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ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. 'Αδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ Ο.Βουδούρη και Δ.
Αυγερινοπούλου, σελ. 2230
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2227

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΝΑΚΟΣ Α. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 2215-2217
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
2217 - 2224
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 2 Οκτωβρίου 2012, σελ. 2236
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την απόσπαση της Ειδικής
Γραµµατείας από το ΥΠΕΚΑ, σελ. 2225
β) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
i) σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011, σελ. 2226
ii) σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών
επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας, σελ.
2227
γ) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των
ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων κράτησης, σελ. 2228
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από τον
κρατικό προϋπολογισµό, σελ. 2230
ε) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τις οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βεροίας σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε επίσχεση
εργασίας, σελ. 2232
στ) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
i) σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σελ. 2234
ii) σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, σελ. 2235

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
ΜΕΛΑΣ Π. ,

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση σχεδίου νόµου: Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας και
Θράκης και Επικρατείας, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση
της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής»., σελ. 2233
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σελ. 2233 - 2237
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σελ. 2227
σελ. 2227
σελ. 2227

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 2228, 2229, 2230
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 2232, 2233
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 2225, 2226
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 2229
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 2235, 2236
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2226, 2227, 2228
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2225
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 2234, 2235, 2236
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 2226, 2227
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 2234
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 2230, 2231
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε. ,
σελ. 2230, 2231
ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. ,
σελ. 2227, 2228
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 2232, 2233

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα την 1η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): 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. Επαµεινώνδα
Μαριά, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Ηρακλείου και κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Δήµος Γόρτυνας της Περιφέρειας Κρήτης αιτείται την άµεση
λήψη µέτρων για την ενίσχυση της οµαλής λειτουργίας του
Δήµου.
2) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Κατοίκων «Φανερωµένη
Δηµιουργία» Νεόκτιστων Ασπροπύργου Νοµού Αττικής καταγγέλλει την επίθεση και ξυλοδαρµό σε µαθητή δηµοτικού σχολείου από γονείς µαθήτριας Ροµά στον Ασπρόπυργο.
3) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Αλεξόπουλος παραθέτει µε επιστολή του τα προβλήµατα των χρόνιων καρκινοπαθών
ασθενών λόγω του περιορισµού των υλικών.
4) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Μανουδάκης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το ειδικό καθεστώς
επιστροφής του ΦΠΑ από τους αγρότες.
5) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας, παράρτηµα Νοµού Μαγνησίας, αιτείται την
απόσυρση των επικείµενων νέων µέτρων που αφορούν τα εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
και Σωµάτων Ασφαλείας, σχετικά µε τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την υγειονοµική τους κάλυψη.
6) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος

Μινώα Πεδιάδας Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή της
στην κατάργηση της ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου και αιτείται την παραµονή τουλάχιστον δύο υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων.
7) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι επιστηµονικοί συνεργάτες της
«Αναπτυξιακής ΛΗΝΤΕΡ A.E.» Λευκάδας αιτούνται την καταβολή
των δεδουλευµένων τους για δεκαεπτά µήνες.
8) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συµβασιούχων Εργαζοµένων Πυροσβεστικού Σώµατος των Νοµών Αργολίδας και Αρκαδίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τα επικείµενα οικονοµικά µέτρα και αιτούνται την επίλυση θεσµικών και ασφαλιστικών
θεµάτων του κλάδου.
9) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ και
Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου επισηµαίνει
την ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και προτείνει σειρά µέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία ενός λειτουργικού και δίκαιου φορολογικού συστήµατος.
10) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Θεσσαλίας αιτείται την επιχορήγηση των ερασιτεχνικών
σωµατείων
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την παρέµβαση των αρµοδίων υπηρεσιών γαι την προστασία των πολιτών από τη
διάθεση ποσοτήτων λεµονιών ακατάλληλων για την υγεία.
12) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος παραθέτει τα προβλήµατα λειτουργίας του
θεσµού των εθελοντών και αιτείται τη στήριξη της πολιτείας για
την αποτελεσµατικότητα του έργου τους.
13) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Παρανεστίου Νοµού
Δράµας αιτείται την περαιτέρω µείωση της τιµής διάθεσης των
καυσόξυλων στην περιοχή, καθώς και την άµεση χορήγηση
άδειας από το αρµόδιο δασαρχείο για την κοπή ξυλείας εκ µέ-
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ρους των κατοίκων.
14) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Δράµας αιτείται
την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου για
όσους από τους δραστηριοποιούµενους στον τοµέα των οπωροκηπευτικών είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα των αρµόδιων επιµελητηρίων.
15) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήµατος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Νοτίου
Αιγαίου αιτείται τη διατήρηση της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
16) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων του Ελληνικού Δηµοσίου εκφράζει τον προβληµατισµό του για τη ζηµία που υπέστησαν οι ιδιώτες οµολογιούχοι
από την ένταξη στο PSI και αιτείται την εξεύρεση λύσης.
17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου προτείνει την ανακεφαλαιοποίηση του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου για τη συνέχιση της αυτόνοµης πορείας του και την άµεση συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας
µας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ελλείψεις καθηγητών στο Ειδικό Γυµνάσιο της Πάτρας.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου παραθέτει απόφαση της γενικής συνέλευσης αναφορικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος και προτείνει µέτρα επίλυσής τους.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που επισηµαίνει τον κίνδυνο που
αντιµετωπίζουν οι δανειολήπτες λόγω της προτεινόµενης κατάργησης αναστολής των πλειστηριασµών.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την επίλυση των προβληµάτων κατάργησης
της ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων
αιτείται την άµεση επίλυση του προβλήµατος µετακίνησης των
µαθητών µε αναπηρία που φοιτούν στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Γόρτυνας της Περιφέρειας Κρήτης αιτείται την άµεση λήψη µέτρων για την οµαλή
λειτουργία του δήµου.
24) Η Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πρωτοβουλία Γονέων και Κηδεµόνων
Ελληνικών Σχολείων Φρανκφούρτης αιτείται την άµεση κάλυψη
µε εκπαιδευτικό προσωπικό των ελληνικών σχολείων της Φρανκφούρτης και της ευρύτερης περιοχής Έσσης στη Γερµανία.
25) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Πέλλας αιτείται την υιοθέτηση πρότασής της για
την ίδρυση σχολικής µονάδας ειδικής αγωγής στο Δήµο Σκύδρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στα οικονοµικά
προβλήµατα των εργαζοµένων στις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε διορισµό εκπαιδευτικού στη Χειµάρρα, λόγω συγγένειάς του µε πολιτικό
πρόσωπο.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πατρέων αιτείται την
απόδοση του θαλάσσιου µετώπου της Πάτρας στο Δήµο Πατρέων.
29) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Μουσουλµάνων του Έβρου αιτείται την οικονοµική της ενίσχυση για θέµατα που αφορούν τη
µεταφορά των νεκρών τους στη Θράκη, την οργάνωση συσσιτίων, καθώς και για την αγορά σχολικού υλικού.
30) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Σύκων και Ξηρών Καρπών «ΣΥΚΙΚΗ» αιτείται την
προστασία του εισοδήµατος των συκοκαλλιεργητών των Νοµών
Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, λόγω της ολικής καταστροφής που υπέστη η φετινή σοδειά.
31) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων και φορείς του δήµου αιτούνται την άµεση ανάκληση
της απόφασης που αφορά τη διακοπή λειτουργίας της ΔΟΥ Κρεστένων.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε εισβολή των
Ροµά στο κτήριο του ΙΕΚ Πάτρας, καθώς και στις ζηµιές τις
οποίες προκάλεσαν.
33) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι υπάλληλοι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κιάτου - Παράρτηµα Ξυλοκάστρου αιτούνται τη συνέχιση της λειτουργίας του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κιάτου - Παραρτήµατος Ξυλοκάστρου και πρώην παραρτήµατος Δερβενίου.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία υπάλληλοι του Παραρτήµατος
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μοιρών Νοµού Ηρακλείου αιτούνται την επέκταση του
ασφαλιστικού τοµέα ευθύνης και τη δηµιουργία παραρτήµατος
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισµένους του νότιου άξονα του Νοµού
Ηρακλείου.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε τρία τέκνα Ελλάδος αιτείται την υιοθέτηση πρότασής
της για την εξοµοίωση.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη στάση του
Υπουργού Οικονοµικών κ.Στουρνάρα απέναντι σε εκπροσώπους
της ΟΤΟΕ.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του ποδοσφαίρου.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειακός Σύµβουλος Δυτικής Ελλάδος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας αιτείται τη
δηµιουργία ΚΕΠΑ σε κάθε πρωτεύουσα νοµού.
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39) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων αιτείται τη διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας.
40) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου αιτείται να µη γίνει καµµία καινούργια επιµήκυνση στο
παρόν φορολογικό σύστηµα.
41) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι της «ΑΤΕ LEASING
A.E.» αιτούνται να έχουν παρόµοια µεταχείριση µε αυτή των εργαζοµένων της ΑΤΕ ΒΑΝΚ για λόγους ισονοµίας και δικαιοσύνης.
42) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέ-
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θεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι της «ΑΤΕ LEASING
A.E.» αιτούνται να έχουν την ίδια µεταχείριση µε αυτή των εργαζοµένων της ΑΤΕ ΒΑΝΚ.
43) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Δηµήτριος Κούβελης και Τριαντάφυλλος Δούκας αιτούνται την επίλυση θέµατος που αφορά την
εξέλιξη εκπαιδευτικών µε την ιδιότητα του απόφοιτου της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 324/23-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 83/49-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 897/21-08-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Τζάκρη Θεοδώρας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 101147/ΙΗ ΕΞ/ 95864/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5-9-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 971/23-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 101193/ΙΗ ΕΞ/
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96889/5-9-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 326/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την απόσπαση της Ειδικής Γραµµατείας Δασών από το ΥΠΕΚΑ.
Το λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 10 Αυγούστου του 2012 η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης έκανε µία ανακοίνωση, η
οποία ξένισε αρκετούς από εµάς. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση
αυτή εκδηλώθηκε η πρόθεση της Κυβέρνησης να µεταφερθεί η
Ειδική Γραµµατεία Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πίσω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θυµίζω στο Σώµα ότι η Ειδική Γραµµατεία Δασών είχε µετακινηθεί, αντιστρόφως, από την προτεινόµενη πρόθεση της Κυβέρνησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, πριν ακριβώς από δύο χρόνια. Μία κίνηση, η
οποία είχε χαιρετιστεί ως µία σωστή επιλογή, καθώς η τότε κυβέρνηση είχε κρίνει ότι µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε καλύτερα να προστατευτεί το κύριο αντικείµενο της Ειδικής
Γραµµατείας, που είναι η προστασία των δασών.
Πράγµατι θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι συντρέχουν πολλοί ουσιαστικοί λόγοι να µην προχωρήσει αυτή η διαφαινόµενη επιστροφή της Ειδικής Γραµµατείας στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Δεν θα τους αναπτύξω τώρα µε λεπτοµέρεια, καθώς
θα αναµένω την απάντηση του Υπουργείου. Θα πω µόνο ότι εξόσων έψαξα δεν βρήκα καµµία αναλυτική τεκµηρίωση, η οποία να
δικαιολογεί αυτή τη νέα διοικητική αλλαγή.
Να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια
προκειµένου η Ειδική Γραµµατεία Δασών να ενσωµατωθεί πλήρως στο νέο Υπουργείο, διότι όλοι µας γνωρίζουµε καλά ότι τέτοιες µετακινήσεις µπορεί να φαίνονται εύκολες στα χαρτιά, στην
πράξη όµως, προκύπτουν αρκετές διοικητικές δυσκολίες. Εποµένως, θα µπορούσε να εκτιµήσει κανείς ότι θα χρειαστούν άλλα
δύο χρόνια για να µπορέσει η Ειδική Γραµµατεία να ενσωµατωθεί
πάλι λειτουργικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον
τελικά ολοκληρωθεί αυτή η διαφαινόµενη µετακίνηση.
Θέλω µε αυτήν την ερώτηση να δοθεί η ευκαιρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναπτύξει την άποψή του για το κατά
πόσον συµφωνεί µε αυτήν τη µετακίνηση, κατά το πόσο αυτή θα
δροµολογηθεί ή αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις επαναξιολόγησης της πρόθεσης της Κυβέρνησης σχετικά µε αυτήν τη διοικητική αλλαγή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η Ειδική Γραµµατεία Δασών διατηρεί βαρύνοντα ρόλο στη διαφύλαξη του δασικού µας πλούτου και στο
στρατηγικό σχεδιασµό της δασικής πολιτικής της χώρας. Υπό
αυτό το πρίσµα αξιολογείται σήµερα η σηµασία της και έτσι θα
πρέπει να αξιολογείται και στο µέλλον.
Η συγκρότησή της στόχευε στη συγκέντρωση των φορέων
διαχείρισης του φυσικού µας περιβάλλοντος υπό την ίδια στέγη
µε σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος σε µια σειρά θεµάτων όπως
είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δηµοσίων και ιδιωτικών
έργων, η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για τα δάση, η κατάρτιση
και κύρωση δασικών χαρτών, η προώθηση του Κτηµατολογίου
στις δασικές περιοχές.
Στόχευε, επίσης, να συνδράµει στη διαµόρφωση µιας ενιαίας
στρατηγικής προστασίας του φυσικού µας περιβάλλοντος, αντι-

2225

µετώπισης των προβληµάτων του δασικού µας κεφαλαίου και
κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η Ειδική Γραµµατεία
Δασών συνεχίζει να συµβάλλει απρόσκοπτα µε το έργο της όσον
αφορά στη δασοπροστασία, την εκµετάλλευση των δασικών
πόρων και την ολοκληρωµένη, εν γένει, διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής των δασών και των δασικών οικοσυστηµάτων
για το δηµόσιο συµφέρον.
Κρίσιµο, συνεπώς, στοιχείο είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
ενδυνάµωση του ρόλου της, ώστε να επιτελεί την αποστολή της
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός είναι και ο στόχος προς
τον οποίο έχουµε στρέψει όλες µας τις προσπάθειες. Αυτό που
εµείς, ως Υπουργείο, οφείλουµε να πράττουµε -και το πράττουµε- είναι να ασκούµε στο ακέραιο τις αρµοδιότητές µας. Και
στον τοµέα των δασών κάναµε και κάνουµε πολλά. Δράττοµαι
της ευκαιρίας στο πλαίσιο αυτό να ενηµερώσω εσάς και το Σώµα
για κάποιες από τις δράσεις. Είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα.
Πρώτον, κωδικοποιούµε και επικαιροποιούµε τη δασική νοµοθεσία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές της καλής νοµοθέτησης
και την ανάγκη µακροπρόθεσµης προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή.
