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2. Aπαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
1764 - 1772
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Τρίτης 25 Σεπτεµβρίου 2012, σελ. 1773
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έγκαιρη
καταβολή συντάξεων στους δηµοσίους υπαλλήλους, σελ.
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1778
δ) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις καταθέσεις πολιτικών σε
ελβετικές τράπεζες και την αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, σελ. 1779
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’
Δευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 24 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Δηµήτριο Κουκούτση, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αναστασία Δαγαλέα αιτείται την επίσπευση της διαδικασίας διορισµού της στο Ίδρυµα
Αρρένων Βόλου.
2) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αθύρων Νοµού Πέλλης αιτείται την κατοχύρωση δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας και χρήσης µιας αγροτικής έκτασης στην εν λόγω
τοπική κοινότητα.
3) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων
Εργατικών Κατοίκων Οικισµού «Κέρκυρα ΙV Κουλίνα» καταγγέλει
προβλήµατα στατικής επάρκειας των κατοικιών του οικισµού.

βολή των δεδουλευµένων τους κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2012.
7) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαρίνα Μυλωνά αιτείται την
επαναφορά στην υπηρεσία της.
8) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απόφαση
της ΡΑΕ για εξαίρεση της Πελοποννήσου από την εγκατάσταση
νέων φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτηρίων.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας αιτείται την άµεση
λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των Ελλήνων αυτοκινητιστών
που εγκλωβίστηκαν στη Συρία τον Ιούλιο 2012 και έπεσαν θύµατα της ένοπλης σύρραξης στην περιοχή.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Σχολείου Ρεθύµνου αιτούνται την
επίλυση θέµατος που αφορά τη στέγαση του σχολείου.
11) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χριστίνα Κυρτσώνη διαµαρτύρεται για έλλειψη φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού στο
αιµατολογικό τµήµα του Λαϊκού Νοσοκοµείου.

4) Οι Βουλευτές, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ και Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
οι Πρόεδροι των Τµηµάτων Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας αιτούνται την επίλυση των προβληµάτων των ελεγκτών δόµησης στα νησιά του
Αιγαίου.

12) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου αιτείται την παρέµβαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την επίλυση θέµατος που αφορά την απόλυση τριών συµβασιούχων από ιδιωτική εταιρεία που έχει
αναλάβει το κλείσιµο ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ.

5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων αιτείται να συµπεριληφθούν τα νέα ορφανά φάρµακα
στο δελτίο τιµών Σεπτεµβρίου.

13) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης αιτείται να καταργηθεί το µέτρο των ταµειακών µηχανών για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών και η φορολόγησή τους να γίνεται µε
εφάπαξ εισφορά.

6) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία εκπρόσωποι των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Εργασίας Νοµού Χίου αιτούνται την άµεση κατα-

14) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Δράµας αιτείται τη ρύθµιση
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µε διάταξη νόµου της εξόφλησης των οφειλών από το τέλος επί
των ακαθάριστων εσόδων των τοπικών επιχειρήσεων.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Εθελοντών
Πυροσβεστικού Σώµατος αιτούνται την επαγγελµατική αποκατάσταση των συµβασιούχων πυροσβεστών και καταθέτουν τις προτάσεις τους.
16) Ο Βουλευτής Άρτης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διοικητής του Νοσοκοµείου Άρτας και ο
Σύλλογος Εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο και τα Κέντρα Υγείας
Άρτας αιτούνται την επίλυση οικονοµικών και άλλων θεµάτων
που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αιτείται την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας
αδειοδότησης από την ΡΑΕ της επένδυσης της εταιρείας «Παγκρήτια Ανανεώσιµες».
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών προτείνει νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα φωτοβολταϊκά
και ειδικά για τα θέµατα της εγγυοδοσίας και του δεκαοκτάµηνου.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συµβασιούχων Πυροσβεστών Ανατολικής Κρήτης - Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
αιτείται την επαγγελµατική αποκατάσταση των συµβασιούχων
πυροσβεστών και καταθέτει τις προτάσεις του.
20) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του
Γενικού Νοσοκοµείου Έδεσσας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της µαιευτικής - γυναικολογικής κλινικής του νοσοκοµείου.
21) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου που
καθορίζει την επιβολή αδικαιολόγητων προστίµων στους βενζινοπώλες λόγω εκπρόθεσµων καταχωρήσεων στο σύστηµα
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
22) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
«Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδος για Καθαρό Περιβάλλον» αιτείται τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία πυρηνελαιουργείου - ραφιναρίας, στην περιοχή Βασιλική Λευκάδας,
που έχει επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των
κατοίκων.
23) Η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κασσάνδρας Νοµού
Χαλκιδικής εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση του υποκαταστήµατος ΙΚΑ Κασσάνδρας.
24) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Επιτροπή Αγώνα για το σµυριδικό ζήτηµα αιτείται τη
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την επιβίωση των σµυριδεργατών της Νάξου.
25) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών
Ελλάδος αιτείται την αποζηµίωση µελών της, τα οποία υπέστησαν
σοβαρή περιουσιακή ζηµιά κατά τη διενέργεια διεθνούς εµπορευµατικής µεταφοράς, για λογαριασµό της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»,
από την Αθήνα προς τη Δαµασκό της Συρίας.
26) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μικροβιολόγων καταγγέλλει την επιλεκτική πληρωµή των οφειλών του
ΕΟΠΥΥ προς τους φαρµακοποιούς.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών
Πυροσβεστικού Σώµατος αιτείται τη χορήγηση µέσων ατοµικής
προστασίας στο προσωπικό του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Κλιµακίου Νισύρου.
28) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Κεστεκίδου - Τζαγκαράκη καταγγέλλει την αντιµετώπιση της κυήσεως και της λοχείας ως
ασθένειας από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Χερσονήσου Νοµού
Ηρακλείου παραθέτει τα θέµατα τοπικής ανάπτυξης και υποδοµών που θα συζητηθούν στην επικείµενη συνάντηση της Δηµοτικής Αρχής Χερσονήσου µε τους Βουλευτές του νοµού
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την αποκατάσταση της
αδικίας που έχουν υποστεί οι ασφαλισµένοι στην «Ασπίς Πρόνοια».
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών
Πυροσβεστικού Σώµατος αιτείται να αποσαφηνισθεί η έννοια της
εµπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών στη δασοπυρόσβεση, ώστε αυτή να γίνει πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική.
32) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος διαµαρτύρεται για το κλείσιµο
της µοναδικής στρατιωτικής καρδιοχειρουργικής κλινικής µε
έδρα το Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών.
33) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Νοµού
Ηλείας εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των ειρηνοδικείων Ανδρίτσαινας και Κρεστένων.
34) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ευβοίας αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της σχετικά µε την αναδιάρθρωση των αστυνοµικών υπηρεσιών, τον εξοπλισµό, την
υποδοµή, καθώς και την απεµπλοκή της αστυνοµίας από ξένα
καθήκοντα.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 590/31-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μουτσινά Παρίση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 36393/03-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 739/06-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσουκαλά Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β1305/3-09-2012

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 750/08-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κακλαµάνη Νικήτα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 80/03-09-2012 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 776/10-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 917/03-09-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 25 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα
18.00’.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 914/22-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµου Σενετάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τοποθετήσεις στελεχών στο
Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής και τις αµοιβές τους.
2. Η µε αριθµό 280/20-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας του
Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας.
3. Η µε αριθµό 311/23-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Χίου
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κων/νου Τριαντάφυλλου προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου κατασκευής των χερσαίων εγκαταστάσεων της Μαρίνας Χίου.
4. Η µε αριθµό 613/33/1-8-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθε-
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σης εγγράφων του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταολυµπιακή χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
5. Η µε αριθµό 518/30-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δάνεια σε επιχειρήσεις
στους πυρόπληκτους νοµούς.
6.- Η µε αριθµό 485/30-7-2012 ερώτηση της Βουλευτού Β Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις
ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο των Κυθήρων και το Περιφερειακό Ιατρείο των Αντικυθήρων.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 505/30-7-2012 ερώτηση της Βουλευτού Β Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Όλγας – Νάντιας Βαλαβάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την µεταβίβαση της Αγροτικής
Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 286/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έγκαιρη καταβολή συντάξεων στους δηµοσίους υπαλλήλους.
Στον ερωτώντα Βουλευτή θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κυρίτσης για δύο
λεπτά προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µπορούµε να αρχίσουµε να µιλάµε για το
άρθρο 38 του ν. 3996/2011 κ.λπ., αλλά θα παρατήσω όλα αυτά
για να µιλήσουµε ανθρώπινα. Κάποια στιγµή µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αλλάξουµε λίγο τη γλώσσα και να µιλήσουµε σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν µπορώ να µε σταµατούν
άνθρωποι στο δρόµο και να µου λένε ότι καταντούν ζητιάνοι περιµένοντας µια σύνταξη δώδεκα µήνες, δέκα πέντε µήνες και να
δανείζονται από τον οποιοδήποτε φίλο, κουµπάρο, ξάδελφο πενήντα ή εκατό ευρώ. Ξέρετε καλά ότι για εµάς είναι πάρα πολύ
εύκολο κι ενώ προβλέπεται από το νόµο να καταβληθεί το 80%
της σύνταξης ή έστω το 50%. Παρ’ όλα αυτά δεν καταβάλλεται
τίποτα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Τι σκοπεύουµε να κάνουµε αύριο
το πρωί, όµως, κύριε Υπουργέ; Σας παρακαλώ όµως, όταν λέµε
«αύριο το πρωί», να το εννοούµε.
Διότι από τότε που µπορώ να θυµάµαι τον εαυτό µου µονίµως
λέµε «θα κάνουµε, θα φτιάξουµε, θα δηµιουργήσουµε». Κάποτε
έλεγαν σε τρεις µήνες, ο νόµος λέει για σαράντα πέντε µέρες
και τελικά πηγαίνουµε στους δέκα πέντε µήνες!
