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Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 18 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17-10-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ν’ συνεδριάσεώς του, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας
έτους 2012» και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλο, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Άρτης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Άρτας αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν στα
εργασιακά θέµατα συµβασιούχων πυροσβεστών και πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
2) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία λογιστές, φοροτεχνικοί και άλλοι φορείς της νοτιοανατολικής Λακωνίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά
τους για τη σχεδιαζόµενη διακοπή λειτουργίας της ΔΟΥ Μολάων.
3) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Νοµού
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνου-Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ Πάρνηθας καταγγέλλει την καταστρατήγηση των όρων εργασίας και
αµοιβής των εργαζοµένων και αιτείται την υπογραφή συλλογικής
σύµβασης εργασίας.
4) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Ζάννειου Πρότυπου Πειραµατικού Σχολείου Πειραιά αιτείται την
άµεση επίλυση θέµατος που αφορά στην έλλειψη καθηγητών στο
εν λόγω σχολείο.
5) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέ-

θεσε αναφορά µε την οποία το Ειρηνοδικείο Αλµυρού Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την άµεση πλήρωση των κενών οργανικών
θέσεων γραµµατέων.
6) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Μαγνησίας αιτείται την άµεση ενίσχυση µε προσωπικό
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
7) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φορέας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης <Δίοδος> για το κέντρο ηµέρας <ΚΗΠΟΣ> αιτείται
τη λήψη µέτρων για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας της µονάδας.
8) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας
και το Παράρτηµα του Νοµού Μαγνησίας Ένωσης Απόστρατων
Αεροπορίας αιτούνται την άµεση απόσυρση των µέτρων που
πλήττουν τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
αιτείται την επίλυση των διαχρονιών προβληµάτων που υποβαθµίζουν την πληροφορική παιδεία και δηµιουργούν πλασµατικές
υπεράριθµες θέσεις καθηγητών πληροφορικής.
10) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αιτείται την απόσυρση της διάταξης που
επιχειρεί τον περιορισµό της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου ως προς τις καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις σε θύµατα
τροχαίων ατυχηµάτων.
11) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Οικονοµολόγων Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ελλάδας αιτείται την
επαναφορά σε ισχύ της διάταξης που προστατεύει το επάγγελµα
του οικονοµολόγου και συµβάλλει στη διαδικασία αύξησης των
εσόδων του κράτους.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Οικονοµολόγων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ελλάδος αιτείται την
επαναφορά σε ισχύ της διάταξης που προστατεύει το επάγγελµα
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του οικονοµολόγου και συµβάλει στη διαδικασία αύξησης των
εσόδων του κράτους.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός
Σύλλογος Θεατρολόγων αιτείται την αποκατάσταση της αδικίας
σε βάρος του κλάδου ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών στα σχολεία
της χώρας σχετικά µε την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής Οµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου επισηµαίνει τη δεινή κατάσταση
της οικονοµίας και τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν
τα επικείµενα οικονοµικά µέτρα για το ελληνικό εµπόριο.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Περιπτερούχων
Καπνοπωλών Ελλάδος αιτείται την άρση των αδικαιολόγητων
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων σε
σχέση µε την οργάνωση της αγοράς καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία Τέκνα Ελλάδος αιτείται την αύξηση του
αφορολόγητου για τις πολυµελείς και τρίτεκνες οικογένειες.
17) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι της περιοχής Βόλου διαµαρτύρονται για την υπέρµετρη αύξηση της τιµής ζώνης ανά
τετραγωνικό µέτρο στη δηµοτική ενότητα Ιωλκού, γεγονός που
καταλήγει σε σχεδόν διπλασιασµό του ειδικού έκτακτου τέλους
ηλεκτροδότησης δοµηµένων επιφανειών.
18) Η Βουλευτής Καστοριάς κ. ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την απαλλαγή των πολυτέκνων
από το τέλος ταξινόµησης των επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου
αιτείται την επίλυση θεµάτων που θίγονται στο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για τη δόµηση εκτός σχεδίου στις πόλεις και
στις περιοχές εκτός ορίων οικισµών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά αιτείται τη µη ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του εύρωστου ταµείου
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ώστε αυτό να διασωθεί.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πολυτεκνική Παρέµβαση Πατρών και Περιχώρων αιτείται την εφαρµογή κοινωνικού τιµολογίου της ΔΕΥΑΠ για τις πολύτεκνες οικογένειες.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Καστοριάς αιτείται τη µη
κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας
της Φύσης Υγροτόπου Λίµνης Καστοριάς και τη διατήρηση του
ανεξάρτητου χαρακτήρα του.
23) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αιτείται την επίλυση του θέµατος που αφορά τις
δαπάνες φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ.
24) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι δήµαρχοι δήµων ανατολικής Αττικής αιτούνται την επίλυση του προβλήµατος µεταφοράς των
µαθητών στα σχολεία των δήµων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

25) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το κίνηµα νέων ιατρών αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά την έκδοση προγραµµάτων εφηµέρευσης ειδικευόµενου ιατρού χωρίς τη συνδροµή ειδικευµένου.
26) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος για την κυστική ίνωση
αιτείται να γίνει δεκτό το χρόνιο αίτηµα του συλλόγου για γενίκευση του προγεννητικού ελέγχου στον ελληνικό πληθυσµό και
την κάλυψή του από τα ασφαλιστικά ταµεία.
27) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος για την κυστική ίνωση
αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν την πρόσληψη εξειδικευµένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις µονάδες
κυστικής ίνωσης, καθώς και την εξασφάλιση µηδενικής συµµετοχής των ασθενών στο κόστος θεραπείας.
28) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη δηµιουργία δύο νέων
πυλών εισόδου στα λιµάνια του Πλωµαρίου και της Πέτρας του
Νοµού Λέσβου.
29) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δηµοσίων Υπαλλήλων καταγγέλλει το ενδεχόµενο διάλυσης
της δασικής υπηρεσίας µε στόχο να εξυπηρετηθούν συµφέροντα
που επιδιώκουν τη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας και του
φυσικού περιβάλλοντος.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ζαχαρίας Καψαλάκης αιτείται
τον άµεσο διορισµό δασκάλων ειδικής αγωγής και την αποστολή
πιστώσεων για την κάλυψη όλων των υφιστάµενων αναγκών στα
σχολεία ειδικής αγωγής στο Ηράκλειο.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας
Χάρακα Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη διατήρηση των εφηµεριών
του παιδίατρου στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.
32) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Νοµού Κορινθίας αιτείται τη διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ευρωστίνης.
33) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αιτείται την προστασία των εργαζοµένων του προγράµµατος <Κοινωφελής Εργασία> και την άµεση καταβολή των οφειλόµενων αποδοχών
τους.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εκτελεστική επιτροπή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αιτείται την άµεση διασφάλιση των αποδοχών των
εργαζοµένων για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
‘Ενωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αιτείται την αποκατάσταση λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος αυθαιρέτων από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για την οµαλή
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
36) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Πτολεµαΐδας-Εορδαίας Νοµού Κοζάνης αιτείται την υποστήριξη
της προσπάθειας του κέντρου για τη στέγαση οργανισµών και
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υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
37) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων Τµήµατος Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης αιτείται την επανεξέταση του θέµατος της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής.
38) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού εκφράζει το
καθολικό αίτηµα της νοσηλευτικής κοινότητας για ενιαία πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.
39) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ.
Ζαχαρίας Καψαλάκης αιτείται τον άµεσο διορισµό δασκάλων ει-
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δικής αγωγής και την αποστολή πιστώσεων για την κάλυψη όλων
των υφιστάµενων αναγκών στα σχολεία ειδικής αγωγής στο Ηράκλειο.
40) Η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη Νοµού Χαλκιδικής αιτείται την άµεση τοποθέτηση
ιατρού στην κοινότητα λόγω των δύσκολων καιρικών και οικονοµικών συνθηκών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1029/27-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Οικονόµου Βασιλείου, Τσούκαλη Νικολάου, Γιαννακάκη
Μαρίας, Μάρκου Αικατερίνης, Πανούση Ιωάννη και Φούντα Νίκης
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/15066/20-9-2012 έγγραφο από
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 1100/28-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούκουρα Ευσταθίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/15079/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20-9-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η δεύτερη µε αριθµό 442/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου
Βούτση προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της «ΕΡΤ Α.Ε.», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 435/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή της Ιονίας Οδού.
Ο κ. Λαµπρόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου
να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζουµε όλοι, το 2007 κυρώθηκε στη
Βουλή η σύµβαση για την εκτέλεση, την κατασκευή του µεγάλου
οδικού άξονα από την Κόρινθο, την Πάτρα, τον Πύργο µέχρι την
Τσακώνα της Μεσσηνίας.
Αν δεν κάνω λάθος, το 2013 έπρεπε αυτός ο δρόµος να έχει
τελειώσει. Από το 2008 που ξέσπασε η οικονοµική κρίση διεθνώς,
οι τράπεζες –απ’ ό,τι γνωρίζω συµµετείχαν και ξένες τράπεζεςαφού είδαν ότι δεν κέρδιζαν αυτά που είχαν προβλέψει και µε τα
προβλήµατα που άρχισαν να αντιµετωπίζουν, έβαλαν πια προσκόµµατα στην εκτέλεση του έργου, κωλυσιεργούσαν, συζητούσαν, γιατί ήθελαν να µην το χρηµατοδοτήσουν, ήθελαν να το
ακυρώσουν.
Δυστυχώς ένα τόσο µεγάλο αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη
την Ελλάδα και όχι µόνο για τη δυτική Ελλάδα απ’ ό,τι ακούγεται,
απ’ ό,τι γράφεται και απ’ ό,τι φαίνεται θα σταµατήσει στο Κόρινθος-Πάτρα.
Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι. Απαιτούµε και θέλουµε και ως
Μεσσηνία και ως Ηλεία, απ’ ό,τι πληροφορούµε και εκεί έχουν
ξεσηκωθεί, να τηρηθεί η σύµβαση. Να µην περάσει αυτό που θέλουν οι τραπεζίτες. Περιµένουµε, λοιπόν. Από το 2009 ο κ. Μαγκριώτης, ο κ. Ρέππας, µας έλεγαν ότι συζητούν και ξανασυζητούν. Έχουµε 2012, τρία χρόνια τώρα τι συζητάνε; Να µας
επιβάλουν οι τράπεζες αυτό που θέλουν;
Περιµένουµε, λοιπόν, από εσάς, κύριε Υπουργέ, και από την
Κυβέρνηση και από τα τρία κόµµατα και απ’ όλα τα κόµµατα της
Βουλής, να στηρίξουν την εκτέλεση αυτού του µεγάλου αναπτυξιακού έργου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, όπως είπατε, αγαπητέ συνάδελφε, η κατασκευή του
οδικού άξονα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα υλοποιείται µε σύµβαση παραχώρησης, η οποία έχει κυρωθεί το
2007 από το ελληνικό Κοινοβούλιο και όπως γνωρίζετε καλά, εδώ
και περίπου ενάµιση χρόνο οι εργασίες στον οδικό άξονα έχουν
σταµατήσει, κυρίως λόγω του ότι οι δανείστριες τράπεζες σταµάτησαν να χρηµατοδοτούν το έργο. Υπάρχουν, βεβαίως, και
άλλοι λόγοι.
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων εδώ και ένα τρίµηνο ξεκινήσαµε µε εντατικούς ρυθµούς τη διαπραγµάτευση µε
τον παραχωρησιούχο. Αντίστοιχη δουλειά κάνουµε για όλες τις
συµβάσεις παραχώρησης στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει οριστεί
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ειδικός διαπραγµατευτής, ο κ.
Βιδάλης, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά µε το θέµα της διαπραγµάτευσης.
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, οι οποίες σήµερα
βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έλεγα ότι είναι στο πιο κρίσιµο στά-

διό τους, θα πρέπει η όποια συµφωνία υπάρξει να τεθεί υπ’ όψιν
των τραπεζών, διότι χρηµατοδοτούν τα έργα περίπου σε ποσοστό 30%. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συµφωνία µε τις
αρµόδιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
στη συνέχεια το προϊόν αυτό της συµφωνίας θα έρθει στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση. Το ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι εκείνο
που θα λάβει, τελικά, τις αποφάσεις και για το συγκεκριµένο
οδικό άξονα αλλά και για τους υπόλοιπους.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέµα της µηδενικής λύσης, το οποίο
θέτετε στην ερώτησή σας, µπορώ να σας δώσω δύο στοιχεία και
να σας πω τι έχει γίνει στο προηγούµενο διάστηµα µετά τις καταγγελίες που υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κοµµάτι
του Καϊάφα. Κατά το στάδιο της διατύπωσης της αιτιολογηµένης
γνώµης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ζητηθεί να συνταχθεί
µια περιβαλλοντική έκθεση, η οποία θα εξέταζε εναλλακτικές λύσεις, µεταξύ των οποίων και τη µηδενική λύση. Ως επικρατέστερη
προτάθηκε η λύση της µη κατασκευής του έργου στην ευρύτερη
περιοχή του Καϊάφα, σε ένα µήκος περίπου έξι χιλιοµέτρων.
Αυτή η περιβαλλοντική έκθεση είχε κατατεθεί στο αρµόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θεώρησε ότι δεν µπορούσε
να γίνει αποδεκτή λόγω των πιθανών προβληµάτων ρύπανσης –
αναφερόταν σε αέρια ρύπανση- που θα δηµιουργούνταν στην
περιοχή από την κυκλοφοριακή συµφόρηση εξαιτίας της διακοπής του αυτοκινητόδροµου σε εκείνο το σηµείο. Αυτό υπάρχει
µέχρι σήµερα σε ό,τι αφορά τη λεγόµενη µηδενική λύση στο συγκεκριµένο -επαναλαµβάνω- τµήµα του οδικού άξονα.
Σήµερα θα πω για µια ακόµη φορά και θα τονίσω ότι βρισκόµαστε στο κρισιµότερο σηµείο των διαπραγµατεύσεων. Εκτιµώ
ότι είναι θέµα λίγων εβδοµάδων να έχουµε το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων, οπότε θα ξεκαθαρίσουν όλα τα πράγµατα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαµπρόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω τις προσπάθειές σας και γνωρίζω και
τις προθέσεις σας, ότι θέλετε να γίνει ο δυτικός άξονας. Είστε κι
εσείς από την ίδια περιοχή και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού είναι δεδοµένο αλλά επαναλαµβάνω και όλων των πτερύγων
της Βουλής. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο κόµµα, σήµερα στη
Βουλή, που να µη θέλει αυτόν τον άξονα. Όλοι, λοιπόν, συµφωνούµε.
Έλεος! Μα, πού θα πάνε αυτές οι διαπραγµατεύσεις; Τρία-τέσσερα χρόνια συζητούνται. Μήπως µας τρενάρουν οι τράπεζες,
για να περνάει ο χρόνος και να τελειώνει η υπόθεση;
Υπάρχει µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από αυτό; Πόσες χιλιάδες εργαζόµενοι θα δουλέψουν για να εκτελεστεί; Τι όψη θα
έχει η δυτική Ελλάδα, όταν θα ξεκινάει ένας δρόµος από τα Γιάννενα και θα καταλήγει στην Καλαµάτα; Tο συζητούµε, λοιπόν; Αν
χαθεί αυτή η ευκαιρία, πάει, δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Από
δηµόσιες επενδύσεις δεν πρόκειται. Θα πρέπει να περάσουν
πάρα πολλά χρόνια, για να προσδοκούµε ένα τέτοιο έργο.
Δεν κάνουµε πίσω, λοιπόν. Εγώ σας δηλώνω από τώρα ότι αν
έρθει η τροποποίηση της σύµβασης εδώ στη Βουλή δεν θα την
ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσω να µη γίνει ο δρόµος από την Πάτρα
στον Πύργο µέχρι την Τσακώνα. Είµαι ξεκάθαρος.
Με αυτήν την κουβέντα που σας λέω, εκφράζω τους φορείς
του Νοµού της Μεσσηνίας και από ό,τι πληροφορούµαι, και της
Ηλείας, δηλαδή σύσσωµο τον κόσµο. Θέλουµε επιτέλους, να
γίνει αυτός ο δρόµος και να µη περάσει για άλλη µια φορά αυτό
που θέλουν οι τραπεζίτες. Να κερδίζουν, να τους χρηµατοδοτούµε, να παίρνουν και να βάζουν στις τσέπες τους, να δίνουν
θαλασσοδάνεια και να πνίγουν µετά και τον κόσµο, όταν θέλουν
να πάρουν από το µικρό και φτωχό.
Ας υψώσουµε όλοι, λοιπόν, τη φωνή µας. Ας πούµε «ναι» σε
αυτό το µεγάλο αναπτυξιακό έργο και επιτέλους, ας βάλουµε
στη θέση τους τους τραπεζίτες και την οικονοµική εξουσία ας τη
βάλει η πολιτική εξουσία εκεί που πρέπει. Να τη βάλει κάτω, να
την πατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσω ένα-δύο πράγµατα για να µην υπάρχουν παρανοήσεις.
Κατ’αρχάς, το ενδιαφέρον σας, κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό. Το έχουµε συζητήσει δεκάδες φορές και τώρα και σε προηγούµενο διάστηµα. Το θέµα των συµβάσεων παραχώρησης δεν
έχει πάει ακόµα στις τράπεζες. Θα πάει στις τράπεζες µόλις ξεκαθαρίσει µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και των παραχωρησιούχων.
Αυτό το οποίο επιχειρούµε να κάνουµε, είναι να καταστήσουµε τα έργα βιώσιµα, διότι η οικονοµική κατάσταση στη χώρα
από το 2007, όταν κυρώθηκαν οι συµβάσεις, και το 2008 ή το
2009 που κατασκευάζονταν τα έργα, συγκρινόµενη µε την τωρινή
κατάσταση, δεν έχει καµµία σχέση. Απέχουµε παρασάγγας από
εκείνη την εποχή, δυστυχώς προς το χειρότερο.
Οι παράµετροι στο συγκεκριµένο πρόβληµα είναι πάρα πολλές. Είναι εξαιρετικά σύνθετο το θέµα των αυτοκινητοδρόµων
αλλά αυτήν τη συζήτηση που ξεκινήσαµε µε τους παραχωρησιούχους, θα το φέρουµε εις πέρας. Σας είπα ότι εκτίµησή µου
είναι ότι χρειάζεται πλέον πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Από κει
και πέρα, όπως σας είπα, θα πάµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
εφόσον όλα πάνε καλά, θα έλθουµε εδώ στο Κοινοβούλιο να συζητήσουµε αναλυτικά τις προτεινόµενες λύσεις και βεβαίως, το
ελληνικό Κοινοβούλιο θα πάρει τις αποφάσεις του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα συζητηθεί η τρίτη
µε αριθµό 432/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ιωάννη Δριβελέγκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις.
