµως, όλοι, ότι εκείνη η εκδήλωση
σφράγισε τις εξελίξεις, τροποποίησε και ανέτρεψε σε µεγάλο
βαθµό το πολιτικό σκηνικό, έθεσε σε δοκιµασία τη συνοχή των
δύο µεγάλων παραδοσιακών κοµµάτων του δικοµµατισµού και
ύστερα µέσω και των εκλογών τροποποιήθηκε αυτός ο πολιτικός
συσχετισµός. Ήταν µια παρέµβαση, µια παρουσία κινηµατική,
κοινωνική, µαζική, η όποια βέβαια από διάφορες πλευρές είτε
συκοφαντήθηκε είτε αµαυρώθηκε, πάντως δεν ήταν µια αποφράς
ηµέρα, όπως ακούστηκε από ορισµένες πλευρές πριν να έρθουνε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Αυτά δεν τα λέω χωρίς λόγο. Ετοιµάζεται ένα έδαφος, ένα
κλίµα ενόψει των µαζικών κινητοποιήσεων της επόµενης περιόδου, που θα έρθουν προς ψήφιση τα περίφηµα µέτρα του πακέτου των 11,5 δισεκατοµµυρίων, που µπορεί να είναι µέχρι και 20
δισεκατοµµύρια και ενόψει της µεγάλης -ελπίζουµε- συγκέντρωσης πανεργατικής απεργίας στις 26 του µήνα, την άλλη Τετάρτη,
µε δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού και ανωτάτων δικαστικών
για την αµείλικτη πάταξη κινητοποιήσεων σε τελευταία ανάλυση.
Διότι είναι και της µόδας ένας περίφηµος διµέτωπος, όπου επί
της ουσίας ο συµψηφισµός πράξεων βίας της άκρας Δεξιάς µε
την Αριστερά και τις µαζικές κινητοποιήσεις από την πλευρά των
κυβερνώντων είναι της µόδας για να απενοχοποιήσουν τις δικές
τους πολιτικές και επί της ουσίας να αποτρέψουν το µαζικό κίνηµα.
Ο στόχος, δυστυχώς, πολλές φορές είναι η αποτροπή, η εκτόνωση και η πρόληψη όχι των επεισοδίων, όχι των προβληµάτων
που µπορεί να υπάρξουν και υπάρχουν πολλές φορές σε µαζικές
κινητοποιήσεις, αλλά η αποτροπή και η εκτόνωση των ίδιων των
µαζικών εκδηλώσεων. Περί αυτού πρόκειται και το έχουµε ζήσει
πάρα πολλές φορές µε τη δηµιουργία φόβου και µε τη δηµιουργία ενός τέτοιου κλίµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σχετικοποιούµε -είµαι πάρα
πολύ σαφής και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό- ούτε συµψηφίζουµε την εφαρµογή των νόµων. Είµαι πάρα πολύ σαφής. Είµαστε υποχρεωµένοι, ταυτόχρονα, να επισηµάνουµε ότι το
θερµοκήπιο αυτού που καλείται «ανοµία» συνήθως -και σίγουρα
τα τελευταία χρόνια- φτιάχνεται από το κέντρο, φτιάχνεται από
ψηλά, φτιάχνεται από πολιτικές ευθύνες. Είναι η µόνιµη ατιµωρησία. Οι ΕΔΕ έχουν γίνει το πιο σύντοµο ανέκδοτο σ’ αυτήν τη
χώρα για τις ευθύνες στις συγκρούσεις και στο πως συµπεριφέρονται ορισµένες φορές τα ΜΑΤ. Οι αποζηµιώσεις και η πρόνοια
για διαδηλωτές, για απλούς πολίτες και για οτιδήποτε άλλο συµβαίνει, είναι ανύπαρκτες σαν αντίληψη. Το κυριότερο, όµως, είναι
η κοινωνική αδικία µε νόµους που ξεχερσώνουν κοινωνικά δικαιώµατα και κατακτήσεις, όπως παραδείγµατος χάριν οι συµβάσεις -κατάκτηση εκατό ετών- τις οποίες µε µια απόφαση τις
πετάξαµε. Αυτή η κοινωνική αδικία εντείνει, ενθαρρύνει, προκαλεί
κινήµατα ανατροπής αυτών των πολιτικών, κινήµατα και πράξεις
πολιτικής ανυπακοής. Γιατί; Διότι είναι µη αντιστρεπτά τα αποτελέσµατα, η έκκληση που γίνεται από ορισµένες πλευρές στο
όνοµα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας ότι κάθε τέσσερα
χρόνια θα πάνε οι πολίτες, θα αποτιµήσουν και θα τιµωρήσουν.
Πώς να τιµωρήσουν, όταν είναι µη αντιστρεπτά τα αποτελέ-
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σµατα από κάποιες πολιτικές, στη ζωή τους, στο παιδί τους, στην
ύπαρξή τους, στην υπόστασή τους, στο επάγγελµά τους, στο
λουκέτο που έβαλαν οι µαγαζάτορες, στις συµβάσεις τους; Γιατί
και πώς θα περιµένουν τα τέσσερα χρόνια ήσυχοι στον καναπέ
τους υπό την επήρεια και στην απόγνωση από την προπαγάνδα
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι θα πρέπει µε
ένα διαφορετικό τρόπο να αντιµετωπίζει και το πολιτικό σύστηµα
τις αναγκαίες, τις εύλογες και τις ζωογόνες κινητοποιήσεις του
λαού µας. Όλη η θεωρία περί αµαύρωσης της πόλης στο εξωτερικό, το ότι σταµάτησαν τα τουριστικά ρεύµατα κ.λπ., δεν ισχύει.
Διότι αν ισχύει για ορισµένους τουριστικούς πράκτορες, ταυτόχρονα δίνεται η ελπίδα –εννοώ από τις µαζικές κινητοποιήσεις,
όχι βέβαια από εµπρησµούς- σε όλους τους λαούς της Ευρώπης
για να αντισταθούν και αυτοί, όπως τώρα αντιστέκονται οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί κ.λπ..
Και θα σας ρωτήσω, διότι πράγµατι χρειάζεται να γίνεται ένας
εποικοδοµητικός διάλογος σε κρίσιµα προβλήµατα: Πόσοι Έλληνες τουρίστες ενδεχοµένως -αν υπάρχουν πια, γιατί είναι όλο
και λιγότεροι- απέφυγαν να πάνε στο Λονδίνο µετά απ’ αυτά που
έγιναν το καλοκαίρι και τα οποία τα βλέπαµε στις τηλεοράσεις
µας κι αντίστοιχα στο Παρίσι, µετά τις µητροπολιτικές εξάρσεις
βίας τα προηγούµενα χρόνια; Η Ισπανία είχε γεµίσει τις πλατείες
της πολύ προτού τις γεµίσουµε στην Ελλάδα. Πόσοι δεν πήγαν
στη Βαρκελώνη και στη Μαδρίτη εξαιτίας αυτού του λόγου; Μην
υπερβάλλουµε και µην πηγαίνουµε σε αντιπαραθέσεις, οι οποίες
έχουν σαν µόνο στόχο τελικά να υποβαθµίσουν την αναγκαιότητα το λαϊκό κίνηµα, µαζικό κίνηµα, οι κοινωνικές δυνάµεις να
βάζουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντας ότι εµείς ενθαρρύνουµε κι
είµαστε παρόντες σε όλα τα µαζικά, ενωτικά, ειρηνικά, πολύµορφα κινήµατα του λαού µας, που έχουν ως στόχο την ανατροπή αυτών των αντικοινωνικών πολιτικών. Βεβαίως, ψηφίζουµε
και για την αποκατάσταση των ζηµιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, κ. Μαρκόπουλος, ορίζει ειδικό αγορητή τον κ. Επαµεινώνδα Μαριά σε αντικατάσταση της κ. Γιαταγάνα λόγω κωλύµατος.
