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Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 12 Ιουλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.05’ 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.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την παροχή πρόσθετων συµπληρωµατικών
οδηγιών για την εξαίρεση εκπαιδευτικών µε αναπηρία και γονέων
εκπαιδευτικών µε βαριά αναπηρία, από υποχρεωτικές µεταθέσεις
λόγω υπεραριθµίας.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία παραγωγικοί φορείς του
Νοµού Ηρακλείου αιτούνται την υιοθέτηση προτάσεών τους,
σχετικά µε τη ρύθµιση των επιχειρηµατικών δανείων των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
3) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Λευκάδος επισηµαίνει την
ανάγκη εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών των λιµεναρχείων και
στελέχωσης του Λιµεναρχείου Λευκάδος.

7) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Μετσόβου Νοµού Ιωαννίνων αιτείται την αποκατάσταση σταβλικής εγκατάστασης στη
θέση «Λάκµος» του όρους Περιστερίου, της τοπικής Κοινότητας
Μικρής Γότιστας Ιωαννίνων.
8) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η ‘Ενωση Δασικών Συνεταιρισµών
Ηπείρου παραθέτει υπόµνηµα προτάσεων, για την επίλυση των
προβληµάτων των δασικών συνεταιρισµών των ορεινών τοπικών
κοινοτήτων.
9) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νοµού
Καρδίτσης αιτείται τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εργατικών κέντρων.
10) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ, Β’ Αθηνών
κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επανεξέταση
της απόφασης κατάργησης της Δηµοτικής Αστυνοµίας και της
µετάταξης των υπαλλήλων της στην Ελληνική Αστυνοµία.
11) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι αρχαιοφύλακες του Μουσείου της Αρχαίας
Νεµέας Νοµού Κορινθίας αιτούνται την επίλυση θέµατος, που
αφορά τις συµβάσεις εργασίας τους.

4) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά το θέµα των εργατών γης στις καλλιέργειες φράουλας.

12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην προώθηση πανάκριβων φαρµάκων, επί της ουσίας πειραµατικών και
µε σοβαρές παρενέργειες, που ευθύνονται για το θάνατο αρκετών ζώων παγκοσµίως.

5) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Σκύδρας Νοµού Πέλλης
αιτείται την αποζηµίωση των αγροτών της περιοχής, εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών και καρπόπτωσης.

13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Γιώργος Κογιάννης, δηµοσιογράφος και πρώην Διευθυντής Ειδήσεων της ΕΡΤ, παραθέτει
σειρά ζητηµάτων που αφορούν την ΕΡΤ.

6) Οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο «Κλωθώ» του Εργατικού
Κέντρου Νάουσας αιτείται την ανάκληση των αποφάσεων του
ΟΑΕΔ για τους απολυµένους του εργοστασίου «FANCO» (πρώην
ΤΡΙΚΟΛΑΝ).

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στη συνάντηση
των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
Δηµοσίων Νοσοκοµείων µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας κ. Πελοπίδα Καλλίρη.
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15) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Ρόδου
αιτείται την παραχώρηση συµπληρωµατικού τµήµατος κτηρίου,
ιδιοκτησίας ΤΑΠΑ στο ΝΠΔΔ µε την επωνυµία Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήµου Ρόδου.
16) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία επτά δήµαρχοι και αντιδήµαρχοι
των µικρών νησιών του Ιονίου εκφράζουν την αντίθεσή τους στο
νέο καθεστώς προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών των οικοπέδων των νησιών τους.
17) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Προπονητών Ποδοσφαίρου
Νοµού Καρδίτσης αιτείται τη ρύθµιση ζητηµάτων πιστοποίησης
προπονητών της UEFA.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσε αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου επισηµαίνει τα σηµαντικά προβλήµατα που προκαλεί η µη
χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζοµένους της τοπικής κοινωνίας του νησιού.
28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία επαγγελµατίες αλιείς, κάτοικοι της
Καλύµνου αιτούνται την επίλυση θεµάτων του κλάδου, που αφορούν τη λειτουργία των ιχθυοσκαλών.
29) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τη διακοπή
χορήγησης της σύνταξης υπερηλίκων του ΟΓΑ, που είναι δικαιούχοι και αναπηρικού επιδόµατος.

18) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι κάτοικοι του Λεονταρίου Νοµού
Καρδίτσης εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τη διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος των ΕΛΤΑ της περιοχής.

30) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία εµπορικοί σύλλογοι και φορείς του
Νοµού Ξάνθης καταγγέλλουν την ανεξέλεγκτη διακίνηση παράνοµων εµπορευµάτων από τη συνοριακή δίοδο Θέρµες-Ζλάτογκραντ στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας.

19) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Ιωάννης Βέττας, πρώην Πρόεδρος του
Συλλόγου Κτηνοτρόφων Σάµου, επισηµαίνει την αναγκαιότητα
δηµιουργίας σφαγείου στο νησί.

31) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ιατρός-χειρουργός κ. Σωκράτης
Δούκας επισηµαίνει την ανάγκη δηµιουργίας τοµέα ΕΚΑΒ στο
νησί της Αίγινας.

20) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την παροχή συµπληρωµατικών οδηγιών
για την εξαίρεση των εκπαιδευτικών και γονέων εκπαιδευτικών
µε αναπηρία, από τις υποχρεωτικές µεταθέσεις λόγω υπεραριθµίας.

32) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Πηνειού Νοµού Ηλείας διαµαρτύρεται για την επικείµενη κατάργηση του υποκαταστήµατος ΕΛΤΑ στην περιοχή.

21) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και Ρεθύµνης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία
το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών
Επαγγελµάτων Νοµού Ρεθύµνου καταγγέλλει το πρόβληµα υποστελέχωσης των υπηρεσιών ΣΕΠΕ και ΙΚΑ στο Νοµό Ρεθύµνου
και αιτείται τη δηµιουργία µεικτών κλιµακίων ελέγχου.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Δυτικής Αθήνας και οι δήµαρχοι της
περιοχής εκφράζουν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόµενη αναστολή λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου «Αγία Βαρβάρα».
23) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία
Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου αιτείται την ανά τετράµηνο ή τρίµηνο υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε επενδυτικές ευκαιρίες για τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια που παραµένουν ανενεργά.
25) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αιτείται την επίλυση θέµατος, που
αφορά την προαγωγή αρχιφυλάκων µε βάση το ν. 3686/2008.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου αιτείται την επίλυση θεµάτων, που αφορούν στον κλάδο,
καθώς και σε ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οργανισµών υγείας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
27) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέ-