Θα σας άκουγα ευχάριστα, αν έχετε κάτι να µου πείτε για το
πώς µπορούµε αυτό να το διορθώσουµε αύριο το πρωί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µε την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε
και συζητάµε σήµερα θίγετε πράγµατι ένα ζήτηµα που απασχολεί
πολλούς συµπολίτες µας, οφείλει να απασχολεί τις εµπλεκόµενες δοµές του κράτους και φυσικά απασχολεί τον κρατικό προϋπολογισµό. Δίνεται µε αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία να παρουσιάσουµε τόσο την υφιστάµενη κατάσταση στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, αναφορικά µε τον τοµέα των συντάξεων, όσο και
τις πρωτοβουλίες που αναλάβαµε ή θα αναλάβουµε προς την κατεύθυνση βελτίωσης των αποτελεσµάτων, άµεσα όπως είπατε.
Για να έχουµε, όµως µια καλή εικόνα του ζητήµατος και για να
µιλήσουµε ανθρώπινα, πρέπει να έχουµε και τις ποσοτικές διαστάσεις του. Σας γνωρίζω, λοιπόν, ότι οι συµπολίτες µας που
λαµβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας, µε βάση την 31η
Ιουνίου 2012, ανέρχονται σε τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες
οκτακόσια ογδόντα ένα άτοµα. Επίσης, οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγόµενων στη συνταξιοδοτική προστασία του δηµοσίου, ανήλθαν από δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα
οκτώ το έτος 2009 σε τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι είκοσι
οκτώ το έτος 2010 και είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα
το έτος 2011. Αναµένεται δε αυξηµένη ροή, κατά το 2012 και τα
επόµενα έτη.
Έχετε θέσει στην επίκαιρη ερώτησή σας κυρίως το θέµα του
χρόνου αναµονής και των καθυστερήσεων στην απονοµή της
σύνταξης σε συνάρτηση µε την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική
συγκυρία.
Θα ήθελα επ’ αυτού να σας γνωστοποιήσω ότι σε γενικές
γραµµές, παρά την προκύπτουσα, όπως είπα, υπέρµετρη αύ-

ξηση εισροής των αιτήσεων ο χρόνος αναµονής για την καταβολή των συντάξεων ανέρχεται σήµερα σε δύο µήνες για τους
ένστολους και σε εννέα µε δέκα µήνες για τους υπαλλήλους και
λειτουργούς του δηµοσίου και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.
Τυχόν χρόνος που µεσολαβεί –το τονίζω αυτό- από την υποβολή
της αίτησης του ενδιαφερόµενου για συνταξιοδότηση στις αρµόδιες διευθύνσεις διοικητικού οικονοµικού των Υπουργείων
των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µέχρι την
αποστολή αυτών των αιτήσεων στην Υπηρεσία Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προφανώς δεν µπορεί να
ελεγχθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µιας και εκφεύγει της αρµοδιότητάς του .
Είναι αλήθεια ότι παρά τις µικροβελτιώσεις του τελευταίου
διαστήµατος, απαιτείται µια πιο ουσιαστική παρέµβαση. Προς
την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο νοµοθετικής πρωτοβουλίας
που δροµολογούµε, θέτουµε αποκλειστική προθεσµία για την
αποστολή των αιτήσεων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βεβαίως σύντοµα θα ενηµερωθείτε για το σύνολο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Επιµήκυνση του προαναφερόµενου
χρόνου παρατηρείται µόνο σε απολύτως µεµονωµένες περιπτώσεις στις οποίες για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εµπλέκονται και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας ή άλλων
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τις γνωστές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλει κατ’ αρχάς το µερίδιο της σύνταξης που του αναλογεί και όταν ενηµερωθεί από
τους άλλους ασφαλιστικούς τοµείς για το συνολικό χρόνο
ασφάλισης του ενδιαφερόµενου, προβαίνει στην αύξηση της
σύνταξης που ήδη του έχει χορηγηθεί.
Θα ήθελα, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι υπάρχει εν εξελίξει
διαδικασία αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών συντάξεων µε την
οποία ενοποιούνται οι Διευθύνσεις Κανονισµού και οι Διευθύνσεις Ελέγχου και Εντολής Πληρωµών στρατιωτικών και πολιτικών
συντάξεων, µετά την ολοκλήρωση της οποίας αναµένεται ότι θα
υπάρξει σύντµηση του χρόνου απονοµής της σύνταξης, κατά
τρεις έως τέσσερις µήνες.
Θα µου επιτρέψετε, στο ζήτηµα της οικονοµικής κάλυψης του
ενδιαφερόµενου για το χρόνο που µεσολαβεί, ανάµεσα στην
αποχώρηση από την ενεργή υπηρεσία, µέχρι την απονοµή της
σύνταξης, αλλά κυρίως στα ζητήµατα των πρωτοβουλιών που
άµεσα αναλαµβάνουµε στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας, να αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
συνάδελφος για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν καλύφθηκα. Και θα
σας πω γιατί. Δεν θέλω να µιλήσω καν για τη διαδοχική σύνταξη.
Γιατί τη διαδοχική σύνταξη θα την παίρνουν µόνο όταν θα βλέπουν τα «ραδίκια ανάποδα». Μην κοροϊδευόµαστε. Αυτήν τη
στιγµή δεν θέλω καν να διανοηθώ τι θα γίνει µε τη συνταξιοδοτική ωρίµανση ή ότι θα αποχωρήσουν από το δηµόσιο µέχρι το
2015 άλλες εκατόν πενήντα χιλιάδες άτοµα, που σηµαίνει ότι δεν
θα µπορεί κανένας ποτέ να πάρει σύνταξη.
Πιστεύω ότι αύριο το πρωί µπορείτε να στείλετε µια εγκύκλιο
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δώστε κάτι, δώστε το
ήµισυ, στείλτε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι αξιοπρεπέστατοι, έχουν καταντήσει ζητιάνοι. Δεν γίνεται να περιµένει ο άλλος
οκτώ και δέκα µήνες. Πώς θα ζήσει; Πόσο «λίπος» να διαθέτει
ένας συνταξιούχος ώστε να µπορεί να περιµένει οκτώ, δέκα, δώδεκα και δεκαπέντε µήνες;
Τη διαδοχική σύνταξη είναι κάτι που θεωρώ άπιαστο όνειρο.
Δεν ξέρω πώς µπορεί να πάρει κάποιος διαδοχική σύνταξη έτσι
όπως είναι διαρθρωµένο σήµερα το κράτος. Όµως, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να δούµε το θέµα άµεσα. Πρέπει να λύσουµε
κάθε γόρδιο δεσµό. Τι συµβαίνει; Δεν µπορώ να ακούω, να παίρνουµε εµείς τηλέφωνα και να µου λένε «ξέρετε, δεν έχουµε προσωπικό». Ας προσλάβουµε λοιπόν, ακόµα διακόσιες χιλιάδες
κόσµο. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν
είναι διαρθρωµένο σωστά. Για να µην σας πω ότι είναι τόσο έµπειροι ώστε ένα λεπτό αν δει το µισθό ενός δηµοσίου υπαλλήλου
µπορεί να ξέρει τι σύνταξη παίρνει. Ας του δώσουµε λοιπόν, τα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ’ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

µισά. Πρέπει να κάνουµε κάτι. Αυτήν την στιγµή είναι σε απόγνωση άνθρωποι που δεν ευθύνονται.
Περιµένω λοιπόν, από εσάς µια πιο άµεση λύση, να πούµε και
εµείς σε αυτό τον κόσµο ότι αλλάζουµε τη χώρα, κάτι καινούργιο
προσπαθούµε να φτιάξουµε, κάτι καλύτερο. Κάντε κάτι, κύριε
Υπουργέ, για να µην ξανάρθουµε πάλι µετά από τρεις ή τέσσερις
µήνες και συζητάµε ξανά τι θα γίνει µε τις συντάξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, σας παρακολούθησα µε προσοχή. Να
ξεκαθαρίσουµε ότι µαγικές λύσεις και συνταγές δεν υπάρχουν
και ούτε λύνονται τέτοια ζητήµατα σε µισό λεπτό, όπως νοµίζετε.
Προφανώς δεν διαφωνώ για την ύπαρξη και το εύρος του προβλήµατος. Γι’ αυτό και περνώ από τις διαπιστώσεις στις πράξεις,
στις προσπάθειες που καταβάλλουµε σήµερα άµεσα, όπως είπατε, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη βελτίωση της
διαδικασίας απονοµής των συντάξεων: προσπάθειες τις οποίες
έχω προαναγγείλει ήδη κατά τη συζήτηση των προγραµµατικών
δηλώσεων της Κυβέρνησης.
Πρώτη πρωτοβουλία: αφορά την εξακρίβωση των πραγµατικά
δικαιούχων συνταξιούχων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Προς τούτο σας γνωρίζω ότι ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία που είχε δροµολογηθεί από 15 Μαρτίου µέχρι 20 Σεπτεµβρίου 2012. Δεν απεγράφησαν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα άτοµα. Εξ αυτών δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα περιπτώσεις αφορούσαν σε συντάξεις εθνικής αντίστασης και δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι σε λοιπές κατηγορίες, εκ των οποίων
ενδεικτικά σας λέω, πεντακόσιες σαράντα περιπτώσεις αφορούσαν σε άµαχους του 1912 και 1915, σε αγωνιστές κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και σε οπλίτες του 1940, του 1950 και της
Κύπρου. Το µηνιαίο υπαρκτό πλέον δηµοσιονοµικό όφελος ανέρχεται σε 2.024.120 ευρώ.
Για τις περιπτώσεις πολιτών που δεν απεγράφησαν έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από σήµερα, 24 Σεπτεµβρίου
και έχει αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών
συντάξεων και στη συνέχεια θα παραπεµφθούν στη δικαιοσύνη
όσοι µε δόλο εισέπρατταν αυτές τις συντάξεις. Συνεπώς, υπάρχει
ήδη πραγµατικό δηµοσιονοµικό όφελος. Από το 2013 καθιερώνονται ετήσιοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και ανά πενταετία τακτικές
απογραφές.