Επίσης, θα ήθελα να ενηµερώσω τους κυρίους συναδέλφους
ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί µετά την οµιλία του κ.
Ρήγα.
Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας για δέκα πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη συζήτηση και την
ψήφιση του νοµοσχεδίου που κυρώνει την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, που έχει να κάνει µε την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου,
µας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουµε τα πολιτικά ζητήµατα
που σχετίζονται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Καλούµαστε να αποκαταστήσουµε ζηµιές που προκλήθηκαν
από την άσκηση τυφλής βίας την ηµέρα εκείνη. Καλούµαστε να
εξηγήσουµε, να ερµηνεύσουµε και να απαντήσουµε στους λόγους και τις αιτίες που προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα.
Για κάποιους το πρόβληµα είναι λυµένο και απλό: Η εφαρµογή
του µνηµονίου, τα καταπιεστικά µέτρα είχαν ως αποτέλεσµα να
ξεσπάσει όλη αυτή η βία. Ο λαός δεν µπορεί να τα ανεχθεί αυτά,
άρα λοιπόν ας τα καλύψουµε. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Έχουν
υπερεκτιµηθεί οι ζηµιές, λες και το πρόβληµα είναι το αν είναι
δέκα πέντε ή δέκα τέσσερα τα εκατοµµύρια.
Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι
πάρα πολύ επιδερµικός και επιπόλαιος. Διότι και το 2008, όταν
ξανακάηκε η Αθήνα, δεν υπήρχε µνηµόνιο κι ακόµη ο λαός δεν
είχε υποστεί τις συνέπειες καµµίας κρίσης.
Άρα, βλέπουµε ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παρ’ ότι δεν
µου αρέσουν οι συνωµοσιολογίες, αυτό φαίνεται ότι αποτελεί
µέρος ενός σχεδίου κλιµακούµενης έντασης, που εδώ και πάρα
πολύ καιρό επεξεργάζονται κάποιοι µε πολύ συστηµατικό τρόπο.
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Το βλέπουµε και πώς εκφράζεται σε πολιτικό επίπεδο µε τη συµπεριφορά συγκεκριµένων πολιτικών δυνάµεων.
Τα τελευταία δύο κυρίως χρόνια ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται µε έναν τρόπο διχαστικό, εµφυλιοπολεµικό µε το χαρακτηρισµό των πολιτικών αντιπάλων ως προδοτών, δοσιλόγων, µε
έναν ιδιότυπο εθνικισµό, στον οποίο συγκλίνουν και η λαϊκίστικη
Αριστερά και η λαϊκιστική ακροδεξιά. Με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζονται όσοι δεν συµφωνούν µαζί τους, και επιπλέον καλείται
ο λαός να στηρίξει αυτή ην πολιτική της δήθεν αντίστασης.
Χαρακτηρίζονται ως µέτρα αντίστασης ουσιαστικά πράξεις
ανοµίας. Διότι, πριν από το κάψιµο της Αθήνας, προηγήθηκαν
διάφορα κινήµατα ακτιβιστικά, τα οποία θεωρήθηκαν ως πράξεις
αντίστασης. Δηλαδή, δεν πληρώνω στα διόδια, σπάω και διαλύω
τα ακυρωτικά µηχανήµατα, ευτελίζω τους θεσµούς, εξευτελίζω
θεσµούς της δηµοκρατίας, τα σύµβολα, τα πρόσωπα, για να προετοιµάσω το έδαφος για την Κερατέα, για την Υπατία και ένα
σωρό από άλλα γεγονότα, τα οποία και αυτά προετοίµασαν το
έδαφος για να έλθουµε σε µία κλιµάκωση της έντασης και στη
συνέχεια να πούµε ότι δεν τρέχει και τίποτα, ήταν οι ακραίες εκφράσεις ενός µαζικού κινήµατος.
Όµως, πρέπει να σας πω ότι το µαζικό κίνηµα δεν έχει καθόλου
αυτούς τους στόχους. Το µαζικό κίνηµα, ναι, υπάρχει και στην
Ισπανία και στην Πορτογαλία και παντού. Δεν κατέστρεψε, όµως,
τις πόλεις τους. Δεν πλήρωσε ο λαός για τρίτη και τέταρτη φορά
τα σπασµένα. Ποιος ρώτησε τον απλό Έλληνα πολίτη, που σήµερα υφίσταται τα δεινά όλης αυτής της κρίσης, που θα πρέπει
να βάλει το χέρι του βαθιά στην τσέπη, για να πληρώσει τις σπασµένες βιτρίνες, τα καµένα κτήρια, το έλλειµµα από τα διόδια,
από τις αστικές συγκοινωνίες; Αυτή είναι κοινωνική προσφορά;
Αυτοί είναι κοινωνικοί αγώνες; Μην τρελαθούµε! Δεν είναι ούτε
κοινωνικοί αγώνες ούτε κοινωνική προσφορά. Είναι ακραίες πολιτικές συµπεριφορές από δύο αντίθετες κατευθύνσεις, που δυστυχώς συγκλίνουν, υιοθετώντας ενιαίες πρακτικές, ενιαία
πολιτική ορολογία πολλές φορές και ενιαίες συµπεριφορές.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αγαπητοί φίλοι, πολλές φορές
θεωρούµε και κυρίως οι συνάδελφοι της Αριστεράς θεωρούν ότι
τα κέρδη θα είναι µακροπρόθεσµα. Δυστυχώς, η λαϊκιστική ακροδεξιά µπορεί και χειρίζεται πολύ καλύτερα και αποτελεσµατικότερα το εργαλείο του λαϊκισµού και προσπορίζεται οφέλη.
Τα οφέλη, όµως, που θα έχει η Αριστερά, που ούτε η ιδεολογία
της ούτε η πρακτική της ταιριάζουν µε τέτοιες µεθόδους, θα είναι
πολύ πρόσκαιρα. Γι’ αυτό, θα έλεγα να συµφωνήσουµε σε κάποια πράγµατα. Ας σκεφθούµε σοβαρά πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τέτοια προβλήµατα. Όσο ο λόγος µας αποκλίνει
πάνω σε πολύ σηµαντικά ζητήµατα, όπως το πώς θα στηρίξουµε
και θα βαθύνουµε τη Δηµοκρατία, πώς θα κάνουµε ποιοτικούς
τους δηµοκρατικούς θεσµούς, εάν δεν απαντήσουµε σε αυτά τα
θέµατα, θα επαναλάβουµε περιόδους, τις οποίες δεν πρέπει ούτε
να λησµονούµε, αλλά ούτε να βοηθούµε να επανέλθουν στην Ελλάδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν συνεχίσουµε έτσι, η νύχτα των σπασµένων τζαµαριών και των καµένων κτηρίων θα αντικατασταθεί
πολύ σύντοµα από τη «νύχτα των κρυστάλλων» και τότε θα καταλάβει η Αριστερά ότι, επαναλαµβάνει τα λάθη άλλης εποχής
όταν και τότε ως εχθροί εθεωρούντο οι σοσιαλδηµοκράτες, τους
οποίους η κοµµουνιστική αριστερά αποκαλούσε σοσιαλφασίστες, την ίδια στιγµή άφηνε το έδαφος ελεύθερο να θεριεύει για
τις ακροδεξιές οργανώσεις, τα «τάγµατα εφόδου» του Ρεµ.