Το λόγο έχει ο κ. Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, διαβάσαµε και ακούσαµε τον Αναπληρωτή
Υπουργό σας, µε έναν ποµπώδη τρόπο να εξαγγέλλει ελέγχους
στις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ. Εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να γίνουν
αυτοί οι έλεγχοι. Άλλωστε, για να παίρνουν τα χρήµατα της επιχορήγησης από τον ΕΛΓΑ και όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό υπάρχει προϋπόθεση, ότι γίνονται έλεγχοι. Παρ’όλα αυτά,
δεν έχουµε καµµία αντίρρηση αυτοί οι έλεγχοι να γίνουν και να
γίνουν πάρα πολύ σωστά και γρήγορα.
Διότι, κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή οι οργανώσεις έχουν
από πάνω τους ένα πέπλο να τους σκεπάζει ότι είναι αδιαφανείς,
ότι δεν λειτουργούν καλά και επιτέλους, αυτό πρέπει να τελειώσει. Άρα, δεν έχουµε καµµία αντίρρηση σε αυτό.
Αλλά, αν θέλουµε να έχουµε ουσία, κύριε Υπουργέ, και όχι επικοινωνία και εντυπώσεις, οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Αυτές ασκούν ουσιαστικά οικονοµική
δραστηριότητα. Και διαβάζουµε στον Τύπο, τι γίνεται ιδιαίτερα
στην περιοχή της Θεσσαλίας από πλευράς οικονοµικών δραστηριοτήτων αυτών των οργανώσεων. Αν είµαι πληροφορηµένος
καλά, έχουν πάει ήδη και στον εισαγγελέα. Άρα, αυτό που πρέπει
να κάνετε, αν θέλουµε να προστατεύσουµε το εισόδηµα των
αγροτών, είναι να γίνουν οι έλεγχοι στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις.
Επίσης, µε λυπεί το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι δόθηκε και
µία άλλη διάσταση, όπως είπα, από τον Αναπληρωτή σας
Υπουργό. Επισκέφθηκε µάλιστα –λέει- και τον Πρωθυπουργό.
Είπε ότι αυτά τα χρήµατα, που είναι και ελάχιστα -είναι µερικές
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σεβαστό ποσό- θα δοθούν σε άπορες οικογένειες αγροτών, των παιδιών πολύτεκνων και κάτι τέτοια. Δηλαδή, φτάνουµε σε εποχές παλιές -για λόγους
επικοινωνίας- να µοιράζουµε και βιβλιάρια απόρων κορασίδων!
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα. Άλλες προτεραιότητες έχει το
Υπουργείο Γεωργίας, αν θέλει να προστατεύσει τους αγρότες.
Θα έχω την ευκαιρία -και µε την ανοχή του Προέδρου- να σας
πω στη δευτερολογία µου, τι έπρεπε να κάνει ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός ιδιαίτερα για θέµατα κτηνοτροφίας, όταν
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έχουµε το τεράστιο θέµα της «ΔΩΔΩΝΗΣ», που ασχολούνται
µόνο οι δυο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κασσής και ο κ. Γκόκας,
και από τον αρµόδιο Υπουργό «άκρα του τάφου σιωπή» για ένα
τόσο σηµαντικό θέµα για την ελληνική γεωργία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Τσαυτάρης, για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, και από αυτό το Βήµα να
ανακοινώσω στο Σώµα και στους γεωργούς που µας ακούνε, αν
δεν έχουν δει τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας,
ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες, γίνονται οι τελευταίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από
βδοµάδα θα πιστωθούν οι λογαριασµοί. Θα δοθούν, δηλαδή, οι
κανονικές ενισχύσεις προς τους γεωργούς. Όπως έχουµε ανακοινώσει, θα δοθεί το 50% ως προκαταβολή. Δηλαδή την επόµενη εβδοµάδα, θα πιστωθούν οι γεωργοί χρήµατα ύψους 1
δισεκατοµµυρίου και 100 εκατοµµυρίων ευρώ αντίστοιχα. Αυτό
το ποσό θα επαναληφθεί και µε το υπόλοιπο 50% µετά την 15η
Δεκεµβρίου. Αντιλαµβάνοµαι, νοµίζω, σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία τι µεγάλη σηµασία έχει να βοηθήσουµε την οικονοµία µας και ιδιαίτερα την περιφέρεια µε τα σηµαντικά αυτά
κονδύλια.
Τώρα, έρχοµαι στην ερώτησή σας, κύριε Βουλευτά. Θα µου
επιτρέψετε, πριν απαντήσω στα συγκεκριµένα σηµεία που θίξατε, να αναφέρω µε δυο γραµµές ότι η ιδέα του συνεργατισµού
-τουλάχιστον έτσι µε δίδασκαν και εµένα οι δάσκαλοί µου- είναι
σηµαντική έως ιερή ιδέα. Η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Πολλοί γεωργοί µαζί µπορούν να καταφέρουν καλύτερα πράγµατα είτε
στην προµήθεια των εφοδίων τους είτε στη διάθεση των προϊόντων τους είτε στην υποστήριξη των δικαιωµάτων τους είτε στον
καθορισµό των πολιτικών. Αυτοί είναι οι τέσσερις λόγοι που αρχικά δηµιούργησαν τα συνεργατικά αυτά σχήµατα. Μάλιστα,
όπως γνωρίζετε ήδη, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, έδωσε
φέτος το έτος 2012 ως Έτος Συνεργατισµού και η UNESCO ετοιµάζεται του χρόνου να καθιερώσει την ιδέα του συνεργατισµού
σαν άυλο πολιτιστικό αγαθό της κοινωνίας µας. Εποµένως, θα
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και να είµαι και εγώ προσεκτικός
στο τι θα πω, γιατί δεν θέλω να θίξω αυτήν την ιδέα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στα ερωτήµατα που θίξατε. Θα συµφωνήσω
απόλυτα µε αυτά που λέτε. Απλώς δεν θέλω να βάζουµε διαζευκτικά, να βάζουµε «ή». Δεν πρέπει να κάνουµε το ένα «ή» το άλλο.
Η θέση µας είναι –κι αυτήν τη θέση θα ήθελα να εκφράσω- ότι
θα πρέπει να κάνουµε και το ένα και το άλλο. Μπορεί τα χρήµατα
των τριτοβάθµιων οργανώσεων να είναι, όπως είπατε, λίγα. Θα
πρέπει όµως να ελεγχθεί το πού πήγαν, πώς ξοδεύτηκαν. Θα
πρέπει ωστόσο να πούµε µε ακρίβεια τις λέξεις, διότι όπως κι
εσείς επισηµάνετε, τα χρήµατα αυτά είναι χρήµατα των γεωργών, δίνονται δηλαδή την ώρα που πληρώνουν τις ασφαλιστικές
εισφορές τους και δίδονται πίσω από τον ΕΛΓΑ στην ενίσχυση
των τριτοβάθµιων αυτών οργανώσεων, όπως γίνεται και για τους
εργάτες µε τη ΓΣΕΕ, όπως γίνεται και µε τους δηµοσίους υπαλλήλους µε το αντίστοιχο τριτοβάθµιο όργανο, που είναι η ΑΔΕΔΥ.
Εποµένως, η πολιτεία πρέπει να ελέγχει πού πάει και η τελευταία δεκάρα που παίρνουν οι τριτοβάθµιες αυτές οργανώσεις.
Όµως αυτό δεν αποκλείει, ίσα ίσα που προσθέτει και κάνει πιο
επιτακτική την ανάγκη να πάµε και από τις τριτοβάθµιες στις δευτεροβάθµιες, στις ενώσεις, όπως κι εσείς επισηµαίνετε, όπου,
πραγµατικά, πολύ µεγαλύτερα κονδύλια έχουν δοθεί και δεν έχει
ψαχθεί το πού πήγαν και µας αφήνουν τώρα µεγάλα ποσά είτε
στην παλιά ΑΤΕ είτε κονδύλια τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί.
Εγώ, µάλιστα, θα πρόσθετα και το εξής. Γιατί να µην πάµε και
στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, να δούµε κι εκεί τη διαχείριση τέτοιων µεγάλων κονδυλίων;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πρώτον χαίροµαι
που τηρείτε το χρονοδιάγραµµα, το οποίο είχαµε εξαγγείλει
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εµείς σαν παλιά πολιτική ηγεσία, σε σχέση µε την πληρωµή των
ενισχύσεων όλων γενικά κι όχι µόνον αυτών των ενισχύσεων.
Έχετε βρει στο Υπουργείο σας έναν κατάλογο, για το πότε πρέπει να πληρώνονται οι υποχρεώσεις της πολιτείας προς τους
αγρότες. Είµαι, λοιπόν, ιδιαίτερα ευτυχής και ικανοποιηµένος,
που µέσα σ’ αυτό το χρονικό περιθώριο µέχρι τέλος του µήνα είπατε για την άλλη εβδοµάδα- θα καταβληθεί η προκαταβολή
των άµεσων ενισχύσεων.
Σε ό,τι αφορά την ερώτησή µου, πιστεύω ότι εγκρίνετε κι εσείς
και θα διατάξετε διαχειριστικό έλεγχο κατ’ αρχάς στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις -εγώ δεν αποκλείω και τις άλλες περιπτώσεις- γιατί επαναλαµβάνω ότι εκεί ασκείται ουσιαστικά µεγάλη
οικονοµική δραστηριότητα. Αυτή είναι πράξη ευθύνης του
Υπουργείου και δεν είναι επικοινωνιακή.
Κύριε Υπουργέ, ο Αναπληρωτής Υπουργός σας κι εσείς –διότι
θέλω αυτό να το δείτε συλλογικά σαν ηγεσία- έχετε µεγάλες δουλειές µπροστά σας, όπως κι εσείς έχετε πει, σε σχέση µε το να
στηρίξουµε το εισόδηµα των αγροτών. Καλό είναι αυτήν την ώρα
να µην κάνουµε επικοινωνιακά παιχνίδια αλλά να ασχολούµαστε
µε την ουσία. Επαναλαµβάνω. Ξέρω τη θέση σας για τη «ΔΩΔΩΝΗ». Δεν άκουσα όµως τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι αρµόδιος για την κτηνοτροφία.
Δεν τον άκουσα όλες αυτές τις µέρες να πει µία λέξη για τη «ΔΩΔΩΝΗ». Εκτός κι εάν θεωρείτε σαν Υπουργείο συλλογικά ότι η
«ΔΩΔΩΝΗ» δεν είναι δα κι ένα µεγάλο θέµα για τον αγροτικό
πληθυσµό και για την κτηνοτροφία της χώρας.
Επίσης, έχουµε άλλα πεδία όπου µπορούµε να δράσουµε, για
να προστατεύσουµε το εισόδηµα των αγροτών. Ακούγεται ότι µε
τα µέτρα –δεν τα ξέρουµε κι επιτέλους κάποια στιγµή να τα
δούµε κι αυτά τα µέτρα- θα µειωθεί η επιστροφή του ΦΠΑ από
το 11% στο 6%. Φήµες ακούω. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία όπου µπορούµε να λειτουργήσουµε συλλογικά όλοι, να στηρίξουµε προσπάθειες και να ενισχύσουµε την
αγροτική οικονοµία και την αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα –το
έχουµε πει- αν προσδοκά κάτι αυτός ο τόπος όσον αφορά την
ανάπτυξή του, το προσδοκά κυρίως από τον αγροτοδιατροφικό,
τοµέα. Είστε έγκριτος καθηγητής κι ασχολείστε µ’ αυτά τα θέµατα. Ξέρετε, ίσως και καλύτερα από εµένα, ότι το µέλλον όχι
µόνο της χώρας αλλά το µέλλον της αγροτοδιατροφής θα είναι
το πρώτο που θα µας απασχολήσει για τα επόµενα τριάντα χρόνια. Ε, λοιπόν, ας ασχοληθούµε µε τα σοβαρά και να αφήσουµε
τα επικοινωνιακά παιχνίδια!
Ίσως ο αναπληρωτής σας θυµάται τον πρότερο κοµµατικό του
βίο, όπου ήταν υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασµού και προφανώς,
σχεδίαζαν τότε τα «Ζάππειο I, II, III» κ.λπ. και τα ισοδύναµα µέτρα.
Χρειάζεται, λοιπόν, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δουλειά, για
να βοηθήσουµε αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από αυτό το Βήµα, κύριε Βουλευτά, έχουµε πει από την πρώτη
στιγµή ότι πιστεύουµε ότι η γεωργία µπορεί –το έχει καταφέρει
ξανά στο παρελθόν- και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, να γίνει
πυλώνας ανάπτυξης του τόπου.
Επίσης, από αυτό το Βήµα στις προγραµµατικές δηλώσεις είχα
πει ότι µεγάλη µας και πρώτη προτεραιότητα -του συνόλου της
ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς στο Υπουργείο που δεν πιστεύει
αυτό που λέω- είναι η κτηνοτροφία µέσα στις δραστηριότητές
µας. Γιατί; Γιατί είναι και ο πιο αδύναµος κρίκος αυτήν τη στιγµή.
Η χώρα µας, µια χώρα που θέλει να λέγεται γεωργική, είναι
µεγάλος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων και ειδικά κρέατος.
Υπάρχει µια στρέβλωση στην παραγωγική διαδικασία και δεν θα
τη λύσουµε αν δεν υποστηρίξουµε την κτηνοτροφία.
Μάλιστα, παίρνω αφορµή από αυτό –γιατί έχει και στοιχεία επικαιρότητας αυτό που θα πω- δέστε τι γίνεται µε την ιστορία του
γάλατος. Ναι, σαφέστατα, θα κάνει αγώνα το Υπουργείο Εµπορίου, δηλαδή το νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δει πώς θα
δώσει φθηνότερα προϊόντα στον καταναλωτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µπορεί, όµως, αυτό να γίνει σε βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας και του δικού µας γάλατος, δηλαδή να κάνουµε
αγώνα µαζί στην ίδια πλευρά να συρρικνώσουµε ακόµα λίγο το
κόστος παραγωγής, να υποστηρίξουµε τη δική µας παραγωγική
διαδικασία, να δώσουµε φθηνότερες δικές µας εισροές, δηλαδή
δικές µας ζωοτροφές, αντί να εξαρτώµεθα από τις εξωτερικές
ζωοτροφές στις οποίες ραγδαία ανεβαίνουν οι διεθνείς τιµές και
µε τον τρόπο αυτό, να παράξουµε το δικό µας γάλα -2, 3 λεπτά
φθηνότερο- αντί να κάνουµε «λάστιχο» την έννοια της φρεσκάδας και να βαφτίζουµε «φρέσκο» ένα γάλα εννέα ή έντεκα ηµερών, για να έρθει δυο, τρία λεπτά φθηνότερα.
Βλέπετε ότι είµαστε στις ίδιες γραµµές, γιατί δεν πιστεύω ότι
υπάρχει τώρα κανένας Έλληνας πολίτης, που είναι ενάντια σε
αυτήν την προσπάθεια να βοηθήσουµε την κτηνοτροφία.
Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, σωστά ο κύριος Αναπληρωτής ζήτησε να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και πρέπει
να γίνουν και στις τριτοβάθµιες. Εγώ, µάλιστα, για να τις επιταχύνω, αντί να κάνουµε µία διµελή επιτροπή που θα πήγαινε στον
ένα ή τον άλλο φορέα και θα έκανε µήνες να τελειώσει –σας θυµίζω ότι και στο παρελθόν είχαν διαταχθεί έλεγχοι, αλλά δεν τέλειωσαν ποτέ- έκανα τρεις τέτοιες επιτροπές, για να τελειώσουν
γρήγορα. Σας διαβεβαιώ ότι µόλις ολοκληρώσουν το έργο τους,
το έργο τους θα συνεχιστεί και στις δευτεροβάθµιες και θα προχωρήσει και στις πρωτοβάθµιες, γιατί, όπως σωστά επισηµαίνετε, υπάρχουν µεγαλονούµερα εκεί.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα, που είναι σε όλους σας
γνωστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Θα ολοκληρώσω.
Θα σας αναφέρω ότι δόθηκαν, για παράδειγµα, δυο-τρία χρόνια πριν 150 εκατοµµύρια ευρώ στη διάρκεια του καλοκαιριού,
προκειµένου όταν συγκοµίζονταν τα σιτάρια να βοηθηθούν οι
ενώσεις, να συγκοµίσουν, να µαζέψουν, να κάνουν συγκέντρωση
των σιταριών, έτσι, ώστε δυο-τρεις µήνες αργότερα, ευελπιστώντας ότι θα ανέβουν οι τιµές, να πάρουν ένα υψηλότερο εισόδηµα οι γεωργοί, διαθέτοντας τα σιτάρια τους σε κάποια υψηλότερη τιµή. Πολύ καλά έγινε αυτό. Μαζεύτηκαν αυτά, αποθηκεύτηκαν τα σιτάρια, συγκεντρώθηκαν, πουλήθηκαν –φαντάζοµαιδυο-τρεις µήνες αργότερα στην ίδια ή ευελπιστώ σε καλύτερη
τιµή. Δεν γύρισε, όµως, κανένας 1 ευρώ πίσω στην πολιτεία από
αυτές τις ενώσεις, τις οποίες βλέπουµε τώρα να µας φορτώνουν
50, 60, 80 εκατοµµύρια -τέτοιου είδους ποσά- στον προϋπολογισµό.
Αν, λοιπόν, έχω έναν ελεγκτή, πού θα πρέπει να τον στείλω
πρώτα; Να δω πού πήγαν οι 100.000 ή οι 200.000 στη ΣΥΔΑΣΕ,
σε αυτές τις οργανώσεις; Θα το κάνω και αυτό. Όµως, η προτεραιότητα είναι να δούµε πού πήγαν αυτά τα 150 εκατοµµύρια,
γιατί τώρα θα χρειαστεί αυτή η Βουλή να ξαναψηφίσει και να πει
-γιατί µας βάζει πρόστιµο η Ευρωπαϊκή Ένωση γι’ αυτό- να δώσουµε άλλα 150 για το πρόστιµο, δηλαδή 300 εκατοµµύρια. Όταν
µαζεύουµε, λοιπόν, δεκάρες, πρέπει να δούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, επειδή ο
επόµενος Υπουργός έχει πρόβληµα χρόνου, πρέπει να επιταχύνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώµη για
την κατάχρηση του χρόνου. Ήθελα όµως να γίνει σαφής η θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι κατάχρηση.
Απλώς, πρέπει να εξυπηρετήσουµε όλες τις ανάγκες.
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 440/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη των Σερρών.
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει
Υπουργός Υγείας –το πιστεύω ακράδαντα- που να µην επιθυµεί
ν’ αφήσει το στίγµα πίσω του, διακηρύσσοντας µεταρρυθµιστικά
σχέδια και µεγαλόπνοα οράµατα για την πλήρη αναβάθµιση του
συστήµατος υγείας.