Δεύτερον, χρηµατοδοτήσαµε τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες µε 800.000 ευρώ περίπου, ώστε να επιταχύνουµε την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα.
Τρίτον, προχωρούµε στην απογραφή και παρακολούθηση των
δασών, που είναι αναγκαία για τη διαµόρφωση της πολιτικής,
αλλά και για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε γνώµονα την αειφορία και την εκπλήρωση των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας µας στα πλαίσια της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.
Τέταρτον, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής», από το οποίο θα διατεθούν πόροι για έργα που
αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, για
ορεινά αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα αποφυγής πληµµυρών και για την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων
που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές.
Τέλος, βρίσκεται σε εκτέλεση το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταµείου, µε τίτλο «Προστασία και Αναβάθµιση Δασών 2012», συνολικής πίστωσης
10.000.000 ευρώ. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά έργα αντιπυρικής προστασίας των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, καταπολέµησης των λαθροϋλοτοµιών, αντιδιαβρωτικά και
αντιπληµµυρικά έργα για την αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων, ανάπτυξη της άγριας πανίδας και των βιότοπων αυτής,
βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δασών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής κ. Μητσοτάκης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρουσιάσατε
πράγµατι µε σαφή τρόπο το δροµολογούµενο έργο της Ειδικής
Γραµµατείας Δασών, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό και εκλαµβάνω µε τον έµµεσο, έστω, τρόπο, µε τον οποίο απαντήσατε στην
ερώτησή µου, ότι αυτό το έργο συνεχίζεται υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, εκεί δηλαδή που βρίσκεται και σήµερα ακόµα η Ειδική Γραµµατεία Δασών. Το λέω αυτό, διότι καµµία διοικητική πράξη δεν έχει ακόµα υπογραφεί, η οποία και να
ολοκληρώνει τη µετακίνηση της Ειδικής Γραµµατείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αν πράγµατι συµβαίνει αυτό, καλώς συµβαίνει, κύριε Υπουργέ,
διότι πράγµατι αναφερθήκατε σε µία σειρά από έργα τα οποία
είναι εξαιρετικά σηµαντικά και τα οποία σήµερα δροµολογούνται.
Η κατάρτιση των δασικών χαρτών είναι έργο τεράστιας περιβαλλοντικής αλλά και χωροταξικής σηµασίας. Είναι ένα έργο ύψους
30.000.000 ευρώ, το οποίο, όπως καλά γνωρίζετε, δροµολογείται
υπό τη δική σας εποπτεία και αντιλαµβάνεστε ότι µια ενδεχόµενη
διοικητική µετακίνηση της Ειδικής Γραµµατείας σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία θα είχε ως αποτέλεσµα ουσιαστικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό έργο το οποίο δροµολογείται
αυτήν την εποχή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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είναι αυτήν η περιβόητη κωδικοποίηση µιας εξαιρετικά περίπλοκης δασικής νοµοθεσίας, η οποία στο παρελθόν έχει αποτελέσει
τροχοπέδη και για την αποτελεσµατική προστασία των δασών,
αλλά και για οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα είχε να
κάνει µε δασική νοµοθεσία.
Κύριε Πρόεδρε, η άποψή µου περί της παραµονής της Ειδικής
Γραµµατείας Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είναι
µόνο δική µου. Δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφραστεί θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, εκφράζοντας τον προβληµατισµό τους για µία διαφαινόµενη µετακίνηση, όπως θετικά
έχουν εκφραστεί, υποστηρίζοντας αυτήν την άποψη και όσοι εµπλέκονται, κύριε Υπουργέ, στο γενικό και εξαιρετικά περίπλοκο
αντικείµενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Γνωρίζετε καλά ότι έχει γίνει µία σηµαντική προσπάθεια απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και µία ενδεχόµενη
επιστροφή της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης θα σήµαινε πολύ απλά ότι θα χρειαζόντουσαν δύο υπογραφές Υπουργών, η υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και η υπογραφή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για το ακανθώδες ζήτηµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Σε µία εποχή –είναι παρών και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο
οποίος καταβάλλει και αυτός µεγάλη προσπάθεια στον τοµέα
της προσέλκυσης επενδύσεων- όπου η Κυβέρνηση κινείται µε
γρήγορους ρυθµούς και προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις
και να κάνει τη ζωή των επενδυτών πιο εύκολη, ξεπερνώντας µία
σειρά από γραφειοκρατικά εµπόδια, τα οποία αποτέλεσαν τη σηµαντικότερη τροχοπέδη για τη µη πραγµατοποίηση επενδύσεων
σ’ αυτήν τη χώρα, θα ήταν –και κλείνω µε αυτήν την παρατήρηση,
κύριε Πρόεδρε- πραγµατικά σφάλµα, κατά την άποψή µου, να
δροµολογηθεί αυτή η επιστροφή της Ειδικής Γραµµατείας
Δασών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εύχοµαι να συνεχίσετε εσείς το εποπτικό σας έργο και η Ειδική Γραµµατεία να
µείνει εκεί που καλώς πήγε πριν από δύο χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μητσοτάκη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν θα χρειαστώ
παραπάνω από είκοσι δεύτερα, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θα ήθελα να επαναλάβω και να πω ότι στο Υπουργείο
αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ένα ασκήσουµε στο ακέραιο και
µε πληρότητα τις αρµοδιότητες που µας έχουν ανατεθεί, να κάνουµε, δηλαδή, όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά µας. Έχουµε
επικεντρωθεί αποκλειστικά και µόνο στο πώς θα επιτύχουµε στην
αποστολή µας. Αυτό µόνο µας απασχολεί και τίποτε άλλο. Εκεί
έχουµε συγκεντρώσει στο Υπουργείο όλες τις προσπάθειες και
αυτό που φροντίζουµε είναι να ανταποκριθούµε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις αρµοδιότητες, τις οποίες έχουµε και τις
ασκούµε αυτήν τη στιγµή πλήρως και στο ακέραιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η δεύτερη µε
αριθµό 329/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλείου Κυριακάκη προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των δηµόσιων νοσοκοµείων και των εργαζοµένων
στο ΕΣΥ, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 295/24-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Μάρκου Μπόλαρη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων του ν. 3908/2011.
Ο κ. Μπόλαρης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις κρίσιµες ηµέρες που περνάει η πατρίδα
µας υπάρχουν πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο, στον αναπτυξιακό νόµο 3908/
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2011 -υπάρχουν και κάποιες από τον προηγούµενο αναπτυξιακό
νόµο- οι οποίες καταβάλλοντας εξ ιδίων, µπαίνοντας µέσα σ’
αυτό το οποίο ονοµάζεται «περιπέτεια του επενδύειν και επιχειρείν» στη χώρα, µε δικά τους χρήµατα και µε δάνεια από τις τράπεζες, έχουν ολοκληρώσει την επένδυση, η οποία έχει εγκριθεί
από το ελληνικό κράτος. Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και
είναι σε αναµονή, γιατί το Υπουργείο καθυστερεί σε δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις: Το πρώτο είναι το πληροφοριακό σύστηµα ελέγχου, του οποίου οι ηλεκτρονικές εφαρµογές δεν
έχουν τεθεί σε εφαρµογή και το δεύτερο είναι το Μητρώο Ελεγκτών.
Το ζήτηµα, όπως καταλαβαίνετε και όπως καταλαβαίνουµε
όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα, είναι µείζον, είναι τεράστιο. Οι άνθρωποι αυτοί για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους έχουν δανειστεί, έχουν δώσει επιταγές, είναι εκτεθειµένοι και περιµένουν
να µπει σε εφαρµογή το πληροφοριακό σύστηµα και να πάνε οι
ελεγκτές επί τόπου, προκειµένου να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγµή κινδυνεύουν, επειδή είναι εκτεθειµένοι στις τράπεζες και έχουν αναλάβει υποχρεώσεις σε επιταγές.
Είναι εξαιρετικά επιτακτικό, λοιπόν, από πλευράς του Υπουργείου, διά στόµατος σας, να ακούσουν πότε αυτές οι δύο εφαρµογές, που προβλέπονται στο π.δ. 33/2011, θα είναι έτοιµες για
να ξεκινήσει η διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Μηταράκης έχει το λόγο, για τρία
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για
την ερώτησή σας, η οποία θέτει ένα πραγµατικό ζήτηµα στη συζήτηση.
Κατ’ αρχάς, πράγµατι, υπάρχει καθυστέρηση στο πληροφοριακό σύστηµα. Ενώ ο νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου
2011 και το προεδρικό διάταγµα την 14η Απριλίου 2011, ενάµιση
χρόνο µετά, ακόµα δεν έχει παραδοθεί ολοκληρωµένα το µηχανογραφικό σύστηµα για το νέο αναπτυξιακό νόµο.
Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι αυτό επηρεάζει ένα πάρα πολύ µικρό
αριθµό υποθέσεων, µόνο τις υποθέσεις που αξιολογήθηκαν στον
πρώτο κύκλο του 2011. Η µεγάλη πλειοψηφία των επενδύσεων,
που αναµένουν ολοκλήρωση είναι µε τον παλιό νόµο και κατά συνέπεια, δεν επηρεάζονται από το µηχανογραφικό σύστηµα.
Έχουµε ολοκληρώσει µέχρι στιγµή το 90% του συστήµατος
αναφορικά µε την αξιολόγηση και όπως µας διαβεβαιώνει η υπηρεσία, µέσα στον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί το σύστηµα
όσον αφορά τις προκαταβολές του νέου αναπτυξιακού νόµου.
Ετοιµαζόµαστε, όµως, εναλλακτικά µε µη ηλεκτρονικό τρόπο
να δεχθούµε αιτήµατα προκαταβολών, σε περίπτωση που δούµε
τις επόµενες λίγες εβδοµάδες ότι δεν θα είµαστε έτοιµοι εντός
του χρονοδιαγράµµατος του Οκτωβρίου του 2012.
Προχωράµε τις επόµενες µέρες την κατάθεση στη δηµόσια
διαβούλευση τροποποιήσεων του αναπτυξιακού νόµου, µε στόχο
να αυξήσουµε την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην ολοκλήρωση
των επενδυτικών προτάσεων. Σε λίγες µέρες αυτό θα τεθεί σε
δηµόσια διαβούλευση.
Έχουµε ήδη, όµως, πάρει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για
την επιτάχυνση της αξιολόγησης, όπως η δηµιουργία της Οµάδας Μικρών Έργων, µε την οποία, πλέον, χωρίς επιτόπιο έλεγχο,
εντός του 2012 θα εκκαθαρίσουµε όλες τις µικρές –χίλιες εξακόσιες τριάντα- επενδύσεις, δίνοντας 270 εκατοµµύρια ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία.
Ξεµπλοκάραµε την προηγούµενη βδοµάδα –και µέσα στο µήνα
θα ολοκληρώσουµε- τα µεγάλα έργα του αναπτυξιακού, που εδώ
και χρόνια έχουν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Προχωράµε µέσα στον Οκτώβριο του 2012 στη δηµιουργία
της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, ώστε να µπορούµε να δουλεύουµε πολύ πιο γρήγορα, χρησιµοποιώντας καλύτερα το έµπειρο στελεχιακό δυναµικό του Υπουργείου.
Αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη να έρθει ταχύτερα ρευστότητα
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στην αγορά και σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπόλαρης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για
την ανάληψη συγκεκριµένης χρονικής δέσµευσης. Αναφερθήκατε στον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος σήµερα ξεκινά, είµαστε στην
1η Οκτωβρίου. Ευχόµαστε και καλό µήνα. Ελπίζω ότι στο τέλος
του µηνός οι επενδυτές, οι οποίοι αγωνιούν για τον έλεγχο και
τις εκταµιεύσεις, θα είναι ευτυχείς να δουν ότι η δέσµευσή σας
έχει υλοποιηθεί.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να πούµε πως αν εξακολουθήσει
να υπάρχει η εκκρεµότητα για το πληροφοριακό σύστηµα, θα
λειτουργήσει η εναλλακτική πρότασή σας, η εναλλακτική λύση,
για να έχουµε απάντηση σε αυτό το κρίσιµο θέµα.
Συµπληρωµατικά, θέλω να σας πω ότι από πλευράς των αρµοδίων υπηρεσιών, η ΜΟΔ φαίνεται να έχει πρόβληµα υποστελέχωσης. Επειδή είναι ζωτική µονάδα, είναι εξαιρετικά σηµαντικό
από πλευράς του Υπουργείου να το δείτε. Για αυτές τις µονάδες,
από τις οποίες εξαρτάται και ο έλεγχος και η ρευστοποίηση και
οι εκταµιεύσεις, ειδικά αυτήν την εποχή χρειάζεται ιδιαίτερη µέριµνα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης Μηταράκης έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα
ήθελα να πω απλώς εν συντοµία ότι σήµερα 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε, όπως προβλέπεται από το νόµο, η υποβολή αιτήσεων για
το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης του 2012 χωρίς καµµία καθυστέρηση, χρησιµοποιώντας το µηχανογραφικό σύστηµα που υπάρχει σχετικά µε τις αξιολογήσεις.
Αναφορικά µε τη στελέχωση, είναι σηµαντικό και ήδη έχουµε
κάνει ειδική εγκύκλιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να µεταφέρουµε προσωπικό µε προκηρύξεις µε δική του επιλογή προς
αυτές τις υπηρεσίες που έχουν άµεση συµβολή στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας. Υπάρχει ανοιχτή προκήρυξη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων µέσα στο στενό δηµόσιο τοµέα
και περιµένουµε τις επόµενες βδοµάδες να µπορέσουµε να φέρουµε περισσότερο κόσµο ακριβώς για την αξιολόγηση και την
υποστήριξη του προγράµµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς ευχαριστούµε.
Η τέταρτη µε αριθµό 319/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιά των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτη Μελά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, το λέω ότι
είναι η δεύτερη φορά µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες που η δική µου
επίκαιρη ερώτηση δεν συζητείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το µεταφέρω,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Δεν ξέρω αν αποµακρύνονται από το
χώρο της υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το µεταφέρω,
κύριε Μελά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …τι επίκαιρη ερώτηση µπορεί να
είναι αυτή µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τι να κάνουµε όµως;
Ο Υπουργός είχε κώλυµα, δεν µπορούσε να είναι σήµερα εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πρέπει να µας το πει όµως, ο κύ-
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ριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προβλέπεται από
τον Κανονισµό, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να µας το πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το πούµε. Θα
υποβάλει ξανά την ερώτηση ο κ. Μελάς και πιθανόν να γίνει την
επόµενη φορά.
Προχωράµε στην πρώτη µε αριθµό 327/25-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Ταµήλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη
λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας.
Ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον Τύπο, στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», αλλά και δηλώσεις που έγιναν από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µου δίνουν την αφορµή να
κάνω µία επίκαιρη ερώτηση σε ό,τι αφορά το θέµα της ανάθεσης
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού
νόµου στις τράπεζες.
Ακούστηκε λοιπόν ότι υπάρχει σκέψη στο Υπουργείο να αναθέσει την αξιολόγηση των επενδύσεων στις τράπεζες και θέλω
να πω ότι αυτό αποτελεί µία εξέλιξη η οποία υποβαθµίζει κατά
κάποιο τρόπο το στελεχιακό δυναµικό του Υπουργείου Οικονοµικών και των περιφερειών, εάν γίνει, ενώ το πρόσφατο σύστηµα
που είχε υιοθετηθεί πρόσφατα µε τους ανεξάρτητους αξιολογητές, τίθεται σε αµφισβήτηση.
Έχει αποδειχθεί στα προηγούµενα κοινοτικά πλαίσια ότι οι
τράπεζες στις µικρές επενδύσεις που είχαν αναλάβει να αξιολογήσουν και να προωθήσουν, ακολουθούσαν η κάθε µία, µία πολιτική που τις υποστήριζε, δηλαδή υποστήριζαν τους δικούς τους
πελάτες και έφερναν σε δύσκολη θέση τους επενδυτές, οι οποίοι
αναγκάζονταν να πάνε σε κάποια τράπεζα απ’ όλες και µέσω
αυτού του εκβιασµού αναγκάζονταν να υποκύψουν σε διάφορες
άλλες απαιτήσεις.
Σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις, θυµάµαι καλά ότι πριν λίγο
καιρό, µε την προηγούµενη κυβέρνηση, είχαν εκδιωχθεί ο προϊστάµενος της διεύθυνσης επενδύσεων του Υπουργείου, γιατί
είχαν βρεθεί χρήµατα στους λογαριασµούς. Αποµακρύνθηκαν
αυτοί οι δύο προϊστάµενοι, τοποθετήθηκαν άλλοι από την κ. Διαµαντοπούλου, αλλά αυτό οδήγησε σε µία, ας το πούµε, δυσχέρεια αξιολόγησης των προτάσεων µε αποτέλεσµα να υπάρχει
µέχρι πρόσφατα µεγάλη υστέρηση στις αξιολογήσεις των επενδύσεων και µικρή απορροφητικότητα στον αναπτυξιακό νόµο.
Σας ερωτώ λοιπόν:
Ποια κονδύλια εκταµιεύθηκαν το καλοκαίρι µε τα πρόσφατα
στοιχεία που υπάρχουν φέτος σε σχέση µε πέρσι και ποιες είναι
οι προθέσεις του Υπουργείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το έµπειρο στελεχιακό δυναµικό του Υπουργείου και των περιφερειών
και συγχρόνως να εξασφαλιστεί η ταχύτητα των διαδικασιών µε
διαφάνεια, µε αντικειµενικότητα και ίση µεταχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτης Μηταράκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την
επίκαιρη ερώτησή σας, η οποία µου δίνει ξανά τη δυνατότητα να
αναφερθώ στον επενδυτικό νόµο.
Πράγµατι το 2012 παρατηρήθηκε όγκος υποθέσεων, ο οποίος
σε συνδυασµό µε τις γνωστές αλλαγές προσωπικού, που αναφερθήκατε, οδήγησαν πράγµατι σε καθυστερήσεις.
Σε απάντηση των προκλήσεων, αναλάβαµε συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των αξιολογήσεων και αναφέρθηκα, απαντώντας σε προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση, στο
παράδειγµα στη δηµιουργία της οµάδας µικρών έργων.
Όσο για τα κονδύλια που εκταµιεύτηκαν το πρώτο οκτάµηνο
του 2012 δόθηκαν 303.000.000 ενώ αντίστοιχα πέρσι
643.000.000, όπως προκύπτει από τους πίνακες, τους οποίους
καταθέτω στα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης Μηταράκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όντως υπάρχει χειρότερη απορρόφηση, η οποία οφείλεται
κατά κανόνα σε τρεις λόγους.
Πρώτον, ότι το έτος 2011 εκταµιεύθηκαν ποσά ως προκαταβολές κατά την έναρξη των επενδυτικών σχεδίων ενώ αντίθετα
την περίοδο του πρώτου οκταµήνου του 2012, επειδή έρχονται
αυτά τα ώριµα έργα προς ολοκλήρωση, απαιτούνται περισσότεροι και επιτόπιοι έλεγχοι για λόγους και διαφάνειας και διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος.
Δεύτερον, αντιλαµβάνεστε ότι οι προσπάθειες, που καλώς
έκανε η Υπηρεσία, για την ενίσχυση της διαφάνειας επηρεάζουν
χρονικά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.
Θέλω να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή η Υπηρεσία είναι αντικείµενο ελέγχου από τέσσερις υπηρεσίες του δηµοσίου και πάρα
πολύ µεγάλος χρόνος των υπαλλήλων αφιερώνεται στην απάντηση για όλες τις παλιές υποθέσεις προς αυτές τις υπηρεσίες.
Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα κλείσει αυτή η υπόθεση και θα
αποδοθούν, φυσικά, οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σίγουρα, βέβαια, και οι διπλές εκλογές έπαιξαν ρόλο στις καθυστερήσεις.
Αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµά σας σχετικά µε τη χρήση
των τραπεζών, στο νέο τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο που
θα κατατεθεί, η αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων παραµένει στο δηµόσιο, όπως παραµένει στο δηµόσιο και η έκδοση
των αποφάσεων της ολοκλήρωσης και της τελικής πληρωµής
των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόµου.
Όµως, θα πρέπει να ξέρετε ότι ήδη χρησιµοποιούµε εξωτερικούς ελεγκτές. Χρησιµοποιούµε αξιολογητές βάσει ενός µητρώου, οι οποίοι συµβάλλουν και συνεπικουρούν τα στελέχη του
δηµοσίου στην αξιολόγηση. Αυτό που µελετάµε είναι η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε περαιτέρω εξωτερικούς ελεγκτές για
να βοηθήσουν το δηµόσιο στον έλεγχο του µεγάλου όγκου υποθέσεων που υπάρχουν κυρίως για τον παλιό αναπτυξιακό νόµο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Πραγµατικά η σηµερινή σας δήλωση,
κύριε Υπουργέ, ότι παραµένει στο δηµόσιο έλεγχο η αξιολόγηση
και ο έλεγχος των δηµοσίων επενδύσεων βάζει στη θέση τους
κάποιες φήµες και νοµίζω ότι πάρα πολύ σωστά η κυβέρνηση παρακρατά τον ελεγκτικό και διεκπεραιωτικό χαρακτήρα των επενδύσεων.
Είναι γνωστό σε µένα ότι οι αξιολογητές που υπάρχουν σήµερα είναι περίπου τριακόσιοι πενήντα. Ασφαλώς αν αυξηθεί
αυτός ο αριθµός, θα βοηθήσει την ταχύτητα των επενδύσεων,
αν και όπως µου αναφέρουν διάφοροι αναπτυξιακοί σύµβουλοι
που ασχολούνται µ’ αυτά, έχει βελτιωθεί ο χρόνος αξιολόγησης
των επενδύσεων σε έξι µήνες, ενώ παλιά ήταν πολύ περισσότερος.
Κύριε Υπουργέ, προκειµένου να βοηθήσουµε να γίνουν πιο
γρήγορα και πιο πολλές προτάσεις µια και άνοιξε, όπως είπατε,
από την 1η Οκτωβρίου η νέα πρόσκληση για υποβολή επενδύσεων, θα ήθελα να λάβετε υπ’ όψιν σας το εξής: Πρότασή µου
είναι να µειωθεί η µοριοδότηση που σήµερα είναι στα σαράντα
µόρια και αν είναι δυνατόν να πάει στα είκοσι πέντε µόρια. Ξέρετε
πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να αποκοµίσουν την
κεφαλαιακή επάρκεια ή τις δηλώσεις που έπαιρναν παλιά και
ήταν προαπαιτούµενα για µια καλή βαθµολόγηση µέσα στις προτάσεις.
Επίσης, θέλω να εξετάσετε αν µπορεί να αντικατασταθεί η
απόδειξη που έφερνε ένας επενδυτής ότι έχει επί έξι µήνες το
διατιθέµενο ποσό µέσα στην τράπεζα µε µια υπεύθυνη δήλωση
που µπορεί να καταθέσει κατά την υποβολή και πριν την αξιολόγηση του φακέλου, έτσι ώστε να µπορεί να την προσκοµίσει αµέσως µετά, όταν αξιολογηθεί ότι αυτή η επένδυση είναι άξια
επιχορήγησης.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα σε έναν
επενδυτή να µπορεί να υποβάλει την πρότασή του και αν αξιο-
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λογηθεί ότι είναι σωστή, να προσκοµίσει εκ των υστέρων τη βεβαίωση ότι έχει τα χρήµατα της ιδίας συµµετοχής, ενώ µέχρι
τώρα και υπό τις συνθήκες που υπάρχουν σήµερα στην οικονοµία και στις τράπεζες, δεν µπορεί να εξασφαλίσει ότι έχει επί έξι
µήνες κρατηµένο ένα σηµαντικό ποσό που αποτελεί το 20%-25%
της επένδυσης, προκειµένου να το παρουσιάσει κατά την υποβολή του φακέλου. Ίσως µ’ αυτόν τον τρόπο να δώσουµε την
ώθηση σε περισσότερες επιχειρήσεις να υποβάλουν φακέλους,
προσκοµίζοντας µετά από κάποιους µήνες τη βεβαίωση ότι
έχουν το διατιθέµενο ποσό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτης Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, τις οποίες και θα λάβουµε υπ’ όψιν µας, στη διαµόρφωση του τελικού κειµένου του αναπτυξιακού νόµου. Η διευκόλυνση της ρευστότητας και η αύξηση της ταχύτητας αποτελούν
πρωταρχικούς στόχους σ’ αυτήν την προσπάθεια και σ’ αυτό
συµβάλλουν αποφασιστικά και οι δικές σας προτάσεις.
Σας ευχαριστώ θερµά που αναγνωρίζετε ότι έχει αυξηθεί η ταχύτητα ελέγχου των προτάσεων στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καταβάλλουν µια υπεράνθρωπη προσπάθεια δουλεύοντας βράδια και Σαββατοκύριακα
χωρίς υπερωριακή αµοιβή, προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί όλοι αντιλαµβανόµαστε τις επιπτώσεις της καθυστέρησης των επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού νόµου στην
διατήρηση θέσεων εργασίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προχωράµε στην
πέµπτη µε αριθµό 336/25-9-2012 πρώτου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Σύνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης.
Ο κ. Αρβανίτης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ- ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν, η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων
κράτησης έχει αποστολή τη φύλαξη του εξωτερικού χώρου των
φυλακών, των καταστηµάτων κράτησης, περιπολίες, σκοπιές, µεταγωγές από και προς τα νοσοκοµεία, φύλαξη των νοσηλευοµένων κρατουµένων, µεταγωγές από και προς τα καταστήµατα
κράτησης, καθώς επίσης και µεταγωγές στα δικαστήρια.
Έλαβα ένα επίσηµο έγγραφο από την Πανελλήνια Ένωση
Εξωτερικών Φρουρών Καταστηµάτων Κράτησης το οποίο και θα
καταθέσω στα Πρακτικά. Μέσα στο έγγραφο αυτό παρατίθενται
εκείνες οι ελλείψεις που καθιστούν τη λειτουργία της υπηρεσίας
όχι δυνατή, δηλαδή δυσχεραίνουν την αποστολή των εξωτερικών
φυλάκων, καθώς επίσης ορισµένες φορές την καθιστούν και αδύνατη.
Πρώτον, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Οι εξωτερικοί φρουροί
είναι χίλια εξακόσια άτοµα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι οργανικές θέσεις τις οποίες κάλυπταν οι αστυνοµικοί, τους οποίους
αντικατέστησαν οι εξωτερικοί φρουροί ήταν τρεις χιλιάδες διακόσιες, που σηµαίνει ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει έλλειψη 50%
στους εξωτερικούς φρουρούς.
Δεύτερον, ο οπλισµός που τους παρέχεται από την υπηρεσία
είναι απαρχαιωµένος. Είναι απίστευτο το ότι τους παρέχονται περίστροφα του 1904, µε τα οποία είναι αδύνατον να αντιµετωπίσουν το σύγχρονο οπλισµό των αυτοµάτων όπλων που χρησιµοποιούν οι κακοποιοί.
Επίσης, πολλοί εξ αυτών αναγκάζονται να αγοράζουν µε δικά
τους έξοδα πιστόλια των εννέα χιλιοστών, προκειµένου να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς.
Επίσης, τους παρέχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα, η αποτρεπτική
ισχύς των οποίων έχει ήδη προ πολλού εξαφανιστεί, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Να φανταστείτε ότι η
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σφαίρα ενός καλάσνικοφ µπορεί να διατρήσει τρία τέτοια γιλέκα.
Είναι µεγάλη η ισχύς του. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Χρειάζεται ειδική µεταλλική πλάκα. Αυτοί οι άνθρωποι παίζουν κορώνα
γράµµατα τη ζωή τους. Ενθυµείστε την υπόθεση Πάσσαρη και
άλλες υποθέσεις, όπου έχασαν τη ζωή τους.
Τέταρτον, δεν µετεκπαιδεύονται στη σκοποβολή, όπως επίσης
στην αυτοάµυνα και στην αυτοπροστασία, µε αποτέλεσµα να µην
είναι σε εκείνη τη φυσική κατάσταση, ώστε να µπορούν αποτελεσµατικά να αποτρέψουν είτε µία απαγωγή είτε µία απόδραση
από τις φυλακές.
Πέµπτον, έχει δέκα χρόνια να τους χορηγηθεί νέος ρουχισµός
–µια ολόκληρη δεκαετία!- πράγµα αδιανόητο, λες και είµαστε τριτοκοσµική χώρα.
Έκτον, δεν είναι εντεταγµένοι στο ειδικό µισθολόγιο, όπου
είναι οι άλλοι ένστολοι, µε αποτέλεσµα να χάνουν εξακόσια ευρώ
ο καθένας.
Ερωτώ, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
τι µέτρα προτίθεται να λάβει ή έχει αποφασίσει να λάβει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατική η εξωτερική φρούρηση και ιδιαιτέρως να προστατεύεται η
ζωή αυτών που την παίζουν κορώνα γράµµατα πολλές φορές.
Θα σας αναφέρω στη δευτερολογία µου ένα χαρακτηριστικό
περιστατικό, που έγινε στις αρχές του τρίτου δεκαηµέρου του
Αυγούστου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον αξιότιµο κύριο συνάδελφο
για την επίκαιρη ερώτηση που µου κατέθεσε. Μου δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επαναλάβω –το έχω ξανακάνει απ’
αυτό το Βήµα- ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είτε είναι στην
εσωτερική φρουρά είτε στη εξωτερική είναι πραγµατικά ήρωες,
διότι οι συνθήκες εργασίας είναι πραγµατικά πάρα πολύ δύσκολες.