Δεύτερον, αφορά το χρόνο αναµονής από τη χρονική στιγµή
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία µέχρι τη χρονική στιγµή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης. Από την άλλη εβδοµάδα, από αρχές Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία διαδυκτιακή
πύλη «portal», µε στόχο την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων πολιτών και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω αυτού
οι δικαιούχοι θα µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τις συντάξεις τους καθώς και για την πορεία διεκπεραίωσης του φακέλου τους. Ο χρόνος αναµονής των υποθέσεων εντός του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους µειώνεται ως το τέλος του έτους περίπου σε επτά µήνες. Για τα επόµενα έτη ισχύουν οι προγραµµατικές δηλώσεις.
Τρίτη πρωτοβουλία: αφορά τα προβλήµατα που δηµιουργούνται εξαιτίας του χρόνου αναµονής στην κάλυψη στο µεσοδιάστηµα στοιχειωδών αναγκών που αναφέρατε των δικαιούχων
σύνταξης. Στη νοµοθετική πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται
άµεσα αυτόν ή τον επόµενο µήνα θα ρυθµιστούν εκκρεµότητες
της υπηρεσίας. Από τις αρχές του 2013 ο εξερχόµενος από την
ενεργό υπηρεσία θα λαµβάνει ανά µήνα αναµονής έναντι της
σύνταξής του το 50% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά
την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία, το ποσοστό που
αναφέρατε και εσείς. Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης
θα γίνεται τελική οριστική εκκαθάριση. Εξυπακούεται ότι µε την
εφαρµογή των ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειµενική, διαφανής
και αµερόληπτη τήρηση της σειράς στη διαδικασία της συνταξιοδότησης.
Κύριε συνάδελφε, στα λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή µου
σας ανέπτυξα µία σειρά από συγκεκριµένες βραχυπρόθεσµες
ρυθµίσεις που αναλάβαµε και αναλαµβάνουµε στο Υπουργείο Οι-
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κονοµικών και πιο συγκεκριµένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας απονοµής
των συντάξεων. Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται ξεκάθαρη η σταθερή πρόθεση αύξησης της αποτελεσµατικότητας
των δοµών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς όφελος
τόσο του κρατικού προϋπολογισµού –και µίλησα για το δηµοσιονοµικό όφελος- όσο και των δικαιούχων σύνταξης πολιτών. Προς
την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουµε να αναζητούµε τις βέλτιστες
λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό
269/18-9-2012 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου
προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σχετικά µε την πορεία εφαρµογής του Ειδικού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη «Διοικητική Μεταρρύθµιση
2007-2013».
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής κ. Προκόπης Παυλόπουλος να πάρει το λόγο, για δύο λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ασκώ αυτόν
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο µέσω της επίκαιρης ερώτησης που
κατέθεσα για το πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθµιση» όχι για
τα πεπραγµένα τα δικά σας. Και του το οφείλω να το πω. Ζητώ
από την Κυβέρνηση για ένα τεράστιας σηµασίας πρόγραµµα, το
οποίο χάθηκε στην κυριολεξία στο δρόµο, να µου πει τι συνέβη
τα τρία χρόνια που πέρασαν. Και το συνιστώ στην Κυβέρνηση και δεν αποτελεί πράξη, αν θέλετε, στείρας αναφοράς στο παρελθόν για το «θεαθήναι τοις ανθρώποις»- κάθε φορά να λέει τι
είναι εκείνο που παρέλαβε, τι είναι εκείνο που είναι υποχρεωµένη να κάνει σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και τι συνέβη εδώ
και τρία ολόκληρα χρόνια. Αλλιώς, κύριε Υπουργέ, σας το ξαναλέω, επειδή ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα περνάει γρήγορα,
εάν η Κυβέρνηση επωµιστεί όλες αυτές τις αµαρτίες, όπως
αυτήν που θα εξηγήσω τώρα, σε λίγο θα λέει ο κόσµος απ’ έξω:
«Τα ίδια είναι και οι δύο το ίδιο φταίγανε, οι δύο κυβερνήσεις».
Είναι λάθος αυτό, γιατί δεν είναι δικές σας οι αµαρτίες.
Πρόκειται, κύριοι συνάδελφοι, για ένα από τα σπουδαιότερα
προγράµµατα στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο ΕΣΠΑ. Το
είχαµε πάρει µε πολύ κόπο, 631 εκατοµµύρια ευρώ για τη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας µε σύµβουλο τον ΟΟΣΑ. Το καταφέραµε και το πήραµε. Το εξειδικεύσαµε σ’ ελάχιστο χρονικό
διάστηµα µέσα σε δεκατέσσερις – δεκαπέντε µήνες. Είναι εδώ
το πρόγραµµα ολόκληρο -το επανακαταθέτω και πάλι στα Πρακτικά- όπου είναι οι οκτώ θεµατικές ενότητες, τα έργα-σηµαίες,
είκοσι τον αριθµό, εξειδικευµένο κατά 35% και είκοσι επτά προκηρύξεις που είχαν γίνει ήδη µέσα σε λίγους µήνες. Απ’ όλα αυτά
τα οποία ψάχνει η Κυβέρνηση να κάνει τώρα θα πω στη δευτερολογία µου τι είναι εκείνο το οποίο µπορούσαµε να είχαµε κάνει
προ πολλού, µε κοινοτικούς πόρους και σύµβουλο τον ΟΟΣΑ και
πώς το είχαµε προγραµµατίσει. Το απευθύνω προς όλους εκείνους που µας λένε: «Τι κάνατε ως κυβέρνηση Καραµανλή για την
επανίδρυση του κράτους;».
Και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί έγιναν τότε. Έγιναν,
διότι φρόντισα πρώτα ως Υπουργός και ως κυβέρνηση τότε, να
τελειώσουµε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διότι ξέρετε πολύ
καλά ότι η Ελλάδα το 2004 ήταν ηλεκτρονικά αναλφάβητη από
πλευράς Δηµόσιας Διοίκησης. Μέσα σε πεντέµισι χρόνια η Ελλάδα απέκτησε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το πρόγραµµα «Σύζευξις» και το «Ερµής». Από τότε δεν έχει µπει ούτε ένα ιώτα στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μου βγήκε µόνο ο κ. Παπανδρέου
µε τον κ. Ραγκούση να λένε ότι έκαναν το πρόγραµµα «Διαύγεια»,
που ήταν εδώ προγραµµατισµένο και, βεβαίως, αφού βρήκαν την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας έτοιµη. Έκτοτε, τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πω στη δευτερολογία µου -και αξίζει τον κόπο να το δει κανείς- ποια ήταν τα κυριότερα έξι σηµεία που περιείχε αυτό και
που, αν είχαν γίνει τότε, για κανένα από αυτά που τώρα µας ζητάει η τρόικα να κάνουµε -και που είναι ανέξοδα να τα κάνουµε-
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δεν θα ήµασταν υπόλογοι. Γι’ αυτά δεν θα απολογηθεί κανείς επιτέλους; Και µιλώ πολιτικά για να µην παρεξηγούµαι. Τρία ολόκληρα χρόνια τίποτα.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου και συγγνώµη για την
υπέρβαση του χρόνου µου, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Προκόπης Παυλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης να απαντήσει για τρία λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, µου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για το πού
βρίσκεται σήµερα η πραγµατικά πολύ κρίσιµη αυτή πρωτοβουλία
για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία που οδήγησε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθµιση» και βέβαια η εξέλιξη που είχε το πρόγραµµα
αυτό ως σήµερα.
Δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν. Αυτό που έχει σηµασία είναι
να δούµε τη σηµερινή κατάσταση και τι µπορούµε να κάνουµε
από εδώ και πέρα. Πρέπει να πω ότι πιστεύω πως αυτό το τόσο
σηµαντικό, το τόσο κρίσιµο για την πορεία της Δηµόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, πρόγραµµα, έχει ακόµα την ευκαιρία να παραγάγει τα αποτελέσµατα για τα οποία αρχικά σχεδιάστηκε.
Το πρόγραµµα ξεκίνησε, όπως λέτε, στα 631 εκατοµµύρια
ευρώ µε τον ανασχεδιασµό που έγινε όταν η κοινοτική συµµετοχή έπρεπε να φτάσει στο 85%. Έφτασε στα 594 εκατοµµύρια
και παραµένει ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα. Θα σας κουράσω
ίσως µε µερικούς αριθµούς αλλά δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Όταν παραλάβαµε αυτό το πρόγραµµα –συγκεκριµένα στο
τέλος Ιουλίου αλλά και σήµερα δεν είναι πολύ διαφορετική η εικόνα- η απορρόφηση έφτανε µόλις το 13% -οφείλω να το πω
αυτό- όταν ο εθνικός µέσος όρος για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ ήταν 41%. Έχουν προκηρυχθεί ως σήµερα
έργα ύψους 276 εκατοµµυρίων, δηλαδή 46% περίπου του προγράµµατος.
Πρέπει να πω ότι και αυτό το πρόγραµµα, όπως όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ αλλά αυτό περισσότερο από τα υπόλοιπα,
παρουσιάζει πολύ µεγάλα ποσοστά εντάξεων και όσο πηγαίνουµε προς την υλοποίηση, τόσο κατεβαίνουν τα ποσοστά για
να φτάνουµε στο σηµείο να ξεκινάµε εδώ από υπερδεσµεύσεις
–έχουµε προσκλήσεις που φτάνουν στο 137% του προγράµµατος- και τελικά να έχουµε απορρόφηση της τάξεως του 13%.
Αυτήν τη στιγµή µε βάση την ανάλυση της Εθνικής Υπηρεσίας
Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης περί τα 159 εκατοµµύρια από το πρόγραµµα αυτό, κρίνονται ότι είναι σε κίνδυνο απένταξης ή µη απορρόφησης, πιο σωστά.