Ένα από αυτά ήταν και η δηµιουργία πρότυπων κέντρων
υγείας αστικού τύπου για να λειτουργήσει η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, λοιπόν, θα ανακούφιζαν κατά το σχεδιασµό από το φόρτο εργασίας τις
υπηρεσίες των νοσοκοµείων, γιατί θα διέθεταν, εκτός από τα βασικά ιατρεία –παθολογικό, παιδιατρικό, µικροβιολογικό- και άλλα
όλο το εικοσιτετράωρο και άλλες ειδικότητες, όπως ορθοπεδικού, δερµατολόγου, καρδιολόγου.
Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του 2002-2007 είχαν προγραµµατιστεί δεκαέξι τέτοια Κέντρα Υγείας στην Αλεξανδρούπολη,
στα Χανιά, στη Ρόδο, στις Σέρρες και στο Ηράκλειο -οι Σέρρες
είναι και το θέµα της σηµερινής µου επίκαιρης ερώτησης- αφού
σ’ αυτές τις πόλεις δηµιουργήθηκαν τότε νέα νοσοκοµεία και τα
παλιά κτήρια θα ανακαινίζονταν και θα λειτουργούσαν ως κέντρα
υγείας αστικού τύπου.
Κάπως έτσι αρχίζει και η πολύπαθη ιστορία του Κέντρου
Υγείας των Σερρών κι έχει σηµασία να αναφερθούν κάποιες από
τις λεπτοµέρειες για την ιστορία, που αποδεικνύουν την απόλυτη
αναξιοπιστία των πολιτικών φορέων και της πολιτείας για την
αναποτελεσµατικότητά της.
Κατά την τελετή των εγκαινίων του νέου νοσοκοµείου τότε από
τον κ. Σηµίτη είχε ανακοινωθεί η παραχώρηση του παλαιού νοσοκοµείου στο ΙΚΑ Σερρών και θα έµενε ένα κοµµάτι, ένα µέρος,
το οποίο προορίζεται για το κέντρο υγείας αστικού τύπου. Όµως
αυτή η παραχώρηση ξεχάστηκε, όπως ξεχάστηκε και ο κ. Σηµίτης.
Υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο; Ναι, γιατί
όταν αποφασίστηκε να χτιστεί, όπως είπα προηγουµένως, ένα
νοσοκοµείο στις Σέρρες -που χτίστηκε τελικά- έγινε µε µία µελέτη από κάποια αντιγραφή ευρωπαϊκού νοσοκοµείου. Χρειαζόταν εξήντα ακόµη κλίνες για την ψυχιατρική κλινική και το
νοσοκοµείο δεύτερης ηµέρας και τη δεύτερη µονάδα τεχνητού
νεφρού.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι τη δηµιουργία την είχε εξαγγείλει
και η Νέα Δηµοκρατία τότε µε τον Πρόεδρό της, τον κ. Καραµανλή, στις Σέρρες. Τονίζω ότι υπάρχει διαθέσιµος χώρος, που
µε ελάχιστα χρήµατα θα µπορούσε να γίνει κέντρο υγείας αστικού τύπου. Η λειτουργία του θα απορροφήσει όντως το νέο νοσοκοµείο και θα εξυπηρετήσει τους Σερραίους πολίτες, αρκεί,
βέβαια, να µη γίνει ένα ακόµη συνταγογραφικό κέντρο αλλά να
προσφέρει πραγµατική περίθαλψη πρωτοβάθµιας υγείας και να
είναι ένα αληθές φίλτρο για το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών µε
πλήρη µονάδα ΤΕΠ και που θα παραπέµπει στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών τα περιστατικά δευτεροβάθµιας φροντίδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου της Βουλής)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί το 2012 και µετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε και
κύριε Υπουργέ, µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία κοινοβουλευτικού
ελέγχου επανερχόµαστε; Είναι η τρίτη φορά που προσδιορίζεται
η επίκαιρη ερώτηση -το ξέρετε- και δεν έχει απαντηθεί ούτε η έγγραφή µου κοινοβουλευτική ερώτηση.
Μπορεί σαν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από το 2000
έως και τη διαγραφή µου από τον κ. Σαµαρά, όταν καταψήφισα
την υποτέλεια της χώρας, να έκανα ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό
ως εκπρόσωπος των Σερραίων πολιτών, όµως δεχόµουν υποσχέσεις και µόνο υποσχέσεις. Σαν κυβερνητική Βουλευτής κατέθεσα
και υποµνήµατα ξανά και ξανά και στους τοπάρχες και είχα συνεργασία µε τους Υπουργούς και µε όλους τους φορείς και είδα
κατάµατα για άλλη µία φορά την πραγµατικότητα που βιώνουµε
ήδη όλοι µας.
Τα χρόνια περνούν και µετά από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ,
είµαι ενώπιον σας και σας ερωτώ ξανά -είναι ερώτηση αγωνίας,
εύχοµαι να είναι η τελευταία φορά- αν η δηµιουργία κέντρου
υγείας αστικού τύπου είναι στην άµεση προτεραιότητα του
Υπουργείου σας και αν υπάρχει, κατά την εκτίµησή σας, χρονο-
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διάγραµµα υλοποίησής του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, περιγράψατε τη χρονική, την ιστορική
διαδροµή της υπόθεσης της ίδρυσης του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρρες µε ακρίβεια από το 2009 µέχρι σήµερα.
Το 2009, τον Ιούλιο, πράγµατι, µε απόφαση του κεντρικού συµβουλίου των διοικητών των υγειονοµικών περιφερειών αποφασίστηκε η ίδρυση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Σερρών και
η σύσταση των οργανικών θέσεων.
Έχουν παρέλθει τρία χρόνια µέχρι την 23η Ιουλίου 2012, όπου
εκδόθηκε η οικοδοµική άδεια.
Είναι προφανές ότι υπάρχει διαχρονικά η πολιτική βούληση να
συσταθεί και να λειτουργήσει το αστικό κέντρο υγείας, αλλά κανείς δεν µπορεί να βάλει στην άκρη τις νόµιµες διαδικασίες οι
οποίες πρέπει να τηρηθούν και να βγουν οι άδειες και οι αναγκαίες αποφάσεις για να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Το έργο έχει µελετηθεί µε ανάδοχο της µελέτης από το Γενικό
Νοσοκοµείο Σερρών. Η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει αναλάβει την υλοποίηση
του έργου και όπως µε ενηµερώνουν οι υπηρεσίες, αυτήν την περίοδο βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης. Η ΔΕΠΑΝΟΜ εγγράφως µε διαβεβαιώνει ότι θα συντάξει το τεχνικό
δελτίο και αφού υπάρξει έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, το έργο θα υποβληθεί στη διαχειριστική
αρχή προς το τέλος του έτους 2012 ή αρχές του 2013 για να
ενταχθεί στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Σας διαβεβαιώνω ότι η πολιτική ηγεσία θα εγκρίνει τη σκοπιµότητα ένταξης
του έργου για συγχρηµατοδότηση από τους ευρωπαϊκούς και
τους εθνικούς πόρους.
Εδώ µας δίνεται η ευκαιρία να εξάγουµε όλοι τα συµπεράσµατά µας πώς δουλεύει η Δηµόσια Διοίκηση, πώς προωθούνται
σηµαντικές υποθέσεις, όπως αυτή, αλλά και άλλες υποθέσεις, οι
οποίες αφορούν τα δηµόσια πράγµατα της χώρας µας.
Η πολιτική ηγεσία -και η προηγούµενη και η σηµερινή- κινεί τις
διαδικασίες, παρακολουθεί τις εξελίξεις των υποθέσεων οι
οποίες είναι µπροστά, την απασχολούν αλλά δεν είναι δυνατόν
να παρακάµψει νόµιµες διαδικασίες, όσο και αν επιθυµεί να
υπάρξει ταχύτερο, κατά το δυνατόν, αποτέλεσµα.
Πάντως, το γεγονός ότι ανεβλήθη η ερώτησή σας δεν οφείλεται σε απροθυµία του Υπουργού να απαντήσει. Γνωρίζετε ότι τις
τελευταίες εβδοµάδες βρισκόµαστε υπό το κράτος σοβαρών
υποχρεώσεων ως πολιτική ηγεσία, όχι µόνο του Υπουργείου
Υγείας αλλά και άλλων Υπουργείων και σ’ αυτό και µόνο οφείλεται. Σε ό,τι αφορά αυτήν την καθυστέρηση, προσωπικά σάς ζητώ
συγγνώµη, γιατί δεν εξυπηρετούσα καµµία άλλη σκοπιµότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Τσαρουχά,
έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας. Όλα
αυτά που µου λέτε µου είναι πάρα πολύ γνωστά, γιατί τα γνωρίζω
βήµα-βήµα, αφού τα παρακολουθώ ως έχω υποχρέωση, ως Βουλευτής του νοµού και θεωρώ ότι συνέβαλα τα µέγιστα στο να
φθάσει η υπόθεση εδώ που έφθασε. Επίσης, αναγνωρίζω και τη
δυσκολία σας.
Ωστόσο, ο σερραϊκός λαός και εγώ ως Βουλευτής θέλω να µαθαίνω από τα χείλη του Υπουργού και την πρόθεσή του και τη
διάθεσή του, που δεν την αµφισβητώ, γι’ αυτό και µε χαροποιεί
το γεγονός ότι προς το τέλος του χρόνου και τις αρχές του εποµένου θα προχωρήσει.
Επίσης, τιµώ ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνετε σε µία
όντως δύσκολη περίοδο, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι
δεν µπορείτε και εσείς ως Υπουργός -εσείς ο ίδιος προσωπικάνα επιβλέπετε σε κάθε στάση και σε κάθε φάση την υλοποίηση
ενός έργου. Όµως, παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να βάλετε µπροστά
στις υποχρεώσεις τους όλους τους φορείς που είναι κάτω από
εσάς, το γνωστό πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης.
Ωστόσο, θα πρέπει επιτέλους µέσα σε αυτήν την Ελλάδα, σε
αυτήν την πατρίδα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και οι
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ευθύνες έχουν ονοµατεπώνυµο. Δεν ευθυνόµαστε όλοι, ευθύνονται κάποιοι ή µάλλον, ευθυνόµαστε ο καθένας για το µερίδιο ευθύνης που έχει για την υλοποίηση πραγµάτων και γι’ αυτά που
λέει και γι’ αυτά που κάνει.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, πολιτικός είναι αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέψει τι θα γίνει αλλά και να µπορέσει να πείσει
µετά επαρκώς και µε αποτελεσµατικότητα γιατί δεν έγινε κάτι.
Βέβαια, και εσείς στην αλληλουχία της πολιτικής ηγεσίας έχετε
την ευθύνη σας. Ο κ. Αβραµόπουλος, όπως είπατε και εσείς, το
ενέκρινε. Είδα, όµως, ότι άργησε πάρα πολύ και πρέπει να σας
πω ότι έχουµε κοινή συνεργασία, έχουµε κοινές επισκέψεις στο
διοικητή του νοσοκοµείου. Θα µου επιτρέψετε να το πω έτσι -και
να το βάλουν παρακαλώ οι πρακτικογράφοι σε εισαγωγικά- ότι
µέσα στην «τρέλα» του δουλεύει σαν «τρελός» ο άνθρωπος, παρεξηγηµένα «τρελός», γιατί τελικώς αυτοί οι άνθρωποι µπορούν
να δουλέψουν στο ελληνικό δηµόσιο. Διότι οι άλλοι δεν δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι άργησε πάρα πολύ αυτό το έργο.
Υπάρχουν σοβαρές ανάγκες στο Νοσοκοµείο Σερρών. Μπορώ
να σας τις αναφέρω µία-µία. Μπορεί να τις ξέρετε και εσείς, ως
πολιτική ηγεσία.
Πρέπει πολύ γρήγορα, κύριε Υπουργέ και εσείς να το βάλετε
ως στόχο το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου να γίνει στις Σέρρες,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θα αναφερθώ άλλο. Πάντως, οι
όποιες δυνάµεις αδράνειας και παθογένειας του κράτους ή θα
εξαλειφθούν ή θα εξαλείψουν το ίδιο το κράτος.
Όλοι αναγνωρίζουµε την ανάγκη στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Επιτέλους, όµως, πρέπει και ο κάθε δηµόσιος λειτουργός να αναλάβει τις ευθύνες του.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, λοιπόν, απ’ ό,τι µου είπατε,
µου δίνετε τη διαβεβαίωση ότι θα συµβεί. Όµως, εδώ και ενώπιον
του Προεδρείου σας καθιστώ υπεύθυνο και θα επανέλθω, γιατί
το παρακολουθώ το θέµα. Αν δεν συµβεί, λοιπόν, στο τέλος του
χρόνου ή στις αρχές του επόµενου –Ιανουάριο, φαντάζοµαι, γιατί
άλλες αρχές δεν υπάρχουν, µετά πάµε στα µέσα του χρόνουµετά θα είστε υπόλογος εσείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο, για να απαντήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µόνο δύο φράσεις.
Πρώτον, το χρονοδιάγραµµα θα τηρηθεί, όπως µου το υποδεικνύουν οι υπηρεσίες. Είπα ότι η µελέτη είναι στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής της και µετά τη συζήτηση της επίκαιρης
ερώτησης της συναδέλφου, θα παρακολουθήσω τις ενέργειες
της ΔΕΠΑΝΟΜ, για να έχω και συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Δεύτερον, η προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους αυτές τις
κρίσιµες ώρες για την Ελλάδα, πράγµατι είναι να βελτιώσουµε
τις επιδόσεις µας, να ξεπεράσουµε νοοτροπίες και πρακτικές του
παρελθόντος και να επιτύχουµε βέλτιστα αποτελέσµατα. Αυτό
δεν εξαρτάται από οδηγίες, εντολές και κατευθύνσεις, αλλά από
τον τρόπο που κανείς αντιλαµβάνεται το ρόλο του ως κρατικού
λειτουργού. Αναφέροµαι στα στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης,
όπου πράγµατι υπάρχουν φωτεινά παραδείγµατα, όπως ήδη αναφέρατε, του συγκεκριµένου διοικητού και άλλων διοικητών νοσοκοµείων στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν και αρνητικές συµπεριφορές οι οποίες πλήττουν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και δηµιουργούν προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία.
Η επαγρύπνηση και η συστηµατική προσπάθεια από όλους
µας είναι βέβαιο ότι βελτιώνουν τα πράγµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Σώµατος, θα προχωρήσουµε σε µία ακόµα επίκαιρη ερώτηση που
αναφέρεται στον Υπουργό κ. Λυκουρέντζο.
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η τέταρτη µε αριθµό 441/15-10-2012
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για
τα Νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ακόµα µεγάλο ερωτηµατικό για το τι
περιλαµβάνει ο σχεδιασµός του Υπουργείου στη µείωση των νοσηλευτικών κλινών της χώρας, τι ακριβώς σήµαινε αυτό που είπε
ο κ. Στουρνάρας όταν µίλησε στις προγραµµατικές δηλώσεις για
ενοικίαση περιφερειακών νοσοκοµείων σε ιδιώτες, πόσες από τις
νοσηλευτικές κλίνες θα τις µετατρέψετε σε κλίνες µίας ηµέρας.
Αυτό αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Εξακολουθώ να µην έχω
αντιληφθεί τι ακριβώς σχεδιάζει το Υπουργείο.
Ειδικότερα, όµως, για το Νοµό της Εύβοιας έχουµε ένα κεντρικό νοµαρχιακό νοσοκοµείο, το Νοσοκοµείο της Χαλκίδας, µε
πολλά προβλήµατα που δεν θα µας απασχολήσουν σήµερα σ’
αυτήν την επίκαιρη ερώτησή µου και δύο µικρά περιφερειακά νοσοκοµεία –περιφερειακά του κέντρου, εννοώ- το Νοσοκοµείο
Κύµης και το Νοσοκοµείο Καρύστου.
Μιλάµε για ένα νοµό, το Νοµό της Εύβοιας, που έχει ΕΚΑΒ λιγότερο από το µισό. Άρα, οι µετακινήσεις είναι αδύνατες και
άκρως προβληµατικές. Μιλάµε για ένα νοµό ο οποίος από πάνω
µέχρι κάτω έχει ένα µήκος της τάξεως των πεντακοσίων χιλιοµέτρων και οι µετακινήσεις είναι εις βάρος της υγείας των ασθενών
και ιδιαίτερα των επειγόντων περιστατικών.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε ένα νοσοκοµείο στην Κύµη, για το οποίο
έχει ξοδέψει χρήµατα το κράτος για µία µονάδα τεχνητού νεφρού που υπολειτουργεί και δεν µπορεί να ικανοποιήσει τριάντα
ασθενείς, αν δουλεύει σε τρεις βάρδιες. Άρα, έχουµε µετακινήσεις ασθενών και κινδύνους. Μάλιστα, εξυπηρετεί και τη Νήσο
Σκύρο. Έχουµε, επίσης και ένα νοσοκοµείο στην Κάρυστο. Το
ένα έχει τριάντα και το δεύτερο σαράντα κλίνες. Αυτά ικανοποιούν, όχι µόνο την πρωτοβάθµια περίθαλψη, αλλά και το επείγον
περιστατικό, κάνουν χειρουργεία, έχουν χειρουργικό και παθολογικό τµήµα, έχουν και άλλες ειδικότητες και εξυπηρετούν κατά
70% τον πληθυσµό στα προβλήµατα της υγείας.
Θέλουµε, λοιπόν, να µας πείτε τι ακριβώς σχεδιάζει η Κυβέρνηση, δηλαδή αν αυτή η συρρίκνωση των κλινών περιλαµβάνει
αυτά τα δύο νοσοκοµεία. Αν τα περιλαµβάνει, τι ακριβώς σχεδιάζετε να κάνετε στο Νοσοκοµείο της Κύµης και στο Νοσοκοµείο
Καρύστου; Προτίθεστε να αλλάξετε τον οργανισµό; Προτίθεστε
να κλείσετε τα νοσοκοµεία; Θέλετε να τα κάνετε κέντρα υγείας
πρωτοβάθµιας περίθαλψης; Επιθυµείτε να τους αφαιρέσετε ειδικότητες και να τις µεταφέρετε στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο
της Χαλκίδας;
Εν πάση περιπτώσει, πείτε µας τι παραµέτρους θα χρησιµοποιήσετε, ούτως ώστε να µη µειωθεί, αλλά αντιθέτως θα σας
έλεγα να αυξηθεί η εξυπηρέτηση περιοχών ιδιαιτέρως τουριστικών που τους καλοκαιρινούς µήνες πενταπλασιάζεται και πολλές
φορές δεκαπλασιάζεται ο πληθυσµός τους, ενώ, επαναλαµβάνω,
δεν έχουν ΕΚΑΒ αλλά έχουν και αδυναµία πλωτών µέσων για να
µεταφέρουν αυτά τα επείγοντα περιστατικά και τα τραύµατα.