33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα» Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών του για την
επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας του.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελµάτων Νοµού Ρεθύµνης καταγγέλλει την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ της περιοχής.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος «Το Αιτωλικό» Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αιτείται τη οικονοµική του στήριξη από την πολιτεία, µέσω χορηγίας, για τη
συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του.
36) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε
την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης, επιλαχών του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών του πανελλήνιου διαγωνισµού 1995 του
ΑΣΕΠ, αιτείται την επίλυση θέµατος πρόσληψής του στο δηµόσιο
τοµέα.
37) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η ‘Ενωση Νοµού Καρδίτσης Αναπήρων
και Θυµάτων Στρατιωτικών, Υπαξιωµατικών και Οπλιτών Στρατού
Ξηράς-Αέρος-Θαλάσσης αιτείται την εξαίρεση µελών του, από
τη µείωση των συντάξεων αναπηρίας άνω του 70%, αντί του
ισχύοντος 80%.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων του Ραδιοφώνου καταγγέλλει την κατάργηση του ραδιοφωνικού σταθµού της
Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, λόγω σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κα-
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τέθεσε αναφορά, µε την οποία το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας παραθέτει τις προτάσεις του για την αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων και τη δηµιουργία νέων έργων υποδοµών στην περιοχή.
40) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Κοινότητας Καστέλλας και ο Πρόεδρος των Ιδιοκτητών των Ενοικιαζοµένων Διαµερισµάτων Ψαχνών Νοµού Ευβοίας αιτούνται την
ίδρυση Αστυνοµικού Τµήµατος στην περιοχή και την παραχώρηση του καταργηθέντος 2ου Δηµοτικού Σχολείου Καστέλλας για
τη στέγασή του.
41) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Ραδιοταξί Αγρινίου
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αιτείται την επίλυση θεµάτων, που
αφορούν την αδυναµία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών
των µελών του αλλά και τα πειρατικά οχήµατα.
42) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου παραθέτει τις προτάσεις του για την επίλυση σειράς αιτηµάτων του
κλάδου.
43) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 760/1978: «Περί
µεταφοράς πραγµάτων, ζώων και προσώπων δι’ αγροτικών µηχανηµάτων και άλλων διατάξεων».
44) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Κιµώλου Νοµού Κυκλάδων αιτείται την τοποθέτηση και δεύτερου ιατρού στο νησί,
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία παραγωγικοί φορείς του Νοµού
Ηρακλείου αιτούνται την υιοθέτηση προτάσεών τους για τη ρύθµιση της αποπληρωµής των επαγγελµατικών δανείων.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Δανειοληπτών και
Προστασίας Καταναλωτών αιτείται την επίλυση θεµάτων, που
προκύπτουν από την εφαρµογή του ν. 4161/2013 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Δανειοληπτών και
Προστασίας Καταναλωτών παραθέτει υπόθεση δανειολήπτριας,
που κλήθηκε να καταβάλει υπέρογκα ποσά στη δανειοδοτούσα
τράπεζα.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Δανειοληπτών και
Προστασίας Καταναλωτών παραθέτει δικαστική απόφαση, που
εκδόθηκε υπέρ δανειολήπτριας εις βάρος της τακτικής των τραπεζών.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την άµεση επίλυση του θέµατος διακοπής
της χορήγησης της σύνταξης υπερηλίκων του ΟΓΑ, οι οποίοι
είναι δικαιούχοι και αναπηρικού επιδόµατος.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Περιβαλλοντική Ένωση «WWF
Ελλάς» αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της, που αφορούν στο
υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού: «Απλού-
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στευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού και λοιπές διατάξεις».
51) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός,
Πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, παραθέτει τις προτάσεις του για την επίλυση σειράς αιτηµάτων του κλάδου των εκπαιδευτικών.
52) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αιτείται την αύξηση της
επιχορήγησης από την πολιτεία προς τις ενώσεις και τα ερασιτεχνικά σωµατεία, καθώς και τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση
των αγωνιστικών χώρων.
53) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ
της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου αιτείται την επίλυση σειράς
αιτηµάτων του κλάδου.
54) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε
την οποία εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής επισηµαίνουν την ανάγκη διατήρησης των υπαρχουσών θέσεων καθηγητών πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
55) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Πλατανιά Νοµού Χανίων
αιτείται την παραχώρηση των µη χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού αεροδροµίου του Μάλεµε.
56) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Κισσάµου Νοµού Χανίων αιτείται την παροχή διευκρινίσεων, σχετικά µε την
επιστροφή του ΦΠΑ προς το Δήµο Κισσάµου, για την υλοποίηση
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
57) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της, για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κρίσης, µέσω ενίσχυσης του τοµέα της γεωργίας.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της, για την
περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής στην περιοχή.
59) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Αθιγγάνων Αγρινίου
και Περιχώρων αιτείται τη λήψη µέτρων από την πολιτεία για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ροµά.
60) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Δ.Σ. ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ παραθέτει την απόφαση αθώωσης από το Α’ Τριµελές Εφετείο Αθηνών του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ κ. Χ.
Κοκκώση και αιτείται την άµεση αυτονοµία του ιδρύµατος.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 9422/09-04-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1094077 ΕΞ 2013
3628/10-06-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 10096/23-04-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μουτσινά Παρίση (Πάρι) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21131/10-06-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

«

»

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 10561/14-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/48490/0025/

«

14407

10-06-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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4. Στην µε αριθµό 10702/17-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

«

14409

7017/4/16407/10-06-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 10729/17-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Οικονόµου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 634/10-06-2013
έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
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στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη
απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 10745/17-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λαγού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/16414/10-06-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 10799/20-05-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μακρή Ραχήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 638/10-06-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8. Στην µε αριθµό 10863/21-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