Εκείνη τη στιγµή οι δυνάµεις της Αριστεράς δεν έβλεπαν πού
ήταν ο αντίπαλος.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει πράγµατι ανάγκη να συµφωνήσουµε
ότι δεν είναι δυνατόν στο όνοµα οποιασδήποτε κοινωνικής διεκδίκησης, οποιουδήποτε κοινωνικού αγώνα να καταλύεται το κράτος, να παραβιάζονται οι νόµοι. Και εδώ είναι πολύ µεγάλη η
ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν είναι απρόσωπη. Την πολιτεία
την εκπροσώπησαν τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία κι έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί η πολιτεία απέναντι
σε αυτά τα φαινόµενα υπήρξε αµφίθυµη, φοβική, ενοχική, αναποτελεσµατική. Δεν µπορεί, λοιπόν, να συνεχίζουµε να έχουµε
µία πολιτεία, η οποία µεταλλάσσεται από ακραία αναποτελεσµατική σε ακραία αυταρχική. Υπάρχει και η κανονική πολιτεία, την
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οποία θα πρέπει εν πάση περιπτώσει κάποια στιγµή να εµπεδώσουµε. Κανονική πολιτεία σηµαίνει η πολιτεία εκείνη, η οποία δεν
ανέχεται την ανοµία από όποιον και αν προέρχεται, εφαρµόζει
το νόµο απαρέγκλιτα και βεβαίως δεν παρεκκλίνει σε αυταρχισµούς και σε αυστηρές νοµοθεσίες, όταν στη συνέχεια έρχεται
να διαπραγµατευθεί την εφαρµογή των νόµων. Αυτές είναι ευθύνες δικές µας. Είναι ευθύνες των κοµµάτων που άσκησαν την
εξουσία. Δεν µπορεί, λοιπόν, αυτό να συνεχιστεί. Δεν µπορεί να
συνεχιστεί αυτό σε καµµία περίπτωση. Και αντί να αναλύουµε τις
στρατηγικές και τα επιχειρησιακά σχέδια της Αστυνοµίας, πρέπει
να αναλάβουµε την υποχρέωση και τη δέσµευση ότι η Αστυνοµία
οφείλει να προστατεύει τις ειρηνικές µαζικές διαδηλώσεις των
πολιτών. Οφείλει να εγγυηθεί το ότι δεν θα µπορέσει κάποιος,
κάποιοι, να οδηγήσουν µία πολύ µεγάλη συγκέντρωση στο να καταλήξει σε τέτοιου είδους επεισόδια.
Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει κι εµείς κάποια στιγµή να
σταµατήσουµε να υιοθετούµε αυτά τα στερεότυπα που σε άλλες
εποχές είχαµε υιοθετήσει για το ρόλο της Αστυνοµίας, για το
ρόλο της πολιτείας. Δεν µπορεί, λοιπόν κάθε στιγµή, κάθε φορά
που υπάρχει µια τέτοια σύγκρουση, αντί να δούµε ποια είναι τα
βαθύτερα αίτια και να αναλύσουµε πολύ συγκεκριµένα το τι συνέβη στη σύγκρουση να αρχίζουµε να µοιραζόµαστε σε στρατόπεδα, πόσοι αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν, πόσοι πολίτες
τραυµατίστηκαν. Οι µεν µισές πολιτικές δυνάµεις κλαίνε και διαµαρτύρονται για τους τραυµατισµένους αστυνοµικούς και οι
άλλοι µισοί για τους τραυµατισµένους διαδηλωτές. Ε, δεν πάει
έτσι. Αν συνεχίσουµε µε αυτά τα στερεότυπα, δεν θα λειτουργήσει ποτέ κανονικά αυτή η πολιτεία και αυτό το κράτος.
Ας αποφασίσουµε, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για να µην ξανάρθουµε µετά από ένα-δύο µήνες να συζητάµε επί ενός νοµοσχεδίου που θα αποκαθιστά ζηµιές µιας κατεστραµµένης πόλης, ότι
τουλάχιστον πρέπει να µιλήσουµε την ίδια γλώσσα σε πάρα
πολλά πράγµατα.
Και θα ‘θελα να βάλω και µια άλλη παράµετρο. Όλη αυτή η περίοδος αποκάλυψε και κάτι άλλο, ένα τεράστιο έλλειµµα πολιτισµού και παιδείας που τελικά αναδεικνύεται µέσα από την
ελληνική κοινωνία. Αποκαλύπτεται τελικά ότι οι πολίτες αυτής
της πόλης, έχουν φτάσει να µισούν την πόλη τους, να µην την
σέβονται και ας µην µου πει κάποιος ότι αυτό είναι µόνο αποτέλεσµα το ότι και η πόλη δεν τους σέβεται. Δεν είναι έτσι. Ας το
δούµε κάπως πιο σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν σ’ αυτή την πόλη
που ζούµε όλοι και πρέπει να σεβόµαστε ο καθένας τον ζωτικό
χώρο του άλλου, να έχουµε φαινόµενα τα οποία δεν τα προκαλούν και δεν τα δηµιουργούν οι λαθροµετανάστες. Η βεβήλωση
των εθνικών µας µνηµείων, η καταστροφή των παραδοσιακών
µας κτηρίων γίνεται από πολίτες Ελληνες, από αυτούς που έχουν
ένα τεράστιο έλλειµµα παιδείας, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή
είναι κοινή µας κληρονοµιά. Για όλα αυτά, δεν πρέπει να µιλήσουµε; Πρέπει άκριτα να λέµε ότι εν πάση περιπτώσει είναι λαϊκοί
αγώνες, άρα δεν πειράζει ας διαλύσουµε τον πολιτισµό µας, την
κληρονοµιά µας, τα κτήριά µας; Σ’ αυτό θα πρέπει να κάνουµε
«µέτωπο»; Δεν είναι δυνατόν να ανεχόµαστε τέτοιες καταστάσεις.
Θεωρώ πολύ πιο σηµαντικό να κάνουµε µία προσέγγιση σε
αυτά τα ζητήµατα, παρά να καθίσουµε να αναλύσουµε άρθρο
προς άρθρο το νοµοσχέδιο. Και για να πω και δυο πράγµατα σ’
αυτό, εµένα η άποψή µου είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο σωστά
βάζει αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών.
Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι, αν µετά από οκτώ ηµέρες
οι υπηρεσίες δόµησης δεν απαντήσουν, η άδεια θεωρείται ότι
έχει εκδοθεί και είναι σωστό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι,
εάν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή οι υπηρεσίες της Αρχαιολογίας δεν απαντήσουν µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, τότε θεωρείται
ότι οι άδειες έχουν εκδοθεί. Θεωρώ ότι το κράτος δεν πρέπει να
ταλαιπωρεί τον πολίτη και πρέπει µε αυτόν τον τρόπο, εκτός αν
διακυβεύονται µείζονα αγαθά, να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει γρήγορα την αποκατάσταση των ζηµιών.
Όσον αφορά τη δυνατότητα που δόθηκε στο δήµο να αναθέτει
απευθείας µέχρι 60.000 ευρώ έργα, θα έλεγα ότι ως διάταξη
προφανώς δεν µπορεί να µας βρίσκει σύµφωνους. Θα ήθελα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όµως, να πω ότι ο Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας δίνει τη δυνατότητα ανεξαρτήτως ποσού και µε µελέτη, όταν υπάρχουν
έκτακτες ανάγκες, να αναθέτει ο δήµος απευθείας την αποκατάσταση ζηµιών και να αγοράζει υπηρεσίες, προµήθειες και έργα.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, από τη στιγµή που παρήλθε η προθεσµία
µέσα στην οποία ο δήµος είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτήν
τη διάταξη και δεν την αξιοποίησε, αυτή η διάταξη τώρα δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Λέµε, λοιπόν –και καλά κάνουµε- επί της
αρχής ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις και ότι
αυτήν τη στιγµή ο δήµος δεν µπορεί να την αξιοποιήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτό που µας αφορά στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο είναι να τελειώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα οι διαδικασίες, να πάρουν τις αποζηµιώσεις οι άνθρωποι, οι οποίοι
πραγµατικά κάθε φορά δοκιµάζονται από αυτού του είδους τις
πράξεις και τις ενέργειες και η πολιτεία να φανεί συνεπής, σύντοµη και αποτελεσµατική σε αυτήν την περίπτωση.