Εν όψει αυτού του κινδύνου, κάναµε µια προσπάθεια, σε συνεννόηση µε την Εθνική Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου
Ανάπτυξης, να αναδιατάξουµε το πρόγραµµα. Ζητήσαµε εµείς
να µεταφερθούν 82 εκατοµµύρια ευρώ σε άλλο πρόγραµµα του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, στο ΕΠΑΝΑΔ, για δράσεις που
θα στηρίξουν την απασχόληση των ανέργων νέων, δράσεις που
έχουν γρήγορη απορρόφηση και µπορούν να µας διορθώσουν
σε µεγάλο βαθµό τη συνολική απορρόφηση και να έχουν και ένα
πρακτικό αποτέλεσµα.
Παράλληλα ανασχεδιάζουµε τα ίδια τα ενταγµένα έργα, ούτως
ώστε να περιορίσουµε προϋπολογισµούς σε πιο ρεαλιστικά δεδοµένα, εξοικονοµώντας περίπου 50 εκατοµµύρια που µπορούν
να πάνε για να καλύψουν το κενό που θα δηµιουργηθεί από τη
µεταφορά των πόρων.
Πέραν αυτού, σε συνεννόηση µε τους τελικούς δικαιούχους,
συζητάµε την απένταξη –εµείς οι ίδιοι- έργων της τάξεως περίπου των 20 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία ενετάχθησαν µεν, κάποια απ’ αυτά συµβασιοποιήθηκαν κιόλας, παρουσιάζουν όµως,
πέντε χρόνια µετά την έναρξη του προγράµµατος, µηδενική
απορρόφηση και κάποια απ’ αυτά δεν φαίνεται να είναι και αυτά
που πραγµατικά χρειάζεται η χώρα στις σηµερινές συνθήκες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη δευτερολογία µου ενδεχοµένως, θα µπορέσω να πω περισσότερα γι’ αυτά. Θα ήθελα, όµως, να τονίσω ότι σχεδιασµός
παραµένει να ολοκληρωθούν όλα τα µεγάλα έργα, τόσο της πληροφορικής που συνδέονται µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
όσο και αυτά που συνδέονται µε το σχεδιασµό και την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Όλα δε αυτά τα µεγάλα έργα θα έχουν προκηρυχθεί µέσα στο
2012. Αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Ακόµα και ο ανασχεδιασµός
των έργων, στον οποίο προαναφέρθηκα, δεν θα θίξει την ουσία
και την αποτελεσµατικότητα των έργων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παυλόπουλος για τρία λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, µίλησα,
ακριβώς επειδή κάνετε αυτήν την προσπάθεια, δηλαδή επειδή
προσπαθείτε να περισώσετε ό,τι µπορείτε. Δεν είµαι βέβαιος όµως
ότι, µε την κατάσταση που επικρατεί και µε τις δυνατότητες εθνικής συµµετοχής που έχουµε σήµερα, θα τα καταφέρετε.
Προς θεού, πείτε την αλήθεια και βγάλτε από πάνω σας µια
ευθύνη, την οποία δεν µπορείτε να φέρετε. Γιατί αν χαθούν κοινοτικοί πόροι σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα, σε σας θα ρίχνουν τις
ευθύνες. Εσείς κυβερνάτε τον τόπο. Γι’ αυτό έκανα αυτήν την
ερώτηση, ακριβώς γιατί ήξερα την απάντηση, αφού παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς το συγκεκριµένο πρόγραµµα όλα αυτά
τα χρόνια, από την αντιπολίτευση ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρέπει να ενηµερώνουµε
τη Βουλή µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θέλω να πω ότι
από τα είκοσι έργα «σηµαίες» αυτού του προγράµµατος ούτε ένα
δεν µπήκε µπροστά. Και αυτά που «έτρεξαν» δεν είχαν καµµία
σχέση µε το αρχικό πρόγραµµα. Ήταν η αµηχανία τους να απορροφήσουν οτιδήποτε µπορούσαν, αλλά χωρίς κανέναν προγραµµατισµό.
Αναφέρω έξι σηµεία µόνον του αρχικού προγραµµατισµού, τα
οποία ήταν έτοιµα να αρχίσουν και τα σταµάτησαν. Πρώτον, ναι
ή όχι, κύριε Υπουργέ, ένας από τους µεγαλύτερους άξονες αφορούσε την περαιτέρω ανάπτυξη της «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», δηλαδή την
περαιτέρω, αν θέλετε, προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όχι µόνο µέσω του προγράµµατος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που σηµαίνει
οριζόντια ηλεκτρονική διασύνδεση της Δηµόσιας Διοίκησης,
αλλά και του «Ερµής»; Που σηµαίνει τη δυνατότητα του πολίτη
να επικοινωνεί, να ενηµερώνεται ευθέως και να κάνει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του; Ούτε µία γραµµή δεν έχει µπει από τότε,
ενώ το πρόγραµµα αυτό σήµαινε ότι σήµερα θα είχαν ολοκληρωθεί όλα αυτά. Δηλαδή η ηλεκτρονική επικοινωνία του πολίτη,
για να µην µπαίνει χέρι πουθενά, από τις εφορίες µέχρι οπουδήποτε, και για να µην υπάρχει ο ενδιάµεσος και το «φακελάκι». Και
τώρα βολοδέρνουµε!
Δεύτερον, τα «one stop shop» µέσω των ΚΕΠ. Πού είναι τα
ΚΕΠ, κύριε Υπουργέ; Πώς τα άφησε η κυβέρνηση Καραµανλή
και πού είναι σήµερα; Καταρρέουν, ναι ή όχι; Σε ποιο σηµείο βρίσκεται το θέµα το οποίο σχετίζεται µε την επιτάχυνση των πιστοποιητικών; Ακούγατε την ερώτηση προς τον κ. Σταϊκούρα
προηγουµένως. Είναι αιώνιο το πρόβληµα! Κατά 50% ήταν προγραµµατισµένο να µειωθεί ο χρόνος. Δεν έγινε τίποτα.
Οι συγχωνεύσεις ήταν από τα «έργα-σηµαίες», ναι ή όχι; Αυτό
δεν µας ζητάνε σήµερα; Θα µου πείτε: τι έκανε η Κυβέρνηση Καραµανλή; Εκατόν δεκαέξι ταµεία είχε βρει και χωρίς να είναι υποχρεωµένη από καµµία τρόικα πήγε και τα έκανε δεκαέξι. Και
ξεκινήσαµε να συγχωνεύσουµε ή να καταργήσουµε άλλους διακόσιους πενήντα φορείς το Μάιο του 2009. Τι έγινε; Όσον αφορά
αυτούς τους διακόσιους πενήντα φορείς που προγραµµατίσαµε
και τους ανακοινώσαµε, τι συνέβη αυτά τα τρία χρόνια; Και τώρα
τρέχουµε να συγχωνεύσουµε τι;
Θέµα αξιολόγησης προσωπικού: Ήταν βασικός άξονας η αξιολόγηση, χωρίς να µας το ζητάει καµµία τρόικα, διότι υπήρχε
ανάγκη εκσυγχρονισµού του ελληνικού κράτους, ναι ή όχι;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δυο τοµείς τεράστιας σηµασίας.
Το ζήτηµα του Υπουργείου Υγείας, όλο το ζήτηµα το οποίο σχετιζόταν µε το φάρµακο, ήταν «έργο-σηµαία», ναι ή όχι; Πώς τρέχουµε τώρα για τον ΕΟΠΥΥ και τι γίνεται; Από τότε φαίνονταν
αυτά. Τα ξέραµε, τα είχαµε δει και δεν τα αφήσαµε να λιµνάσουν.
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Όµως τα παράτησαν στην κυριολεξία και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο.
Τέλος, είναι και το ζήτηµα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο µεγαλύτερος άξονας ήταν αυτός, προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, το θέµα του εξορθολογισµού των ασφαλιστικών
ταµείων που εν τω µεταξύ είχαν συγχωνευθεί, ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν µετά τη συγχώνευση καλύτερα. Και -το
κυριότερο- η επιτάχυνση της έκδοσης των πιστοποιητικών και
ιδίως των συντάξεων κατά 50%, µαζί µε τη µείωση του διοικητικού κόστους, που ήταν ένα άλλο «έργο-σηµαία». Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Κι αυτά –το τονίζω- µε 631 εκατοµµύρια ευρώ που
πήραµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σύµβουλο τον ΟΟΣΑ,
έτοιµα να γίνουν. Επί τρία χρόνια ο κ. Ραγκούσης «µεταρρύθµιζε»
τη δηµόσια διοίκηση µέσω του «Καλλικράτη», για να καταρρέει
σήµερα και η τοπική αυτοδιοίκηση! Και δεν µιλάει κανείς γι’ αυτό.
Σας το είπα ότι σε λίγο θα λένε: «τα δύο µεγάλα κόµµατα, που
έφεραν τον τόπο εδώ που τον έφεραν». Δεν είναι όµως έτσι. Δεν
ξέρω αν ορισµένοι ανέχονται να λέγεται αυτό, αλλά εγώ δεν πρόκειται να το ανεχθώ. Και θα το επισηµαίνω στη Βουλή, µε κάθε
ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Βολουδάκης για τρία λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, κατανοώ την αγωνία σας. Είναι απολύτως κατανοητή,
γιατί είναι δικός σας ο σχεδιασµός στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθµιση», αλλά και γιατί, µιας και µιλάµε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το πιο σηµαντικό έργο
που έχει γίνει, που ακόµη ούτε έχει αξιοποιηθεί όσο πρέπει ούτε
είναι κι όσο πρέπει γνωστό, είναι η εθνική διαδικτυακή πύλη, ο
«Ερµής», που έγινε επί των ηµερών σας. Σας διαβεβαιώ όµως και
πάλι ότι τίποτα από τα σηµαντικά δεν θα χαθεί, κανένα από τα
µεγάλα έργα δεν θα χαθεί.