«

7017/4/16429/10-06-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 1706/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών,
σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Γεννηµατά.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρία
Υπουργέ, έχουµε σαφή θέση για την ύπαρξη κρατικής αµυντικής
βιοµηχανίας, θέση που απορρέει και από τη γενική µας πολιτική
γραµµή -ας το πω έτσι- και το πρόγραµµα, αλλά και για ειδικούς
λόγους, τους οποίους καταλαβαίνετε.
Η εξάρτηση από ξένα µονοπώλια δεν αφορά µόνο τα εξοπλιστικά προγράµµατα ή το βαρύ οπλισµό. Αφορά ακόµα και τα ανταλλακτικά. Και κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, οι εταιρείες
θα έχουν και τον έλεγχο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει αποκαλυφθεί. Δεν θα συµπληρώσω κάτι παραπάνω.
Η καταβαράθρωση της αµυντικής βιοµηχανίας δεν γίνεται
τώρα. Δεν γίνεται ούτε καν τα πολύ τελευταία χρόνια. Εγώ θα
σας πω ένα παράδειγµα: Από το 2002 έως το 2006 οι δηµόσιες
δαπάνες για εξοπλιστικά προγράµµατα, που σε αυτά εντάσσεται
και η αµυντική βιοµηχανία, ήταν δύο φορές πάνω από το µέσο
όρο των εξόδων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2009 η Ελλάδα ήταν η πέµπτη χώρα σε αγορά εξοπλιστικών
προγραµµάτων, άρα και στα συνακόλουθα έξοδα.
Εποµένως εδώ δεν µπορεί να µιλήσει κανείς για αναδουλειά
κ.λπ..
Κατά τη γνώµη µας, οι κυβερνήσεις έκαναν πλήρη προσαρµογή στις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ και προχώρησαν σε µια προγραµµατισµένη φθορά και εγκατάλειψη των εργοστασίων της αµυντικής βιοµηχανίας. Εδώ,
πέρα από τα Εθνικά Αµυντικά Συστήµατα, υπάρχει η ΕΛΒΟ και η
ΕΑΒ. Αυτό απορρέει κατ’ αρχάς, από τη γνωστή απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία µιλάει για δηµιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας -δεν είναι αµυντική, είναι επιθετική στην ουσία, ανάµεσα στην άµυνα και στην επίθεση στις
συνθήκες του ιµπεριαλισµού, να το πω έτσι, και της ανακατανοµής των αγορών δεν υπάρχει σαφής διάκριση- µε έδρα µάλιστα,
τις Βόρειες Χώρες: Γερµανία, Ολλανδία. Δεν θυµάµαι ποια είναι
η τρίτη χώρα.
Μάλιστα την Τετάρτη προ των τοπικών εκλογών –περιφερειακών και δηµοτικών- του 2010 έγινε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη
µε τους επικεφαλής των αµυντικών βιοµηχανιών της Ευρώπης
είτε κρατικών είτε ιδιωτικών, όπου προσπάθησε ο αρµόδιος Επίτροπος της Ευρώπης να περάσει την άποψη αυτή, στην ουσία
για κλείσιµο των εργοστασίων του Νότου. Υπήρχαν αντιθέσεις
και χάριν, ας πούµε, των αντιθέσεων των ευρωπαϊκών κρατών
δεν έχει προχωρήσει η ενιαία αµυντική βιοµηχανία, η οποία δεν
ξέρω αν θα γίνει και ποτέ, γιατί αν έχουµε ένα γενικευµένο πόλεµο, η Ευρώπη δεν θα είναι ενιαία.
Δεύτερον, υπάρχει το συγκεκριµένο άρθρο της Συνθήκης 296
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το προωθεί ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Άµυνας. Αυτό επιβάλλει την ολοκληρωτική απελευθέρωση της αγοράς των οπλικών συστηµάτων, απαγορεύει στα
κράτη, στις κυβερνήσεις να χρηµατοδοτούν την αµυντική βιοµηχανία, την εγχώρια κατασκευαστική βιοµηχανία και απαγορεύει
επίσης, την κατασκευή υλικού από τέτοιες βιοµηχανίες, που έχει
σχέση µε ελληνικά µέσα, αµαξώµατα κ.λπ..
Εποµένως έχουµε να κάνουµε µε προγραµµατισµένη φθορά
και απ’ αυτήν την άποψη, είναι ένα ζήτηµα, το οποίο συνδέεται,
αν θέλετε, µε την άµυνα της χώρας, έστω και αν εµείς δεν συµφωνούµε µε το αµυντικό δόγµα, αλλά δεν µπορούµε να αρνηθούµε να υπάρχει κρατική αµυντική βιοµηχανία. Αναµφισβήτητα