Όπως λέει η ιατρική, η πρώτη ώρα είναι το 50% της θνησιµότητας των αυτοκινητιστικών και εργατικών ατυχηµάτων τα οποία
συµβαίνουν στον πληθυσµό. Άρα, τα νοσοκοµεία µας είναι απολύτως απαραίτητα και θα θέλαµε να δούµε τι σχεδιάζει το
Υπουργείο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκλογικής σας περιφέρειας είναι γνωστές σε όλους. Πράγµατι, αυτά τα
τρία Νοσοκοµεία της Χαλκίδας, της Κύµης και της Καρύστου καλύπτουν ανάγκες του πληθυσµού και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι απαιτήσεις για παροχή περίθαλψης
είναι επαυξηµένες.
Ο σχεδιασµός ο οποίος υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας δεν
πλήττει τις υφιστάµενες νοσοκοµειακές µονάδες και, όπως ξέρετε, έχουν ήδη δηµοσιευθεί οι κανονισµοί και οι οργανισµοί λειτουργίας των νοσοκοµείων, γεγονός που σηµαίνει ότι οι
υφιστάµενες νοσοκοµειακές µονάδες θα εξακολουθήσουν να
λειτουργούν.
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Υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, µεταξύ των οποίων είναι
αυτά τα οποία αναφέρατε. Υπάρχει, για παράδειγµα, η ανάγκη
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού και των υποδοµών ή η
ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάµενων υποδοµών.
Είναι εκ παραλλήλου, όµως, γνωστές και οι δυσµενείς δηµοσιονοµικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούµε και αυτό
δεν µας επιτρέπει να επισπεύσουµε αποφάσεις, οι οποίες θα έλυναν αυτά τα προβλήµατα.
Και θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής, όπως πράττω κάθε
φορά όταν µιλώ στη Βουλή, αλλά και πάντα στη ζωή µου. Δεν
µπορώ να σας απαντήσω και να δεσµευθώ ότι σε ορατό χρονικό
διάστηµα –και εννοώ στο προσεχές εξάµηνο- θα µπορούσε να
υπάρχει µια προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Όσον αφορά τη λογική των συνενώσεων τµηµάτων και κλινικών, ενδεχοµένως όταν θα µελετήσουµε το χάρτη υγείας του
Νοµού Ευβοίας να δούµε εάν υπάρχει δυνατότητα κάποια τµήµατα ή κάποιες κλινικές να συνενωθούν, προκειµένου να έχουµε
ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό. Ενδεχοµένως αυτό να µη γίνεται. Δεν είµαι έτοιµος να απαντήσω. Άρα, λοιπόν, δεν θα συµβεί.
Αυτό το οποίο θα γίνει και σε επόµενο στάδιο στην αρχή του
νέου έτους είναι να δούµε από κοινού τις ανάγκες οι οποίες ανακύπτουν σ’ αυτά τα δύο νοσοκοµεία και να προκηρύξουµε νέες
θέσεις επικουρικών ιατρών, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα την
οποία έχει σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να ανταποκριθούµε στη ζήτηση από πλευράς ασθενών σε
συγκεκριµένες ειδικότητες στις οποίες ήδη αναφερθήκατε, όπως
στην περίπτωση των νεφροπαθών του Νοσοκοµείου Κύµης. Αυτό
είναι το σκεπτικό και σ’ αυτό το πλαίσιο προσπαθούµε να κινηθούµε. Ζητώ, λοιπόν, και τη δική σας συνεργασία, προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια
προβλήµατα περιγράψατε και εσείς πολύ εύστοχα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Μαρκόπουλος για να δευτερολογήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, τη συνεργασία µας την έχετε, γιατί τα προβλήµατα υγείας τα οποία δεν
υπάγονται ούτε σε ιδεολογικές ούτε σε κοµµατικές διαφορές δεν
θα µπορούσαν να µας χωρίσουν.
Όµως, θα σας έλεγα ότι δεν προκαλεί ιδιαίτερα καλή εντύπωση, όταν ένας Υπουργός ερχόµενος σε µία επίκαιρη ερώτηση
σχετικά µε τη συνένωση κλινικών ή σχετικά µε µια οικονοµοτεχνική µελέτη που αφορά το τι µας βολεύει, λέει ότι δεν έχουµε
µελετήσει το Νοµό της Εύβοιας.
Κύριε Υπουργέ, θα σας έλεγα πολύ απλά το εξής. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά για το τεχνητό νεφρό της Κύµης. Αν συνεκτιµήσετε και προσθέσετε τα χρήµατα που ξοδεύει το δηµόσιο
για ταξί -τρεις φορές την εβδοµάδα- για να µεταφέρει τους νεφροπαθείς, µαζί µε την ταλαιπωρία των συγγενών και µαζί µε τα
κοστολόγια που πληρώνει το ασφαλιστικό ταµείο σε κάποια ιδιωτική κλινική στην οποία προφανώς έρχονται στην Αθήνα για να
κάνουν τεχνητό νεφρό και τα συγκρίνατε µε τους δύο νεφρολόγους που χρειάζονται για να συµπληρωθούν οι βάρδιες και δύο
νοσηλεύτριες, είµαι βέβαιος ότι η προσθαφαίρεση θα σας έδινε
πολύ εύκολα τη λύση.
Επίσης, έχω την εντύπωση ότι οι µνηµονιακές υποχρεώσεις
της χώρας είχαν εξαιρέσει το νοσηλευτικό προσωπικό από τη
συνθήκη του 1/10 των διορισµών.
Κι αυτό είναι ένα ερώτηµα το οποίο, πράγµατι, όπως άκουσα
την απάντησή σας, θα ήθελα να δω αν µου το επιβεβαιώνετε ή
αν το αρνείστε. Διότι αν φτάσουµε να θυσιάσουµε πλέον και την
ποιότητα της ζωής µας, των παιδιών µας και των γονιών µας σε
αυτήν την ιστορία, τότε νοµίζω ότι δεν αξίζει.
Τέλος, θέλω να σας πω ότι στην υπουργική απόφαση µε τίτλο
«Διασύνδεση Νοσοκοµείων» στις 28 Ιουλίου 2011 µε υπογραφή
του κ. Λοβέρδου –που είµαι βέβαιος ότι είστε ενήµερος- αφού
αναφέρονται οι κλίνες των νοσοκοµείων, πώς ήταν πριν και πώς
θα φτάσουν να είναι µετά, υπάρχει µία παράγραφος στο τέλος η
οποία λέει ότι όλο αυτό το σκηνικό, η ανωτέρω διασύνδεση είναι
ο συνολικός αριθµός των οργανικών κλινών των νοσοκοµείων του
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ΕΣΥ, µε σκοπό να διαµορφωθεί από σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις κλίνες, που είναι σήµερα, σε τριάντα έξι χιλιάδες τριάντα πέντε. Άρα δηλαδή εδώ έχουµε µία απόφαση του
κράτους που ισχύει ακόµα, που µιλάει για µία µείωση των κλινών
κατά δέκα χιλιάδες.
Εγώ κατάλαβα πολύ καλά ότι αυτό δεν αφορά τα δύο περιφερειακά νοσοκοµεία της Εύβοιας, της Καρύστου και της Κύµης.
Όµως εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτηµα και πράγµατι σ’
αυτήν την απόφαση τα νοσοκοµεία δεν εµφανίζονται να µειώνουν
κλίνες αλλά κανένα νοσοκοµείο σε αυτήν την απόφαση δεν εµφανίζεται να έχει µειωµένες κλίνες σε όλη την Ελλάδα. Αντιθέτως, εµφανίζονται νοσοκοµεία άλλων περιοχών -έχουν υπάρξει
και δικές σας συνεντεύξεις- όπως στο Άργος, στο Ναύπλιο για
τα οποία έχετε υπονοήσει ότι θα υπάρχει µία µείωση κλινών.
Αυτά είναι ήδη στις τριάντα έξι χιλιάδες.
Ερώτηµα: Οι δέκα χιλιάδες κλίνες που θα µειωθούν, που βρίσκονται; Αν δεν είναι στο δικό µου νοµό αυτά τα δύο νοσοκοµεία,
πολιτικά ο σχεδιασµός που οδηγεί;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, δήλωσα προηγουµένως ότι µελετάται σε κάθε περιοχή ο
χάρτης υγείας. Αυτό είναι υποχρέωση του Υπουργείου να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2012. Δεν ήρθε ο Υπουργός στη Βουλή
χωρίς να γνωρίζει τι γίνεται σε κάθε περιοχή. Είναι µία συστηµατική προσπάθεια η οποία γίνεται µε ακρίβεια, µε υπευθυνότητα,
ώστε να µην υπάρξουν επιλογές οι οποίες θα δηµιουργήσουν
προβλήµατα. Αυτό είναι και αφορά κάθε εκλογική, γεωγραφική
περιφέρεια της χώρας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κόστη τα οποία υπάρχουν στις µετακινήσεις των νεφροπαθών, στην πρόσληψη ιατρών, αυτό είναι µία
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά θα µπορούσε να έχει τοποθετηθεί σε άλλη βάση αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα µέσα από
το γενικότερο τρόπο της λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης.
Εννοώ ότι είµαστε υποχρεωµένοι να παίρνουµε εγκρίσεις, όχι
µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, αλλά και µε αποφάσεις
άλλων συναρµοδίων Υπουργών, µεταξύ των οποίων ο Υπουργός
της Διοικητικής Μεταρρύθµισης και ο Υπουργός Οικονοµικών.
Όµως στο πλαίσιο της γενικότερης διοικητικής µεταρρύθµισης
της χώρας, πιστεύω ότι µπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν τέτοιου
είδους παρατηρήσεις για το γεγονός, για παράδειγµα, της ικανότητας των διοικήσεων των νοσοκοµείων να µπορούν να πάρουν αποφάσεις στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων
µε µεγαλύτερη ευελιξία και να έχουν οπωσδήποτε µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα.
Σε καµµία των περιπτώσεων δεν εννοούµε και δεν πιστεύουµε
στον ακρωτηριασµό του Εθνικού Συστήµατος Υγειάς και άρα στη
µείωση του υψηλού επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών
υγείας στη χώρα µας.
Όλα όσα αναφέρατε σχετικά µε τη µεταρρύθµιση, η οποία
αποτυπώνεται σε έναν αριθµό σχετικά µε τις κλίνες των νοσοκοµείων, υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους προηγούµενους οργανισµούς των νοσοκοµείων και στους νέους οργανισµούς, οι οποίοι έχουν συνταχθεί και αυτή η προσπάθεια τελεί
υπό το κράτος των συγκεκριµένων δυνατοτήτων του προϋπολογισµού, της ανάγκης εξορθολογισµού των δαπανών στο χώρο
της υγείας και κυρίως στη µεγάλη ανάγκη, την οποία όλοι καλούµεθα να υπηρετήσουµε, να περιορίσουµε τη σπατάλη στον τοµέα
της υγείας.
Θέλω όµως να σας δώσω και το παράδειγµα της άλλης πλευράς, ότι η συνενώσεις κλινικών και τµηµάτων στο βορειοδυτικό
άξονα της Αττικής οδηγούν σε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα
προς όφελος των ασθενών, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα νοσοκοµείο, όπως το Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» ενισχύεται. Θα ανοίξουν εκατό κλίνες εκεί που αυτήν τη
στιγµή δεν λειτουργούν.
Άρα λοιπόν παράλληλα µε τη µία παρατήρηση ισχύει και η
άλλη η οποία είναι η πραγµατικότητα που δείχνει ότι µπορούµε
να βελτιώσουµε υφιστάµενες δοµές, οι οποίες είναι σε πολύ κα-
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λύτερη κατάσταση από προηγούµενες, ώστε µε καλύτερο εξοπλισµό και µε την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού να επιτύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε: Δεν υπάρχει βούληση εν µέσω
όλων αυτών των στενών δυνατοτήτων του προϋπολογισµού να
«ακρωτηριάσουµε» το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 437/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή
Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους Έλληνες του εξωτερικού.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης.
Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, είναι έτοιµο για κατάθεση στη
Βουλή νοµοσχέδιο για την παραχώρηση εκλογικού δικαιώµατος
σε επτά εκατοµµύρια Έλληνες οµογενείς πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστηµένοι
στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Ο Λαϊκός Σύνδεσµος – Χρυσή
Αυγή ενθέρµως υποστηρίζει την απονοµή του δικαιώµατος τού
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές στους Έλληνες του εξωτερικού και θεωρεί ότι έπρεπε ήδη να είχε ψηφιστεί
σχετικό νοµοσχέδιο. Η άρνηση, από οποιοδήποτε κόµµα και αν
προέρχεται, συνιστά παραβίαση θεµελιώδους συνταγµατικού δικαιώµατος Ελλήνων πολιτών και δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία
αναβολής κατάθεσης του νοµοσχεδίου.
Ως εκ τούτου ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Αληθεύουν τα δηµοσιεύµατα για την ύπαρξη τού εν λόγω νοµοσχεδίου; Αν ναι, θα
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή µέσα στο φθινόπωρο, προκειµένου οι οµογενείς να συµµετέχουν σε ενδεχόµενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές;
Θα πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επί τη
ευκαιρία της επίκαιρης ερωτήσεως θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι όντως βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας και της
ολοκλήρωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα σχέδιο νόµου
το οποίο εκ νέου προσπαθεί να αποδώσει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στον οικουµενικό ελληνισµό να συνδιαµορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας.
Το σκεπτικό που µας ώθησε στο να πάρουµε αυτήν την πρωτοβουλία, την οποία η παράταξή µου υποστήριξε ενθέρµως και
στο παρελθόν –παρ’ ότι τότε η Βουλή δεν ενέκρινε- είναι, γιατί
ειλικρινά πιστεύουµε ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό
αυτήν τη στιγµή δίνουν, πραγµατικά, µια µάχη για την προάσπιση
του κύρους της χώρας και αποτελούν, αν θέλετε, τη φυσική δύναµη πάνω στην οποία µπορεί να στηριχθεί µια πολιτική ανάκαµψης και επιστροφής της Ελλάδας στο µέλλον.
Υπάρχουν, βέβαια, ορισµένες πρακτικές και αντικειµενικές δυσκολίες όσον αφορά και την ψήφιση και την προετοιµασία. Δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι η ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 4 του ελληνικού Συντάγµατος, προαπαιτεί την υποστήριξη από διακόσιους τουλάχιστον
Βουλευτές και αυτό είναι κάτι που θα προκαλέσει βεβαίως και
όλες τις πολιτικές δυνάµεις της Εθνικής Αντιπροσωπείας να τοποθετηθούν εκ νέου στο ζήτηµα.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εµείς θα βάλουµε προς
διαβούλευση το σχετικό κείµενο, γιατί πιστεύουµε ότι κάθε πολιτική δύναµη αλλά και οι ίδιες οι οµογενειακές οργανώσεις έχουν
το δικαίωµα να πουν την άποψή τους και να συνδιαµορφώσουν
ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο.
Βεβαίως παράλληλα θα απασχολήσει και τις υπηρεσίες µας ο
πρακτικός τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα
τέτοιο σύστηµα στο οποίο θα συµµετείχαν διά της ψήφου οι οµογενείς, ώστε και να τηρηθούν οι συνταγµατικές προϋποθέσεις
αλλά και να υπάρχει εκλογίκευση του κόστους των εκλογών, για
να µη φεύγουµε έξω από τις πραγµατικές δυνατότητες που µπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεί να αντέξει η ελληνική οικονοµία. Μόλις υπάρχει λοιπόν ετοιµότητα, θα ξεκινήσει η δηµόσια διαβούλευση και αµέσως µετά
θα αναπτυχθεί από την πλευρά µας η σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Ζαρούλια έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μας κατηγορούν οι αντίπαλοί µας ότι αν
η Χρυσή Αυγή κυβερνήσει ποτέ αυτόν τον τόπο, θα πάµε τη χώρα
πεντακόσια χρόνια πίσω και θα φέρουµε το σκοταδισµό. Ζώντας
όµως στο 2012 και βιώνοντας την πραγµατικότητα, αυτοί που
µας κυβερνούν και συγκυβερνούν, που θέλουν να λέγονται προοδευτικοί και εκσυγχρονιστές, γιατί δεν εφαρµόζουν το νόµο,
αυτόν που είπατε, ώστε να µπορούν οι οµογενείς να έχουν δικαίωµα ψήφου στις εκλογές, όπως προβλέπεται; Πού πήγε η δηµοκρατικότητά σας; Η δυνατότητα αυτή υπάρχει βάσει των άρθρων
108 και 51 παράγραφος 4. Τι φοβάστε; Μη χάσετε την πελατεία
σας; Είναι ντροπή να ελληνοποιείτε λαθροµετανάστες µε τον κατάπτυστο νόµο Ραγκούση -όπου δεν απαιτούνται διακόσιοι
ψήφοι και πλέον, να το σηµειώσουµε αυτό- και να βγαίνουν δήµαρχοι µε ψήφους λαθροµεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν καµµία
σχέση µε την Ελλάδα, την Ελλάδα του Πλάτωνος και των φιλοσόφων;
Να εξισώνετε τους οµογενείς µετανάστες µε τον κάθε λογής
υπάνθρωπο που έχει εισβάλει στην πατρίδα µας, µε τις κάθε
λογής αρρώστιες που κουβαλάει; Αυτό είναι ένα αίσχος!
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης δεν είναι νοητό οι Έλληνες
του εξωτερικού να µην έχουν αποφασιστικό ρόλο για τα τεκταινόµενα στη χώρα τους και να έχει ο κάθε Αλή, Χασάν, Αµπντούλ
και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος τριτοκοσµικός, ο οποίος δεν έχει
υπηρετήσει και δεν έχει φορέσει το τιµηµένο χακί, ούτε έχει πληρώσει φόρους στο κράτος, για να αναφερθώ και στο ΑΕΠ που
σας πονάει, για να µιλήσουµε την ίδια γλώσσα, παρ’ όλο που
εµείς δεν µετράµε τους ανθρώπους µε νούµερα.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο οµογενείς µας,
οι κύριοι Σιταρόπουλος και Γιακουµόπουλος, σε πρώτη φάση, µε
εκδοθείσα απόφαση στις 8-7-2010, είχαν κερδίσει αυτό το δικαίωµα από το Α’ τµήµα τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. «Των δικαιωµάτων του ανθρώπου», λέξεις
που σας αρέσει να χρησιµοποιείτε, όταν πρόκειται για τον κάθε
τρισάθλιο και όχι για τον Έλληνα πολίτη αυτής της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
πιστεύω αυτά που είπατε τώρα, θα τα πείτε και στο Συµβούλιο
της Ευρώπης που συµµετέχετε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μακάρι. Αν µου δοθεί η ευκαιρία. Είµαι
αναπληρωµατικό µέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ονοµάζετε «τρισάθλιους»…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν έχω δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με ακούτε;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ονοµάζετε τρισάθλιους και «υπάνθρωπους» συνανθρώπους µας, επειδή συµβαίνει
να διαφωνείτε µαζί τους; Μιλήστε µε πολιτικούς όρους, αν θέλετε, και µε σεβασµό στον πανανθρώπινο πολιτισµό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μάλιστα. Να µιλήσω.