Δεν έχω το χρόνο να µιλήσω εκτενώς για όλα όσα αναφερθήκατε, αλλά θα ήθελα επιγραµµατικά να αναφέρω ποια είναι τα
έργα στα οποία ρίχνουµε όλο το βάρος µας, ούτως ώστε να µην
χαθούν, έστω και µε τις σηµερινές συνθήκες, έστω κι αν σήµερα
καλούµαστε να απορροφήσουµε σε δύο χρόνια το 87% του προγράµµατος, όταν σε πέντε χρόνια απορροφήθηκε το 13%. Νοµίζω ότι οι αριθµοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Ακόµη κι αν βάλουµε
και την παράταση του προγράµµατος, και πάλι η σύγκριση των
ρυθµών είναι συντριπτική. Είναι γεγονός ότι πέρασε πολύς χρόνος και θα έπρεπε να υπάρχει πολύ γρηγορότερη απορρόφηση.
Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία κάνατε
ειδική αναφορά, το µεγάλο έργο της διαχείρισης των σχέσεων πολίτη-κράτους, αυτό που ονοµάζεται µε το αγγλικό ακρωνύµιο CRM
και το οποίο θα πατήσει πάνω στην υποδοµή του «Ερµή», της εθνικής διαδικτυακής πύλης, είναι πρώτη προτεραιότητα.
Ήδη δουλεύουν οµάδες εργασίας και, όπως είπα και πριν, θα
έχει προκηρυχθεί εντός του έτους το ίδιο το έργο για την ηλεκτρονική διαχείριση των δηµοσιονοµικών, για την ηλεκτρονική
συνεργασία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε τα Υπουργεία, αυτό που ονοµάζεται ERP.
Ακόµα, η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού που θα πηγαίνει χέρι-χέρι µε την προσπάθεια της αξιολόγησης των στελεχών
είναι επίσης ένα από τα έργα που εντός του έτους θα έχει προκηρυχθεί και βέβαια και στον τοµέα των υποδοµών η ενιαία βάση
δεδοµένων, το κοινό Data Centre –έτσι λέγεται και στη δική µας
πρακτική- το έργο που έχει ονοµαστεί G-Cloud και αφορά τη δηµιουργία µιας κοινής βάσης δεδοµένων για όλο το δηµόσιο, όπου
θα δηµιουργηθεί και η σκληρή υποδοµή, αλλά και η υπολογιστική
υποδοµή πάνω σε αυτό, ώστε να µπορεί το δηµόσιο να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται δεδοµένα κατά ενιαίο τρόπο.
Και βέβαια, δεν ξεχνάµε τα έργα, που δεν είναι έργα πληροφορικής, έχουν όµως πολύ µεγάλη σηµασία για την αναδιοργάνωση του κράτους, όπως είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, οι
συµφωνίες-πλαίσιο για τη µελέτη και την εφαρµογή των έργων
των καταργήσεων και συγχωνεύσεων των φορέων, το επιτελικό
κράτος και άλλα πολλά.
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Είναι γεγονός ότι βρισκόµαστε σήµερα σε µια πολύ δύσκολη
συγκυρία. Έχουµε όµως τη δυνατότητα, απλουστεύοντας διαδικασίες και επανασχεδιάζοντας τα ίδια τα προγράµµατα σε προϋπολογισµούς που θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τους και τις σηµερινές
συνθήκες της αγοράς που επιτρέπουν και µειώσεις κόστους, να
πετύχουµε –µε αυτά τα δεδοµένα- την υλοποίηση των σηµαντικών έργων µέσα στο χρόνο και να είστε βέβαιος ότι εργαζόµαστε
προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουµε ότι ναι, µπορούµε να
πετύχουµε να µην χαθεί κανένα από τα σηµαντικά έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Φίλιππος Σαχινίδης και Αλέξανδρος Δερµεντζόπουλος
ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα ακόλουθα:
Η δεύτερη µε αριθµό 277/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλεξίου Μητρόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθεµατικά των
Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση για την καταβολή των
συντάξεων του 2012, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 255/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τήρηση κανόνων στη ρύθµιση δανείων
ιδιωτών από τις τράπεζες, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 291/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία
έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος
- Χρυσή Αυγή», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 285/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τους ελέγχους «πόθεν έσχες» και τη φορολόγηση των χρηµάτων
που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς
«επώνυµους», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 289/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 278/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
εξωδικαστική συµφωνία του Ελληνικού Δηµοσίου µε την εταιρεία
“SIEMENS”, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 274/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Μελά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 290/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σχολικών επιτρο-
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πών από τον κρατικό προϋπολογισµό, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 273/18-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραχώρηση συντήρησης και
εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ µε µια διαπίστωση, ότι η Εγνατία Οδός
είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και ίσως το µοναδικό ολοκληρωµένο έργο στην κατηγορία των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων,
ένα στολίδι το οποίο άλλαξε την οικονοµία και την ψυχολογία των
κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας.
Τον τελευταίο καιρό µαθαίνουµε ότι υπάρχει πρόθεση από µεριάς της Κυβέρνησης να παραχωρηθεί, όπως ήδη δηλαδή έχει
παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός ΑΕ, στο ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί
στους ιδιώτες. Οφείλουµε να κάνουµε µια διαπίστωση -και να
µας πείτε αν συµφωνείτε σε αυτό- ότι δηλαδή αυτή η ανώνυµη
εταιρεία έχει αναπτύξει ιδιαιτέρως επιτυχηµένα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, έχει αναλάβει επιτυχώς τη συντήρηση του έργου,
έχει αναλάβει επιτήρηση και δηµιουργία άλλων έργων –ιδιαίτερα
στα νησιά- και εξυπηρετεί ως επί το πλείστον τις δανειακές υποχρεώσεις της, παρά το γεγονός ότι ακόµα δεν έχει µπει παρά µονάχα ένας σταθµός διοδίων στην Εγνατία Οδό.
Την ίδια στιγµή θα θέλαµε να πληροφορηθούµε ποιες είναι οι
προθέσεις της Κυβέρνησης. Πρώτ’ απ’ όλα για τη µορφή της παραχώρησης. Δεύτερον, εάν θα έχουµε κι εδώ την περίπτωση της
καλής και της κακής εταιρείας. Καλή εταιρεία στην προκειµένη
περίπτωση προφανώς είναι µια καλή εταιρεία που θα εισπράττει
τα διόδια και κακή εταιρεία ενδεχοµένως να είναι µια κακή εταιρεία που θα έχει µόνο τα χρέη της ανώνυµης εταιρείας, της
Εγνατίας.
Επίσης, να µάθουµε τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους και να
µας επιβεβαιώσετε ή να µη µας επιβεβαιώσετε αυτόν το σχεδιασµό τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει, τι θα γίνει µε τις
θέσεις εργασίας. Και πως είναι δυνατόν µια υγιής και µε καλά οικονοµικά στοιχεία εταιρεία να βαδίζει στην κατηγορία της µετακίνησης στους ιδιώτες, όταν θεωρούµε ότι άλλα πράγµατα στην
κατηγορία των δηµοσίων έργων ίσως να έπρεπε να έχουν προηγηθεί, ασφαλώς και για την Εγνατία Οδό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης, έχει το λόγο να απαντήσει για
τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας στις διαπιστώσεις που κάνετε για την Εγνατία. Πράγµατι, άλλαξε προς
το καλύτερο, θα έλεγα, προς το πολύ καλύτερο τις περιοχές από
όπου διέρχεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η Ήπειρος. Από το 2009, που παραδόθηκε το σύνολο της Εγνατίας
Οδού στην κυκλοφορία και µετά άλλαξε προς το καλύτερο η
µοίρα αυτού του τόπου.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω, ότι δεν ξεκίνησε πρόσφατα -είπατε ότι ακούγεται τελευταία το θέµα της ιδιωτικοποίησης της
Εγνατίας- αλλά το θέµα αυτό ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από το
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
που έχει ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο µε το ν.3985/
2011.
Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου προτίθεται να προχωρήσει στη διοργάνωση διεθνούς διαγωνισµού για την Εγνατία Οδό θέτοντας πολύ συγκεκριµένους
στόχους, όπως είναι η διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος
µέσω της µεγιστοποίησης του οικονοµικού ανταλλάγµατος, την
εκπλήρωση από πλευράς παραχωρησιούχου των όρων και των
υποχρεώσεων που θα θέτει η συγκεκριµένη σύµβαση και την
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πλήρη κάλυψη από πλευράς παραχωρησιούχου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του έργου µέσω προφανώς των διοδίων τα οποία θα εισπράττονται.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει µε πλήρη διαφάνεια στην υλοποίηση του διαγωνισµού µε στόχο την προσέλκυση αξιόπιστων
επενδυτών, οι οποίοι έχουν εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων του µεγέθους της Εγνατίας Οδού.
Σας αναφέρω ότι η σύναψη της σύµβασης προβλέπεται να εγκριθεί κατ’ αρχάς –εφόσον πάνε όλα καλά- από το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εγνατίας και στη συνέχεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δεν τίθεται θέµα καλής ή κακής εταιρείας, όπως είπατε. Η
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» υλοποιεί σήµερα έργα. Αναφέροµαι για παράδειγµα στους κάθετους άξονές της, η ολοκλήρωση των
οποίων προβλέπεται να γίνει µέχρι το 2015 στο σύνολό τους. Σηµαντική είναι η παρουσία της εταιρείας και στα Βαλκάνια, ουσιαστικά στην Αλβανία και στη Σερβία, µε έργα που αφορούν κυρίως
διαχείριση οδικών αξόνων λόγω ακριβώς της εµπειρίας της
στους µεγάλους αυτοκινητόδροµους.
Αν θέλετε την άποψή µου, η Εγνατία Οδός θα έπρεπε ήδη να
έχει επεκταθεί στο εξωτερικό. Έχει τα εχέγγυα, έχει το δυναµικό,
το προσωπικό, την εµπειρία, την τεχνογνωσία να ανοιχθεί σε ολόκληρο τον κόσµο. Ενδεχοµένως άλλοι παράγοντες της στέρησαν
προς το παρόν αυτήν τη δυνατότητα.