Να επαναλάβω από το Βήµα της Βουλής ότι το έργο τους είναι
πολύ δύσκολο και τους έχω χαρακτηρίσει ήρωες, διότι δουλεύουν κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες και κυρίως διότι προσπαθούν να διασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία των
σωφρονιστικών καταστηµάτων κράτησης που, όπως γνωρίζετε,
βρίσκεται ήδη στα όριά του. Ο υπερπληθυσµός είναι πολύ µεγάλος. Από τους εννέα χιλιάδες τριακόσιες 9.300 που αντέχει το
ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα είναι ήδη µέσα δεκατρείς χιλιάδες κρατούµενοι. Οπότε αντιλαµβάνεστε το µέγεθος του προβλήµατος.
Σε αυτά βέβαια –τα έχω πει πολλές φορές- έχουµε ήδη κάνει
και τις σχετικές ανακοινώσεις προς την καλυτέρευση των συνθηκών κράτησης και µέσω κάποιων µέτρων αποσυµφόρησης αλλά όχι µόνο- και κάποιων θεσµικών παρεµβάσεων που θα
οδηγήσουν στην πολύ πιο εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων.
Σε αυτά, βέβαια, να προσθέσω την οικονοµική δυσχέρεια που
υπάρχει. Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Δικαιοσύνης από
τα 950 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν πριν από δύο χρόνια, αυτή
τη στιγµή βρίσκεται στα 550 εκατοµµύρια ευρώ. Τα 480 εκατοµµύρια ευρώ πηγαίνουν για µισθοδοσία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν,
το µέγεθος της κατάστασης και της πολύ άσχηµης κατάστασης
που βρίσκεται η σωφρονιστική πολιτική αυτή τη στιγµή. Κάνουµε
τεράστιες προσπάθειες, γιατί κι εµείς πρέπει να συµβάλουµε και
συµβάλλουµε έτι περισσότερο προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση στην τεράστια, στην τιτάνια
αυτή προσπάθεια, όπως όλη η Κυβέρνηση το πράττει, ο κάθε
Υπουργός ούτως ώστε να µπορέσουµε να έχουµε αποτελέσµατα, αντιλαµβανόµενοι τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες.
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Είµαστε σε συνεχή επαφή µε την ένωση των εξωτερικών φρουρών, οι οποίοι κι αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήµατα, βοηθώντας τους τουλάχιστον σε θεσµικό επίπεδο να επιλύσουµε
ζητήµατα που τους αφορούν άµεσα και βεβαίως και προς τις υλικές, θα έλεγα, ελλείψεις που έχουν κι εκεί να δώσουµε λύσεις.
Είµαστε καθηµερινά σε επαφή.
Έχουµε ένα ταµείο το ΤΑΧΔΙΚ που µπορούµε και δίνουµε µία
περαιτέρω χρηµατοδότηση, ώστε να µπορέσουµε να λύσουµε
πολλά απ’ τα προβλήµατα που αναφέρατε και που στη δευτερολογία µου θα έχω τη δυνατότητα να σας δώσω περισσότερα
στοιχεία σ’ αυτά που ζητήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Να πω µόνο για την έλλειψη του προσωπικού. Το Υπουργείο
Δικαιοσύνης είχε ζητήσει ήδη από το 2011 κι είχε γράψει στον
προγραµµατισµό των προσλήψεων επτακόσιες πενήντα θέσεις,
εκ των οποίων οι τετρακόσιοι πενήντα για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια στα
πλαίσια των δυνατοτήτων που παρείχε ο περιορισµός των προσλήψεων για τα έτη 2011 και 2013, για την ενίσχυση κυρίως του
φυλακτικού προσωπικού, λαµβανοµένων υπ’ όψιν βέβαια των
πολύ δύσκολων δηµοσιονοµικών δυσκολιών που έχουµε µπροστά µας και µε βάση τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
Υπήρξε η απόφαση 5058 του 2011 του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανοµής του προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εγκρίθηκαν
δυστυχώς µόνο έντεκα θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
αφορούν το προσωπικό αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναµικού. Οκτώ εξ αυτών
αφορούν τα καταστήµατα κράτησης γενικότερα, ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται καµµία θέση του κλάδου εξωτερικής φρούρησης.
Περαιτέρω µε το ν. 4024/11 καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις.
Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Δικαιοσύνη απέστειλε το υπ’
αριθµόν 82483 του 2011 έγγραφο προς τον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ζητώντας
εξαίρεση στο θέµα των προσλήψεων.
Επίσης, να επαναλάβω το αίτηµα το οποίο ήδη έχει υπογραφθεί µε την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, τη 19/2012,
όπου έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη πεντακοσίων υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στο
Υπουργείο, για το οποίο φαντάζοµαι πολύ σύντοµα θα έχουµε
νέα και θα δώσει πραγµατικά µία ανάσα στο φυλακτικό προσωπικό που όντως έχει τεράστιες ελλείψεις.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε περισσότερα στοιχεία
για τα ζητήµατα που θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αρβανίτης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ -ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν έχω λόγους να αµφιβάλω για τις προθέσεις τουλάχιστον του πράγµατι ευγενεστάτου
κυρίου Υφυπουργού της Δικαιοσύνης.
Εκείνο το οποίο θέλω να τον παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε,
είναι τουλάχιστον να εξοπλιστούν µε γιλέκα µε µεταλλική πλάκα
και αυτόµατα ισχυρά όπλα οι εξωτερικοί φρουροί. Αυτό είναι παράκληση και ανάγκη για την ίδια τη ζωή τους, αλλά και για να φέρουν αποτέλεσµα στην αποστολή την οποία έχουν αναλάβει.
Στις αρχές του τρίτου δεκαηµέρου του παρελθόντος Αυγούστου µετήχθη ένας Αλβανός από τις φυλακές της Τίρυνθας σε
ένα νοσοκοµείο του Ναυπλίου προκειµένου να γίνει αλλαγή σε
ένα τραύµα του σώµατός του. Τον περιέθαλψαν, έγινε η αλλαγή
και έφυγαν µε το αυτοκίνητο των µεταγωγών προκειµένου να επιστρέψουν στις φυλακές της Τίρυνθας. Στην είσοδο του νοσοκοµείου παρουσιάστηκαν αιφνιδίως τρεις ή τέσσερις –δεν έχει
εξακριβωθεί ακόµη- Αλβανοί οι οποίοι κρατούσαν καλάσνικοφ. Ο
ένας καθήλωσε τους τρεις εξωτερικούς φρουρούς και τον οδηγό
ενώ οι άλλοι πυροβολούσαν στον αέρα για εκφοβισµό. Βεβαίως
οι εξωτερικοί φρουροί µε τα όπλα που είχαν και τα αλεξίσφαιρα
γιλέκα που φορούσαν δεν ήταν δυνατόν να αντισταθούν. Αυτοί,
λοιπόν, σαν κύριοι πήραν τον Αλβανό και έφυγαν.
Τέτοια γεγονότα θα επαναληφθούν. Μην ξεχνάµε και την υπόθεση Πάσαρη και πόσοι έχασαν τη ζωή τους. Και άλλοι µπορεί
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να την χάσουν µελλοντικά. Ξέρουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε
αδίστακτα κακοποιά στοιχεία, τα οποία δεν εκτιµούν καθόλου τη
ζωή των Ελλήνων.
Να επαναλάβω την παράκλησή µου στον κύριο Υφυπουργό για
τα γιλέκα και τον αυτόµατο αποτελεσµατικό εξοπλισµό που
έχουν ανάγκη οι εξωτερικοί φρουροί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Έχετε δίκιο όσον αφορά τα περιστατικά τα οποία είναι και
πολλά. Όσο πιο θωρακισµένοι είναι οι αστυνοµικοί, οι εξωτερικοί
φρουροί ή οποιοσδήποτε σωφρονιστικός υπάλληλος, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσµα και η φύλαξη σε ένα έγκληµα
που πραγµατικά αλλάζει και γίνεται όλο και πιο σκληρό.
Επιτρέψτε µου να επανέλθω σε αυτά που είπα και στην πρωτολογία µου. Θα σας αναφέρω ποιος είναι ο εξοπλισµός που έχει
διατεθεί στο προσωπικό το τελευταίο έτος.
Έχουν εφοδιαστεί µε εξοπλισµό στατικό και ατοµικό και µε τα
απαραίτητα υλικά, τα οποία είναι τα εξής: Σύγχρονα ηµιαυτόµατα ΜP5, αλεξίσφαιρα γιλέκα, περίστροφα κ.λπ. Παρελήφθησαν από αστυνοµικές υπηρεσίες και κατανεµήθηκαν στα τµήµατα
εξωτερικής φρούρησης καταστηµάτων κράτησης της χώρας,
οκτακόσια είκοσι πέντε περίστροφα Νο 38 special, τα οποία χρησιµοποιεί και η Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και πενήντα χιλιάδες
φυσίγγια αυτών. Παράλληλα αντικαταστάθηκαν επτακόσια πενήντα περίστροφα Νο 38 sort παλαιότερου τύπου και δεκαπέντε
χιλιάδες φυσίγγια αυτών από τα εν λόγω καταστήµατα κράτησης
και επεστράφησαν στις αποθήκες των αστυνοµικών υπηρεσιών
από τις οποίες είχαν χρεωθεί.
Μέχρι σήµερα έχουν χορηγηθεί οκτακόσιες ενενήντα δύο
άδειες κατοχής και οπλοφορίας σύγχρονου ατοµικού οπλισµού
σε αντίστοιχους εξωτερικούς φρουρούς για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Επιπλέον, στο κατάστηµα κράτησης Κορυδαλλού χορηγήθηκε
πρόσφατα εξειδικευµένος εξοπλισµός που παραχωρήθηκε από
την Ελληνική Αστυνοµία, απαραίτητος για την καταστολή των
όποιων κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων των κρατουµένων. Ήταν,
δηλαδή, εξοπλισµός που δόθηκε έξτρα µε τις λιγοστές, όπως
έχω πει, δυνατότητες που έχει το Υπουργείο και µέσω χρηµατοδότησης του ΤΑΚΔΙΚ, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
Όσον αφορά τη µετεκπαίδευση του προσωπικού της εξωτερικής φρουράς, παρά τη δύσκολη, όπως είπα και πριν οικονοµική
κατάσταση που διέρχεται η χώρα, καταβάλλεται προσπάθεια για
την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης –και αυτό είναι στο επόµενο διάστηµα- τριάντα πέντε εξωτερικών φρουρών ως εκπαιδευτών σε θέµατα αυτοάµυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής,
αµυντικής σκοποβολής, φρούρησης στόχων και µεταγωγής κρατουµένων από την Ελληνική Αστυνοµία µε σκοπό στη συνέχεια
να αναλάβουν την εκπαίδευση και των υπολοίπων φρουρών των
υπηρεσιών τους, η οποία προγραµµατίζεται για τον Μάρτη του
2013. Προς το παρόν η µετεκπαίδευση των φρουρών γίνεται
αποσπασµατικά από τις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις.
Να επαναλάβω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Καθηµερινά είµαστε σε επαφή –και µπορείτε να το διαπιστώσετε από τις αρµόδιες ενώσεις- για να λύνουµε τόσο τα θεσµικά τους προβλήµατα τα οποία είναι πάρα πολλά, όσο και τα θέµατα που αφορούν την υλικοτεχνική τους υποδοµή που είναι απαραίτητη για
την εύρυθµη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Οι Βουλευτές, κ. Οδυσσέας Βουδούρης και κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ζητούν ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλή ενέκρινε
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τις ζητηθείσες άδειες.
Η έκτη µε αριθµό 331/25-9-2012 πρώτου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κυρίου Γρηγορίου Ψαριανού προς τον Υπουργό Οικονοµικών
σχετικά µε τα χρέη των ΠΑΕ-ΚΑΕ και τον πιθανό διακανονισµό
τους δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 340/25-9-2012 πρώτου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Ο κύριος Παφίλης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτησή
µας αφορά την χρηµατοδότηση σχολικών επιτροπών από τον
κρατικό προϋπολογισµό. Είναι γνωστό ότι από την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς έχει καταβληθεί µόνο µία δόση προς τις
σχολικές επιτροπές των δήµων για το 2012 και αυτή είναι µειωµένη. Με βάση το ν. 3577/2007 η χρηµατοδότηση µέσω κεντρικών αυτοτελών πόρων πρέπει να αντιστοιχεί στο 6% του
συνολικού ύψους της χρηµατοδότησης των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Με βάση λοιπόν τον κρατικό προϋπολογισµό, αυτόν
που υπάρχει σήµερα, έπρεπε να δοθούν 120 εκατοµµύρια.
Έχουν δοθεί 20 και 20 τώρα αρχίζουν να εκταµιεύονται και είναι
Οκτώβριος. Η κατάσταση θα χειροτερέψει σ’ αυτό τον τοµέα µε
το νέο πακέτο µέτρων όπου προβλέπονται 500 εκατοµµύρια περικοπές από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από τους δήµους.
Τα ταµεία των σχολικών επιτροπών και των σχολείων συνολικά
είναι άδεια και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Μπαίνουµε στο φθινόπωρο και σε λίγο στο χειµώνα και θα υπάρξει τεράστιο πρόβληµα για την προµήθεια πετρελαίου και για την πληρωµή του
φυσικού αερίου και στο φυσικό αέριο οι εταιρείες «κόβουν», γιατί
είναι ιδιωτικές. Με την αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο
και την εξίσωση πετρελαίου κίνησης µε το πετρέλαιο θέρµανσης,
το κόστος για τη θέρµανση των σχολείων θα εκτιναχθεί στα ύψη
και τα σχολεία αδυνατούν πραγµατικά να πληρώσουν και να προµηθευτούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Η επίκαιρη ερώτησή µας προτείνει ταυτόχρονα κάποια µέτρα
και ζητάµε να µας πείτε τι µέτρα θα πάρετε: πρώτον, για την
επαρκή χρηµατοδότηση και την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών και δεύτερον, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να απαλλαγούν οι
σχολικές επιτροπές από το ΦΠΑ και να απαλλαγούν από το νερό,
το ρεύµα, το τηλέφωνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και να
πληρώνονται εξίσου από τον κρατικό προϋπολογισµό και τέλος
να µην υπάρξει καµµία, µα καµµία, νέα περικοπή.