Το Σώµα Δικαστών απεφάνθη, λοιπόν, µε πέντε ψήφους έναντι
δύο, ότι η προσφυγή αυτών των συµπατριωτών µας ήταν παραδεκτή.
Η κυβέρνηση, όµως, του George Jeffrey Papandreou αιτήθηκε
στις 7-10-2010 την παραποµπή της υπόθεσης ενώπιον του τµήµατος ευρείας σύνθεσης του δικαστηρίου κι έχασαν το δικαίωµα
να µπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, µε σχετική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στις 15-3-2012, όπως είχαν
κάθε δικαίωµα σύµφωνα µε τη σύσταση Rec (2004) 11 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη – µέλη επί των νοµικών, επιχειρησιακών και τεχνικών προτύπων για την ηλεκτρονική ψήφο.
Μόνο στους Έλληνες οµογενείς δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Μολδαβοί, παντού εξασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ξέρετε, τι υποστήριξαν οι οµογενείς µας; Υποστήριξαν ότι η
καθυστέρηση των τριάντα έξι ετών, η οποία καταλογίζεται στο
ελληνικό κράτος να εφαρµόσει µία συγκεκριµένη διάταξη του Συντάγµατος και να καταστήσει πραγµατικό το δικαίωµα των αποδήµων να ψηφίζουν από το εξωτερικό, συνιστούσε παραβίαση
του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου, αριθµού 1.
Είστε παράνοµοι. Αυτά δεν γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ανατρέξτε στο Διεθνές Σύµφωνο για τα
Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα. Το δικαίωµα ψήφου καθιερώνεται στο άρθρο 25 του συµφώνου, τα εφαρµοστέα τµήµατα του
οποίου έχουν ως εξής: «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα, χωρίς καµµία διάκριση από εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 2 και χωρίς υπέρµετρους περιορισµούς, να εκλέγει
και να εκλέγεται κατά τη διάρκεια των εκλογών, περιοδικών, τίµιων, µε καθολική, ίση και µυστική ψηφοφορία, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων».
Πού πήγε η ευαισθησία σας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα;
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι οµογενείς αγαπάνε την πατρίδα
µας, εν αντιθέσει µε εσάς που κυβερνάτε έναν ολόκληρο λαό και
τον έχετε δέσµιο µε τα ρουσφέτια και τον ποδηγετείτε. Οι οµογενείς δεν έχουν ανάγκη των ρουσφετιών σας και θα ψηφίσουν
µε γνώµονα τι είναι καλό για το ελληνικό έθνος και όχι αυτό που
εσείς υπηρετείτε. Φοβάστε µη χάσετε την κουτάλα. Φοβάστε µη
σας τραβήξει το αυτί ο αφέντης πέραν του Ατλαντικού.
Για όνοµα του Θεού, σταθείτε µια φορά αντάξιοι των προγόνων µας! Πείτε ένα όχι! Διενεργήστε µε γνώµονα το κοινωνικό
καλό και όχι τι είναι καλό για την τσέπη σας!
Μέχρι και το άρθρο 13, παράγραφος 1…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε όµως.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ήµουν σύντοµη στην πρωτολογία µου.
Σας παρακαλώ.
Μέχρι και το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Αφρικανικού Χάρτη
των Δικαιωµάτων των Ανθρώπων και των Λαών αναγνωρίζει ότι
κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στη διοίκηση της χώρας του είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω, ελεύθερα,
εκλεγµένων αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τους κανόνες του
νόµου. Είπαµε όµως εσείς είστε οι δηµοκράτες κι εµείς οι κακοί
φασίστες!
Για του λόγου το αληθές, το 2009 είχε κατατεθεί νοµοσχέδιο
για την ψήφο των αποδήµων Ελλήνων, αλλά το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και λοιποί –πες, προοδευτικές δυνάµεις- αρνήθηκαν να το υπερψηφίσουν. Πολύ φυσικό, αφού αυτές οι
τάσεις απλά δεν υπάρχουν στους Έλληνες του εξωτερικού.
Στη σχετική λοιπόν ψηφοφορία της 7ης Απριλίου του 2009, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών απορρίφθηκε, καθώς
απαιτούνταν τα 2/3 των Βουλευτών, όπως µας προείπε και ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε όµως,
κυρία Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μισό λεπτό.
Έως και το Σύνταγµα του 1986, το άρθρο 51, παράγραφος 4,
δεν απαιτούσε ειδική πλειοψηφία διακοσίων Βουλευτών για ψήφιση νοµοσχεδίου συµµετοχής Ελλήνων εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές.
Η απαίτηση υιοθετήθηκε στο Σύνταγµα του 2001, κύριε Ρουπακιώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ζαρούλια,
πρέπει να τελειώσετε, διότι υπάρχουν κανόνες.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όταν µιλάνε οι Αριστεροί δεν κάνετε
τόσες παρεµβάσεις.
Μισό δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ζαρούλια, σας
παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε το λόγο.
Παρακαλώ επίσης τη γραµµατεία να κοινοποιήσει στη Διάσκεψη των Προέδρων τα Πρακτικά από την οµιλία της κυρίας συναδέλφου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
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ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Αν ήµουν όµως η κ. Ρεπούση θα ήταν αλλιώς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ζήτω η Δηµοκρατία.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, την ιδεολογικά φορτισµένη επίθεση για την Κυβέρνηση
την προσπερνώ και δεν έχω να κάνω απολύτως κανένα σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε. Απαντήστε σε ό,τι αφορά στην Κυβέρνηση, αλλά
ετέθησαν και γενικότερα θέµατα και νοµίζω ότι όλοι έχουµε µια
ευθύνη να απαντούµε σ’ αυτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επιτρέψτε µου να προσδιορίζω µόνος µου τη θέση µου. Εγώ δεν
θέλω να µπω σε ένα τέτοιο διάλογο, γιατί οι απόψεις όλων εδώ
και της Κυβέρνησης, κυρίως, την οποία εκπροσωπώ σ’ αυτήν τη
διαδικασία, είναι ξεκάθαρες. Δεν µπορούµε ούτε τη λογική των
διακρίσεων να αποδεχθούµε ούτε τίποτε άλλο.
Το θέµα µας είναι αν και κατά πόσο θα πρέπει οι οµογενείς να
έχουν δικαίωµα ψήφου. Δεν δικαιολογώ καµµία κριτική, γιατί νοµίζω ότι η τοποθέτησή µας είναι ξεκάθαρη. Άλλωστε η παράταξη
που εκπροσωπώ και στο παρελθόν έχει δείξει εµπράκτως ότι πιστεύει στο δικαίωµα ψήφου των οµογενών, γι’ αυτό και έχουµε
ανενεργοποιήσει αυτήν τη διαδικασία, θεωρώντας ότι θα προστρέξουν δηµιουργικά όλες οι πολιτικές δυνάµεις του εθνικού
Κοινοβουλίου στη συζήτηση, για να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό.
Εµείς θεωρούµε ηθικό και πολιτικό µας χρέος να δώσουµε
αυτό το δικαίωµα στους Έλληνες οµογενείς, γιατί πιστεύουµε
ότι από εκεί θα ξεκινήσει και η ανάκαµψη της χώρας και γιατί ο
ρόλος τους είναι πολύ σηµαντικός στο εξωτερικό όπου υπερασπίζονται καθηµερινά µε τις διακρίσεις τους την Ελλάδα και γιατί
πιστεύουµε ότι έχουν τις δυνάµεις να κινητοποιήσουν επενδυτικά
κεφάλαια, να φέρουν στη χώρα πίσω φρέσκια τεχνογνωσία και
άλλη νοοτροπία και να επιτρέψουν πραγµατικά η Ελλάδα να σταθεί όρθια το επόµενο διάστηµα.
Γι’ αυτόν το λόγο δηµιουργούµε µέσα απ’ αυτήν την πρωτοβουλία µια πρόσθετη γέφυρα που τη συνδέει µε τη µητρόπολη.
Και η γέφυρα αυτή σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα δεν είναι άλλη
από το αναφαίρετο δικαίωµα του πολίτη να διαµορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να πω ότι αυτό το δικαίωµα θα επιδιώξει να κατοχυρώσει εµπράκτως η νοµοθετική µας πρωτοβουλία. Αλλά για να µπορέσει να εκδηλωθεί, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά µέτρα, ώστε να
εφαρµοστεί στην πράξη η διαδικασία της ψήφου των οµογενών.
Εµείς ολοκληρώνουµε το θεσµικό πλαίσιο. Σύντοµα θα το βγάλουµε στη δηµόσια διαβούλευση, όπως προβλέπει ο Κανονισµός
της Βουλής και όλοι θα βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους, για
να τοποθετηθούν εκ νέου πάνω σ’ αυτήν τη θεσµική και νοµοθετική µας πρωτοβουλία.
Θα είµαστε ανοιχτοί να ακούσουµε και προτάσεις από τις πολιτικές δυνάµεις, για να µπορέσουµε στο τέλος να καταλήξουµε
συνθετικά στην απαίτηση του Συντάγµατος για διακόσιες ψήφους τουλάχιστον, που θα δώσουν στην πράξη τη δυνατότητα
να εφαρµοστεί το δηµοκρατικό δικαίωµα των Ελλήνων τού οικουµενικού ελληνισµού.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μην κάνετε διακρίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Το Σύνταγµα του 1986…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο,
κυρία συνάδελφε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: …(δεν ακούστηκε)…φέρνετε τη Δηµοκρατία στα µέτρα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν προχωρήσω
στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, θέλω να δηλώσω ότι δεν είµαι
σε διάλογο, ως Βουλευτής, µε την κ. Ζαρούλια. Αλλά ως Προεδρείο εκτίµησα ότι πολλές από τις διατυπώσεις της εκθέτουν την
Ελλάδα στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά διεθνείς συµβάσεις που
έχει υπογράψει, σε σχέση µε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Και γι’ αυτό, όπως είπα, θα ζητήσω η Διάσκεψη των
Προέδρων να ενηµερωθεί για το περιεχόµενο της οµιλίας τής κ.
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Ζαρούλια και να πάρει θέση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, δεν
έχετε το λόγο. Προχωρούµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο.
Προχωρώ στην επόµενη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εσείς φοβάστε το εξωτερικό. Εµείς δεν
φοβόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εσείς και το κόµµα σας έχετε εξοκείλει
τη χώρα. Μα είναι δυνατόν να µιλάτε εσείς; Όλο το σύµπαν γελά
µε την Ελλάδα, όπως την έχετε καταντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: …(δεν ακούστηκε)…νόµο Ραγκούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει ένας ανθρώπινος πολιτισµός που δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια ο ανθρώπινος
πολιτισµός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …(δεν ακούστηκε)… τη χώρα όπως την
έχετε καταντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε.
Η µε αριθµό 444…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Σαν δεν ντρέπεστε
λίγο, λέω εγώ! Σαν δεν ντρέπεστε λίγο!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να πάτε στη Διάσκεψη των Προέδρων
να µας βάλετε πρόστιµο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είµαστε η µόνη χώρα στην οποία δεν
έχουν ψήφο οι οµογενείς. Μέχρι και οι Πακιστανοί έχουν. Ούτε
τριτοκοσµική χώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, να γράφονται στα Πρακτικά όλα όσα λέγονται.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μα εµείς θέλουµε να γράφονται στα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να γράφονται όλα
όσα λέγονται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μα εµείς θέλουµε. Εσείς δεν τα γράφετε.
Κλείστε και το κανάλι της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε, συνεχίστε, συνεχίστε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η Χρυσή Αυγή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε. Πέστε
όλο το πιστεύω σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μην ειρωνεύεστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Χαίροµαι που αναγνωρίζετε ότι υπάρχει Προεδρείο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να αφήνετε την κοµµατική σας ταυτότητα έξω από αυτήν την Αίθουσα, όταν ανεβαίνετε σ’ αυτήν τη
θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώσατε;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όταν ανεβαίνετε σ’ αυτήν τη θέση την
κοµµατική σας ταυτότητα να την αφήνετε πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μιλάω ως Προεδρεύων της Βουλής…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μιλάτε ως εκπρόσωπος κόµµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μιλάω ως Προεδρεύων της Βουλής και ελπίζω κάποτε να αναγνωρίσετε ότι
υπάρχει και δηµοκρατία που πρέπει να σεβαστείτε.
Προχωρούµε λοιπόν.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 444/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη συγκρότηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής και στο εσωτερικό της χώρας.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας, κ. Ελευσινιώτης.
Ο κ. Λυκούδης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο του ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1295/82 αναφορικά µε τα Τάγµατα Εθνοφυλακής προσδιόριζε το
χώρο δράσης τους και τις αρµοδιότητές τους. Υπάρχει προφανής πρόθεση επέκτασής τους στο εσωτερικό –δεν είναι εκτίµηση
δική µου ούτε το λέω εγώ, είναι απάντηση του Υπουργείου σε
σχετική ερώτηση το Μάρτιο- για να υποβοηθήσει δραστηριότητες του Στρατού Ξηράς κ.λπ.. Προκύπτουν, κατά τη γνώµη µας,
αντικειµενικά ερωτήµατα και µια σχετική ανησυχία σε σχέση µε
τον αντικειµενικό σκοπό της ίδρυσης στο εσωτερικό της χώρας
των Ταγµάτων Εθνοφυλακής.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν καταθέτω κανένα φόβο ούτε
υπαινίσσοµαι ιστορίες εκτροπών ή αντιδηµοκρατικών ενεργειών
κ.λπ.. Οι ορατοί εχθροί τής δηµοκρατίας είναι αντιµετωπίσιµοι.
Ένα δείγµα είχαµε λίγο πριν. Αντιµετωπίζονται πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι εκεί το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι κατά πόσον
η ελληνική πολιτεία αντιλαµβάνεται ότι µε τις δικές τις προθέσεις
και πρωτοβουλίες µπορεί να ενισχύσει ένα κλίµα, το οποίο είναι
εξαιρετικά δυσάρεστο. Μια στοιχειώδης περιήγηση στο διαδίκτυο βλέπει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες γοητεύονται και
έλκονται από την ισχύ των όπλων, των στρατιωτικών σχηµατισµών και από την επιθετικότητα τέτοιων σχηµατισµών.
Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, πρέπει να σκεφτούµε τι ακριβώς
εξυπηρετεί η ίδρυση Ταγµάτων Εθνοφυλακής στο εσωτερικό της
χώρας και προκύπτουν τα ερωτήµατα που καταθέτω:
Ποιες ανάγκες και ποιους στόχους υπηρετεί η επέκταση της
λειτουργίας τους στο εσωτερικό της χώρας και µάλιστα σε καιρό
ειρήνης, από ποιους και µε ποια κριτήρια στελεχώνονται, τι είδους οπλισµό θα έχουν ή άλλης φύσεως αµυντικά ή τεχνικά µέσα
και µε ποιο τρόπο θα δραστηριοποιούνται;
Θεωρεί το Υπουργείο ότι οι λεγόµενες «επιχειρησιακές απαιτήσεις» περιλαµβάνουν την ανάµειξη των Ταγµάτων Εθνοφυλακής σε καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων, παραδείγµατος χάριν,
αν χρειαστεί, ή στην αντιµετώπιση τής παράτυπης ή παράνοµης
µετανάστευσης;
Είναι µερικά ερωτήµατα που προκύπτουν, δηµιουργούν µια εύλογη ανησυχία σ’ εµάς και παρακαλώ να έχω απαντήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ελευσινιώτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πράγµατι µε το ν. 1295/82 καλύπτονται όλα τα θέµατα λειτουργίας των Ταγµάτων Εθνοφυλακής.
Υπάρχει όµως, και µια εγκεκριµένη πολιτική εθνικής άµυνας, η
γνωστή ΠΕΑ σ’ εµάς, η οποία έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ. Όλα
αυτά µαζί καθορίζουν το έργο των Ταγµάτων Εθνοφυλακής το
οποίο εστιάζεται καθαρά σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και µόνο.
Τις επιχειρησιακές απαιτήσεις θα τις αναλύσω σε λίγο. Θέλω
όµως από την αρχή να κάνω σαφές ότι δεν περιλαµβάνεται σ’
αυτές τις επιχειρήσεις η ανάµειξή τους σε αστυνοµικές επιχειρήσεις, όπως είναι η τήρηση της δηµόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις από την άλλη πλευρά, έχουν τη δυνατότητα να συνδράµουν το έργο της Αστυνοµίας και του Λιµενικού
Σώµατος για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι µεταφράζουµε το νόµο διασταλτικά και ότι
τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή τέτοιου είδους συνδροµή θα αναλάβουν τα Τάγµατα Εθνοφυλακής.
Όπως γνωρίζετε και είναι και στην ερώτησή σας, τα Τάγµατα
Εθνοφυλακής ανήκουν στις παραµεθόριες περιοχές, δηλαδή τις
νησιωτικές και τις ακριτικές. Εντάσσονται στον ευρύτερο αµυντικό σχεδιασµό και έχουν ως σκοπό τη φύλαξη των εγκαταστάσεων στρατηγικής σηµασίας. Είναι αυστηρά καθορισµένες από
τώρα και είναι και περιορισµένες στον αριθµό.
Αυτά όλα τα αναφέρω, για να γίνει σαφές από τώρα ότι δεν
έχουµε παρερµηνείες στα καθοριζόµενα τόσο από το νόµο όσο
και από το ΚΥΣΕΑ µέσω της ΠΕΑ που προανέφερα έτσι, ώστε να
µην εµπλέκονται οι Ένοπλες Δυνάµεις µε το έργο της Εθνοφυλακής και µε παρερµηνείες, οι οποίες τυχόν θα γίνουν ή γίνονται
προς υπονόµευση του κύρους των Ενόπλων Δυνάµεων, ειδικά
στη σηµερινή εποχή, όπως αναφέρατε και εσείς.
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Τα Τάγµατα, λοιπόν, της Εθνοφυλακής έχουν συγκεκριµένο
ρόλο και αποστολή, που είναι η συµβολή τους στην παθητική
άµυνα –σας διαβάζω όπως ακριβώς περιγράφεται- στην εσωτερική ασφάλεια στρατιωτικών µονάδων σε ειδικές περιπτώσεις
κρίσεως, στην εξασφάλιση του συγκοινωνιακού δικτύου των αεροδροµίων και άλλων έργων κοινής ωφελείας, στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, σεισµών, πυρκαγιών κ.λπ.. Δεν υφίσταται κανένα σχέδιο επέκτασής τους σε µη παραµεθόριες περιοχές ούτε φυσικά η συµµετοχή τους στην καταστολή διαδηλώσεων, που έχετε αναφέρει.