Τελειώνω, αγαπητές φίλες και φίλοι, λέγοντας ότι θα ευχόµουν
να είναι η τελευταία φορά που έρχεται στη Βουλή η συζήτηση
νοµοσχεδίου που αφορά καταστροφές, ζηµιές και την αποκατάστασή τους από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή από τα
χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Όµως, πολύ περισσότερο µε προβληµατίζει –και κλείνω µε αυτό- ότι οι ζηµιές που υφίσταται η δηµοκρατία µας και οι δηµοκρατικοί µας θεσµοί είναι
πολύ πιο δύσκολα ιάσιµοι και αποκαθίστανται πολύ πιο δύσκολα
απ’ ό,τι τα σπασµένα τζάµια και πιθανόν τα κατεστραµµένα κτήρια.
Τη δηµοκρατία, λοιπόν, και τους δηµοκρατικούς θεσµούς
οφείλουµε πρώτα και πάνω απ’ όλα να προστατεύσουµε και σε
αυτό το επίπεδο θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο διενέργειας και διεξαγωγής διαλόγου νηφάλιου, σοβαρού µε στόχο να υπάρξει, όπως
είπα εξαρχής, ένα µέτωπο απέναντι στην ανοµία, στην τυφλή βία,
στη διάλυση, τον ευτελισµό και την απαξίωση των θεσµών και
της Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δυο
λόγια για το θέµα για το οποίο καλούµεθα να αποφανθούµε σε
λίγη ώρα. Οι µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά master plan
όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, καθορίζουν τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια ζώνης λιµένα, τις χρήσεις γης, τους όρους δόµησης, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και άλλα πράγµατα. Ποιος τα
εκπονεί αυτά τα master plan; Μελετητές που επιλέγονται κατόπιν
προκήρυξης ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού και υπογράφουν
τη σύµβαση µε την αναθέτουσα υπηρεσία. Ποιος εγκρίνει και
αναθεωρεί αυτά τα master plan; Το θεσµοθετηµένο όργανο της
πολιτείας που λέγεται Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, είπατε
ότι η παρέµβασή σας θα είναι νοµοτεχνικής φύσεως. Τώρα
βλέπω ότι εσείς κάνετε ανάπτυξη του θέµατος. Μα, θα φέρει συζήτηση αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Επειδή έγινε µεγάλη συζήτηση χθες…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα το αποσύρετε; Αν το αποσύρετε, να µιλήσετε. Αν δεν το αποσύρετε, τότε δεν έχετε δικαίωµα
να µιλήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Μην κάνω ονοµαστική αναφορά σε σας.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Όταν συζητήθηκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 2012
η εξουσιοδοτική διάταξη που δόθηκε στον τότε Υπουργό να εγκρίνει και να κυρώνει τις αποφάσεις αυτές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είχε καµµία αντίρρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε!
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Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη. Θα καθίσετε κάτω και αν σας δώσω το λόγο, θα σηκωθείτε.
Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µου τον δώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, αυτή
ήταν η παρέµβαση που θέλατε να κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εχθές το βράδυ είπα ότι θα
το παρουσιάσω σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό.
Εφόσον ετέθη έτσι το θέµα, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός
Κανονισµού -σας το λέω από τώρα ότι είναι εκτός Κανονισµούκαι παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι περιµένουν
να φύγουν για τις επαρχίες και έχουν τα αεροπορικά εισιτήρια,
θα δώσω το λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, όσοι
το ζήτησαν –ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Μαριάς- αλλά µόνο για δύο
λεπτά, όσο διήρκησε και η παρέµβαση του Υπουργού.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα
πολύ, διότι ο κύριος Υπουργός, προφανώς αισθανόµενος την
ενοχή του και το σκάνδαλο που διαπράττει, ενώ έχει λήξει η συζήτηση και πάµε σε ψηφοφορία τώρα, επαναφέρει τη συζήτηση
και µάλιστα µε έναν τρόπο εντελώς αντικοινοβουλευτικό και εµπαθή.
Πήρατε το λόγο -αντί να κάνετε έστω µια διευκρίνιση, κάτι που
πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους οι Βουλευτές που πρόκειται να
ψηφίσουν- για να κατηγορήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πήρατε το λόγο για να κατηγορήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να το κάνετε αυτό µπροστά στην
ψηφοφορία; Τι φόβο έχετε; Ότι οι Βουλευτές σας δεν θα ψηφίσουν τη συγκεκριµένη ρύθµιση; Προσπαθείτε µε αυτόν τον ευτελή τρόπο να επηρεάσετε την ψηφοφορία; Έτσι πιστεύετε;
Λυπάµαι πάρα πολύ για τη συµπεριφορά σας, είναι αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, κύριε Λαφαζάνη.
Τα είπατε και εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ θα το δεχόµουν, αν είχατε
κάτι ως διευκρινιστικό, παρ’ όλο που και αυτό δεν επιτρέπεται
τώρα. Έπρεπε να το κάνατε χθες, όταν τελείωνε η συζήτηση.
Τώρα όµως, είναι αργά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε. Τα είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Κάνω έκκληση σε όλο το Κοινοβούλιο, διότι αυτό που πάει να
γίνει τώρα είναι καταστρεπτικό και σκανδαλώδες. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά να ψηφίζουµε µία διάταξη, την οποία δεν την
ξέρει κανένας µέσα στην Αίθουσα αυτήν, δεν την έχει διαβάσει,
συµπεριλαµβανοµένων και ηµών, διότι δεν προλάβαµε τετρακόσιες ογδόντα σελίδες, οι οποίες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Τα είπατε και χθες αυτά και τα άκουσα εγώ ο ίδιος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στο
χρόνο µου είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, ο χρόνος ήταν
συγκαταβατικός.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έκκληση κάνω.
Δεν φτάνει αυτό που κάνετε, το ανοσιούργηµα των τετρακοσίων ογδόντα σελίδων, βάζετε και µία διάταξη από κάτω που λέει
ότι, όποτε θέλετε εσείς, µε νοµική εξουσιοδότηση από τη Βουλή,
µπορείτε να τροποποιείτε το ο,τιδήποτε ανά πάσα στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα είπατε και χθες. Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό ακυρώνει τη Βουλή. Αν το
κάνει κάθε Υπουργός αυτό σε κάθε νόµο και διάταξη, να µπορεί
να την τροποποιεί κατά το δοκούν, τότε δεν υπάρχει νοµοθετικό
έργο. Αυτό κάνετε. Ακυρώνετε και τη Βουλή. Να τη χαίρεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για ένα λεπτό. Μία διευκρίνιση δώστε
και κλείνει το θέµα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω το χρόνο που δώσατε και
στον άλλο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο χρόνος ήταν συγκαταβατικός, κατά παράβαση του Κανονισµού, που δεν το συνηθίζω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω.
Κύριε Πρόεδρε, φαντάστηκα και όλοι φανταστήκαµε ότι από
τη στιγµή που ζήτησε το λόγο ο Υπουργός πριν ξεκινήσει η διαδικασία, προφανώς θα ακολουθούσε τη γνωστή τακτική της Κυβέρνησης να αποσύρει για άλλη µια φορά µια επονείδιστη
τροπολογία. Αντ’ αυτού, ήθελε να µας πει τι; Δεν είπε τίποτα.