Επισηµαίνω, ότι η Εγνατία εκµεταλλευόµενη ακριβώς αυτήν
την εµπειρία που έχει το προσωπικό της –και σας διαβεβαιώνω
ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα µε το προσωπικό της Εγνατίας σήµερα, θα δώσω και κάποια στοιχεία στην δευτερολογία µου- µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα να υλοποιεί τις δραστηριότητές
της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Μαρκόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, µου επιβεβαιώσατε τις θέσεις των εργαζοµένων, µου
επιβεβαιώσατε την απόλυτη δυνατότητα και ικανότητα της εταιρείας µε το προσωπικό το οποίο έχει, ακόµα να κάνει και έργα
και στο εξωτερικό και προφανώς µου διαψεύσατε την περίπτωση
της καλής και κακής εταιρείας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν κάνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν κάνει.
Προς το παρόν, κύριε Υπουργέ, θα σας έλεγα ότι εµένα µε ενδιαφέρουν τα έργα στο εσωτερικό. Διότι τα έργα τα οποία έχει
αναλάβει αυτή η εταιρεία και τα οποία τα έχει εν πολλοίς ξεκινήσει, είτε αφορούν κάποια έργα στα νησιά είτε την ευθύνη και παρακολούθηση του Ε65 και ιδιαίτερα του Μαλιακός-Κλειδί ύψους
1,5 δισεκατοµµυρίου, είναι έργα τα οποία σχοινοβατούν αυτήν
την περίοδο.
Επίσης, την ίδια στιγµή µε την πρόθεση της Κυβέρνησης, την
οποία µου επιβεβαιώνετε, να ιδιωτικοποιήσει την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ», δεν έχω πάρει µέχρι τώρα απαντήσεις αν η Εγνατία
θα πάει ολόκληρη µαζί µε τα έργα που έχει αναλάβει και µαζί µε
την υποχρέωση αυτού που θα πάρει την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» να
κάνει αυτά τα έργα και να βάλει προφανώς κάποιο κεφάλαιο. Η
διάχυτη αίσθηση η οποία υπάρχει -όχι µόνο στους εργαζόµενους- είναι ότι η εταιρεία αυτή θα έλθει να κάνει µόνο τη συντήρηση και την είσπραξη των διοδίων. Δεν έχω καµµία αµφιβολία
ότι τα πάντα θα γίνουν διαφανώς -αλίµονο αν την είχα- και δεν
έχω και καµµία αµφιβολία ότι θα τα κάνετε όπως πολύ καλά ξέρετε να τα κάνετε.
Το ερώτηµα είναι, τι ακριβώς θα κάνετε; Αυτή η καινούργια
εταιρεία θα είναι αυτή που θα κάνει τους διαγωνισµούς για τους
σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων που υπολείπονται ή για
κάποιους που έχουν σχεδιαστεί, αλλά δεν έχουν ακόµη δροµολογηθεί; Θα τους κάνει η καινούργια εταιρεία ή θα τους κάνει η
υπάρχουσα εταιρεία; Και αυτοί οι σταθµοί θα µείνουν αυτόνοµοι
και θα δίνουν τα κέρδη στο κράτος ή θα πάνε στην καινούργια
εταιρεία;
Τέλος, το κυριότερο ερώτηµα απ’ όλα είναι: Για την «ΕΓΝΑΤΙΑ
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ΟΔΟΣ ΑΕ» έχουν ξοδευτεί από το κράτος 6,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Από αυτά τα 3, δηλαδή περίπου τα µισά, κατεβλήθησαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 400 εκατοµµύρια περίπου είναι
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, κυρίως για τις απαλλοτριώσεις, το 1,2 είναι από δάνεια των τραπεζών και τα υπόλοιπα από δάνεια της ΕΤΕΠ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, της οποίας η περίοδος χάριτος λήγει φέτος. Υπολείπονται επιστροφές ΦΠΑ κυρίως από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ. Υπάρχει, δηλαδή, µία
απόλυτα δαιδαλώδης και εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική κατάσταση, για την οποία προφανώς η εταιρεία δεν έχει την ευθύνη.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Με αυτήν την απόφαση την οποία
έχετε πάρει –προσωπικά δεν µου αρκεί ότι ψηφίστηκε από τη
Βουλή, µε ενδιαφέρει το παρακάτω- τι ακριβώς προτίθεστε να
κάνετε; Δηλαδή, τι θα δώσετε, τι θα αναλάβει η καινούργια εταιρεία -µου είπατε για τους εργαζόµενους και το χειροκροτώ εφόσον έτσι είναι- ότι θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση σε µία
δύσκολη εποχή- και τι περιµένετε να κερδίσει το κράτος από
αυτήν την ιστορία; Η µεγιστοποίηση των κερδών δεν λέει τίποτα.
Επίσης, θέλω να µου πείτε, κυρίως, αν τα 700 εκατοµµύρια, τα
οποία χρωστάει σήµερα στις διάφορες τράπεζες η «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ», θα αποτελέσουν και χρέος της επόµενης εταιρείας
που θα τα αναλάβει.
Αυτό εννοώ όταν µιλώ για καλή και κακή εταιρεία. Γιατί αν είναι
αυτά να πάνε στο δηµόσιο χρέος και να δώσουµε όλα τ’ άλλα,
τότε νοµίζω ότι τα πράγµατα θα αρχίσουν να περιπλέκονται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος
Καλογιάννης για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Καλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, κύριε συνάδελφε, ότι µόλις ο
διαγωνισµός ωριµάσει, θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα θέµατα.
Σας δίνω σήµερα ορισµένα στοιχεία βασιζόµενος στα ερωτήµατα, τα οποία θέσατε στην επίκαιρη ερώτησή σας, στην κατεύθυνση να ενηµερώσω και εσάς και το Σώµα για το που βρίσκεται
η Εγνατία, ποιες είναι οι προοπτικές της και ποια είναι τα σοβαρά
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει. Δεν είναι όλα ρόδινα.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τους σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, θα σας πω ότι η διαδικασία έχει κινηθεί, έχουν δηµοπρατηθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ», βρίσκονται στη διαδικασία
κατασκευής, διότι η υποχρέωση που έχει η «ΕΓΝΑΤΙΑ» προς τους
αναδόχους, που θα λειτουργήσουν τους σταθµούς εξυπηρέτησης,
είναι να τους παραδώσει έτοιµη την υποδοµή.
Σας δίνω ένα πολύ συγκεκριµένο παράδειγµα: Στο Ελευθεροχώρι έχει δηµοπρατηθεί το έργο της τάξης των 4 εκατοµµυρίων
ευρώ. Μόλις δοθεί έτοιµο, έρχεται ο ανάδοχος και κατασκευάζει
το σταθµό, τον οποίο και θα λειτουργήσει.
Στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» έχουν δοθεί και άλλες δυνατότητες,
πέρα από τα νησιά, τα οποία αναφέρατε και καταθέτω την προσωπική µου άποψη, ότι δεν θα έπρεπε να εµπλακεί στα έργα
αυτά. Δεν είναι ο ρόλος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ να υλοποιεί
πολύ µικρά έργα στα νησιά. Κατά την άποψή µου, η «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ», όπως είπα και προηγουµένως, πρέπει να επεκταθεί
στα µεγάλα έργα όχι µόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολή,
στη Δύση, στην Ευρώπη. Έχει τα εχέγγυα. Μπορεί να το κάνει.
Σας αναφέρω ενδεικτικά, αναφορικά µε τα πρόσθετα έργα, ότι
µε σχετική κοινή υπουργική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών,
δόθηκε η δυνατότητα να εµπλακεί η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» στην
αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε
όλη την Ελλάδα, πλην Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Δυστυχώς επί ενάµιση περίπου χρόνο, µόλις δέκα δήµοι σε
όλη τη χώρα, προσέτρεξαν στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, για να τους προσφέρει την τεχνική υποστήριξη που είναι αναγκαία για αυτό το
θέµα.
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Στην ΕΓΝΑΤΙΑ σήµερα, εργάζονται, αγαπητέ συνάδελφε, διακόσιοι είκοσι επτά υπάλληλοι, εκατόν δεκαεπτά µηχανικοί και
εκατόν δέκα διοικητικοί υπάλληλοι. Ένας µηχανικός προς ένα διοικητικό υπάλληλο είναι η αντιστοιχία, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Έχουµε εξαιρετική συνεργασία µε τους εργαζοµένους τής
ΕΓΝΑΤΙΑΣ, όπως και µε το διοικητικό της συµβούλιο.
Σε ό,τι αφορά τα χρέη της εταιρείας, θέλω να πω ότι οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης της ανώνυµης εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» µέχρι σήµερα, εµφανίζουν
ζηµιές, οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το ελληνικό δηµόσιο.
Αυτός είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας, που κρίνει το
µέλλον της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 292/18-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και
την αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Δηµήτριος Κουκούτσης
για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά από το σχετικό αίτηµα της ελληνικής
Βουλής προς την Ένωση Ελβετικών Τραπεζών για το άνοιγµα
των λογαριασµών Ελλήνων πολιτικών στην Ελβετία, η απάντηση
ήταν αρνητική. Η αρνητική επιστολή δόθηκε στη δηµοσιότητα
προ ηµερών. Προϋπήρχε όµως για διάστηµα πέντε, έξι µηνών
στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
Ας σηµειωθεί βέβαια, ότι η εν λόγω άρνηση είχε γνωστοποιηθεί προς τη Βουλή µε δύο e-mails, το πρώτο στις 25 Απριλίου
και το δεύτερο στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ενώ η επίσηµη έγγραφη απάντηση απεστάλη στις 24 Ιουλίου 2012 και παρελήφθη από τη Βουλή αντιστοίχως, τρεις µέρες αργότερα.
Για να δοθεί, βέβαια, λένε οι Ελβετοί, το οποιοδήποτε στοιχείο,
πρέπει να υπάρχει ή εισαγγελική παραγγελία ή κυρίως κάποια
υπόνοια για ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Ως εκ τούτου λοιπόν
η Βουλή µας δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάποια στοιχεία.
Φυσικά για την επιστολή των Ελβετών, θα ενηµερώθηκε και ο
τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος και άλλα σηµαίνοντα
πρόσωπα της κυβερνήσεως.