αυτόν τον καιρό προωθείται η εκκαθάριση εν ενεργεία, η συρρίκνωση, µέχρι και η τελική απάλειψή της και για πρόσθετους λόγους, δύο χιλιάδες εξακόσια άτοµα θα προστεθούν στον αριθµό
των δωδεκάµισι χιλιάδων απολυµένων δηµοσίων υπαλλήλων.
Εδώ είναι ο αδύνατος κρίκος και προχωράτε.
Εµείς λοιπόν, ζητάµε από την Κυβέρνηση να µην εφαρµόσει
αυτές τις οδηγίες, ό,τι και αν έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Εµείς
δεχόµαστε ότι έχουν προβλήµατα διαχειριστικά, προβλήµατα εκκαθάρισης. Αυτά υπάρχουν. Όµως η επιλογή είναι στρατηγική.
Όταν υπάρχει µια στρατηγική επιλογή, τότε η αναρχία, η διαφθορά, η έλλειψη προγραµµατισµού, οι κακές διοικήσεις πολλαπλασιάζονται και είναι πέραν του συνηθισµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπαρήγα.
Τον λόγο έχει η Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κυρία Παπαρήγα, θα ήθελα κατ’ αρχάς, να σας ευχαριστήσω, γιατί µε την επίκαιρη ερώτησή σας δίνετε την ευκαιρία
τόσο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας όσο και σ’ εµένα προσωπικά, να ενηµερώσω τη Βουλή για το πολύ σηµαντικό θέµα της
βιωσιµότητας των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων.
Θέλω όµως, να πάρω τα πράγµατα από την αρχή. Είναι γεγονός ότι όλο το τελευταίο διάστηµα, στο δηµόσιο διάλογο και
στον Τύπο είχε διαµορφωθεί η εντύπωση ότι τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα πρόκειται να κλείσουν.
Σήµερα µετά από την εκφρασµένη βούληση του Πρωθυπουργού και την ξεκάθαρη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, θέλω να τονίσω στη Βουλή των Ελλήνων,
απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησή σας, ότι τα ΕΑΣ δεν κλείνουν. Αντίθετα, οδηγούµαστε σε ανασυγκρότηση εν λειτουργία,
µε στόχο ακριβώς την ανάπτυξη του κρίσιµου τοµέα για τη
χώρα, που είναι η Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία.
Συµφωνώ µαζί σας. Είναι αυτονόητος ο εθνικός ρόλος της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας για τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και δυνατότητα των ενόπλων δυνάµεων. Δεν
χωρά καµµία συζήτηση γύρω απ’ αυτό το θέµα.
Εποµένως η αναδιάρθρωση και η εξυγίανση των ΕΑΣ είναι ο
µόνος τρόπος, για να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους και οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων.
Έχουµε ήδη αποφασίσει σε κοινή σύσκεψη µε το Υπουργείο
Οικονοµικών ότι δεν τίθεται σε εκκαθάριση η εταιρεία, αλλά προχωράµε στην εξυγίανσή της. Μιλάµε για εξυγίανση µε την εταιρεία σε λειτουργία και για το σκοπό αυτό θα εξαντλήσουµε κάθε
δυνατότητα. Δεν έχουµε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή µας,
όµως πιστεύω ότι έχουµε τη στήριξη του συνόλου της ελληνικής
κοινωνίας, που θέλει την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία, που
θέλει την προοπτική θέσεων εργασίας στον τόπο, αλλά θέλει και
διάφανη και ξεκάθαρη και συγκροτηµένη δηµοσιονοµική διαχείριση.
Εποµένως ανεξάρτητα από τις προοπτικές που είχαν διαµορφωθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα και τη φηµολογία που είχε
διακινηθεί, σε σχέση µε την εκκαθάριση των ΕΑΣ, το νέο κυβερνητικό σχήµα έχει εξαρχής ξεκαθαρίσει την πολιτική του ως προς
αυτό το ζήτηµα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρανόησης.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουµε έµπρακτα προχωρήσει στη στήριξη της υλοποίησης της απόφασης. Έχει οριστεί η νέα διοίκηση,
υπεγράφη από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και πάρα πολύ σύντοµα, τις επόµενες µέρες, θα περάσει το θέµα από τη Βουλή. Η
νέα διοίκηση οφείλει να συνεργαστεί µε τους εργαζοµένους και
να εκπονήσει ένα σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας ώστε να βρεθεί η βελτίστη δυνατή λύση µε τη συµφωνία και των εργαζοµένων.
Παράλληλα βρισκόµαστε σε συνεννόηση και διαρκή συνεργασία µε το Γενικό Λογιστήριο, προκειµένου να βρούµε την προσφορότερη και ασφαλέστερη λύση, σε σχέση µε τα άµεσα
ταµειακά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εταιρεία, µέχρις ότου
να είµαστε σε θέση να εφαρµόσουµε το βιώσιµο σχέδιο για το
οποίο σας µίλησα πριν.
Τέλος –κλείνω µ’ αυτό, τα υπόλοιπα στοιχεία θα σας τα δώσω
στη δευτερολογία µου- επειδή θεωρούµε κι εµείς πάρα πολύ σηµαντική τη λειτουργία της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΕ’ - 12 IOYΛIΟΥ 2013