Άρα, εγώ δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι αυτή η τροπολογία επί της ουσίας νοµιµοποιεί και βάζει τη Βουλή να γίνει «πλυντήριο» αποφάσεων που έχουν ληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Επίσης, κυρώνουµε µε τη µορφή νόµου αποφάσεις υπουργικές,
οι οποίες είναι σε έκταση πεντακόσιες ολόκληρες σελίδες.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, συνάδελφοι, ότι παίρνετε µεγάλη ευθύνη ψηφίζοντας αυτήν την επονείδιστη τροπολογία γι’ αυτό και
γίνεται η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα είπατε και χθες. Διευκολύνετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λέµε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να αφήσουµε τη Βουλή να γίνει
«πλυντήριο». Ας έρθει η τροπολογία µε τη µορφή νοµοσχεδίου
να πουν τις απόψεις τους οι φορείς και να πείτε και εσείς την
άποψή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
Ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Λέω, λοιπόν, προς τους συναδέλφους ότι δεν πρέπει αυτό το Κοινοβούλιο να επιτρέψει να γίνει
«πλυντήριο» όλων των ανοµιών του παρελθόντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όπως ξέρετε, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, όπως
διαµορφώθηκε από τον κύριο Υπουργό, στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις», της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Κοντονής. Παρών.
Ο κ. Αλεξόπουλος. Παρών.
Ο κ. Τατσόπουλος. Παρών.
Η κ. Γεωργοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Βούτσης. Παρών.
Η κ. Μπόλαρη. Παρούσα.
Η κ. Γαϊτάνη. Παρούσα.
Ο κ. Πετράκος. Παρών.
Ο κ. Αποστόλου. Παρών.
Η κ. Καλογερή. Παρούσα.
Η κ. Φωτίου. Παρούσα.
Ο κ. Δερµιτζάκης. Παρών.
Ο κ. Γερµανίδης. Παρών.
Η κ. Ιγγλέζη. Παρούσα.
Η κ. Διακάκη. Παρούσα.
Η κ. Σακοράφα. Παρούσα.
Ο κ. Σταθάς. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, όπως διαµορφώθηκε από
τον κύριο Υπουργό, στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Οι δεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη δεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης και από τον ΣΥΡΙΖΑ η κ. Σακοράφα.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού
της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
τροπολογίας του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν
και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση που θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού
της Βουλής, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα καταχω-
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ρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, όπως διαµορ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φώθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Ψήφισαν συνολικά 278 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 151 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 114 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 13 Βουλευτές. Σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8 έγινε δεκτή, όπως διαµορφώθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση
θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» ως ίδιον
άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί
της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Σύσταση Επιτροπής Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.)
1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ως Πρόεδρο, τους
Προϊσταµένους των τριών Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε., που έχουν
συσταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 6 και το π.δ. 24/2008 (Α’ 48)
(Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού, Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας), τον
Προϊστάµενο της 26ης Διεύθυνσης Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής των Δηµοσιονοµικών Διατάξεων και δύο πρόσωπα
από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα ελέγχου δαπανών και συστηµάτων διαχείρισης.
Στην Ε.Σ.ΕΛ. συµµετέχει µε συµβουλευτική γνώµη επί των θεµάτων αρµοδιότητάς της ο Νοµικός Σύµβουλος, που υπηρετεί
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, το οποίο συστήνεται στη
Γ.Δ.Δ.Ε..
2. Η Ε.Σ.ΕΛ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της παρ. 1 του άρθρου
6 της Γ.Δ.Δ.Ε., του Κανονισµού Διενέργειας των Eλέγχων και
Ερευνών και του Κώδικα Δεοντολογίας των Δηµοσιονοµικών
Ελεγκτών, οι οποίοι προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5
παρ. 4 στοιχείο α’ του π.δ. 24/ 2008.
β) Εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από τους ελεγ-
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χόµενους φορείς ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 16 κατά της έκθεσης ελέγχου.
γ) Επιλύει τις διαφωνίες του οργάνου της Γ.Δ.Δ.Ε. που εκδίδει
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης ή την πράξη καταλογισµού µε τα συµπεράσµατα της έκθεσης ελέγχου.
δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των ελέγχων.
ε) Αξιολογεί το ελεγκτικό έργο.
στ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων που διενεργούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ζ) Εγκρίνει την προβλεπόµενη από την παρ.1 του άρθρου 22
έκθεση.
η) Εισηγείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων, όταν δεν συµµορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις που περιλαµβάνει η έκθεση ελέγχου.
θ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών και τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό για τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου.
ι) Μεριµνά για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.
ια) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέµηση της απάτης και των λοιπών παράνοµων δραστηριοτήτων
που είναι επιζήµιες για τα οικονοµικά συµφέροντα των φορέων
και εισηγείται µέτρα για την αποτελεσµατικότερη άσκηση αυτών.
ιβ) Αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας των έκτακτων
ελέγχων της παρ.1 του άρθρου 13, εκτός από αυτούς που διενεργούνται µετά από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρµόδιου Εισαγγελέα.
ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τα σηµαντικότερα ευρήµατα των δηµοσιονοµικών ελέγχων, αξιολογεί
το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνει προτάσεις για
τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.
Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται το Μάϊο κάθε έτους στον
Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται
στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και οι γραµµατείς της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους και η διαδικασία αναπλήρωσης και ρυθµίζονται
θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης και λειτουργίας της. Ειδικώς, όταν η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων
β’ και γ’ της προηγούµενης παραγράφου, ο Προϊστάµενος της
Διεύθυνσης, της οποίας η έκθεση προσβάλλεται ή αµφισβητείται,
αναπληρώνεται από τον κατά νόµο αναπληρωτή του Προϊσταµένου µίας από τις άλλες δύο Διευθύνσεις της Γ.Δ.Δ.Ε..
Η συµµετοχή στην Επιτροπή του Προέδρου, των µελών, των
εισηγητών και των γραµµατέων είναι υποχρεωτική και χωρίς αποζηµίωση.
4. Η Επιτροπή µπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα ή την
αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευµένων θεµάτων σχετικών µε
το αντικείµενο της Γ.Δ.Δ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση και έξοδα µετακίνησης
για τα ανωτέρω πρόσωπα κατά παρέκκλιση των διατάξεων που
προβλέπουν αποζηµίωση για οδοιπορικά έξοδα.»
2. Όπου στο ν. 3492/2006 αναφέρεται η Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) και Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠ.ΕΠ.), νοείται εφεξής
η Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).
3. Το άρθρο 12 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 12
Σύσταση µονάδων εσωτερικού ελέγχου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού συνιστώνται µονάδες εσωτερικού
ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
της Χώρας, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό
ή τον οικείο προϊστάµενο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του
Κράτους, ρυθµίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους
αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2.
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2. Με όµοια απόφαση µπορεί να συνιστώνται µονάδες εσωτερικού ελέγχου στους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τα
Υπουργεία ή τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Χώρας που εµπίπτουν στο περιγραφόµενο στο άρθρο 3 πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου και έχουν προϋπολογισµό άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, ρυθµίζεται η στελέχωσή τους από
το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3429/2005
(Α’ 314), όπως ισχύει, για τον εσωτερικό έλεγχο. Το ανωτέρω
ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
3. Στους φορείς, που δεν συνιστάται µονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρµοδιότητες αυτής ασκεί η µονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα.
4. Στις µονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρµοδιότητες:
α) ο τακτικός έλεγχος των παγίων προκαταβολών που έχουν
συσταθεί στον φορέα,
β) ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος των δηµοσίων
υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον
φορέα,
γ) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση
απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης, πριν
την έκδοση τίτλου πληρωµής, προκειµένου να διαπιστωθεί αν η
απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρµόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία,
δ) η έρευνα για την ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 (Α’ 141).
5. Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαµορφώνει πρότυπα και µεθοδολογίες συστηµάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων,
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και λοιπών φορέων. Οι µονάδες
εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα ανωτέρω πρότυπα και να ενηµερώνουν τη Γ.Δ.Δ.Ε. σχετικά µε τα ευρήµατα των ελέγχων τους.
Οι Διευθύνσεις της παρ. 1 του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν
ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστηµάτων διαχείρισης και
ελέγχου των φορέων της αρµοδιότητάς τους, προτείνουν στην
Ε.Σ.ΕΛ. τη λήψη σχετικών µέτρων.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3492/ 2006 προστίθενται τα ακόλουθα:
«µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου
10. Οι υποθέσεις που αφορούν τους εν λόγω έκτακτους ελέγχους µπορούν να τίθενται στο αρχείο µε απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ.