Κανείς όµως δεν είπε τίποτα τότε στον ελληνικό λαό, αλλά συνέχισαν να τον εµπαίζουν, µιλώντας για κάθαρση, για άµεση τιµωρία όλων των εµπλεκοµένων, για την πολιτική ζωή του τόπου
που έρχεται στην οµαλότητα και όλα αυτά. Ήταν ένα παραµύθι,
ένα παραµύθι, γιατί δεν ήθελαν να δηµιουργήσουν µαύρες σκιές
στην κυβέρνηση Παπαδήµου, µια κυβέρνηση η οποία έπρεπε να
πει όλα τα «ναι» στους τοκογλύφους και σε όλους αυτούς που
ταλανίζουν τη χώρα µας.
Υπενθυµίζω ότι το όλο θέµα ξεκίνησε από τον κ. Ζησιάδη, έναν
ελληνικής καταγωγής Βουλευτή του ελβετικού Κοινοβουλίου, ο
οποίος είπε ότι κάποια στιγµή, η Ελλάδα πρέπει να ψάξει για καταθέσεις πολιτικών στην Ελβετία. Μετά από σχετική εντολή του
Υπουργείου Οικονοµικών έγινε µία έρευνα, η οποία αποκάλυψε
ότι σαράντα ονόµατα περίπου, Ελλήνων πολιτικών είχαν εµπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Μιλάµε για εµβάσµατα, µιλάµε για καταθέσεις, που είναι άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του
εξωτερικού, ενώ λέγεται ότι πολλά χρήµατα φυγαδεύτηκαν και
από το κατάστηµα της τράπεζας, το οποίο βρίσκεται µέσα στο
κτήριο της Βουλής. Έγινε η ταυτοποίηση.
Αργότερα, η νέα Βουλή που προέκυψε από τις διπλές εκλογές
δεν έδειξε ιδιαίτερη σπουδή, για να αποκαλύψει το όλο θέµα
ούτε όµως, αναζήτησε τρόπους, για να βρεθεί λύση µε τις ελβετικές τράπεζες.
Ουσιαστικά λοιπόν ποτέ δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να
χυθεί άπλετο φως στις αποκρυπτόµενες καταθέσεις πολιτικών
στην Ελβετία.
Φθάσαµε στο σηµείο, µέχρι και ο Πρόεδρος της γερµανικής
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οµοσπονδιακής Βουλής κ. Νόρµπερτ Λάµπερτ να στείλει επιστολή στον κ. Πετσάλνικο και να ζητήσει εξηγήσεις από την ελληνική Βουλή για το θέµα, λέγοντας ότι οι Γερµανοί Βουλευτές
είναι αναστατωµένοι µε την είδηση περί διαφυγής κεφαλαίων στο
εξωτερικό από Έλληνες Βουλευτές. Παρακαλούσε τον κ. Πετσάλνικο να υποδείξει τρόπους εξάλειψης των αντιδράσεων, οι
οποίες εκφράστηκαν από Γερµανούς Βουλευτές.
Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός ποιος ο λόγος της καθυστερηµένης ενηµέρωσης του ελληνικού λαού, για την αρνητική
απάντηση της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών και ουσιαστικά,
ποιες σκοπιµότητες κρύβονται πίσω από αυτήν την κίνηση.
Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει για τη διαλεύκανση αυτού
του µείζονος ζητήµατος και κυρίως, για την αναζήτηση του «µαύρου» χρήµατος, που προήλθε από παράνοµες δοσοληψίες πολιτικών και κυβερνητικών παραγόντων, τις τελευταίες δεκαετίες
και που στο µεγαλύτερο µέρος του βρίσκεται σε τράπεζες του
εξωτερικού και ασφαλώς, όχι µόνο της Ελβετίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το
εν λόγω ζήτηµα που θέσατε, δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Τα ζητήµατα των λογαριασµών των Ελλήνων Βουλευτών,
καθώς και το αίτηµα που ετέθη στην Ένωση των Ελβετών Τραπεζιτών, αφορούν την επιτροπή, που προβλέπεται εκ του ν.
4065/2012, που αφορά τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων,
η οποία αποτελείται από Βουλευτές όλων των κοµµάτων, δικαστικούς και καθηγητές.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε προτεί νει τη σύσταση αυτής της επιτροπής από το 2010, µε πρωτοβουλία του ιδίου του σηµερινού Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά. Να σηµειώσω επίσης ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ από τις
ελληνικές δικαστικές αρχές µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
αίτηµα δικαστικής συνδροµής προς τις ελβετικές τράπεζες για
το άνοιγµα λογαριασµών Ελλήνων Βουλευτών.
Ωστόσο, σεβόµενος τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, οφείλω να
επαναλάβω τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών Κοµµάτων και
Βουλευτών, κ. Θανάση Νάκου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο ανακοινωθέν, από 14 Σεπτεµβρίου 2012, δελτίο Τύπου.
Το περιεχόµενο της προαναφερόµενης δήλωσης έχει ως εξής:
«Την Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου συνεκλήθη σε πρώτη συνεδρίασή
της η διευρυµένη Επιτροπή για τον έλεγχο των οικονοµικών των
Βουλευτών και των διατελεσάντων Υπουργών και Υφυπουργών
από το 1974 µέχρι σήµερα, όπως ο νόµος ορίζει. Κατά τη συνεδρίαση, µεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος της επιτροπής ενηµέρωσε τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, τους δικαστικούς και
τους καθηγητές που µετέχουν στην επιτροπή για την ύπαρξη επιστολής της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών, αντίγραφο της οποίας
δόθηκε σε όλους την επόµενη µέρα. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος
όχι µόνο δεν απέκρυψε την ύπαρξη της επιστολής, αλλά αντίθετα
τη γνωστοποίησε και την κοινοποίησε στα µέλη της επιτροπής
στην πρώτη της συνεδρίαση.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σηµειώνω βέβαια και εγώ ότι στην εν λόγω Επιτροπή Ελέγχου
των Οικονοµικών των Κοµµάτων και των Βουλευτών συµµετέχει
και Βουλευτής εκπρόσωπος του κόµµατός σας, στον οποίο γνωστοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε αντίγραφο της επίµαχης επιστολής, κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
Να υπογραµµίσω βεβαίως, τι ισχύει σήµερα. Αυτή η υπόθεση
βρίσκεται στο γραφείο εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος, ο
οποίος ήδη ασχολείται µ’ αυτό το ζήτηµα. Συγκεκριµένα, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος κ. Πεπόνης, µε το από 219-2012 και αριθµό πρωτοκόλλου 1257 έγγραφό του, µας
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ενηµέρωσε ότι αναφορικά µε το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησής σας, έχει παραγγείλει ποινικές προκαταρκτικές εξετάσεις,
που αφορούν εµβάσµατα στο εξωτερικό, φορολογουµένων στην
Ελλάδα προσώπων, οι οποίες έχουν ανατεθεί και διεξάγονται
από το ΣΔΟΕ όπου και βρίσκονται εν εξελίξει.
Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε, ποινικά κολάσιµες, πράξεις, δεν χρειάζεται να τονίσω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σχετικά τώρα µε το δεύτερο ερώτηµα που θέτετε, πέρα από
τη δικαστική διερεύνηση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, να επαναλάβω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει την άµεση διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης και ότι όλοι οι µηχανισµοί και οι
υπηρεσίες είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης για να διευκολύνουν την έρευνα.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση κινείται για
τη διαλεύκανση των υποθέσεων διακίνησης «µαύρου» χρήµατος
προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό και µε αφορµή την
υπόθεση που ανέκυψε από τον έλεγχο πολιτικών προσώπων από
το ΣΔΟΕ, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς πρόσφατα ζήτησε
από τον Υπουργό Οικονοµικών να µεταβιβαστεί ο φάκελος του
ΣΔΟΕ µε τα στοιχεία των πολιτικών προσώπων που φέρονται να
ελέγχονται στον εισαγγελέα, µαζί µε πλήρη καταγραφή της κατάστασης.
Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονοµικών της Βουλής έχει
ήδη ζητήσει από το ΣΔΟΕ να της δοθούν τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή της η εν λόγω Υπηρεσία, για να προχωρήσει και
αυτή στο δικό της κατά νόµο προβλεπόµενο έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Θα µου επιτρέψετε και εµένα να συµπληρώσω κάτι ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Ο κ. Γρέγος είναι µέλος της επιτροπής.
Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, επειδή το θεώρησα σηµαντικό, γνωστοποίησα στα µέλη της επιτροπής την επιστολήαπάντηση της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών. Δόθηκε και στη
δηµοσιότητα, όπως και όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα.
Άρα, λοιπόν, ενήργησα θεσµικά. Θα µπορούσαν να είναι µερικές
µέρες πιο πριν, αλλά θεωρούσα ότι πρώτα έπρεπε να ενηµερωθεί
η επιτροπή κι όχι ο Τύπος. Στο γιατί παρέµεινε επί µερικούς µήνες
αυτό στα συρτάρια και δεν δόθηκε στη δηµοσιότητα, δεν µπορώ
να δώσω εγώ αυτήν την απάντηση. Πιθανόν ο προκάτοχός µου σ’
αυτόν τον τοµέα να µην προλάβαινε να ενηµερώσει την επιτροπή
γιατί δεν υπήρχε η επιτροπή λόγω της διάλυσης της Βουλής, λόγω
των δύο εκλογικών αναµετρήσεων. Δεν ξέρω αν είχε τη δυνατότητα, αν είχε την επιτροπή ή δεν την είχε.
Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή του άρθρου 21 που υπάρχει
τώρα κάνει τη δουλειά της. Το πρώτο πράγµα για το οποίο ενηµέρωσε είναι αυτό. Επίσης η επιτροπή έχει εισηγηθεί για µεθαύριο Τετάρτη στην ενισχυµένη, στην πλήρη σύνθεσή της, προκειµένου να εξετάσει τις εξελίξεις σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα που
είδαν το φως της δηµοσιότητας µε τους ελέγχους που κάνει το
ΣΔΟΕ και την απάντηση του Υπουργού Οικονοµίας κ. Στουρνάρα
σε ερώτηση συναδέλφου της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Θα ενηµερωθεί η επιτροπή επίσης την Τετάρτη και εκπρόσωπός σας θα
είναι εκεί, ούτως ώστε να πάρει και αντίγραφα των απαντήσεων
που θα υπάρχουν µέχρι τότε.
Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προς θεού, δεν
σας ψέγω. Η διαφορά είναι ότι εµείς µιλάµε για αυτό το πεντάµηνο-εξάµηνο. Δεν νοµίζω ότι χρειαζόταν ειδική επιτροπή για να
γίνει κάποια ανακοίνωση ότι ο πολιτικός κόσµος πρέπει να έχει
καθαρό το µέτωπο. Είναι απλά τα πράγµατα. Προς θεού, εµείς
λέµε ότι η ανακοίνωση έγινε τώρα, αλλά εδώ και πέντε-έξι µήνες
υπήρχε το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό όµως δεν αφορά
τη σηµερινή ηγεσία, ούτε του Υπουργείου ούτε την ηγεσία της
επιτροπής του άρθρου 21. Αφορά κάποιους οι οποίοι δεν είναι
σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν είναι πλέον Βουλευτές και δεν µπορούν να απαντήσουν στο γιατί το καθυστέρησαν.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ούτε κι εµείς τότε ήµασταν εδώ,
κύριε Πρόεδρε. Εµείς όµως πρέπει να πούµε τον πόνο του λαού
µας, κάπου πρέπει να τον πούµε έστω και τώρα έστω και αργά.
Ο ελληνικός λαός βέβαια έχει παράπονα από τις κυβερνήσεις
του. Έχει όµως κι ένα σηµαντικό παράπονο. Στη χώρα µας έχουν
ψηφιστεί πολλοί νόµοι, έχουµε πολυνοµία, σύνθετοι νόµοι και
παρ’ όλα αυτά οι αρµόδιες αρχές κινούνται πολύ γρήγορα και
εύστοχα µόνο όταν είναι εναντίον των µικρών και των αδυνάτων,
ενώ κινούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς και συνήθως αναποτελεσµατικά ενάντια στους έχοντες και κατέχοντες.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, το πολιτικό ήθος είναι µία άγνωστη
έννοια στη σύγχρονη µεταπολιτευτική δηµοκρατία. Η κοινωνική
αναλγησία και ο κοµµατισµός πλήττουν την πατρίδα και το λαό µας.
Επιτέλους, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα πρέπει να βγούµε από
τη γυάλα, να δούµε τι συµβαίνει στην κοινωνία, γύρω µας, να
δούµε ότι η κοινωνία βράζει, είναι σε κατάσταση σοκ και απαιτεί
ισονοµία. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Δείτε τους µικροεπαγγελµατίες, δείτε τις οικογενειακές επιχειρήσεις που σβήνουν,
τους µισθωτούς, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, το µαρασµό της υπαίθρου, τα ναρκωτικά, τον αλκοολισµό. Στην περιφέρεια άνθρωποι είκοσι πέντε, τριάντα ετών σβήνουν µέσα στο
αλκοόλ για να κοιµηθούν κάθε βράδυ. Είναι η ελληνική πραγµατικότητα. Δεν είναι ψέµατα.
Ως πότε θα αποκοιµίζουµε όλον αυτόν τον κόσµο µέσα από το
χαζοκούτι; Δεν είναι µόνο οι πολιτικοί στο κόλπο, κύριε Πρόεδρε,
είναι και οι µεγαλοεργολάβοι, είναι οι καναλάρχες, οι δηµοσιογράφοι. Ο λαός απαιτεί κάθαρση.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, την πολιτική βούληση, έχετε το τσαγανό; Ας βγάλουµε επιτέλους τους κλέφτες στη φόρα. Δώστε
τους στους Έλληνες, δώστε τα ονόµατα, φέρτε πίσω τα κλεµµένα. Υπάρχει ένα πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο που αποτελεί για την πατρίδα µας καρκίνο. Είναι καρκίνωµα. Αν
επιθυµούµε η πατρίδα µας να ανασάνει ξανά, έχουµε ιερό καθήκον να δώσουµε τον τιτάνιο αγώνα για την εκρίζωση του καρκινώµατος αυτού από τον εθνικό οργανισµό.
Θα είναι βαρύ το µελλοντικό κατηγορητήριο, το οποίο θα τους
αποδοθεί, στα ερείπια των απατρίδων και των ξεπουληµένων.
Εµείς σαν εθνικιστικό κίνηµα, σαν Χρυσή Αυγή εδώ θα είµαστε
και θα δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι οι νέοι, οι άνθρωποι αυτοί που
στάθηκαν δίπλα µας, αυτοί που µας έστειλαν εδώ για να λέµε την
αλήθεια, αυτοί είναι που παράγουν είναι το καύσιµο της κοινωνίας και της οικονοµικής ζωής. Κάποια στιγµή να ξέρετε ότι ο
λαός µας θα επαναστατήσει. Ας φροντίσουµε να αποδοθεί δικαιοσύνη σ’ αυτόν τον τόπο. Αυτήν τη στιγµή το έχει ανάγκη ο
Έλληνας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κώστας Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, θέλω να συµφωνήσουµε σε ένα ζήτηµα και σε ένα σηµείο.
Αυτό είναι ότι η πάταξη της διαφθοράς και η αποκατάσταση του
περί δικαίου αισθήµατος οφείλει να αποτελέσει πρώτο µέληµα
όλων µας, δηλαδή και της Κυβέρνησης και των κοµµάτων αλλά
και των ίδιων των πολιτών. Πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί
αυτή η σχέση πολίτη και πολιτικού, διότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπροστά, µόνο έτσι θα µπορεί να έχει
εµπιστοσύνη ο πολίτης στη δηµοκρατικά εκλεγµένη εκάστοτε κυβέρνηση.
Κι επειδή το επισηµαίνετε, µου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω και να σας παραθέσω τις δικές µας πρωτοβουλίες, γιατί η
πάταξη της διαφθοράς δεν λύνεται ούτε µε λόγια ούτε µε ευχολόγια ούτε µε υποσχέσεις, αλλά λύνεται µε πράξεις.
Πρώτα απ’ όλα, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Υπουργός επισκεφθήκαµε από την πρώτη στιγµή τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και την προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και βέβαια µέσα στα συνταγµατικώς καθορισµένα όρια ζηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τήσαµε να συνδράµουµε ώστε γρήγορα να επιλυθούν και να διαλευκανθούν οι υποθέσεις µείζονος ενδιαφέροντος, υποθέσεις
διαφθοράς, οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και όχι
µόνο.
Προτεραιότητα είναι να διαλευκανθούν γρήγορα αυτές οι υποθέσεις. Δεν χρειάζεται να αναφέρω την πρόσφατη έκθεση του
2011 του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης αυτού του θεσµικού πλαισίου και την
καταπολέµηση της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα, που για µένα
όχι µόνο πλήττει το κράτος δικαίου αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί αυτό που είπα πριν, δηλαδή η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης πολίτη-πολιτικού.
Ως εκ τούτου το Υπουργείο πιστεύει ότι καθίσταται αναγκαίο
να διασφαλιστεί ότι τα κακουργήµατα που τελούν υπάλληλοι
στους οποίους έχει ανατεθεί προσωρινά ή µόνιµα η άσκησης δηµόσιας εξουσίας δεν θα εκδικάζονται µε τους συνήθεις ρυθµούς
απονοµής δικαιοσύνης αλλά κατά απόλυτη προτεραιότητα, σύµφωνα µε µία σαφή και εξειδικευµένη διαδικασία και µε διασφάλιση βέβαια των δικονοµικών δικαιωµάτων του κατηγορουµένου.
Επίσης, έχουµε ήδη εξαγγείλει ότι οι ποινές που θα προβλέπονται για τους επίορκους υπαλλήλους θα είναι σκληρές. Θα τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ενώ θα
επιβάλλεται και υποχρεωτική χρηµατική ποινή ίση µε το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος και µέχρι το ποσό των 150.000
ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήµατος µη αποτιµητού σε χρήµα η
χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 10.000 ευρώ
αλλά ούτε ανώτερη από 150.000 ευρώ. Αν η αξία των ωφεληµάτων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, θα επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα χρόνια καθώς και υποχρεωτική ποινή που θα
µπορεί να φτάνει από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Νοµίζω,
λοιπόν, ότι το µήνυµα είναι σαφές προς όλους.
Για µένα προβάλλει επιτακτική ανάγκη και θα προχωρήσουµε
άµεσα µε σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία θεσµοθέτησης ενός
οργάνου που θα καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει, θα διευθύνει, δηλαδή, σε προδικαστικό επίπεδο, όλους τους υπαλλήλους
που διενεργούν ανακριτικές πράξεις και σχηµατίζουν ποινικές δικογραφίες για τα κάθε είδους εγκλήµατα διαφθοράς. Αυτό το
όργανο θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας και θα υποβάλλει προτάσεις για αλλαγή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
καταπολέµηση του φαινοµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Προς αυτήν την κατεύθυνση προωθείται πολύ σύντοµα ο θεσµός του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. Στα καθήκοντα
του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς θα ανήκει η εποπτεία,
η καθοδήγηση και ο συντονισµός των ενεργειών των γενικών
κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων κατά τη διενέργεια ερευνών προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την
εξακρίβωση των αδικηµάτων αρµοδιότητάς του.
Η Κυβέρνηση αυτή, κύριε συνάδελφε, προτάσσει τα ζητήµατα
δικαιοσύνης και διαφάνειας και θα είναι σκληρή, τόσο απέναντι
στους επίορκους πολιτικούς όσο και απέναντι στους λοιπούς δηµοσίους λειτουργούς, διότι, όπως είπα και πρωτύτερα, η διαφθορά και η πάταξή της δεν αφορά µόνο τα πολιτικά πρόσωπα,
αλλά όλους τους επίορκους δηµόσιους λειτουργούς και σ’ αυτό
δίνουµε απάντηση άµεσα και αποτελεσµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.08’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