Όσον αφορά τον εξοπλισµό και τα µέσα, θα ήθελα, κύριε Βουλευτά, να σας πω το εξής: Επειδή αυτά τα θέµατα υπεισέρχονται
σε διαβαθµισµένες πληροφορίες και από το Βήµα της Βουλής
δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ακριβή στοιχεία που κατέχουν τα
Τάγµατα Εθνοφυλακής, ανάλογα µάλιστα µε τον τόπο, θα είναι
όµως ευπρόσδεκτος οποιαδήποτε στιγµή αποφασίσει είτε εσείς
είτε οποιοσδήποτε άλλος κύριος Βουλευτής, να έρθει στο γραφείο να το συζητήσουµε αναλυτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Λυκούδης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητώ ούτε
την ειλικρίνειά σας ούτε την ευαισθησία σας γύρω από αυτό το
θέµα. Θέλω να πω όµως ότι ειλικρινά ούτε καν διασκεδάσατε τις
ανησυχίες που έχουµε µε βάση τα ερωτήµατα που καταθέσαµε,
διότι σας ρώτησα εάν είναι αληθές ή όχι, πως υπάρχει πρόθεση
επέκτασής τους στο εσωτερικό της χώρας και µάλιστα σε καιρό
ειρήνης και µου είπατε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, όταν η
απάντηση σε σχετική ερώτηση στις 5-3-2012 από το Υπουργείο,
µε αριθµό 9029/1287 λέει: «Η συγκρότηση των Ταγµάτων Εθνοφυλακής στο εσωτερικό της χώρας θα γίνει, γιατί εξυπηρετεί την
ενίσχυση και υποβοήθηση του στρατού ξηράς και επιπλέον,
εντάσσονται στον ευρύτερο αµυντικό σχεδιασµό».
Θα ήθελα λοιπόν µια πιο ουσιαστική και µια, αν θέλετε, πιο τυπική απάντηση στο ερώτηµά µου, διότι είναι σαφές και προκύπτει
από την απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης.
Κύριε Υφυπουργέ, αν ο στρατός έχει κενά, ουδείς θα αµφισβητήσει την ανάγκη να υποβοηθηθεί το έργο του. Ενδεχοµένως µια
διοικητική µεταρρύθµιση θα µπορούσε να καλύψει κάποια κενά,
πάντως -να µου επιτρέψετε να το πω- όχι µε παράλληλες στρατιωτικές δοµές, που δεν ελέγχονται από θεσµικά όργανα τού
κράτους.
Δεν αµφισβητώ ότι µπορείτε να µου παράσχετε πληροφορίες
για τον εξοπλισµό τους κατ’ ιδίαν και έχετε δίκιο, πολλές φορές,
πολλά πράγµατα µπορεί να λέγονται και µε διαφορετικό τρόπο,
όµως πρέπει να δούµε εάν αυτού του τύπου –δεν θα την πω παραστρατιωτική- η πλαϊνή από το Στρατό Ξηράς δοµή πρέπει να
ελέγχεται από τα θεσµικά όργανα.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι µε µεθόδους τέτοιες, δηλαδή µε συγκρότηση τέτοιων σωµάτων, δεν µπορεί να λειτουργήσει η αντιµετώπιση της ανεργίας. Ξέρετε γιατί το λέω; Διότι
υπάρχουν και αποζηµιώσεις µετά από αυτήν τη συγκρότηση –το
ξέρετε αυτό το πράγµα. Εγώ θα θυµηθώ ένα συνάδελφό µας,
τον Αύγουστο εδώ στη Βουλή, που ζητούσε από τον κ. Δένδια να
προσλάβει εθνοφύλακες από την περιφέρειά του, λέγοντάς του
ότι «µε αυτόν τον τρόπο ο πενόµενος νοµός µας θα αντιµετωπίσει την ανεργία του».
Θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να είµαστε λίγο πιο ευαίσθητοι.
Ο Στρατός Ξηράς και κάθε τι που υποβοηθάει το στρατό σε τέτοιοι τύπου λειτουργίες ή δραστηριότητες θα πρέπει να µένουν
έξω από τον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζει κάποιος Βουλευτής
την περιφέρειά του ή οτιδήποτε άλλο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, απαντήστε µου -αν θέλετε- µε µια
µεγαλύτερη σαφήνεια: Υπάρχει πρόθεση µε βάση την απάντηση
του Μαρτίου επέκτασης των Ταγµάτων Εθνοφυλακής στο εσωτερικό της χώρας και µάλιστα σε καιρό ειρήνης; Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, µε ποιον τρόπο θα γίνει; Επίσης, πώς θα εξοπλίζονται -µου είπατε ότι θα µου απαντήσετε αργότερα, το δέχοµαικαι τι σκοπό θα εξυπηρετούν;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εγώ σας ευχαρι-
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στώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην πρωτολογία µου, κύριε Βουλευτά, σας είπα ότι τα Τάγµατα Εθνοφυλακής επικουρούν τις Ένοπλες Δυνάµεις. Οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι επαρκείς, ώστε να κάνουν το έργο τους. Δεν
απαιτούνται Τάγµατα Εθνοφυλακής για την αποστολή των Ενόπλων Δυνάµεων. Τα Τάγµατα Εθνοφυλακής έρχονται να καλύψουν θέµατα, τα οποία ο στρατός θα τα έχει ως δευτερεύοντα
για την περίπτωση κρίσεως, πολέµου κ.λπ., διότι η αποστολή του
στρατού είναι άλλη.
Με δυο λόγια, τα Τάγµατα Εθνοφυλακής θα είναι αυτά που θα
διευκολύνουν δεύτερα έργα των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως φύλαξη σιδηροδροµικών σταθµών, όπως σας είπα, και αεροδρόµια.
Πιθανόν να ασχολούνται και µε θέµατα κυκλοφορίας, όταν θα
βγει ο στρατός έξω για κάποια αποστολή.
Έρχοµαι, όµως, στο θέµα που ακριβώς ρωτήσατε. Η Εθνοφυλακή έχει δύο τύπους: Είναι ο τύπος Α’ που είναι ο τύπος καθαρά
των συνόρων και έχει µια επάνδρωση 97% αυτήν τη στιγµή και
είναι και οι µονάδες τύπου Β’, που είναι του εσωτερικού και έχουν
µια επάνδρωση γύρω στο 10% και είναι σχεδόν ανενεργές. Ενεργοποιούνται, απλώς, όταν ξεκινήσει η κρίση ή όταν δοθεί ειδικό
µέτρο συναγερµού γι’ αυτό το θέµα.
Για να συµπληρώσω λιγάκι και την εικόνα σας, θα πω ότι οι µονάδες αυτές των ταγµάτων επανδρώνονται από τον ενεργό
στρατό των Ενόπλων Δυνάµεων, από µόνιµα στελέχη, τα οποία
αποτελούν και τη διοίκηση, από ανθρώπους που έρχονται από
την εφεδρεία, καθώς επίσης, και από πρόσληψη προσωπικού, οι
οποίοι οικειοθελώς και µε ειδικές γνώσεις έρχονται και κατατάσσονται στα Τάγµατα Εθνοφυλακής µε διάρκεια περίπου ενός
έτους. Αυτό, βέβαια, γίνεται κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις,
τις οποίες προβλέπει και ο νόµος.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι τους έχουµε για ένα
χρόνο µε σκοπό να επαναλαµβάνεται ο κατάλογος του προσωπικού για λόγους –όπως καταλαβαίνετε- κυρίως ασφαλείας.
Ένα επιπλέον στοιχείο που θα µπορούσα να σας δώσω είναι
ότι στα σαράντα πέντε χρόνια, συνήθως σταµατούν οι άνθρωποι
αυτοί να ανήκουν στα Τάγµατα Εθνοφυλακής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013,
(ΦΕΚ 171Α’) µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες
διατάξεις»».
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, δεκαπέντε µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας
Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πρώτη µε αριθµό 436/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Δηµητρίου Σαµπαζιώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων
νοµών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 443/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Τσουκαλά προς τον Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την τήρηση της ισονοµίας και του
κράτους δικαίου από την ΕΛΑΣ, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος

2866

του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 433/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Ρήγα προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ρήγα θα απαντήσει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Αρβανιτόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι µία νέα αρχιτεκτονική θα ανασυγκροτήσει τις δοµές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το ερώτηµά µας, στο οποίο σας καλούµε να απαντήσετε, για να έχουµε
τη σχετική πληροφόρηση, είναι εάν είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Παιδείας η κατάργηση του Τµήµατος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που
εντοπίζεται σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, έχει αποδώσει θετικούς
καρπούς εδώ και πολλά χρόνια και τα τελευταία οκτώ χρόνια
υπάρχει το συγκεκριµένο τµήµα στη Σύρο. Στη δευτερολογία
µου, µάλιστα, θα αναπτύξω τις θετικές παραµέτρους λειτουργίας
του συγκεκριµένου τµήµατος.
Όµως, θα ήθελα ευθύς εξαρχής να πω ότι η ερώτησή µας και
η στήριξη που παρέχουµε στη διατήρηση της λειτουργίας του
τµήµατος δεν έχει ως αφετηρία, ως βάση, καµµία απολίτικη και
ατεκµηρίωτη τοπικιστική προσέγγιση του θέµατος. Μακριά από
εµένα και από τον πολιτικό φορέα που εκπροσωπώ η αντίληψη
ότι η λειτουργία πανεπιστηµιακών τµηµάτων έχει ως στόχο αποκλειστικά και µόνο τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας και όλα
αυτά τα οποία ακούγονται, σχετικά µε τη λειτουργία των πανεπιστηµίων. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Εάν θέλουµε να στηρίξουµε
την τοπική οικονοµία, ας κάνουµε άλλες παρεµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Η ερώτησή µου είναι επί της ουσίας. Το συγκεκριµένο τµήµα
µε αυτά που θα αναφέρω στη δευτερολογία µου έχει επιδείξει
πολύ θετικά αποτελέσµατα µετά από την οκτάχρονη λειτουργία
του και θεωρώ ότι όλοι οι λόγοι που θα αναφέρω συνηγορούν
υπέρ της διατήρησης του συγκεκριµένου τµήµατος. Θα σας
ακούσω και θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου, προσκοµίζοντας συγκεκριµένα επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Αρβανιτόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ χαίροµαι που ο συνάδελφος τοποθετήθηκε µε αυτόν τον τρόπο, µε την έννοια ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα, που αφορά ένα συγκεκριµένο τµήµα σε µια
συγκεκριµένη περιοχή της Ελλάδος, δεν µπορεί να ειδωθεί αποσπασµατικά αλλά πρέπει να συµπεριληφθεί σε µία γενικότερη
µελέτη της υπάρχουσας ακαδηµαϊκής αρχιτεκτονικής.
Θέλω να πω ότι το σχέδιο «Αθηνά», που αφορά τον εξορθολογισµό του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας, εκκινεί ακριβώς από
µια κοινή παραδοχή, ότι το µοντέλο ανάπτυξης των ιδρυµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως το βιώσαµε την τελευταία
εικοσαετία, παρουσίασε πάρα πολλές στρεβλώσεις και εν πολλοίς σε πολλά σηµεία έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδα, υπό την έννοια
ότι εισάγουµε σε πολλά τµήµατα νέους ανθρώπους, για να τους
εξάγουµε µελλοντικούς ανέργους.
Όλα αυτά τα θέµατα είναι θέµατα τα οποία πρέπει να δούµε
συνολικά γι’ αυτό και παρουσιάσαµε τα στάδια αυτής της µελέτης. Πρέπει να δούµε την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, να θεσπίσουµε κριτήρια για τον εξορθολογισµό αυτής της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αυτού του ακαδηµαϊκού χάρτη της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χώρας που έχουµε µπροστά µας, να προχωρήσουµε σε διάλογο
µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε τους αρµόδιους φορείς και τις
τοπικές κοινωνίες, αλλά και την κοινωνία εν γένει και να προχωρήσουµε σε αποφάσεις το Δεκέµβριο. Και το λέω αυτό, γιατί ο
εξορθολογισµός του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας είναι απόλυτα αναγκαίος, γιατί και η υπάρχουσα κατάσταση αδικεί τους
θύλακες αριστείας και τις νησίδες ποιότητας που υπάρχουν στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα και ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι όλα τα επιµέρους θα πρέπει να τα
εντάξουµε σε µια συνολική προσέγγιση, να δούµε τα γνωστικά
αντικείµενα και πώς θα εξορθολογίσουµε αυτήν την πανσπερµία
γνωστικών αντικειµένων που υπάρχουν, που δεν λογοδοτούν
ούτε σε γνωσιακές επιστηµονικές ανάγκες αλλά και κυριότερα
δεν λογοδοτούν σε καµµία αναπτυξιακή προοπτική.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε τα γνωστικά αντικείµενα, τι τµήµατα θεραπεύουν, ποια γνωστικά αντικείµενα, πώς ανταποκρίνονται αυτά σε επιστηµονικές ανάγκες, πώς συνδέονται µε τους
αναπτυξιακούς τοµείς που θέλει να ακολουθήσει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός ανάπτυξης στην πατρίδα µας, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σ’ έναν εξορθολογισµό.
Θα έλεγα, κατά την άποψή µου, ότι είναι το πιο κρίσιµο διακύβευµα αυτής της εποχής, γιατί δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική
ανάκαµψη της χώρας εάν δεν υπάρξει αναγέννηση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Θα έλεγα ότι αυτός ο εξορθολογισµός
αφορά όλους µας και πρέπει να γίνει συντεταγµένα, πρέπει να
γίνει µέσα από διάλογο και πρέπει να γίνει µέσα από συναίνεση,
διότι εδώ δεν χωρούν ούτε κοµµατικά φίλτρα ούτε κοµµατικές
παρωπίδες. Είναι ένα εθνικό σχέδιο, ανταποκρίνεται σ’ έναν
εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό και νοµίζω ότι αφορά όλους µας.
Γι’ αυτό θα προχωρήσουµε συντεταγµένα και θα δούµε τα πράγµατα συνολικά.
Χαίροµαι και πάλι για το γεγονός ότι η τοποθέτησή σας δεν
είχε αυτό το χαρακτήρα του αποσπασµατικού, του τοπικίστικου,
το οποίο δεν συνάδει µε το συνολικό εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας
για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να επιχειρηµατολογήσω και εγώ
για τα αυτονόητα. Είναι προφανές ότι όποιος σήµερα έχει µια
πραγµατική αγωνία για τη συνολική ανάκαµψη της χώρας, δεν
µπορεί παρά να βλέπει ότι αυτό περνάει µέσα από την αναµόρφωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Μια παράµετρος
αυτής της αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι και η αλλαγή
της αρχιτεκτονικής στις δοµές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Για το συγκεκριµένο τµήµα στο οποίο αναφέροµαι, θα έλεγα
ότι από την έρευνα που και εγώ έχω κάνει και βεβαίως και οι
αρχές της εκπαίδευσης, στον ελλαδικό χώρο έχει το µοναδικό
γνωστικό αντικείµενο. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο τµήµα που να
έχει το ίδιο ή αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο µε αυτό που έχει
το συγκεκριµένο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που εδρεύει
στη Σύρο.
Δεύτερον, πολύ πρόσφατα η εντεταλµένη επιτροπή από την
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ανώτατης Εκπαίδευσης,
έχει κάνει µια πολύ θετική έκθεση για τη λειτουργία του συγκεκριµένου τµήµατος.
Το τρίτο που πρέπει να µας ενδιαφέρει και έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι ακόµα και στην περίοδο της κρίσης, οι απόφοιτοι
του συγκεκριµένου τµήµατος βρίσκουν ικανοποιητική διέξοδο
στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, είναι ένα τµήµα το οποίο ακόµα
και σήµερα έχει να δώσει πολύ θετικά αποτελέσµατα όσον
αφορά την απορροφητικότητα των αποφοίτων σε µια αγορά εργασίας, η οποία δεν είναι και καθόλου ευηµερούσα και ανθούσα
σε περίοδο κρίσης.
Το τέταρτο που θα ήθελα να πω, είναι ότι είναι µια νησίδα ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αυτό το τµήµα γιατί και
στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και σε συνεργασίες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων έχει µια πολύ σηµαντική παρουσία.
Ένα ακόµα που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας σε αυτήν την
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εποχή είναι ότι όλη η κτηριακή υποδοµή που στεγάζει σήµερα
τις δραστηριότητες αυτού του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, έχει παραχωρηθεί από το Δήµο Σύρου Ερµούπολης. Το
κράτος, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν επιβαρύνεται καθόλου
από τη λειτουργία του συγκεκριµένου τµήµατος, αφού πολύ σηµαντικά ιστορικά κτήρια της Σύρου, που αποτελούν αρχιτεκτονική κληρονοµιά και κτηριακό πλούτο του νησιού, έχουν
παραχωρηθεί και εκεί γίνονται τα µαθήµατα, εκεί υπάρχουν οι βιβλιοθήκες και υπάρχει η στέγαση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, έχει παραχωρηθεί ένας σηµαντικός χώρος, ένα οικόπεδο αρκετά ικανοποιητικό όσον αφορά τη θέση και την έκταση,
προκειµένου στο µέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να
αναγερθεί το συγκρότηµα στέγασης των δραστηριοτήτων του
τµήµατος.
Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή επιπρόσθετα αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης και πολιτισµού αυτό το
τµήµα, θα έλεγα ότι το Υπουργείο Παιδείας µέσα στο σχεδιασµό
θα πρέπει πολύ γρήγορα να καταλήξει στα συµπεράσµατα που
ελπίζω κι εύχοµαι -θα το παρακολουθήσω αυτό- να µην έχουν ως
αποτέλεσµα την κατάργηση του συγκεκριµένου τµήµατος.
Πρόθεσή µας είναι να ενισχύσουµε και να βοηθήσουµε αυτή
την προσπάθεια. Είναι και δικό µας σχέδιο, αλλά θα έλεγα ότι
επιβάλλεται εκεί που η διατήρηση των συγκεκριµένων τµηµάτων
είναι υπέρ της αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος να
µην προχωρήσουµε σε αποσπασµατικού τύπου καταργήσεις
τµηµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Το αντίθετο θα έλεγα, απαντώντας στην τελευταία αποστροφή
του συναδέλφου. Τα κριτήρια και οι αποφάσεις µόνο αποσπασµατικές δεν θα είναι. Και επειδή αναφερθήκατε σε µερικές από
τις παραµέτρους που πρέπει να εξεταστούν για να πάρουµε αποφάσεις, θα σας έλεγα ότι οι παράµετροι είναι πολλές και είναι
και περίπλοκες, αλλά το ανάγλυφο αυτών των κριτηρίων και των
παραµέτρων θα το εκθέσουµε στην ελληνική κοινωνία, ούτως
ώστε να πάρουµε τις αποφάσεις µε διαφάνεια και µέσα από διάλογο και συναίνεση.
Είναι πολλές οι παράµετροι. Είναι τα γνωστικά αντικείµενα.