Περιµένουµε την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας θέτει
ένα καίριο ζήτηµα, στο οποίο εµπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση
ως ενδιάµεσος ανάµεσα στο κεντρικό κράτος και στην τοπική
κοινωνία, προκειµένου να εξυπηρετούνται µε πληρότητα οι µαθητές όλης της Ελλάδας και ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες
όπου οι ανάγκες καυσίµου είναι µεγάλες κυρίως στις ορεινές και
τις αποµακρυσµένες περιοχές, αλλά και στο αστικό κέντρο των
Αθηνών και στα άλλα αστικά και ηµιαστικά κέντρα.
Είναι αλήθεια ότι φέτος είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό περίπου 80 εκατοµµύρια, όχι 120. Έπρεπε να είναι 120
σύµφωνα µε το ποσοστό που προβλέπει ο νόµος, αλλά µε βάση
την πραγµατική χρηµατοδοτική ικανότητα του Γενικού Λογιστηρίου, ουσιαστικά έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 80 εκατοµµύρια.
Όταν εµείς αναλάβαµε τον Ιούνιο, είχαν καταβληθεί περίπου
20 εκατοµµύρια. Από τις πρώτες προτεραιότητές µας ήταν να
συµπληρώσουµε το ποσό αυτό µε βάση τις πραγµατικές µας δυνατότητες. Γνωρίζετε ότι τότε υπήρχαν πάρα πολλά εκκρεµή κοινωνικά ζητήµατα. Ας πούµε, ήταν απλήρωτα τα προνοιακά
επιδόµατα συνολικού ύψους 260 εκατοµµυρίων ευρώ, ήταν
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απλήρωτες οι µεταφορές µαθητών, ήταν απλήρωτα µία σειρά
από τέτοιου είδους ζητήµατα.
Θεωρήσαµε ότι είναι πρόταγµα η συντήρηση των σχολείων
ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Κατεβλήθησαν και
απορροφήθηκαν ήδη τα 20 εκατοµµύρια ακόµα, δηλαδή έχουµε
φτάσει σ’ ένα ποσοστό απορρόφησης περίπου 50% και τώρα,
µόλις θα πάρουµε το επόµενο δωδεκατηµόριο, θα συνεχίσουµε
αυτήν τη ροή χρηµατοδότησης, για να µπορέσουµε να καλύψουµε στο µέγιστο δυνατό ποσοστό τις ανάγκες των σχολείων
µε πληρότητα, κυρίως στις περιοχές, που πραγµατικά υποφέρουν από το κρύο.
Στο ερώτηµα που θέτετε για το πώς θα µπορούσαµε να ελαφρύνουµε το κόστος, η απάντηση που θα µπορούσα αυτήν τη
στιγµή να σας δώσω, µε βάση το σχεδιασµό που κάνουµε για την
επικείµενη σχολική χρονιά που ξεκίνησε, είναι ότι σκεφτόµαστε
να δηµιουργήσουµε ενιαία αρχή προµηθειών ανά δήµο διότι είναι
διαφορετικό το κόστος όταν προµηθεύεται κάθε σχολική επιτροπή µόνη της και διαφορετικό αν γίνει από µια αρχή η προµήθεια των καυσίµων για τα σχολεία. Επιτυγχάνονται καλύτερες
τιµές προµηθειών και άρα, πληρέστερη κάλυψη. Γίνεται, δηλαδή,
µια οικονοµία κλίµακος.
Παράλληλα έχουµε ενθαρρύνει τους ΟΤΑ να µπουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ», προκειµένου να αποµειώσουν τη διαρροή θερµότητας από τα σχολικά κτήρια. Αντίστοιχες µελέτες προς υλοποίηση -θυµάστε και από το παρελθόνείχαµε ετοιµάσει από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Οργανισµό
Σχολικών Κτηρίων. Όπου υλοποιήθηκαν είχαµε θετικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την απώλεια ενέργειας.
Τέλος, όσον αφορά τα άλλα κόστη που αντιµετωπίζει ένα σχολικό συγκρότηµα, όπως παραδείγµατος χάριν το κόστος του
ρεύµατος, έχουµε ήδη εξαγγείλει ότι στη νέα πολιτική που θα ξεκινήσουµε, µόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις
και µε την τρόικα, είναι να επιδιώξουµε να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Ένας από τους
τρόπους που θα επιδιωχθεί αυτό είναι να ενθαρρύνουµε µε επενδύσεις φωτοβολταϊκών στα σχολικά κτήρια της χώρας. Είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια τα σχολικά κτήρια που
ανήκουν την διαχείριση των δήµων. Αν υπάρξει η αντίστοιχη νοµοθετική πρωτοβουλία, που την προετοιµάζουµε µε το συναρµόδιο Υπουργείο, για πλήρη κάλυψη, ακόµα και κάλυψη των
παλαιών ΧΑΔΑ που θα έχουν αποκατασταθεί, µε τέτοιου είδους
συστήµατα θα µπορέσουµε να έχουµε ενεργειακή αυτάρκεια στα
λειτουργούντα κτήρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και να έχουµε
οικονοµικό όφελος για τους ΟΤΑ από την ενέργεια που περισσεύει και θα µπορεί να διατίθεται στο δηµοτικό δίκτυο µε το αντίστοιχο αντίτιµο από την αρχή πληρωµών.
Αυτές είναι κάποιες προτεραιότητες που επεξεργαζόµαστε
τώρα συµπληρωµατικά, έχοντας υπόψη ότι µπαίνουµε σε µια
άλλη λογική πια, στη λογική της οικονοµικής αυτοτέλειας. Θα
πρέπει να αφήσουµε τους δήµους να σταθούν στα πόδια τους
και να µην έχουν µονίµως την εξάρτηση από ένα κεντρικό δηµόσιο ταµείο, το οποίο υποφέρει όλο και περισσότερο, λόγω της
κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Παφίλης έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, τα µακροπρόθεσµα
αυτά µπορούµε να τα συζητήσουµε. Εδώ υπάρχει άµεσο πρόβληµα. Εµείς δεν λέµε αν σχεδιάζετε να κάνετε ενιαία αρχή προµηθειών ή αν θα υπάρξει οικονοµική αυτοτέλεια στους ΟΤΑ µε
τα φωτοβολταϊκά. «Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και µικρό
καλάθι» λέω όσον αφορά την οικονοµική αυτοτέλεια τον ΟΤΑ.
Μην παραπέµπετε στην τοπική αυτοδιοίκηση το θέµα. Όχι ότι
δεν έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη και για την γενικότερη συµφωνία.
Γιατί εδώ συνέβη ό,τι έχει συµβεί όλα αυτά τα χρόνια. Δώσατε
τα σχολεία και δεν δίνετε πόρους. Άµεσα ρωτάµε τι µέτρα θα πάρετε, πρακτικά.
Μας είπατε ότι µέχρι τώρα έχει απορροφηθεί το 50% της χρηµατοδότησης. Από πού; Από τα 80 εκατοµµύρια. Ακόµα και ο
νόµος ο ίδιος προβλέπει 120 εκατοµµύρια, που λίγα είναι και
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αυτά. Τι θα κάνετε; Ο χειµώνας µπαίνει.
Εγώ είµαι από ορεινό χωριό -και άλλοι είναι εδώ µέσα- και θυµάµαι ότι κουβαλούσαµε από ένα ξύλο κάθε µέρα, για να ανάψει
η σόµπα στο σχολείο. Εκεί θα γυρίσουµε; Γιατί στην πραγµατικότητα, αυτό συµβαίνει στα σχολεία και το γνωρίζουν πολύ καλά
και όσοι µας ακούνε και ο κόσµος. Ήδη, οι δάσκαλοι έχουν µετατραπεί σε επαίτες. Απευθύνονται στα παιδιά και τους λένε:
πληρώστε για να βγάλουµε φωτοτυπίες, πείτε στους γονείς για
εκείνο. Θα πουν αύριο και για το πετρέλαιο.
Εµείς, λοιπόν, πέρα από τα γενικότερα, κάνουµε και συγκεκριµένες προτάσεις. Γιατί, παραδείγµατος χάριν, απαλλάξατε τις
πρεσβείες από το ΦΠΑ στο πετρέλαιο, γιατί απαλλάσσετε τους
εφοπλιστές -φτωχοί είναι και τα παιδιά τους δε ζεσταίνονται- και
δεν απαλλάσσετε τα σχολεία από το ΦΠΑ για το πετρέλαιο; Τι
θα συµβεί µε τις αυξήσεις που έχουµε στο φυσικό αέριο;
Άµεσα τέτοια πρακτικά µέτρα γιατί δεν τα προχωράτε; Συγκεκριµένα λέµε για το ΦΠΑ. Γιατί δεν απαλλάσσετε τα σχολεία
µέχρι να ευδοκιµήσουν αυτά τα προγράµµατα, για τα οποία εµείς
κρατάµε πάρα πολλές επιφυλάξεις για το ποιον εξυπηρετούν και
τι αποτελεσµατικότητα θα έχουν.
Σας παρακαλούµε να µας απαντήσετε άµεσα. Αν αγριέψει ο
καιρός, τα σχολεία δεν θα µπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Απ’
ό,τι έχουµε διαβάσει –δεν ξέρω αν ισχύει, δεν το είπατε σήµερα,
εποµένως πείτε το στη δευτερολογία σας- προβλέπεται να δοθούν 15.000.000. Έχουµε δεκαέξι χιλιάδες σχολεία. Με µία απλή
διαίρεση βλέπουµε ότι ο µέσος όρος για κάθε σχολείο είναι 937,5
ευρώ. Έχετε την εντύπωση ότι αυτά φτάνουν, για να ζεσταθούν
τα σχολεία το χειµώνα; Τι θα γίνει; Πείτε µας στη δευτερολογία
σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν
µπορώ να διαφωνήσω σε πολλά µαζί σας. Θα διαφωνήσω στο
πρόσωπο όµως. Έδωσαν τις αρµοδιότητες και δεν έδωσαν τους
πόρους. Και θυµίζω ότι εγώ σε αυτή την Αίθουσα ήµουν ο αρµόδιος εισηγητής τότε που έθεσε και ζήτηµα συνταγµατικότητας
στη σχετική συζήτηση. Αυτό, όµως, ανήκει στο παρελθόν. Σωστά
λέτε, τι πρέπει να κάνουµε τώρα.
Η διαίρεση που κάνετε, µπορεί να είναι σωστή όσον αφορά τα
15.000.000. Προσθέστε, όµως, και τα άλλα 40.000.000, για να
βγει σωστό το τελικό αποτέλεσµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα 40.000.000 τελείωσαν. Απορροφήθηκαν…
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν τέλειωσαν. Απορροφήθηκαν τώρα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι δεν είπατε; Συγνώµη, δεν θέλω
να κάνω…
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ένα
λεπτό. Δόθηκαν 20.000.000. Κι άλλα 20.000.000 δώσαµε πριν
από µερικές εβδοµάδες. Κάποια σχολεία είχαν προµηθευτεί καύσιµο από την άνοιξη. Κάποια άλλα που δεν τους έφτασαν τα
λεφτά, έπρεπε να προµηθευτούν κι άλλο. Με τα 20.000.000 που
πήραν, θα προµηθευτούν. Παράλληλα, θα έρθουν κι άλλα χρήµατα, όπως σας είπα, από τα επόµενα δωδεκατηµόρια, αυτού
του µήνα, του άλλου µήνα κ.λπ., για να µπορέσουµε να καλύψουµε µε πληρότητα τις ανάγκες.
Εποµένως, σκύβουµε πάνω στο πραγµατικό πρόβληµα, µε τις
πραγµατικές µας δυνατότητες. Τι να λέµε; Λόγια; Δεν λέµε λόγια.
Πραγµατικά, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα µικρό καλάθι.
Από εκεί και µετά, όµως, η πολιτική που γίνεται τώρα, δεν πρέπει να µας αποκλείει από το να χτίζουµε την πολιτική της επόµενης µέρας.
Θυµάµαι το Δήµο Σερρών. Είναι ένα πιλοτικό µοντέλο, το
οποίο εµείς έχουµε επικαλεστεί και στη συζήτησή µας µε τους
ξένους. Η εφαρµογή του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ», συνδυασµένη µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, θα δηµιουργήσει µία
ενεργειακή αυτάρκεια, η οποία θα αποµειώσει την ανάγκη κρατικών πόρων.
Αν αυτό, λοιπόν, διευρυνθεί σε πεντακόσια σχολεία, όπως λέµε
στο σχεδιασµό µας, για το επόµενο διάστηµα, µε αµεσότητα και
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µε κεντρική πηγή χρηµατοδότησης, για να µην εξαντλούµε µονίµως τους ΚΑΠ, τότε πιστεύω ότι µπορούµε να έχουµε πολύ γρήγορα ανταποδοτικό αποτέλεσµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, να ξέρετε, ότι επειδή είναι ένα ζήτηµα που µας ευαισθητοποιεί όσο ευαισθητοποιεί κι εσάς, δεν
πρόκειται να αφήσουµε κανέναν από τους µαθητές να κρυώσει
φέτος. Θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να λυθεί το πρόβληµα
στην πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 330/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας
Κανελλοπούλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την παραχώρηση του θαλάσσιου µετώπου της Πάτρας στο Δήµο, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 304/24.9.2012 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Κερκύρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση ακινήτου από το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην
Κασσιόπη Κέρκυρας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 318/25.9.2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις
οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βεροίας σε εργαζόµενους, που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
Το λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναλαµβάνετε το Υπουργείο σε µία πραγµατικά δύσκολη συγκυρία και, µάλιστα, όταν οι προκάτοχοί σας σε
αυτό το Υπουργείο για πολλά χρόνια επέτρεψαν σε ένα µέγα, µέγιστο πλήθος ανθρώπων, που διαχειρίστηκαν συλλογικό χρήµα,
τον κοµµατισµό, να συντηρούν το παραγοντιλίκι και να υποθάλπουν, µε τη νοµική έννοια του όρου, παράνοµες συµπεριφορές
τέτοιες, που κατήντησε σήµερα αυτό το αγροτοσυνεταιριστικό
κίνηµα να καταρρέει.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Βεροίας είναι µόνο ένα
µικρό παράδειγµα σε σχέση µε το ότι από τις εκατό, εκατόν είκοσι ενώσεις στη χώρα, οι εβδοµήντα, ογδόντα έχουν πλέον συνθλιβεί από το βάρος τους, έχουν ρηµάξει, έχουν καταστραφεί,
έχουν λεηλατηθεί. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγµή που να εµπνέει σε επένδυση, να εµπνέει σε ελπίδα.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας, λοιπόν, είναι µία
περίπτωση όπου κάποτε έβλεπες κοµπόστες, λιπάσµατα, διαλογητήρια, εξαγωγές, έβλεπες κόσµο να δίνει πνοή και χαρά. Και
σήµερα ασχολείται µόνο µε τον ΟΣΔΕ, µία παραπληρωµατική εργασία, για να µπορούµε να συντηρούµε κάποιους υπαλλήλους.