και να επανεξετάζονται µετά από εντολή του Υπουργού Οικονοµικών.»
5. Ο τίτλος του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως
εξής: «Αντιρρήσεις φορέων».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Οι εκκρεµείς κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών
µονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. υποθέσεις διενέργειας ελέγχου από την
Οικονοµική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονοµικών, που περιέρχονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου στην αρµοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή
ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονοµικό Επιθεωρητή,
παραµένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονοµική Επιθεώρηση.
Υποθέσεις για τις οποίες, µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου, εκδοθούν σχετικές εντολές ελέγχου από
την Οικονοµική Επιθεώρηση, αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί
καµία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε., αποτελούν αντικείµενο ελέγχου
της Γ.Δ.Δ.Ε., προς την οποία και αποστέλλονται αρµοδίως για
έλεγχο.
Εκδοθείσες, από τη δηµοσίευση του παρόντος, εντολές ελέγχου της Οικονοµικής Επιθεώρησης και υποβληθείσες πορισµατικές εκθέσεις Οικονοµικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέρ-
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γειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι
πάντων και επιφέρουν έννοµα αποτελέσµατα.»
7. Στο π.δ. 24/2008 προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:
«Στη Γ.Δ.Δ.Ε. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
γι’ αυτό διατάξεις. Το γραφείο στελεχώνεται από Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Γ.Λ.Κ., µε παράλληλα καθήκοντα, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων αυτού και έχει τις
αρµοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3086/ 2002.»
Άρθρο 2
1. Τα µισθώµατα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταβάλλουν το Ελληνικό Δηµόσιο
και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α’ 141) και συµπληρώθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
για τη µίσθωση ακινήτων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες
τους, όπως τα µισθώµατα αυτά αναπροσαρµόσθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4002/ 2011 (Α’ 180), µειώνονται, από 1.10.2012, σύµφωνα µε την ακόλουθη προοδευτική
κλίµακα:
α) Για το ποσό του µηνιαίου µισθώµατος έως τα χίλια
(1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
β) Για το ποσό του µηνιαίου µισθώµατος από τα χίλια και 0,01
(1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για το ποσό του µηνιαίου µισθώµατος από τα δύο χιλιάδες
και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ,
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
δ) Για το ποσό του µηνιαίου µισθώµατος, που υπερβαίνει τα
τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%).
2. Η µείωση του µισθώµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο δεν εφαρµόζεται στις µισθώσεις, στις οποίες
οι εκµισθωτές, µετά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
21 του ν. 4002/2011, έχουν συµφωνήσει µε το Ελληνικό Δηµόσιο
ή τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτοί καθορίζονται
ανωτέρω, στη µείωση του καταβαλλόµενου µισθώµατος τουλάχιστον κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω παράγραφο ποσοστά. Αν έχει συµφωνηθεί µείωση κατώτερη από αυτή που
αναλογεί µε βάση τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο, τότε
το καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα µειώνεται, από 1.10.2012,
στο ύψος που προκύπτει από την εφαρµογή των ποσοστών
αυτών.
3. Όταν το ετήσιο µίσθωµα, το οποίο προκύπτει µετά την
εφαρµογή των προβλεποµένων στην πρώτη παράγραφο, είναι
κατώτερο του µισθώµατος, το οποίο διαµορφώνεται από την
εφαρµογή συντελεστή απόδοσης τέσσερα και ογδόντα εκατοστά
τοις εκατό (4,80%) επί της αξίας, που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α’
43), δικαιούται ο εκµισθωτής, µε αίτησή του που υποβάλλεται
στην αρµόδια για την καταβολή του µισθώµατος υπηρεσία και
στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας του µισθίου ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια για
τη φορολογία εισοδήµατος του εκµισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τον
περιορισµό της µείωσης του µισθώµατος, όπως προσδιορίζεται
ανωτέρω, ή τη µηδενική του µείωση, όταν το µίσθωµα, πριν από
οποιαδήποτε µείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού. Η υπηρεσία
που είναι αρµόδια για την καταβολή του µισθώµατος ενηµερώνει
εγγράφως σχετικά την αρχή που είναι αρµόδια για τη σύναψη
της µισθωτικής συµβάσεως.
4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επιτρέπεται
να αυξηθούν πριν την 1.1.2015.
5. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν υπάγονταν στην υποχρεωτική εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, η προοδευτική
µείωση της παραγράφου 1 υπολογίζεται επί τη βάσει του κατα-
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βαλλόµενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου µισθώµατος, µειωµένου κατά ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα είχαν προβεί
σε µείωση µισθώµατος κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τον εκµισθωτή, η ως άνω προοδευτική µείωση υπολογίζεται επί του καταβαλλόµενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
µισθώµατος, µειωµένου κατά το ποσοστό που υπολείπεται έως
το 20%.
Άρθρο 3
Τα έξοδα παράστασης, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 70025/1929/5.6.1979 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου µε τις
διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), καταργούνται από 1.9.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
Ίδρυση Πλωτού Μουσείου
1. Ιδρύεται αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Πλωτό
Μουσείο Νεράιδα» (εφεξής «Μουσείο») µε έδρα την Κηφισιά Αττικής (Δηλιγιάννη αρ. 59), το οποίο εποπτεύεται από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Ο σκοπός του Μουσείου είναι κοινωφελής και συνίσταται:
α. στην ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ» από τη
ναυπήγησή του το έτος 1939, τη δραστηριότητά του ως διασωστικού πλοίου κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τη δροµολόγησή
του από τον Ιωάννη Σ. Λάτση ως επιβατηγού πλοίου στη γραµµή
Αργοσαρωνικού και ακολούθως τη µετατροπή του σε πλωτό µουσείο,
β. στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειµηλίων και
αντικειµένων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ακτοπλοϊκή και
ποντοπόρο ναυτιλία και τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του
Ιωάννη Σ. Λάτση,
γ. στην έκθεση σε µόνιµη βάση των κειµηλίων και αντικειµένων
ιστορικού ενδιαφέροντος στο πλωτό Μουσείο και στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και παρουσίαση των εκθέσεων σε λιµένες της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
δ. στη χρηµατοδότηση και διοργάνωση, στους χώρους του
Μουσείου ή και αλλού, διαλέξεων, ξεναγήσεων, οργανωµένων
επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, προβολών, συνεδρίων, ταξιδίων επιστηµονικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων
επιστηµονικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και
προγραµµάτων και ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται στην
ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα.
3. Μέσα προς επίτευξη του σκοπού του Μουσείου είναι ιδίως:
α. η απόκτηση κατά κυριότητα, µε αγορά ή δωρεά, του ιστορικού πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ», το οποίο θα νηολογηθεί στο όνοµά του
µε ελληνική σηµαία και θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους
ανωτέρω σκοπούς του πλωτού Μουσείου,
β. η ανάπτυξη συνεργασιών και συµπράξεων παντός είδους µε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προαγωγή και επίτευξη
των στόχων και σκοπών του Μουσείου,
γ. η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε συναφούς και νόµιµου
µέσου που συνάδει µε τους σκοπούς του Μουσείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Περιουσία του Μουσείου αποτελούν:
α. τα εκθέµατα, τα οποία θα αποκτά κατά κυριότητα µε αγορά,
δωρεά ή µε άλλο νόµιµο τρόπο,
β. το πλοίο που θα αποκτήσει κατά κυριότητα.
5. Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του, είναι:
α. δωρεές και εν γένει παροχές από το «Κοινωφελές Ίδρυµα
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Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»),
που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein,
β. δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονοµίες και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
γ. έσοδα από τη δραστηριότητα που τυχόν αναπτύσσει το
Μουσείο στα πλαίσια των σκοπών του.