Αναφερθήκατε στην αντιστοίχιση των γνωστικών αντικειµένων µε
τις ανάγκες της αγοράς. Είναι µια παράµετρος. Θα σας έλεγα
ότι δεν πρέπει να δούµε την αντιστοίχιση γνώσης και αγοράς ως
σχέση αιτίου-αιτιατού. Θα πρέπει να δούµε και τη γνώση ως καλλιέργεια αλλά τα γνωστικά αντικείµενα σε αυτήν την περίπτωση
θα πρέπει να λογοδοτούν σε επιστηµονικές αναγκαιότητες.
Υπάρχουν, όπως είπατε, τα θέµατα περιουσίας, υπάρχει πρωτίστως το εθνικό συµφέρον.
Αλλά υπάρχουν και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να συνδέσουν,
κυρίως, τα περιφερειακά ιδρύµατα µε τη στρατηγική ανάπτυξη
των περιφερειών. Δηλαδή, θα πρέπει τα γνωστικά αντικείµενα
των περιφερειακών ιδρυµάτων να αντιστοιχηθούν µε πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών. Να δούµε, δηλαδή,
που υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικονοµική
ανάπτυξη συγκεκριµένων περιφερειών και να υπάρξει αντιστοίχιση ανάµεσα στα τµήµατα και στο τι θεραπεύουν ως γνωστικά
αντικείµενα τα τµήµατα αυτά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των περιφερειών.
Δεν θέλω να µακρηγορήσω, τα κριτήρια θα είναι πολλά και περίπλοκα. Θα τα εκθέσουµε σε πλήρη ανάπτυξη και βάσει αυτών
των κριτηρίων µέσα από το διάλογο θα καταλήξουµε σε ένα συνολικό σχέδιο, το σχέδιο «Αθηνά», το οποίο µέχρι το Δεκέµβριο
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ούτως ώστε µπορέσουµε να
προχωρήσουµε στην αναβάθµιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου,
να προχωρήσουµε σε πιο ανταγωνιστικά δηµόσια πανεπιστήµια,
πανεπιστήµια τα οποία δεν θα εξάγουν ανέργους αλλά θα δίνουν
στους νέους και στις νέες αυτά τα οποία χρειάζονται για να
έχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα όταν βγουν στο στίβο της
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ζωής, στο στίβο της εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 438/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β Αθήνας του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς
τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου «Athens indymedia».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, το
«προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» το βάλαµε για τυπικούς λόγους, γιατί ως συνήθως ο κ. Δένδιας δεν έρχεται εδώ ποτέ να απαντήσει στις ερωτήσεις µας.
Πριν λίγες µέρες δεχτήκαµε µία ακόµη επίθεση, από τις δεκάδες που έχουµε δεχτεί ως τώρα, στα καινούργια µας γραφεία
των νοτίων προαστίων, στον Άλιµο. Βίντεο από αυτή την επίθεση,
ανάρτηση, σχόλια και πολλά άλλα στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του «Indymedia Athens».
Το 2008 η εν λόγω ιστοσελίδα κατηύθυνε στην κυριολεξία όλα
τα επεισόδια τα οποία έγιναν στην Αθήνα και σε ολόκληρη την
Ελλάδα.
Λειτουργούσε ως κέντρο αποφάσεων και εντολών. Ήταν µια
σοβαρή µήνυση που είχαµε καταθέσει από το 2009 και ζητήσαµε
από περιέργεια –γιατί συνήθως τις βάζουν στο αρχείο, ίσως
επειδή το κυνηγήσαµε, ίσως γιατί µπήκαµε στη Βουλή- να δούµε
την πορεία της. Από τον Οκτώβριο του 2009 βρίσκεται αυτήν τη
στιγµή κάπου στην Κρατική Ασφάλεια.
Τι θέλουµε να πούµε; Έχουν στοχοποιηθεί χιλιάδες Έλληνες
πολίτες που είναι αντίθετοι µε την ιδεολογία τους και κάποια πολιτικά κόµµατα που πρεσβεύουν αυτήν. Έχουν εξυβριστεί. Έχει
γίνει περιύβριση του κ. Βασιλάκη που ήταν στο γραφείο του κ.
Χρυσοχοΐδη µε τη βόµβα όπου στην κυριολεξία τον εξευτελίζουν.
Τον Νεκτάριο Σάββα, τον αστυνοµικό της Αντιτροµοκρατικής µε
τις σφαίρες, τον έχουν ξευτελίσει επίσης. Έχουµε πλήθος κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων. Έχουν αναρτήσει σχόλια τα
οποία περιλαµβάνουν το µισό Ποινικό Κώδικα. Συνεχώς στοχοποιούν ανθρώπους και αστυνοµικούς δείχνοντας κάποιες φωτογραφίες τους και µετά δηµοσιεύοντας διευθύνσεις τους, µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν εκρήξεις, βόµβες σε σπίτια, αυτοκίνητα, µηχανάκια κ.λπ..
Όλοι γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν γίνει εκατοντάδες
µηνύσεις οι οποίες έχουν χαθεί. Επίσης, γνωρίζουµε ότι το εν
λόγω site εκπέµπει µέσα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
στου Ζωγράφου, στην Πολυτεχνούπολη και από συγκεκριµένη
Αίθουσα. Όλοι γνωρίζουν τι και πώς. Όλα αυτά είναι αυτεπάγγελτα και θα έπρεπε καιρό τώρα να έχουν γίνει απαραίτητες
ενέργειες, να έχουν συλληφθεί οι αρµόδιοι είτε έχουν να κάνουν
µε τους «ιδιοκτήτες» του indymedia – γιατί ξέρουµε ότι ο µεγάλος ιδιοκτήτης του indymedia παγκοσµίως είναι ο κ. Σόρος τον
οποίο µάλλον δεν τολµάτε να αγγίξετε, εξάλλου είναι και συνεργάτης των προϊσταµένων αυτής της χώρας- είτε ο Πρόεδρος του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Θα θέλαµε να µας απαντήσετε τι γίνεται, απλά και ωραία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Καραγκούνης για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω µια γενική παρατήρηση που
έχει να κάνει και µε το δεύτερο ερώτηµα της επίκαιρης ερώτησής
σας αλλά και µε πλήθος άλλων ερωτηµάτων, επικαίρων ερωτήσεων που γίνονται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι η δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό που έχει ως στόχο είναι να διασφαλίζει την οργάνωση και τη λειτουργικότητα των δικαϊκών δοµών. Δεν είναι µέσα
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης να
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απαγγέλλει τη δικαιοσύνη, να ασκεί ποινικές διώξεις, να κάνει
προανακριτικές πράξεις ή να ενεργοποιεί αυτόφωρες διαδικασίες. Αυτό ως µια γενική παρατήρηση για να ξεκαθαρίσουµε τα
πράγµατα.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας θα σας µεταφέρω τις απαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα:
«Η αρµόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, ήτοι η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, αφ’ ενός έχει επιβληθεί σε οκτώ περιπτώσεις κατόπιν
υποβολής έγκλησης –µήνυσης και το συλλεχθέν προανακριτικό
υλικό έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αφ’
ετέρου έχει ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες δικονοµικές ενέργειες για την εκτέλεση τουλάχιστον δέκα εισαγγελικών παραγγελιών, οι οποίες αφού περαιώθηκαν, υποβλήθηκαν αρµοδίως
στις προαγγέλλουσες εισαγγελικές αρχές.
Ειδικότερα η ιστοσελίδα athens indymedia. gr αποτελεί µια
ιστοσελίδα του διαδικτύου και είναι γνωστό το περιεχόµενό της,
το τι δηµοσιεύεται και τι πληροφορίες διακινούνται, καθώς και
ποιες ιδεολογικές τοποθετήσεις καταγράφονται. Η ιστοσελίδα
indymedia φιλοξενείται στη συγκεκριµένη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου η οποία τυγχάνει κεντρικής διαχείρισης από τους
υπεύθυνους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όπως έχει
γίνει γνωστό εγγράφως στο παρελθόν από το Γραφείο του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η προαναφερόµενη
διεύθυνση IP αντιστοιχεί σε δικτυακό εξοπλισµό, δηλαδή πρίζα
δικτύου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου των χηµικών –µηχανικών, χωρίς το κέντρο δικτύων του Πολυτεχνείου να
την έχει αποδώσει σε συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, ενώ για
οποιαδήποτε έρευνα ή ενέργεια στο χώρο απαιτείται η συνδροµή
των υπαλλήλων του προαναφερόµενου κέντρου οι οποίοι έχουν
σχεδιάσει και υλοποιήσει τις δικτυακές υποδοµές, καθιστώντας
αδύνατη την εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Γίνεται µνεία ότι οι σχετιζόµενες µε την ανωτέρω ιστοσελίδα
δικογραφίες που έχουν σχηµατιστεί από την αρµόδια υπηρεσία
της Ελληνικής Αστυνοµίας, ήτοι την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικούς Εγκλήµατος, έχουν υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών µαζί µε τα προαναφερόµενα στοιχεία της
έρευνας, αποτελέσµατα των οποίων δεν της έχουν γνωστοποιηθεί ως σήµερα. Επιπλέον, έτερες εισαγγελίες ανά την Ελλάδα
που έχουν αποστείλει σχετικές παραγγελίες και έγγραφα στην
προαναφερόµενη υπηρεσία καθώς και άλλες αστυνοµικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν αποστείλει σχετικά αιτήµατα είναι ενήµερες µέσω των υποβλητικών αναφορών και των απαντήσεων που
τους έχουν διαβιβαστεί».
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου όσον αφορά το server και
κάποιες άλλες πληροφορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ο κ. Σαµαράς είχε πει ότι θα έβγαζε
τις κουκούλες. Όχι µόνο τις κουκούλες δεν µπορεί να βγάλει
άλλα, ούτε πρίζες να τραβήξει.
Ξέρετε τι µας είπατε τώρα, κύριε Υπουργέ; Ότι ή συγκαλύπτετε στην κυριολεξία την τροµοκρατία, διότι το indymedia είναι
βασικό κοµµάτι, παρακλάδι, πυλώνας της τροµοκρατίας στην Ελλάδα και όχι µόνο, ή οι υπάλληλοι, όπως είπατε, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εσάς, εµάς, όλους µας έχουν γραµµένους, δεν τους καίγεται καρφί, γιατί κάνουν κουµάντο αυτοί
και δεν κάνει κουµάντο η ελληνική πολιτεία.
Είπατε επίσης κάτι άλλο. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ επιλεκτική
άσκηση πρωτοβουλιών και καθηκόντων. Λέτε ότι προΐσταστε και
δεν µπορείτε να κάνετε κάποια πράγµατα κ.λπ.. Είδαµε τον κ.
Ρουπακιώτη τις προηγούµενες µέρες µε τα γεγονότα στο «Χυτήριο» που πήρε πρωτοβουλίες φοβερές και τροµερές. Πιο πριν
πήρε πρωτοβουλίες ο κ. Δένδιας, πήρε τους αστυνοµικούς από
τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής εντελώς επιλεκτικά και παράνοµα. Βλέπουµε τελικά ότι το αποτέλεσµα είναι το απόλυτο
µηδέν.
Η ιστοσελίδα µας, η προηγούµενη ιστοσελίδα της Χρυσής
Αυγής, η οποία ήταν µια από τις πιο µεγάλες όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη σε επισκεψιµότητα, έπεσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί προφανώς κάποιοι ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα,
γιατί υπήρχε υπόνοια ότι µπορεί να υπήρχε σε ένα κείµενο µια
απειλητική φράση. Όλο το indymedia είναι µια απειλή προς άλλους. Όποιον δεν γουστάρουν, τον απειλούν, τον φωτογραφίζουν, τον εκθέτουν, τον καθυβρίζουν, τον εξευτελίζουν. Με αυτά
που είπατε αποκαλύψατε περίτρανα ότι δεν είστε ικανοί για τίποτε απολύτως ούτε για ζητήµατα τροµοκρατίας ούτε για ζητήµατα ουσίας. Ενώ, αν θέλατε, θα µπορούσατε να κάνετε πολλά,
δεν κάνετε τίποτα.
Οπότε ή τους συγκαλύπτετε ή είστε ανίκανοι ή οι προϊστάµενοι
αυτής της χώρας, τρόικα, ΔΝΤ, χρηµατιστές κ.λπ., επειδή είναι
συνεργάτες µε τον κ. Σόρος που είναι το αφεντικό του indymedia
παγκοσµίως, δεν θέλουν να προχωρήσει το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά για τις κουκούλες που αναφέρατε για τον κ. Σαµαρά, η Κυβέρνηση αυτή από την πρώτη στιγµή έχει δείξει ποια
είναι η διάθεσή της απέναντι στην εγκληµατικότητα και το έχει
κάνει εµπράκτως. Στα τελευταία επεισόδια που είχαµε είδατε το
αν έπεσαν κουκούλες ή δεν έπεσαν.
Τώρα, αναφορικά µε την παύση της λειτουργίας της ιστοσελίδας…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Στα επεισόδια της Πάτρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, όχι έτσι.
Κύριε Υπουργέ, στο Προεδρείο θα απευθύνεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά µε την παύση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, σηµειώνεται ότι ακόµα και αν ανευρεθεί και κατασχεθεί ο διακοµιστής, ο server, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της λειτουργίας της,
αυτή θα είναι προσωρινή και για µικρό χρονικό διάστηµα, καθόσον, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση
σε διακοµιστή του εξωτερικού και µε τη χρήση αντιγράφων
ασφαλείας είναι σε θέση να επαναφέρουν τη λειτουργία και το
περιεχόµενο της ιστοσελίδας από έτερο διακοµιστή ακόµα και
εκτός Ελλάδος. Βέβαια είναι πολύ γνωστό ότι είναι πολύ εύκολο
να έχεις ένα server στο εξωτερικό. Νοµίζω ότι και εσείς το γνωρίζετε.
Τέλος, η εφαρµογή ή µη της αυτόφωρης διαδικασίας προϋποθέτει το δεδοµένο ότι µπορεί να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου και του χρήστη συγκεκριµένης ιστοσελίδας χωρίς ποτέ στη
διαδικασία αυτή να έχει αρµοδιότητα -το επαναλαµβάνω για
άλλη µία φορά απλά για να το γνωρίζετε- να επέµβει η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Εντούτοις επιτρέψτε µου να πω πως η εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε αδικήµατα τέτοιας υφής δυσχεραίνεται –το
αντιλαµβάνεστε- όπως εν προκειµένω µε τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα, όσο η προαναφερόµενη IP διεύθυνση, στην οποία φιλοξενείται ο ιστότοπος, δεν µπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριµένο
φυσικό πρόσωπο.
Προς επίρρωσιν αυτών που λέω επιτρέψτε µου να σας διαβάσω –και αναφερθήκατε στην πρωτολογία σας- τι µας εστάλη
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: «Κατόπιν διαβιβάσεως
στην Υπηρεσία µας του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 3021/2009 εγγράφου του Ε’ Τµήµατος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, το
οποίο χρεώθηκε την 1-4-2009 σε εισαγγελέα της ποινικής δίωξης, σχηµατίστηκε αυτεπαγγέλτως η µε αριθµό 2009/4702 δικογραφία.
Στις 3-7-2009 η εν λόγω δικογραφία διαβιβάστηκε στο Ε’
Τµήµα Ηλεκτρονικής Δίωξης προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, µετά το πέρας της οποίας επεστράφη στην υπηρεσία
µας και δόθηκε για χρέωση στο Τµήµα Εισαγγελικών Λειτουργών.
Στις 12-4-2010 χρεώθηκε σε εισαγγελικό λειτουργό, αφού
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έλαβε ειδικό αριθµό και στις 21-9-2010 διαβιβάστηκε πάλι στο
αρµόδιο τµήµα προς διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης.
Μετά την επιστροφή της στην Υπηρεσία µας χρεώθηκε στις
24-5-2011 στον ίδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος στις 26-92011 τη διαβίβασε εκ νέου στην ίδια ως άνω υπηρεσία, προς διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης.
Μετά την επιστροφή της στην υπηρεσία µας χρεώθηκε στις 92-2012 σε άλλο εισαγγελικό λειτουργό λόγω µεταθέσεως του αρχικώς χρεωθέντος, αφού έλαβε ειδικό αριθµό, ο οποίος αφού
άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση για την εκτέλεση κακουργήµατος κατά αγνώστων δραστών, στις 6-2-2012 την έθεσε σε αρχείο «άγνωστων δραστών».
Αντιλαµβάνεστε ότι οι εισαγγελικές αρχές µε συνεχιζόµενες
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προκαταρκτικές εξετάσεις προσπαθούν να βρουν άκρη στο
νήµα. Υπάρχουν, βέβαια, κι αυτά τα ηλεκτρονικά δεδοµένα, τα
οποία εξήγησα προηγουµένως, όπου είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο.
Ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σαν τη λίστα Λαγκάρντ είναι κι αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Σύλλογος
Διδασκόντων του 62ου Δηµοτικού Σχολείου Πάτρας κατέθεσε
ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την περικοπή των µισθών που οδηγεί τους εργαζοµένους στην εξαθλίωση και αιτείται την άµεση συνδροµή της πολιτείας για την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων.
(Το προαναφερόµενο ψήφισµα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα συζητηθεί τώρα η
έκτη µε αριθµό 445/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Παρίση Μουτσινά προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη
Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Τουρισµού
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παρίσης Μουτσινάς για δύο
λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλοι γνωρίζουµε ότι η χώρα µας βιώνει τη µεγαλύτερη και βαθύτερη µεταπολεµική κρίση, όταν είναι γνωστό
ότι η ύφεση έχει ξεπεράσει το 25% στη διάρκεια της πενταετίας,
το χρέος έχει µεγαλώσει και πλησιάζει το 180% του ΑΕΠ, ενώ η
πραγµατική ανεργία ξεπέρασε το 30%.
Όλοι συµφωνούµε ότι η κρίση αυτή έχει τα γενικά πολιτιστικά
ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και ιδιαίτερα, θα έλεγα,
εθνικά χαρακτηριστικά, τα οποία εστιάζονται στη λειτουργία του
δηµόσιου τοµέα κατά κύριο λόγο, ενός δηµόσιου τοµέα ο οποίος
λειτουργεί στη λογική των πελατειακών σχέσεων, µιας αδιέξοδης
γραφειοκρατίας και µιας µεγάλης διαφθοράς.
Η σηµερινή ερώτηση εστιάζει στο γεγονός ότι αυτός ο τοµέας
πρέπει να αλλάξει περπατησιά, γιατί εκτός των άλλων, δεν
έχουµε ακόµη διαµορφώσει ένα γενικό στρατηγικό σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης, το οποίο θα αξιοποιεί τα βαθύτερα µεταρρυθµιστικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κράτους και
επιπλέον θα δίνει µία προοπτική ανάπτυξης στη βάση ενός πενταετούς προγράµµατος. Μέχρι που να γίνει αυτό όµως εκείνο
το οποίο διαφαίνεται είναι ότι τον δηµόσιο τοµέα τον χρησιµοποιούµε ακόµη µε πρακτικές και φαινόµενα του παρελθόντος.