Κι εκείνους που τους αφήσαµε απλήρωτους, σήµερα δεν τους
πληρώνουµε, µε νοµικίστικα τερτίπια. Οι άνθρωποι, για τους
οποίους σήµερα µιλώ δε λένε να µην πληρωθούν οι υπάλληλοι
που εργάστηκαν, αλλά λένε: «Αφήστε πια, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, µην κρύβεστε πίσω από µια νοµιµοφάνεια, αλλά ελάτε
να συντηρήσουµε την ηθικότητα και να πληρωθούν όλοι οι άνθρωποι».
Αυτό το κακό δεν µπορεί να συνεχίζεται, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι πρέπει να αναλάβετε άµεσα, δραστικά µέτρα και µε επιτόπιο έλεγχο για να δούµε, τι γίνεται µε τις Ενώσεις.
Διότι, µη νοµίζετε, αυτό δεν γίνεται µόνο στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας. Και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάουσας τα ίδια έγιναν: Κατέρρευσε όλος ο
Οργανισµός, τα κτήρια παραπαίουν, οι εγκαταστάσεις πλέον γίνονται πλιάτσικο σε ανθρώπους που πηγαίνουν και κλέβουν τα
σίδερα, τα µηχανήµατα δεν λειτουργούν φυσικά.
Όλα καταδεικνύουν µια κατάσταση για την οποία θα σας πα-
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ρακαλέσω πολύ να µη µου πείτε εκείνη την περίφηµη φράση
«αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη», γιατί χρόνια την άκουγα κι
από το σπίτι µου και ήταν µια χρυσόσκονη, για να καταπιεί κάποιος το παραµύθι για όλη αυτήν την αλητεία, που συνέβη στη
αγροτιά. Ο αγώνας των αγροτών κατασπαταλήθηκε από επιτήδειους, από κοµµατισµένους και από ανθρώπους που δεν είχαν
το Θεό τους.
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ –και πραγµατικά θα περιµένω
µε αγωνία την απάντησή σας- να µου πείτε ποιες πρωτοβουλίες
θα αναλάβετε, όχι µόνο για τους δέκα ανθρώπους, οι οποίοι σήµερα µε αγωνία περιµένουν να ακούσουν την απάντησή σας,
αλλά και για όλο αυτό το µαζικό φαινόµενο, µε το οποίο κατασπαταλήθηκε ο αγροτικός πλούτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κύριο Βουλευτή για την επίκαιρή ερώτηση
που µου απηύθυνε. Θα ήθελα να ζητήσω «συγγνώµη», γιατί η
ερώτηση είχε κατατεθεί περίπου πριν από δύο µερικές βδοµάδες
και δυστυχώς, για ένα πραγµατικό προσωπικό κώλυµα, παρά το
ότι είχα δεσµευτεί ότι θα έρθω να απαντήσω, δεν µπόρεσα να
έρθω. Και πιστέψτε µε, ήταν πραγµατικό το κώλυµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αµφιβάλω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έρχοµαι τώρα στα θέµατα, τα οποία θίξατε.
Με τίποτα δεν θα ήθελα να πω εγώ αυτήν τη «χρυσόσκονη»
που αναφέρατε. Να αναλάβω εγώ την πολιτική ευθύνη για τα
πεντακόσια περίπου δισεκατοµµύρια; Πεντακόσια εκατοµµύρια
περίπου αφήνουν πίσω οι ΕΑΣ χρέη.
Η συγκεκριµένη Ένωση, όπως κι εσείς είπατε, χρωστάει γύρω
στα δεκαπέντε εκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που προηγήθηκαν. Υπάρχουν κι άλλοι φορείς, στους οποίους η Ένωση
χρωστούσε λεφτά. Για παράδειγµα, χρωστούσε σε µια άλλη
Ένωση χρήµατα, γιατί πήρε από τους παραγωγούς για να τα συσκευάσει, χωρίς να τους έχει ξεπληρώσει. Πήραν κι αυτοί τα αντίστοιχα µέτρα. Και αυτοί είχαν προηγηθεί ακόµα και των δέκα
εργαζοµένων.
Εποµένως, αυτήν την ώρα γίνεται µεγάλη προσπάθεια. Όπως
ξέρετε, έχει ψηφιστεί ένας νόµος, ο ν.4015, που κάνει µια προσπάθεια να εξυγιανθούν και κάποιες ΕΑΣ είτε θα µετατραπούν
σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς σε υγιή βάση ή θα γίνουν ΑΕ
και θα λειτουργήσουν πλέον πραγµατικά σαν εταιρείες. Εν πάση
περιπτώσει, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ως προς τους δέκα ανθρώπους, ήταν πραγµατικά χρωστούµενα της ΕΑΣ αυτά που πληρώθηκαν και προς αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν που και αυτοί ήταν εργαζόµενοι. Αυτοί,
όµως, θα πληρωθούν όταν θα καταφέρουν να βρουν αυτά τα
χρήµατα.
Το συγκεκριµένο έργο από το οποίο προσδοκούσε χρήµατα η
ΕΑΣ και αφορούσε στη σύµβαση που έχει µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ η
ΠΑΣΕΓΕΣ. Κι έπρεπε να φτιάξουν οι εργαζόµενοι στην ΕΑΣ, τόσο
οι κανονικοί δέκα, είκοσι υπάλληλοι, αλλά και ακόµη δέκα, είκοσι
υπάλληλοι που προσλαµβάνονται εκτάκτως για ένα, δυο µήνες.
Είναι οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ που αναφέρατε. Για αυτές τις δηλώσεις πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπεργολαβία
µε την ΠΑΣΕΓΕΣ, έτσι ώστε όλες οι ΕΑΣ να αναλάβουν για λογαριασµό των γεωργών να κάνουν στους υπολογιστές αυτές τις δηλώσεις, για να µπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις τους.
Διαφορετικά, χωρίς αυτές τις δηλώσεις και τον έλεγχό τους, δεν
θα µπορούµε εµείς σε δυο, τρεις βδοµάδες, να δώσουµε τις προκαταβολές, το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ που σας ανακοίνωσα
µετά τη 15η Οκτωβρίου, ούτε το υπόλοιπο 50% που είναι ακόµη
1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ µετά τη 15η Δεκεµβρίου. Άρα, λοιπόν,
αυτό ήταν ένα –ας πούµε- εργολαβικό έργο που αναλαµβάνει η
κάθε ΕΑΣ.
Φώναξα, λοιπόν, τον Πρόεδρο και του είπα «Γιατί αυτοί οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν; Γιατί πληρώθηκαν κάποιοι άλλοι δέκα;». Κι απαντάει λοιπόν, ο Πρόεδρος, ότι ζητήθηκε
από τους εργαζόµενους, είτε από αυτούς που είναι µόνιµοι στην

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΕΑΣ είτε από αυτούς που έρχονται έκτακτοι, να δουλέψουν για
το συγκεκριµένο έργο και µόνο.
Κάποιοι το δέχθηκαν. Κάποιοι εργαζόµενοι προφανώς -υποψιάζοµαι και για λόγους ασφάλειας να µην έχει η ΕΑΣ ένα άλλοθι
που να λέει να, επειδή κατάφερα τώρα να σας δώσω 50.000 ή
80.000, καθυστερήστε τα άλλα διακόσια ή τα εκατόν ογδόντα
που σας χρωστάω- δεν δέχθηκαν να κάνουν τη συγκεκριµένη
σύµβαση για να δουλέψουν αυτό το δίµηνο µόνο για το ΟΣΔΕ.
Κάποιοι δέχθηκαν να δουλέψουν είτε από µέσα είτε από τους
συµβασιούχους. Αυτοί, λοιπόν, πήραν τα χρήµατα της πρώτης
δόσης που έδωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ προς τις ΕΑΣ για το συγκεκριµένο
σκοπό και ουσιαστικά ήταν χρήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οργανισµού πληρωµών. Δεν ήταν, όµως, ηµέτεροι είτε δικοί µου είτε
κάποιου άλλου, ήταν αυτοί που δέχθηκαν να κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτοί πληρώθηκαν. Εναπόκειται, βέβαια, ακόµα να πάρουν το υπόλοιπο 50%. Εµείς ζητήσαµε µε επιστολή µας στην
ΠΑΣΕΓΕΣ, να µην πληρωθούν τα χρήµατα αυτά εάν δεν έχουµε
τον έλεγχο ότι θα σιγουρέψουµε ότι η ΕΑΣ θα δώσει και κάποια
χρήµατα από αυτά που χρωστάει στους εργαζόµενους από τις
προηγούµενες καθυστερήσεις της απασχόλησής τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν.
Έχουµε φωνάξει πολλούς εργαζόµενους σε αυτήν τη µεταβατική
κατάσταση. Ο ν.4015 λέει ρητά, τι θα κάνουν οι ΕΑΣ, εάν µετατραπούν, είτε σε ΑΕ, είτε εάν µετατραπούν σε πρωτοβάθµιους
συνεταιρισµούς. Λέει µάλιστα ρητά ότι έχουν προτεραιότητα
στους νέους οργανισµούς που φτιάχνονται, να προσληφθούν οι
προηγούµενοι εργαζόµενοι.
Λέω, λοιπόν και από αυτό το βήµα –και αυτό είναι έκκληση και
προς τις ΕΑΣ- πως πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν τα νέα σχήµατα
θα έρθουν στο Υπουργείο Γεωργίας να πάρουν µητρώο, θα
ελεγχθούν, εάν εφαρµόζουν πιστά τα συγκεκριµένα άρθρα του
νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά εκπλήσσοµαι. Εκπλήσσοµαι, γιατί προφανώς έχετε τριπλή
σφαλερή ενηµέρωση. Το πρώτο σφάλµα στην ενηµέρωσή σας
είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι σε επίσχεση εργασίας
και έφθασαν να έχουν εκδώσει και δικαστικές αποφάσεις, ανέµεναν χρήµατα για προγενέστερο χρόνο για τον οποίο προσέφεραν εργασία. Εκείνα τα χρήµατα της προγενέστερης εργασίας,
ποιος θα τα πληρώσει και πότε;
Δεύτερον. Ξέρετε µήπως τα ονόµατα στα οποία διατέθηκαν τα
χρήµατα ότι δεν ήταν εργαζόµενοι, αλλά ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος στον εαυτό του; Και αυτό το ανέχεστε; Να το ανεχθώ και
εγώ; Έχει ψηφίσµατα από το Δηµοτικό Συµβούλιο της Βέροιας,
έχει ψηφίσµατα και καταγγελίες στον Τύπο της Βέροιας. Έχει
ενηµερώσεις στον Τύπο της πόλης ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών παραλαµβάνει µε αποπληρωµένα τα παλιά της χρέη.
Αυτό είναι ψέµα. Και το επιτρέπετε ως πολιτική ηγεσία; Αυτές
είναι σφαλερές ενηµερώσεις και θα πρέπει κάποιος να ενηµερώνει ότι το διοικητικό συµβούλιο της ΕΑΣ δεν πήρε ποτέ απόφαση
για να πάρουν τα χρήµατα ο πρόεδρος και οι συγγενείς του. Και
αυτό πρέπει να το ελέγξετε σήµερα.
Να σας πω κάτι ακόµη. Ότι στις εγκαταστάσεις της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας –και θα τα καταθέσω στα
Πρακτικά- λειτουργεί ένας νεοϊδρυθείς άλλος συνεταιρισµός
στις ίδιες εγκαταστάσεις της ενώσεως που είναι υπό εκκαθάριση,
έχουν µπει άλλοι άνθρωποι, είναι ένας νεότευκτος συνεταιρισµός
χωρίς άδεια, χωρίς ενοίκιο, που εκµεταλλεύεται όλη τη λειτουργία και ποιος σας δίνει εσάς λογαριασµό; Έχετε την εποπτεία,
κύριε Υπουργέ; Και αν δεν έχετε την εποπτεία, από σήµερα έχετε
την ενηµέρωση.
Θα συγχωρέσετε το ύφος µου, γιατί ένας νοµός πραγµατικά
ζέχνει από όσα βγαίνουν µέσα από το βόθρο και µέσα από τα λύµατα κάποιων επιτήδειων και θέλω να αναλάβετε την ευθύνη.
Γιατί η ευθύνη, καθώς στον επαγγελµατικό µου βίο διακόνησα
τη νοµική, ξέρετε γίνεται και δι’ αµελείας. Σεις, όµως, γνωρίζετε
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πλέον. Δεν θα συγχωρηθεί σε σας καµµία αµέλεια και καµµία
πληµµέλεια. Σας παρακαλώ κατεπειγόντως να ασκήσετε όλα τα
εποπτικά καθήκοντα και προς την ΠΑΣΕΓΕΣ και προς την Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάουσας. Αυτό για το οποίο βοά όλος
ο Νοµός Ηµαθίας, θα πρέπει µε χειρουργικό τρόπο και κατεπείγοντα να επιλυθεί από σας.
Δεν είναι ότι έρχοµαι για τους δέκα ανθρώπους. Είναι ότι
αυτήν τη στιγµή όλο το σούσουρο σε όλα τα καφενεία, όλο το
συνεταιριστικό κίνηµα, είναι ένα τέρας, το οποίο βγάζει και νέα
πλοκάµια, το οποίο συνεχίζει να δρα, το οποίο εκµεταλλεύεται
όλη αυτήν την απόγνωση στην πατρίδα και νοµίζουν ότι µπορούν
ακόµη να εκµεταλλεύονται και τον αγώνα του αγρότη.
Εγώ έχω πίστη σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Θα σας βοηθήσω
όπως θέλετε και όπου θέλετε έντιµα, να καλέσουµε τους δέκα
ανθρώπους, να µην µείνουν και οι άλλοι απλήρωτοι. Αυτό, όµως,
που συµβαίνει µε ανθρώπους που µασκαρεύονται και σήµερα
είναι αγρότες, αύριο συνεταιριστές, µεθαύριο είναι στην ΕΑΣ,
µετά στην ΠΑΣΕΓΕΣ, µετά ειδικοί σύµβουλοι, σας παρακαλώ, να
το τελειώσουµε εδώ. Δεν έχουµε πολλές ευκαιρίες.
Σήµερα στο Παρανέστι Δράµας, αυτή την ώρα που µιλάµε, γίνονται επεισόδια, κύριε Πρόεδρε. Βγήκαν οι άνθρωποι µε τα
όπλα γιατί σε ένα στρατόπεδο ήρθαν διακόσιοι πενήντα λαθροµετανάστες εν αγνοία των κατοίκων. Αρχίζουν οι κάτοικοι και θέλουν να πάρουν το νόµο στα χέρια. Ρίχνονται τοξικά, αυτήν την
ώρα που µιλάµε, στο Παρανέστι. Να µην δούµε παρόµοια φαινόµενα. Δεν έχει σχέση µε την ερώτηση που κάνω, αλλά καταλαβαίνετε τι συµβαίνει στη χώρα.