6. Στο Μουσείο µπορούν να παραχωρούνται εκθέµατα κατά
χρήση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ιδίως για τη συντήρηση, φύλαξη,
έκθεση και ανάδειξη στους χώρους του Μουσείου στο πλαίσιο
της µόνιµης εκθέσεώς του ή των περιοδικών εκθέσεών του.
Για το πλοίο που θα αποκτήσει το Μουσείο εφαρµόζονται τα
εδάφια 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου 11Ε του ν. 3816/2010 (Α’
6).
7. α. Το Μουσείο διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό
Συµβούλιο τα µέλη του οποίου ορίζονται από το «Κοινωφελές
Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»), µε θητεία που θα ορίζεται από το τελευταίο, θα είναι ελευθέρως ανακλητά και ο αριθµός τους µπορεί να αυξάνεται από
πέντε (5) έως επτά (7) από το ανωτέρω Ίδρυµα. Το πρώτο Δ.Σ.
είναι πενταµελές, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταµία και τον Γραµµατέα και δύο µέλη.
β. Το Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί και λαµβάνει αποφάσεις
νόµιµα, ακόµη και αν τα µέλη του περιορισθούν, για οποιονδήποτε λόγο, σε τρία (3). Στην περίπτωση αυτή, προς ύπαρξη
απαρτίας απαιτείται η παρουσία των τριών (3) µελών.
γ. Tο Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα που
αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει ορισµένες από τις ανωτέρω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, ενεργούντα
από κοινού ή µεµονωµένα.
δ. Tο Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του συγκροτείται σε
σώµα εκλέγοντας από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταµία και τον Γραµµατέα του.
ε. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.
στ. Tο Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των µελών του και συνεδριάζει νόµιµα, στην
έδρα του Μουσείου ή στο πλωτό Μουσείο ή σε άλλον τόπο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, η ηµέρα, η ώρα, καθώς και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά
µία φορά το τρίµηνο και εκτάκτως όταν προκύψουν θέµατα προς
συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον µέλη του
µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
ζ. Oι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών.
η. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη
λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου.
θ. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που µετέχουν
στις συνεδριάσεις.
8. Το «ΝΕΡΑΪΔΑ» θα µπορεί να εκτελεί πλόες µεταξύ ελληνικών
λιµένων και από και προς λιµένες εξωτερικού µε στελέχωση και
κανόνες ασφαλείας σύµφωνους µε τις κείµενες διατάξεις. Ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί µε απόφασή του, µετά
από αίτηση του Μουσείου, να καθορίζει ειδικούς κανόνες στελέχωσης, ασφάλειας, κατάταξης και νηολόγησης του πλοίου που
να συνάδουν µε το χαρακτήρα του ως πλωτού Μουσείου στο
πλαίσιο των ισχυουσών διεθνών συµβάσεων.
9. Το Μουσείο µπορεί να προσλαµβάνει προσωπικό διαφόρων
ειδικοτήτων, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και κατ’
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.
10. Το Μουσείο διαλύεται µε οµόφωνη απόφαση των µελών
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του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο «Κοινωφελές
Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation») ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο που θα υποδείξει ή θα συστήσει
το τελευταίο ειδικά για το σκοπό αυτόν.
11. Κατά τα λοιπά το Μουσείο διέπεται από τα άρθρα 61 έως
77 του Αστικού Κώδικα. Ο α.ν. 2039/1939 (Α’ 455) δεν έχει εφαρµογή στο νοµικό πρόσωπο που συνιστάται µε τις διατάξεις του
παρόντος.
12. Η εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο
χρησιµοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε
έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αναφέρεται στα εκθέµατα του Μουσείου και ασκείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 5
Νοµιµοποίηση κτιρίων Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας
1. Χαρακτηρίζονται νοµίµως υφιστάµενα κατά θέση, χρήση και
δόµηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 49.935,30 τ.µ. όπως απεικονίζονται
στο υπό κλίµακα 1:500 από τον Απρίλιο του 2012 τοπογραφικό
διάγραµµα της «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε., Α. Τσερανίδης και Συνεργάτες
Ε.Ε.», το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα
νόµο (Παράρτηµα 1) και περικλείονται υπό τα στοιχεία (Α - Β - Γ
- Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
- Ω - Α’ - Β’ - Γ’ - Δ’ - Ε’ - Ζ’ - Η’ - Θ’ - Ι’ - Α) µε συνολική κάλυψη
κτιριακών εγκαταστάσεων 11.260,67 τ.µ. και συνολική δόµηση
17.788,70 τ.µ..
2. Νοµιµοποιούνται ως έχουν επί της ανωτέρω συνολικής έκτασης, οι προσχώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί και οι λιµενικές
εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί και περικλείονται υπό τα
στοιχεία (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - Ω - Ψ - Χ - Φ
- Υ - Τ - Σ - Ρ - Π - Ο - Ξ - Ν - Μ - 1) συνολικής έκτασης 5.965,30
τ.µ., τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται επ’ αυτών, και
συγκεκριµένα, ο προσήνεµος µώλος (στοιχ. 6-13), το κρηπίδωµα
(13, 14, 15, 18, 19, 20, 21) και ο µικρός προβλήτας (στοιχ. 15-18),
όπως αυτά απεικονίζονται υπό τα αντίστοιχα στοιχεία στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα.
3. Η χρήση του λιµένος είναι αποκλειστικά εκπαιδευτική. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εγκαταστάσεων της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και λειτουργεί προκειµένου να
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της σχολής. Φορέας διαχείρισης ορίζεται η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.
4. Επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεως, κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας «Περί Δηµοσίων Έργων» (ν. 3669/2008, Α ‘ 116), µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την επισκευή µε ίδιες αυτών δαπάνες
και µέσα, ενός ή περισσοτέρων κτιρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες της αρµόδιας Υπηρεσίας. Η επίβλεψη των εργασιών θα
διεξάγεται από διπλωµατούχους µηχανικούς της επιλογής του
αναδόχου σε συνεργασία µε τους µηχανικούς του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα της
σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 6
Η περίπτωση στ’ της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999
(Α’ 1), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3863/2010 (Α’115) και προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
42 του ν. 3996/2011 (Α’170), τροποποιείται ως ακολούθως:

«στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια Εκπαίδευση,
µέχρι την 31.12.2014.»
Άρθρο 7
Διατάξεις Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Ως προς το ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσµά µε τις επ’ αυτού κτιριακές
και άλλες εγκαταστάσεις τα εν γένει παραρτήµατα και συστατικά
του, συνολικής έκτασης 9.360,95 τ.µ., προσδιορίζεται κατά τα
όριά του και εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ...Χ-Ψ-Ω-Α (Παράρτηµα 2) µε χρονολογία Ιούνιος 2011 και κλίµακα 1:500, που
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών και του
οποίου αντίγραφο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο χρησιµοποιείται από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., το ΤΑΙΠΕΔ
υποχρεούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς
αυτήν που σήµερα κατέχει το Λιµενικό Σώµα µε σκοπό τη µεταφορά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ. –
ΕΛ. ΑΚΤ., µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαµβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και η ολοκλήρωσή τους προηγείται της
αποδέσµευσης του χώρου από το Λιµενικό Σώµα.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3922/2011 (Α’ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Ως Προϊστάµενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.»
3.α. Αν µετά τη διενέργεια διαγωνισµού κατάταξης υποψηφίων
στις παραγωγικές Σχολές Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκεκριµένου έτους και ενώ δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να προκηρυχθεί διαγωνισµός κατά το αµέσως
επόµενο έτος, εξακολουθούν να παραµένουν κενές οργανικές
θέσεις από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 9 του ν. 3922/2011 (Α’
35), επιτρέπεται να καταταγούν κατά το έτος αυτό, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντος προηγούµενου διαγωνισµού, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται
άπαξ για κάθε διαγωνισµό για τη συµπλήρωση όσων εκ των
κενών οργανικών θέσεων υφίσταται επιτακτική υπηρεσιακή
ανάγκη.
β. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των
επιλαχόντων, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό
αριθµό των αρχικώς καταταχθέντων, τηρουµένης της αναλογίας
των ποσοστών ανά κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική
προκήρυξη, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων που ενδεχοµένως προκύψουν ανά κατηγορία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην οικεία προκήρυξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης 2011-2012 της 40ής
Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ΜΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, ως έδρα των Σχολών
Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιµενοφυλάκων αντίστοιχα, ορίζεται το
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Π.Ν. «ΠΟΡΟΣ» (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ), που ευρίσκεται στον Πόρο Τροιζηνίας.
4. Προµήθειες πλωτών επιχειρησιακών µέσων του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες υπερβαίνουν το
ποσό των δεκαπέντε (15) εκατοµµυρίων ευρώ και συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες αυτού, µετά
από απόφαση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, σύµφωνα µε τις οικείες ρυθµίσεις του ν. 3922/
2011 (Α’ 35) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
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5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
33/2009 (Α’ 50) όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του
π.δ. 97/2012 (Α’ 156), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δυνατότητα άµεσης, µετά την αποφοίτησή τους, συµµετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών (ΜΥΑ), της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) και
της Υπηρεσίας Συνδέσµων Διασωστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται δε αρχικά στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ)
µε σκοπό την κατάλληλη προετοιµασία τους και στη συνέχεια την
παρακολούθηση των αντιστοίχων σχολείων, Π.Ν., Π.Α. και Λ.Σ..
Οι ανωτέρω, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων αυτών, τοποθετούνται σε Μονάδες αντίστοιχες του αντικειµένου εκπαίδευσής τους και εντάσσονται στη διαδικασία των
τακτικών µεταθέσεων, µετά τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου
χρόνου παραµονής στις Μονάδες αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, όπως
ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση µη συνέχισης παραµονής
τους στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ), τουλάχιστον για δέκα έτη από
την τοποθέτησή τους, καθώς και στην Υπηρεσία Συνδέσµων
Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον για πέντε έτη από την τοποθέτησή τους, οι ανωτέρω µετατίθενται σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 του
παρόντος προεδρικού διατάγµατος µε υποχρέωση τριετούς παραµονής σε αυτές.»
Άρθρο 8
Η πρώτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1198/1981
(Α’ 238) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης ως Προέδρου, αναπληρουµένου από τον Αντιπρόεδρο, Διοικητή του Αγίου Όρους.»
Άρθρο 9
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση µεταφέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται αρµοδιότητα
του Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιασµού, η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
Άρθρο 10
1. Οι υφιστάµενες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ν. 3728/2008 (Α’ 258) µεταφέρονται και υπάγονται εφεξής ως σύνολο υπηρεσιών, αρµοδιοτήτων και θέσεων στη Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το δε προσωπικό που υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία, κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, διατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και
διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, µισθολογική και υπαλληλική
του κατάσταση. Οι ως άνω Διευθύνσεις παύουν να συνιστούν ενιαίο διοικητικό τοµέα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του π.δ. 63/ 2005 (Α’ 98).
2. Όπου στο ν. 3728/2008 περιγράφονται οι αρµοδιότητες της
Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς ως ενιαίου Διοικητικού Τοµέα, νοούνται εφεξής οι ίδιες αρµοδιότητες για τις υφιστάµενες Διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραµµατέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
αναφέρονται τα κλιµάκια ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου
Εµπορίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α
του ν. 2323/1995 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, νοούνται
εφεξής τα Κλιµάκια Ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενι-
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κής Γραµµατείας Καταναλωτή. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
αναφέρονται οι Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, νοούνται εφεξής οι ίδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008
(Α’ 258) τροποποιείται ως ακολούθως: «Τη Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή». Στην παρ.
3 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008 (Α’ 258) η φράση «της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου» αντικαθίσταται µε τη φράση «της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή». Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3728/2008 η φράση «τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή» αντικαθίσταται µε τη φράση «τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου».
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των αρµόδιων κατά τις οικείες διατάξεις Υπουργών, δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση, η οργάνωση και οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων που µεταφέρονται µε το παρόν στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.
Άρθρο 11
Καταργείται η αριθµ. Δ13/5115/29.2.2008 (Β’ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία συστάθηκε στο πρώην
Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Γραµµατεία Διεθνούς Ενεργειακής
Πολιτικής (Ε.Γ.Δ.Ε.Π.) και µεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε το άρθρο
6 παρ. 1 περίπτωση α’του π.δ. 189/5.11.2009 (Α’ 221), καθώς και
η θέση του Ειδικού Γραµµατέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής.
Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Γραµµατείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής µεταφέρονται στο σύνολό τους στη Διεύθυνση
Δηµοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται αρµοδιότητα του
Ειδικού Γραµµατέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 12
1. Καταργείται η θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της «Ειδικής Γραµµατείας Διοικητικής Μεταρρύθµισης», η οποία είχε
συσταθεί µε το άρθρο 5 παρ. 5α πρώτο εδάφιο του ν. 3614/2007
(Α’ 267). Η ειδική Γραµµατεία η οποία συγκροτήθηκε σε ενιαίο
διοικητικό τοµέα µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία Διοικητικής Μεταρρύθµισης» µε την αριθ. οικ. 202 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 155/1.2.2008)
επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007 - 2013».
Το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Ειδικού Γραµµατέα της «Ειδικής Γραµµατείας Διοικητικής Μεταρρύθµισης» µεταφέρεται στον
Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 (Α’
267), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007- 2013» δεν υπάγεται
σε Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα.
2. Επανασυνιστάται, για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της
Υπηρεσίας, η θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού
Τυπογραφείου, η οποία είχε καταργηθεί µε τη διάταξη του άρθρου 62 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).
3. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
110 του ν. 4055/2012 παρατείνεται από τη λήξη της για διάστηµα
τριών (3) µηνών.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι τη σύσταση των µονάδων εσωτερικού ελέγχου, που

1204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του
ν.
3492/2006, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 παράγραφος 3
του παρόντος, οι αρµοδιότητες της παραγράφου 4 του ως άνω
άρθρου 12 εξακολουθούν να ασκούνται από την Οικονοµική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονοµικών ή τη Γ.Δ.Δ.Ε., µετά τη µεταφορά των εν λόγω αρµοδιοτήτων σε αυτή.
Άρθρο 14
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 11 του ν. 3492/2006 καταργείται.
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3492/ 2006 καταργούνται.
3. Από το ν. 3728/2008 (Α’ 258) περί σύστασης της Υπηρεσίας
Εποπτείας Αγοράς καταργούνται τα κάτωθι:
α) το άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του ν.
3959/2011 (Α’ 93), και
β) το άρθρο 8.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
1 της κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ769/8.12.2000 (Β’ 1502) και το άρθρο 32
του ν. 3492/2006 (Α’ 210).
5. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3728/2008 καταργείται.
Άρθρο 15
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόµου, από το χρόνο
της εκδόσεώς τους, οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις

της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.), µε
τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτηµα,
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/3.5.2012 Τ.Α.Α.Π., αντίγραφο
του οποίου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε
τον παρόντα νόµο. Οι ανωτέρω αποφάσεις µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
ύστερα από πρόταση της επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Λιµένων.
Άρθρο 16
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«Η προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας παρεχοµένη µηνιαία
χορηγία ορίζεται ίση προς το διπλάσιο των κατά το άρθρο 63
παρ. 1 του Συντάγµατος απολαβών των Βουλευτών.»
2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από
1.9.2012.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 καταργείται από
1.9.2012.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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