Και αναφέροµαι χαρακτηριστικά στο Υπουργείο σας, όχι γιατί
θέλω να εστιάσω σ’ ένα πρόσωπο ή πρόσωπα εργαζοµένων –
προς Θεού!- αλλά θέλοντας να δώσω την πολιτική διάσταση.
Υπάρχουν δύο γενικές γραµµατείες, κυρία Υπουργέ, οι οποίες
αφορούν και µια διοικητική δοµή δύο γενικών διευθύνσεων του
Υπουργείου σας, οι οποίες γενικές διευθύνσεις δεν έχουν αποκλειστικές αρµοδιότητες, αλλά συναρµοδιότητες µε άλλα Υπουργεία. Μάλιστα, η Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και
Επενδύσεων έχει σύµβαση µε είκοσι δύο µετακλητούς υπαλλήλους και δέκα αποσπασµένους και θα ήθελα να ρωτήσω αν
πραγµατικά είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η λειτουργία δύο γενικών γραµµατέων και γραµµατειών και αν ο αριθµός αυτών των
µετακλητών και αποσπασµένων υπαλλήλων -στον αριθµό τριάντα
δύο- αξιοποιείται. Διότι αυτό µας ενδιαφέρει σήµερα, η αξιοποίηση των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Υπουργός
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκρότηση αυτοτελούς Υπουργείου Τουρισµού αποτελεί
στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης και είναι απόδειξη της σηµασίας και της προτεραιότητας που αποδίδεται στον τουρισµό,
ως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας µε σηµαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Περιττό να σας επαναλάβω ότι είναι ο τοµέας εκείνος ο οποίος
εισφέρει εµµέσως γύρω στο 18% του ΑΕΠ, γύρω στο 20% της
απασχόλησης και έχει τη δυναµική και τη δυνατότητα να προσφέρει ακόµα περισσότερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλες
οι σχετικές µελέτες που έχουν γίνει.
Εποµένως και σε σχέση µε το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής
σας, αυτό είναι, αν θέλετε, µια πρώτη απάντηση. Ο τουρισµός
είναι, πραγµατικά, ένας τοµέας ο οποίος µπορεί να βοηθήσει για
να βγούµε από αυτή την κρίση.
Με τη σύσταση του νέου αυτοτελούς Υπουργείου Τουρισµού
-το οποίο να θυµίσω ότι µέχρι τα τέλη του 2012 παρέµενε συγχωνευµένο µε το Υπουργείο Πολιτισµού και µάλιστα, µε τρόπο
που ουσιαστικά ήταν υπό το Υπουργείο Πολιτισµού- κρίθηκε σκόπιµο να παρακολουθήσουν τη σύστασή του οι γενικές γραµµατείες µε θεµατικό αντικείµενο τον τουρισµό, ήτοι η Γενική
Γραµµατεία Τουρισµού και η Γενική Γραµµατεία Πολιτιστικής και
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Τουριστικής Υποδοµής. Στην περίπτωση, βέβαια, της τελευταίας
έπρεπε να ακολουθήσει η µετονοµασία της σε Γενική Γραµµατεία
Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων, όσο, βέβαια, και ο εξορθολογισµός και η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της, προκειµένου
να µεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισµού µόνο οι αρµοδιότητες οι σχετικές µε θέµατα τουρισµού. Αυτό έγινε µε το π.δ.
98/2012.
Με το ίδιο π.δ. προβλέφθηκε, επίσης, η µεταφορά στο Υπουργείο Τουρισµού από το πρώην Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και νυν Παιδείας και Πολιτισµού και µάλιστα, από τη Γενική
Γραµµατεία Πολιτισµού της αρµοδιότητας διαχείρισης των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και της εποπτείας επί της «Εταιρείας Ακινήτων
Δηµοσίου Α.Ε.», της ΕΤΑΔ ΑΕ, στη Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων.
Ως προς την επεξεργασία των οργανισµών του Υπουργείου και
του ΕΟΤ, θα σας πω το εξής, διότι εσείς τώρα παίρνετε τη φωτογραφία στιγµής, όπως είναι αυτήν τη στιγµή η διάρθρωση των
υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο σκεπτικό για το πού θέλουµε να καταλήξει αυτή η προσπάθεια. Το
ζητούµενο είναι να προκύψει ένα Υπουργείο µε επιτελικές αρµοδιότητες επί του τουρισµού και ένας εποπτευόµενος οργανισµός, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, που θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας της πολιτικής αυτής. Ήδη, λοιπόν, βρισκόµαστε στην επεξεργασία των οργανισµών τόσο του Υπουργείου
όσο και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και έχει ήδη δροµολογηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και αναµένεται η ολοκλήρωση και θεσµοθέτησή της
µέχρι το τέλος του έτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Με την ολοκλήρωση των οργανισµών προκύπτουν νέες αρµοδιότητες για το αυτοτελές Υπουργείο Τουρισµού, ενώ παράλληλα εξορθολογίζονται οι αρµοδιότητες και η ισόρροπη και
αποτελεσµατική διάρθρωση των δοµών και υπηρεσιών µεταξύ
των δύο γενικών γραµµατειών του Υπουργείου ανάλογα προς το
ειδικό θεµατικό τους αντικείµενο.
Αν µου δώσετε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, θα µπορέσω να απαντήσω σ’ αυτό το σκέλος που αφορά τους υπαλλήλους.
Για τη στελέχωση αυτής της γενικής γραµµατείας στην οποία
αναφέρεστε -η οποία σε ένα βαθµό της αποτελεί εξέλιξη της Ειδικής Γραµµατείας Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και η οποία, µε τη
συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουρισµού, όπως
σας ανέφερα, µετεξελίχθηκε σε Γενική Γραµµατεία Πολιτιστικής
και Τουριστικής Υποδοµής- είχαν προβλεφθεί εκατόν πενήντα
εννιά οργανικές θέσεις. Μάλιστα, κάποια στιγµή είχε γίνει και
προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Πλην, όµως, µε
πρωτοβουλία της ίδιας της γραµµατείας, ο διαγωνισµός ακυρώθηκε και οι θέσεις και οι αντίστοιχες διευθύνσεις καταργήθηκαν.
Με τη µεταφορά της γενικής γραµµατείας στο Υπουργείο Τουρισµού ζητήθηκε ήδη από 9-8-2012 η διακοπή της απόσπασης
των δέκα υπαλλήλων που απασχολούνταν στη γενική γραµµατεία
και ζητήθηκε η απόσπαση δύο υπαλλήλων µέχρι το τέλος αυτού
του έτους, προκειµένου να µεριµνήσουν για την παράδοση του
ολυµπιακού αρχείου της Γενικής Γραµµατείας στο Υπουργείο
Πολιτισµού, όπου και προσήκει.
Για το ίδιο προσωρινό χρονικό διάστηµα και για τον ίδιο λόγο
κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία µετακλητών υπαλλήλων, οι
οποίοι µετακλητοί υπάλληλοι ειρήσθω εν παρόδω, επειδή ρωτήσατε αν αξιοποιούνται, αυτήν τη στιγµή εργάζονται ακριβώς στα
θέµατα αυτά αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Μουτσινάς, για τρία λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δεν θα διαφωνήσω, κυρία Υπουργέ,
ότι πραγµατικά ο τουρισµός είναι ένα πυλώνας ανάπτυξης της
χώρας µας, όπως είναι και ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής, η
καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα. Κανείς δεν διαφωνεί σ’
αυτά.
Όµως, δεν έχουµε ακόµη ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό, τέτοιο που να πείθει ότι χρειαζόµαστε ένα τόσο µεγάλο
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προσωπικό. Για παράδειγµα, αυτή η Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων έχει υπό την εποπτεία της και
την υπηρεσία της µία γενική διεύθυνση µε τέσσερις διευθύνσεις,
οι δύο εκ των οποίων η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
λόγω ίδρυσης διαχειριστικής αρχής συρρικνώνεται και η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού έχει ελάχιστες αρµοδιότητες.
Καταλαβαίνετε τελικά ότι εδώ σχεδιάζουµε πάντα µε το κεφάλι
κάτω. Ενώ πρέπει να σχεδιάσουµε και να αναπτύξουµε και να δώσουµε προοπτική και στόχους –και συµφωνώ µαζί σας ότι ο τουρισµός είναι σηµαντικός για τη χώρα µας- και µετά να προσλάβουµε το προσωπικό που χρειάζεται, έχουµε ήδη µια γραµµατεία, που έχει πάρει διάφορες µορφές, περισσότερες από τις
µορφές του Ιανού. Ξεκινάει από το 1998 ως Ειδική Γραµµατεία
Ολυµπιακών Αγώνων 2004, που µε το ν. 2912 2001 γίνεται Γενική
Γραµµατεία Ολυµπιακών Αγώνων και έχει περισσότερες θέσεις
και αρµοδιότητες, µε το ν. 3342 2005 ονοµάζεται Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακής Αξιοποίησης Ακινήτων µε αµφίβολα αποτελέσµατα στη δράση της και µε το ν. 3878 2010 ονοµάζεται Γενική
Γραµµατεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδοµής και τα θέµατα του προσωπικού καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.
Καταλαβαίνετε ότι έχει µία διαδροµή, η οποία απηχεί ακριβώς
τη νοσηρότητα των πελατειακών σχέσεων και της λογικής διάρθρωσης του κράτους και αυτό επισηµαίνω εγώ σήµερα.
Ενδεχοµένως ο τουρισµός να χρειάζεται και περισσότερες διευθύνσεις και περισσότερες γενικές γραµµατείες αργότερα,
αλλά εφόσον ανδρωθεί, έχει ένα στρατηγικό σχεδιασµό και προχωρήσει έτσι που να πείθει.
Κυρία Υπουργέ, είστε νέα Υπουργός, έχετε φιλοδοξίες -και το
σέβοµαι- και έχετε και ικανότητες. Όµως, σήµερα που η κοινωνία
µάς κρίνει και πάνω απ’ όλα, η αξιοπιστία της πολιτικής βάλλεται
συνεχώς και από τα µέσα ενηµέρωσης και αυτό το συγκεκριµένο
θέµα έχει αναδείξει πολλά πικρά σχόλια -πολιτικά και παραπολιτικά- δηµιουργεί πάρα πολλές ενστάσεις από την κοινωνία και
πρέπει να το προσέξουµε.
Γι’ αυτό θα ήθελα ειλικρινά µια απάντηση για τους στόχους
που έχει το Υπουργείο Τουρισµού, ούτως ώστε να αξιοποιήσει
αυτές και άλλες γενικές γραµµατείες και άλλο προσωπικό αλλά,
πραγµατικά, για στόχους που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο
και να δίνουν µία αίσθηση ότι, πράγµατι, αναβαθµίζεται ο τουρισµός, που τον έχουµε ανάγκη όλοι µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Υπουργός
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Δεν ξέρω αν
µε παρακολουθήσατε γιατί νοµίζω ότι απαντήσεις έδωσα ακριβώς σε όλα αυτά τα ερωτήµατα στην πρωτολογία µου. Σας
έδωσα ακριβώς την κατεύθυνση ότι υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός τόσο για τη θεσµική θωράκιση ενός Υπουργείου, που
θα έχει έναν επιτελικό χαρακτήρα, όσο και για το ποια θα είναι η
στρατηγική µας στον τουρισµό, που µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει.
Επειδή επιµένετε στο θέµα των µετακλητών υπαλλήλων, αν θέλετε να τους απολύσουµε, πείτε το ανοιχτά, διότι η προσπάθεια
που γίνεται από όλους µας είναι οι υπάλληλοι είτε είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι µε τη στενή έννοια του όρου είτε είναι µετακλητοί
υπάλληλοι, να αξιοποιούνται και να έχουν χώρο δράσης.
Ως προς το Υπουργείο Τουρισµού, ακόµη και σήµερα ξαναλέω
ότι αν πάρουµε τη φωτογραφία της στιγµής, το Υπουργείο διοικητικά προφανώς δεν είναι διαρθρωµένο µε τέτοιο τρόπο, που
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διοικητικές ανάγκες. Γι’ αυτό
σας λέω και επιµένω ότι µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης είµαστε ήδη σε επεξεργασία των σχετικών οργανογραµµάτων και µάλιστα, έχουµε ζητήσει εµείς να επιταχυνθούν όσο
το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά το δικό µας Υπουργείο. Το ζητάµε ακριβώς γιατί δεν θέλουµε να υπάρχει αυτή η αίσθηση που δίνεται αυτήν τη στιγµή
µε ένα σχήµα που έχει προκύψει, όπως καταλαβαίνετε -από τη
στιγµή που στήνεται από την αρχή ένα Υπουργείο- προκύπτει
από τη διάσπαση ενός πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και µε τη µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων που έχουν
να κάνουν µε τον τουρισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε κάθε περίπτωση, όµως –και επειδή αναφερθήκατε εκτενώς
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδοµήςθέλω να σας πω ότι ναι µεν, εν µέρει, αποτελεί εξέλιξη της Γραµµατείας των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά δεν είναι µόνο αυτό.
Άλλωστε, τα τελευταία τρία χρόνια οι εργασίες της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδοµής επικεντρώθηκαν σε θέµατα άσκησης πολιτικής και παραγωγής νοµοθεσίας
για τα τουριστικά δηµόσια κτήµατα και τις τουριστικές επενδύσεις, αποκτώντας ιδιαίτερη τεχνογνωσία στα σχετικά θέµατα.
Θέλω να σας αναφέρω ότι µεταξύ άλλων επεξεργάστηκε και
συντόνισε τη σύνταξη και ψήφιση µιας σειράς νοµοθετικών ρυθµίσεων πολύ σηµαντικών για τον τουρισµό, όπως την πολεοδοµική ωρίµανση των δηµοσίων ακινήτων και απόδοση σε αυτά
βιώσιµης επενδυτικής ταυτότητας, µε σκοπό την αξιοποίησή
τους -αυτός είναι γνωστός ως εφαρµοστικός νόµος για τα δηµόσια ακίνητα- το θεσµό των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων,
τουριστική κατοικία και το σύνολο των εκτελεστικών πράξεων
που κατέστησαν δυνατή την εφαρµογή του.
Σηµειώνω εδώ ότι ο θεσµός αυτός υπό τις προγενέστερες νοµικές µορφές του ποτέ δεν µπόρεσε να υλοποιηθεί στη χώρα
µας, ενώ ήδη σήµερα ο ΕΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, έχει υποδεχθεί και προωθήσει τις πρώτες επενδυτικές
προτάσεις βάσει του νέου θεσµικού πλαισίου, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Επίσης, η γενική γραµµατεία έχει βοηθήσει στη βελτίωση του
θεσµού των ΤΟΤΑ και τη δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας µιας στάσης για την προώθηση και αδειοδότηση τουριστικών επενδύσεων
µε παράλληλη λειτουργία εντός αυτής αυτοτελούς πολεοδοµικού γραφείου.
Παράλληλα, έχει βοηθήσει και στην απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυµάτων. Άλλωστε, αυτή είναι µία προτεραιότητα
που έχουµε βάλει και εµείς τώρα, για να εφαρµοστεί τουλάχιστον
πιλοτικά σε κάποιες περιοχές της χώρας.
Ταυτόχρονα, η γενική γραµµατεία επεξεργάστηκε σειρά προτάσεων για την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τον
τουρισµό, ενώ µε τη συνδροµή και το συντονισµό της εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ σειράς έργων υποδοµής
τουριστικού χαρακτήρα.
Κύριε συνάδελφε, µε την ολοκλήρωση του νέου οργανισµού
του Υπουργείου Τουρισµού η Γενική Γραµµατεία Τουριστικών
Υποδοµών και Επενδύσεων θα έχει υπό την εποπτεία της την ειδική υπηρεσία µιας στάσης για την προώθηση και αδειοδότηση
τουριστικών επενδύσεων και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
και Εφαρµογής Δράσεων ΕΣΠΑ. Και αυτό έχει σηµασία όχι µόνο
για τη χρηµατοδοτική περίοδο που διανύουµε, αλλά και για την
προετοιµασία της επόµενης χρηµατοδοτικής περιόδου.
Στη γενική γραµµατεία θα υπάγονται, επίσης, το σύνολο των
υπηρεσιών που θα ασχολούνται µε θέµατα µελετών, έργων και
προγραµµάτων, καθώς επίσης, και τα θέµατα χωροθέτησης τουριστικών λιµένων και χωροταξικού σχεδιασµού.
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι αύριο θα ανακοινώσουµε την
πλήρη στελέχωση και έναρξη λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας
µιας στάσης, καθώς και την ολοκλήρωση των προτάσεων του
Υπουργείου µας για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τον Τουρισµό.
Θέλω να σηµειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο
Τουρισµού έχει διαµορφώσει από κοινού και σε πλήρη συνεργασία µε το κατ’ εξοχήν αρµόδιο και επισπεύδον Υπουργείο που
είναι το ΥΠΕΚΑ το αναθεωρηµένο σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό, καθώς και
το συνοδευτικό χωροταξικό χάρτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εµείς ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Με την οµιλία της οποίας ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το
δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου
2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ’ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

1. Η µε αριθµό 448/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ Μολάων-Σκάλας-Γυθείου του Νοµού Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 467/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Μητρόπουλου προς τους
Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και την εγγύηση για την καταβολή των συντάξεων του
2012.
3. Η µε αριθµό 453/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
το «κούρεµα» των οµολόγων των φυσικών προσώπων.
4. Η µε αριθµό 454/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οριστικές αποφάσεις
συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαϊδας και Νεάπολης Κοζάνης.
5. Η µε αριθµό 472/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
6. Η µε αριθµό 458/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα
Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
7. Η µε αριθµό 463/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εθνικής άµυνας σχετικά
µε το εργοστάσιο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 449/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Μακρή-Θεοδώρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2. Η µε αριθµό 468/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής ΑριστεράςΕνωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Πέτρου Τατσόπουλου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργου από
το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού.
3. Η µε αριθµό 452/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ξάνθης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Σαλτούρου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το επίδοµα ανεργίας των χιλίων επτακοσίων πενήντα εποχικών πυροσβεστών.
4. Η µε αριθµό 455/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΧρυσούλαςΜαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον πειθαρχικό έλεγχο αστυνοµικού υπαλλήλου που συµµετείχε στις κινητοποιήσεις των Σωµάτων Ασφαλείας.
5. Η µε αριθµό 453/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εξωτερικών, σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση της Τουρκίας στη
Θράκη.
6. Η µε αριθµό 459/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης διακοσίων είκοσι τριών στρεµµάτων στη γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου.
7. Η µε αριθµό 464/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη των
αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης
Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’αριθµ. 12/8/18-2-2012 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε το δηµόσιο
σύστηµα περίθαλψης σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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