Εσείς είστε ένας άνθρωπος της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Εµείς είµαστε φρέσκοι Βουλευτές. Δώστε µας τον τρόπο να συνεργαστούµε και να πάµε να ξεβροµίσουµε τον τόπο. Εµείς
έχουµε την ευθύνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επαναλαµβάνω ότι είναι σε γνώση µας τα
φαινόµενα αυτά, επαναλαµβάνω, όµως, το νόµο ξανά. Όσες ΕΑΣ
αποφασίσουνε να µετατραπούν είτε σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, όπως συµβαίνει στην συγκεκριµένη περίπτωση είτε σε
ΑΕ, δεν µπορεί κανένας -ούτε ο πρωτοβάθµιος ούτε η ΑΕ- να
κάνει νόµιµη πράξη µέχρις ότου περάσει από την έγκριση του
Υπουργείου και πάρει µητρώο. Εποµένως, ό,τι πράξεις γίνονται
και όσοι νοµίζουν ότι µπορούν, όπως είπατε κι εσείς, λάθρα να
καρπωθούν περιουσίες των ενώσεων, να γνωρίζουν ότι αυτές οι
πράξεις δεν είναι σύννοµες και θα ακυρωθούν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Στείλτε τον εισαγγελέα, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τον στείλουµε, κύριε Βουλευτά. Μη νοµίζετε
ότι καθόµαστε. Δεν ξέρουµε πού να πρωτοστείλουµε τους εισαγγελείς. Να τους στείλουµε εκεί που χρωστάνε 20 ή 12 ή να τους
στείλουµε αλλού που είναι 57 ή 85 εκατοµµύρια; Πείτε µας µε
ποια προτεραιότητα να τους στείλουµε και θα τους στείλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης και Επικρατείας, κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την
προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 337/25-9-2012 επίκαιρη
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ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου
- Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την µεταφορά της έδρας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ηλίας Παναγιώταρος για δύο
λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε κάποια προπαρασκευή νοµοσχεδίου προηγουµένων ηµερών σχετικά µε περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων,
δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις, υπήρχε ένα άρθρο
στο οποίο συµφώνησαν όλα τα κόµµατα µε την εισήγηση της
Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε την παραµονή ως έχει της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού στο Κέντρο Νεότητας
του Αγίου Κοσµά. Μιλάµε για µία επίλεκτη Μονάδα του Λιµενικού
Σώµατος, όπου εδώ και τριάντα περίπου χρόνια βρίσκεται σε
εκείνο το σηµείο, όχι τυχαία, κατόπιν συγκεκριµένου σχεδιασµού
κι έχει πάρα πολύ σοβαρούς ρόλους. Εκτός από το να συνοδεύει
πρώην Πρωθυπουργούς όταν κάνουν κανό, συγχρόνως όµως, να
κυνηγάει και να συλλαµβάνει διακινητές λαθροµεταναστών στο
Αιγαίο, ως επί το πλείστον, αλλά και στο Ιόνιο, να κυνηγάει το λαθρεµπόριο τσιγάρων, όπλων, ναρκωτικών και γενικώς οτιδήποτε
έχει να κάνει µε τη θάλασσα.
Ενώ όλοι είχαν συµφωνήσει και ενώ το νοµοσχέδιο βρισκόταν
στη Βουλή προς ψήφιση, µε τις συµφωνίες και τις διαφωνίες
όλων των κοµµάτων –στο συγκεκριµένο, όµως, άρθρο είχαν συµφωνήσει όλοι- ξαφνικά, ως διά µαγείας, το συγκεκριµένο άρθρο
χάθηκε, εξαφανίστηκε κι έγινε µία τροπολογία της τελευταίας
στιγµής που δεν την πήρε χαµπάρι κανένας. Και ρωτάµε τον
κύριο Υπουργό τι προέκυψε και ξαφνικά αυτή η τροπολογία, στην
οποία συµφωνούσαν όλοι και στην επιτροπή στην οποία ήµασταν
όλοι εκεί και µετά, αποσύρθηκε µε µια αόριστη υπόσχεση ότι το
ΤΑΙΠΕΔ θα βρει έναν άλλο χώρο µεταστέγασης αυτής της µονάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η µεταστέγαση µιας τέτοιας µονάδας είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα. Το 2004 είχαν ξοδευτεί εκατοµµύρια ευρώ για να γίνει η
ανακαίνιση όλου του χώρου, κτηριακές εγκαταστάσεις, ειδικές
αποθήκες εκρηκτικών υλών, αποθήκες οπλισµού, αποθήκες του
οπλισµού των στελεχών της ΜΥΑ, ειδικές γλίστρες. Έγινε ένας
ειδικός χώρος για να µπορούν να λιµενίζονται τα σκάφη, στρατώνες, τα πάντα. Μιλάµε για µεγάλο κόστος.
Η µεταστέγαση αυτής της µονάδας, που δεν έχει καν γίνει ο
παραµικρός σχεδιασµός –φήµες λένε ότι θα πάει ή σε κάτι παλιές εγκαταστάσεις στο Λαύριο ή στο Σκαραµαγκά- είναι απαράδεκτη για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ο
οικονοµικός, τον οποίο είπαµε. Ένας δεύτερος λόγος, πολύ σηµαντικός, είναι ότι το σηµείο που βρίσκεται εκεί, στον Άγιο
Κοσµά, είναι στρατηγικό. Είναι ανάµεσα στα δύο µεγάλα λιµάνια,
στο Λαύριο και στον Πειραιά. Είναι στο κέντρο του Αργοσαρωνικού και µπορούν να επέµβουν ανά πάσα στιγµή σε οτιδήποτε
συµβεί. Τρίτος λόγος, πολύ σηµαντικός που έχει να κάνει µε τα
στελέχη της ΜΥΑ, είναι ότι υπάρχουν εκατό και πλέον οικογένειες που έχουν φτιάξει τη ζωή τους γύρω απ’ αυτόν το χώρο
στον Άγιο Κοσµά. Άλλοι έχουν αγοράσει και χρυσοπληρώνουν
δάνεια για κατοικίες κ.λπ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να τελειώσω και ίσως να µην γίνει
και δευτερολογία και να απαντήσει µια και έξω ο κύριος Υπουργός.
Έχουν φτιάξει τη ζωή τους. Όπως καταλαβαίνετε το να πηγαίνει κάποιος σαράντα έξι χιλιόµετρα µέχρι το Λαύριο και να γυρίζει πίσω σε καθηµερινή βάση είναι κάτι εντελώς ασύµφορο
οικονοµικά για τα στελέχη, που ούτως ή άλλως οι µισθοί τους
έχουν περικοπεί και περικόπτονται συνεχώς.
Το θέµα των νέων εγκαταστάσεων –πού θα γίνουν και πώς θα
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γίνουν- απαιτεί σοβαρότατο σχεδιασµό, µελέτη, κ.λπ. και µιλάµε
για εγκαταστάσεις λιγότερο από δύο στρέµµατα. Δηλαδή, στα
εκατοντάδες στρέµµατα του Αγίου Κοσµά και της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της ανάπλασης, αυτό το ενάµισι
στρέµµα θα αλλάξει κάτι; Τι προέκυψε και έγινε αυτή η αλλαγή
της τελευταίας στιγµής.
Αυτό µάλλον δείχνει προχειρότητα από τη πλευρά του κράτους και της Κυβέρνησης ή ότι ο επίδοξος, µελλοντικός αγοραστής, εκµεταλλευτής, ενοικιαστής της ευρύτερης περιοχής έχει
πολύ δυνατό δόντι για να γίνεται αυτή η αλλαγή στην κυριολεξία
στο 90ο λεπτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε απόλυτο δίκιο να αποκαλείτε «επίλεκτη» τη Μονάδα
Υποβρυχίων Αποστολών. Είναι µια µονάδα του Λιµενικού Σώµατος, η οποία επί τριάντα πέντε χρόνια επιχειρεί µε επιτυχία από
την έδρα της στον Άγιο Κοσµά σε µια έκταση 9,4 στρεµµάτων. Η
έκταση αυτή ανήκει πλέον, µε νόµο του ελληνικού κράτους, στην
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση,
τη χρήση και την εκµετάλλευσή της.
Εµείς δεν κάναµε κανένα νοµοθετικό αιφνιδιασµό. Είχαµε καταθέσει µια ρύθµιση. Το αντίθετο θα συνέβαινε αν δεν την είχαµε
καταθέσει και αφήναµε τα πράγµατα να εξελιχθούν ανάλογα µε
το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα διαµορφωθεί για την έκταση.
Να σας πω επίσης ότι έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές από
ενδιαφερόµενους επενδυτές. Η συνολική επένδυση αναµένεται
να ανέλθει στα έξι δισεκατοµµύρια ευρώ και να δηµιουργήσει
εννιά χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έπρεπε, λοιπόν, να φροντίσουµε
πάση θυσία για την αποκατάσταση της µονάδας µε µεταφορά
του εξοπλισµού της σε αντίστοιχο χώρο, που να µπορεί να εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Αυτό ήταν το αντικείµενο της αρχικής ρύθµισης.
Ωστόσο, προκειµένου να µη δηµιουργηθεί νοµικό θέµα σε ό,τι
αφορά τη µεταβίβαση της κυριότητας της γης, η ρύθµιση και οι
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε, οδηγούν σε µια απολύτως
ασφαλή λύση για την εγκατάσταση.
Πρώτον, δεν πρόκειται να συµβεί το παραµικρό θέµα στη µονάδα. Θα συνεχίσει να παραµένει εκεί και να λειτουργεί µε επιτυχία, όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα. Η µετεγκατάσταση
είναι συνάρτηση δύο προϋποθέσεων. Η πρώτη προϋπόθεση είναι
ότι θα βρεθεί κατάλληλος χώρος. Κατάλληλος χώρος σηµαίνει
τουλάχιστον δύο πράγµατα: πρόσβαση στη θάλασσα και γειτνίαση µε αεροδρόµιο, για να µπορεί να µεταφέρεται η µονάδα
και να επιχειρεί όπως κάνει µε επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Η
δεύτερη προϋπόθεση είναι το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου να διαµορφώσει αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο νέο χώρο. Τι σηµαίνει «αντίστοιχες εγκαταστάσεις»;
Κτήρια, αποθήκες, πρόσβαση στη θάλασσα για σκάφη κ.λπ.. Να
τις χρηµατοδοτήσει, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα τα εγκρίνει
ο Υπουργός Ναυτιλίας.
Θέλω, λοιπόν, να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι δεν τίθεται ζήτηµα.
Αντιθέτως, µε τη ρύθµιση αυτή εξασφαλίστηκε η παραµονή της
µονάδας στον Άγιο Κοσµά. Από εδώ και µπρος µέληµά µας είναι
σε συνεργασία µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου να φτιάξουµε ακόµα καλύτερη εγκατάσταση, σε
µεγαλύτερο χώρο, µε καλύτερη προσβασιµότητα και µε υποδοµές πιο σύγχρονες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι εγκαταστάσεις
ανακαινίστηκαν σχεδόν πλήρως το 2004. Έχουν ξοδευτεί σε δύο
φάσεις, γύρω στα 5 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι σηµαντικό ποσό,
δεν είναι λίγο, ειδικά στην κατάσταση της πατρίδος µας τα τελευταία δύο έτη, που και το τελευταίο ευρώ πια το µετράµε, το
υπολογίζουµε. Τα 5 εκατοµµύρια ευρώ είναι πρόσφατα -το 2004συν τα υπόλοιπα, που το ποσό θα είναι αντίστοιχο και ίσως πολύ
µεγαλύτερο, γιατί προϋπήρχαν και κάποιες υποδοµές. Είναι ένα
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σηµαντικό κονδύλι και αυτό, δεν είναι αµελητέο. Αλλά, πέραν του
οικονοµικού, πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι το σηµείο στο οποίο
βρίσκεται. Δεν επιλέχθηκε τυχαία πριν από τριάντα χρόνια,
επειδή είναι ωραία παραλία κ.λπ., επιλέχθηκε επειδή είναι στο
κέντρο της Αττικής.
Η µία φήµη λέει ότι θα πάει στο Λαύριο, οπότε αυτοµάτως ο
Πειραιάς είναι πάρα πολύ µακριά και δεν θα µπορεί να υπάρχει
άµεση επέµβαση σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται. Αντίστοιχα, κυκλοφορούν φήµες ότι θα πάει στο Σκαραµαγκά, στο
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικού «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», εκεί στη
βάση, σε κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες ενδεχοµένως και να
ανακαινισθούν, να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Πάλι θα είναι
πολύ µακριά από το δεύτερο µεγάλο λιµάνι στο Λαύριο.
Είναι πολλοί οι παράγοντες. Δεν πρέπει να αµελούµε σηµαντικά στοιχεία. Να µη γίνονται όλα θυσία στα οικονοµικά οφέλη
τα οποία µπορεί να έχουµε από το συγκεκριµένο χώρο που είναι
µικρότερος, δεν είναι εννέα στρέµµατα. Προσφάτως ένα κοµµάτι
είχε παραχωρηθεί και έχει µείνει πολύ µικρότερη η έκταση των
εννέα στρεµµάτων. Έτσι µε ενηµέρωσαν, έτσι σας λέω. Ήταν παλαιότερα κάποια έκταση, αλλά έγινε µια διάνοιξη κάποιου δρόµου, ένα κοµµάτι έφυγε και έχουν γίνει ήδη κάποιες εργασίες τα
προηγούµενα χρόνια. Γι’ αυτό σας λέω ότι το θέµα είναι πάρα
πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το κοιτάξετε µε πολλή σοβαρότητα για οποιαδήποτε µελλοντική ενέργεια γι’ αυτήν τη µονάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός, εάν θέλει να προσθέσει κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Να υπογραµµίσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, ότι στο παράρτηµα 2 του νόµου προσδιορίζονται ακριβώς
τα όρια του οικοπέδου. Είναι εννέα στρέµµατα τριακόσια εξήντα
τετραγωνικά µέτρα.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και
εγώ προσωπικά, θα µεριµνήσουµε σε συνεργασία µε το ταµείο
να βρούµε τον κατάλληλο χώρο. Ο κατάλληλος χώρος είναι ακριβώς, όπως τον περιγράφετε. Δεν µπορώ να επιβεβαιώσω φήµες.
Δεν τις γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω, είναι ότι η µονάδα θα συνεχίσει να επιχειρεί από τον Άγιο Κοσµά και θα µετεγκατασταθεί
µόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί κατάλληλος χώρος και
σε αυτόν θα γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις από πλευράς ταµείου.
Ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το κρατάµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα.
Η έκτη µε αριθµό 332/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Θωµά Ψύρρα προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ενίσχυσης του βιβλίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 341/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου 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).
Η συνάδελφος κ. Μανωλάκου έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα των σπουδαστών στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού έχουν οξυνθεί και κυρίως το θέµα της
πραγµατοποίησης των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, όπως και η
µη έγκαιρη εξασφάλιση πλοίου έχουν ως αποτέλεσµα, να διακόπτουν και τις σπουδές τους και να διαγράφονται και από τις σχολές, γιατί για το δεύτερο έτος είναι προαπαιτούµενο να έχουν
κάνει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι.
Παρά τις καταγγελίες που υπάρχουν –και είµαι σίγουρη ότι και
εσείς έχετε δεχθεί αντίστοιχες- και από την ΠΕΜΕΝ, αλλά και
από τους ίδιους τους σπουδαστές, δεν έχει παρθεί κανένα
µέτρο, αν και αυτό είναι υποχρέωσή σας, σύµφωνα µε το π.δ.
251/1999. Με βάση µάλιστα τον κανονισµό των σπουδών για τη
συνέχιση, προβλέπεται ο σπουδαστής να έχει πραγµατοποιήσει
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το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας τουλάχιστον τριών
µηνών, ενώ µαζί µε το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι να έχει τουλάχιστον οκτώ µήνες θαλάσσια υπηρεσία.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα σήµερα; Εκατοντάδες σπουδαστές
δεν έχουν πραγµατοποιήσει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και δεν
µπορούν να συνεχίσουν από το Σεπτέµβριο τις σπουδές τους.
Αντίστοιχο κίνδυνο διατρέχουν και αυτοί που αναζητούν αυτήν
την περίοδο, το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι και µάλιστα κινδυνεύουν να διαγραφούν από τη σχολή. Κάποια παιδιά έχουν σταµατήσει τις σπουδές τους.
Επίσης υπάρχουν και άλλα προβλήµατα, όπως µε την κατάργηση της σπουδαστικής κάρτας –για να έχουν µειωµένο εισιτήριο
στις συγκοινωνίες- και τη διακοπή τής δωρεάν σίτισης. Αυτό προσθέτει ιδιαίτερα προβλήµατα. Υπάρχουν ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόβληµα χρηµατοδότησης για τη λειτουργία των σχολών.
Τι ζητάµε, κύριε Υπουργέ; Να εξασφαλιστούν τα εκπαιδευτικά
ταξίδια των σπουδαστών και να αποτραπεί κάθε περίπτωση διαγραφής ή παύσης των σπουδών τους. Δεύτερον, να επαναφέρει
η Κυβέρνηση τη δωρεάν σίτιση και το πάσο. Ζητούµε λοιπόν να
µάθουµε τι µέτρα θα πάρετε, για να καλύψετε τα κενά των καθηγητών και βεβαίως τη χρηµατοδότηση των σχολών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Θα ήθελα και εγώ, κύριε Υπουργέ, να συµφωνήσω τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος της επίκαιρης ερώτησης της κ. Μανωλάκου, διότι στην περιοχή µου υπάρχουν πράγµατι, παιδιά που
εναγωνίως ψάχνουν να κάνουν την πρακτική τους και δεν βρίσκουν πλοίο. Κυρίως µάλιστα, αυτό συµβαίνει σε κορίτσια που
τελειώνουν αυτές τις σχολές και είναι αδύνατον να βρουν πλοίο.
Συνενώνω και εγώ τη φωνή µου µε την κ. Μανωλάκου γι’ αυτό το
θέµα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, το σύστηµα δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα έπρεπε. Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, που πασχίζουµε να ανταποκριθούµε µε αναδιαρθρώσεις και αναµορφώσεις του συστήµατος. Υπάρχουν προβλήµατα χρηµατοδότησης. Γνωρίζετε πολύ
καλά ποια είναι η κατάσταση σήµερα, στο κεφάλαιο της ναυτικής
εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
Γενικότερα υπάρχουν προβλήµατα οργάνωσης, διασποράς
των διοικητικών δοµών εντός του Υπουργείου, αλλά και άλλα
προβλήµατα υποδοµών τεχνολογικών και φυσικών, στις σχολές.
Πολύ σύντοµα θα παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα
αναδιαρθρώσουµε το σύστηµα ναυτικής εκπαίδευσης, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να αρµόζει στην πρώτη ναυτιλιακή δύναµη στον κόσµο, την Ελλάδα.
Επί των συγκεκριµένων ερωτήσεων, κυρία συνάδελφε, θέλω
να σας πω τα εξής: Σε συνεννόηση και συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους κάνουµε ό,τι µπορούµε, για να στηρίξουµε
το πολύ σωστό σύστηµα εναλλασσόµενης εκπαίδευσης.
Η πολιτεία µέχρι τώρα, έχει προωθήσει αρκετά µέτρα: για παράδειγµα το οκτάµηνο αθροιστικά, τη δυνατότητα να µπορείς να
κάνεις την εκπαίδευσή σου σε πλοία µη συµβεβληµένα µε το
ΝΑΤ, πλοία ξένης σηµαίας, καθώς και κίνητρα, προκειµένου να
καλυφθεί µέρος του κόστους του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι στο πακέτο των µέτρων που πρόκειται να παρουσιάσουµε, εντάσσουµε και ένα γραφείο σταδιοδροµίας, το οποίο θα ιδρυθεί στο Υπουργείο και θα αποτελεί το
µοναδικό κόµβο επικοινωνίας µε τις ναυτιλιακές εταιρείες για
την ενηµέρωση των σπουδαστών και τη διευκόλυνσή τους στο
σύστηµα εναλλασσόµενης εκπαίδευσης, δηλαδή στα sandwich
courses, όπως λέγονται. Να είστε βέβαιη γι’ αυτό.
Όµως, πέρα από αυτό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας, να καλύψουµε για φέτος το κόστος
σίτισης που διεκόπη το 2011, ακριβώς λόγω των προβληµάτων
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χρηµατοδότησης του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης. Και µη
νοµίζετε ότι λύθηκαν τα προβλήµατα ως διά µαγείας.
Και δεύτερον, πάλι σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Υπουργείο
Παιδείας, να δούµε, αν µπορούµε, για τους σπουδαστές των
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, να χρησιµοποιήσουµε και το
λεγόµενο «πάσο», προκειµένου να ανακουφίσουµε τις οικογένειες των σπουδαστών που περνούν δύσκολες µέρες, να µπορούν δηλαδή να στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν µου απαντήσατε στο κύριο και οξυµµένο ζήτηµα, δηλαδή όσοι από τους
σπουδαστές δεν έκαναν τα εκπαιδευτικά ταξίδια -όχι µε δική
τους υπαιτιότητα, εσείς έπρεπε να έχετε δώσει λύση- θα διαγραφούν, θα σταµατήσουν τις σπουδές τους; Οφείλετε να πάρετε
µέτρα άµεσα, ότι κανένα παιδί δεν θα διαγραφεί, κανένας σπουδαστής δεν πρέπει να σταµατήσει τις σπουδές του, επειδή δεν
έγινε το εκπαιδευτικό ταξίδι.
Λέτε ότι υπάρχουν προβλήµατα λόγω κρίσης κ.λπ.. Ναι, υπάρχουν. Όµως υπάρχει και µία ιεράρχηση από πού θα κόψουµε
λεφτά και πού θα δώσουµε. Ας πούµε τις τράπεζες τις µπουκώνουµε µε δισεκατοµµύρια. Στην εκπαίδευση και µάλιστα σε ένα
κλάδο όπου είµαστε πρώτοι στον κόσµο, εκεί βάζουµε φραγµούς
και περιορισµούς; Για τους καθηγητές δεν µου απαντήσατε τίποτε, για τα κενά που υπάρχουν. Και ξέρετε καλά ότι καλύπτονται µε ωροµίσθιους, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει µόνιµο προσωπικό.
Να δεχτώ ότι θα λύσετε τουλάχιστον από φέτος το πρόβληµα
της σίτισης και το πρόβληµα του πάσο. Γιατί; Γιατί δυσκολεύουν
οι καταστάσεις για όλους. Αλίµονο! Το είχανε στα προηγούµενα
χρόνια και δεν θα το έχουνε τώρα που είναι στην κυριολεξία,
ανάγκη;
Αλλά να σας πω κάτι, ακόµα. Υπάρχουν πόροι και θέλουµε να
µάθουµε πώς γίνεται η χρήση τους. Σας ρωτάµε καθαρά: Τα χρήµατα για τη ναυτική εκπαίδευση από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πόσα είναι; Καθώς και από τα πλοία, από το κεφάλαιο
ναυτική εκπαίδευση, τι ποσά προέρχονται, πού και πώς τα κατανέµετε; Επανειληµµένα σας τα ζητούν τα ναυτεργατικά σωµατεία
και αρνείστε να τους δώσετε στοιχεία. Τα αναµένω λοιπόν, µέσω
του Κοινοβουλίου, εδώ και τώρα. Κάθε πρωτοετής φοιτητήςσπουδαστής επιδοτείται µε 1.000 ευρώ το µήνα. Ποιος τα παίρνει; Πώς αξιοποιούνται;
Έλεγχο και διαφάνεια δεν υποστηρίζετε; Ορίστε, λοιπόν,
δώστε συγκεκριµένα στοιχεία από τους δόκιµους που έπρεπε να
µπαρκάρουν, πόσοι είναι, πόσοι µπάρκαραν, πόσοι θα διαγραφούν, γιατί δεν µπάρκαραν, αν και δεν φταίνε, γιατί είναι δική σας
αποκλειστική ευθύνη και πρέπει να πάρετε µέτρα.
Αναµένουµε µε τη δευτερολογία σας να µας πείτε συγκεκριµένα πώς θα πάρετε µέτρα, ώστε να µην πάνε χαµένα τα χρόνια,
τα λεφτά που ξόδεψαν και ο κόπος που έκαναν, για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των σπουδών τους. Αυτό είναι το δίκαιο και
το σωστό. Διαφορετικά είσαστε υπόλογοι ότι δεν εφαρµόζετε το
προεδρικό διάταγµα.
Ούτε ένας σπουδαστής δεν πρέπει να σταµατήσει τις σπουδές
του! Πρέπει να δώσετε λύσεις! Αυτό περιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρία συνάδελφε, θα είµαι ο τελευταίος που θα θελήσει να µειώσει την αξιοπιστία του συστήµατος εναλλασσόµενης εκπαίδευσης. Αν πίσω από τις προτροπές σας –αφήνω στην
άκρη το ύφος- υποδεικνύετε το να καταργηθεί το πρώτο ταξίδι
και να συσσωρεύσουµε το διάστηµα που χρειάζεται µε το οκτάµηνο στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι, εγώ δεν θα το κάνω.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν προτρέπουµε για κάτι! Σας
λέµε να δώσετε λύση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Με πολλή χαρά, λοιπόν, να ακούσω ποια είναι η
λύση, κυρία συνάδελφε, γιατί πολύ εύκολα µάς κουνάτε το δάχτυλο, λέγοντας «δώστε λύση!», αλλά δεν µας λέτε ποια εσείς
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προτείνετε. Αν λοιπόν προτείνετε να καταργηθεί το πρώτο ταξίδι,
εγώ δεν θα το κάνω, γιατί θα µειώσει την αξιοπιστία του συστήµατος και θα µας εκθέσει διεθνώς.
Σας είπα ότι προσπαθούµε µαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους
να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, για να γίνονται τα ταξίδια και τα
παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έχουµε επίγνωση της
κατάστασης. Εσείς δεν έχετε.
Σε σχέση µε τους ωροµίσθιους καθηγητές, ξεκίνησε η αξιολόγηση για διακόσιους δύο ωροµίσθιους. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να κάνουµε προσλήψεις µονίµων. Αναγνωρίζω πως η
έλλειψη µονιµότητας στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ένα πρόβληµα. Αλλά εσείς τα βλέπετε όλα επιδερµικά. Δεν συζητάτε για
την ποιότητα της εκπαίδευσης, για τα εγχειρίδια, για τη διδακτέα
ύλη, για τον τρόπο, µε τον οποίο γίνεται σήµερα η ναυτοδιδισκαλία, αλλά µόνον ποσοτικά βλέπετε τα πράγµατα, δηλαδή «πόσοι
καθηγητές, πόσοι µόνιµοι». Αυτός είναι ο καηµός σας.
Θέλω λοιπόν να σας καλέσω ειδικά για το θέµα της ναυτικής
εκπαίδευσης να προκαλέσουµε συζήτηση στη Βουλή, για, να µας
πείτε εσείς ένα προς ένα τι προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το έχουµε ζητήσει!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): ...και δεσµεύοµαι ότι θα συζητήσω µαζί σας. Αν
κάποιες από τις προτάσεις σας δεν εκθέτουν τη χώρα, δεν υποβαθµίζουν την αξιοπιστία τού συστήµατος ναυτικής εκπαίδευσης, εγώ θα τις δεχθώ. Σας διαβεβαιώ.
Νοµίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήµατά σας, καθώς και
στο θέµα της σίτισης, του «πάσου» και των ωροµισθίων καθηγητών. Σας διαβεβαιώνω ότι κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια,
προκειµένου τα παιδιά να µην χάνουν το χρόνο τους. Το θέµα
της εκπαίδευσης, ο πυλώνας αυτός της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής ναυτιλίας, ενός τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας
που πιστεύω ότι θα µας βγάλει από την κρίση, δεν µπορεί να χρησιµοποιείται στην Αίθουσα αυτή για πολιτική αντιπαράθεση.
Πρέπει όλοι να συνταχθούµε µε την προσπάθεια που γίνεται.
Είµαι βέβαιος πως θα το κάνετε, όταν θα ακούσετε τις σχετικές
ανακοινώσεις του Υπουργείου για το πώς θα αναβαθµίσουµε τα
επόµενα χρόνια, το σύστηµα ναυτικής εκπαίδευσης µε σχεδιασµό, µε χρονοδιάγραµµα, µε συγκεκριµένους στόχους και µε
δράσεις –όχι εξαγγελίες-.
Ευχαριστώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μέχρι τότε πόσα παιδιά θα έχουν
διαγραφεί και θα έχουν σταµατήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρωνν ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 2
Οκτωβρίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 699/3-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την προγραµµατική σύµβαση
Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων.
2. Η µε αριθµό 379/25-7-2012 ερώτηση της Βουλευτού Νοµού
Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Αγνής Καλογερή προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν το Νοσοκοµείο Σάµου.
3. Η µε αριθµό 484/30-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα «Φροντίδα κατ’ οίκον» που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των
δήµων.
4. Η µε αριθµό 843/48/20-8-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Νοµού Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του Ελληνικού Δη-
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µοσίου ύψους 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
5. Η µε αριθµό 1157/30-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Μίχου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης.
6. Η µε αριθµό 518/30-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δάνεια σε
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επιχειρήσεις στους πυρόπληκτους νοµούς.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.42’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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