έχουµε απαντήσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας τη µέχρι τώρα στήριξη της εταιρείας µε κρατικές ενισχύσεις
και κάνοντας χρήση του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που µας δίνει αυτήν τη δυνατότητα, για λόγους εθνικής άµυνας, να µπορούµε να στηρίξουµε την εταιρεία αυτή.
Πολύ σύντοµα ο Υπουργός κ. Αβραµόπουλος θα ενηµερώσει
την αρµόδια επιτροπή της Βουλής για όλα τα θέµατα του Υπουργείου και θα παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις µέσω της επιτροπής αλλά και των ερωτήσεων, που φαντάζοµαι ότι θα γίνονται το
αµέσως επόµενο διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Παπαρήγα έχει
τον λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρία Γεννηµατά, δεν είµαι καθόλου βέβαιη –και δεν το βάζω σε προσωπικό επίπεδο- ότι αυτά τα οποία είπατε µπορούν να δεσµεύσουν
την Κυβέρνηση, που έχει επίσης συγκεκριµένες δεσµεύσεις και
κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα: Έχει επιβληθεί ένα µεγάλο πρόστιµο ήδη στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Αυτό το πρόστιµο
έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει; Είναι ένα
τεράστιο ποσό. Πώς θα εξυγιανθεί αυτό; Το πρόστιµο είναι ακριβώς, γιατί δεν δέχονται τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορεί να υπάρχουν άρθρα και «αρθρίδια», αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που
κυριαρχεί, είναι όχι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συγκεκριµένες αποφάσεις. Τι θα γίνει, παραδείγµατος χάριν,
µε το πρόστιµο; Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή
Ένωση βάζει πρόστιµο, το οποίο εµφανίζεται µέσα στην υπερχρέωση της εταιρείας έτσι όπως έγινε.
Δεύτερο ζήτηµα: Αυτό σηµαίνει ότι σταµατάνε οι εισαγωγές.
Θα σας πω ένα παράδειγµα, γιατί δεν έχω χρόνο να µιλήσω για
καθεµία απ’ αυτές. Το εργοστάσιο που είναι στην Εύβοια και το
οποίο κατασκευάζει κράνη της Πυροσβεστικής κ.λπ. και –νοµίζωθώρακα, που χρειάζεται, δεν έχει τώρα τις προϋποθέσεις να
πάρει το ISO, διότι το ISO εξαρτάται από µία ιταλική εταιρεία
κ.λπ., ενώ η τεχνογνωσία βεβαίως υπάρχει. Για κάθε εργοστάσιο
δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριµένα προβλήµατα.
Άρα κυριαρχεί το εξής πράγµα: Έχω στρατηγική να υπάρξουν
-έστω µέσα στο πλαίσιο του συστήµατος που εµείς αντιπαλεύουµε- κρατικά εργοστάσια για την άµυνα; Αυτό σηµαίνει περιορισµό των εισαγωγών. Όταν εισάγουµε πυροµαχικά, σφαίρες
κ.λπ., τα οποία µπορούµε να κατασκευάζουµε στην Ελλάδα, αυτό
σηµαίνει ότι τα εργοστάσια αυτά δεν θα έχουν παραγγελίες.
Είναι άλλο ζήτηµα –δεν είναι της ώρας να το συζητήσουµε- το
ποιο είναι το αµυντικό δόγµα της Ελλάδας. Εµείς διαφωνούµε,
αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από πλευράς υλικοτεχνικής υποδοµής και εργαζοµένων, δεν θα συµφωνήσουµε σε καµµία παρέκκλιση από την ύπαρξη τέτοιας αµυντικής βιοµηχανίας.
Κρατική δεν είναι ούτε καν δηµόσια ούτε εθνική ούτε κοινωνική.
Και βεβαίως, να µη διωχθούν οι άνθρωποι, από τους οποίους
πολλοί είναι σε µία ηλικία, που θα βρεθούν σε µακροχρόνια ή µόνιµη ανεργία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η ηλικία των εργαζοµένων στην ΠΥΡΚΑΛ του Υµηττού, στην ΠΥΡΚΑΛ της
Ελευσίνας κ.λπ. Είναι ηλικίες τέτοιες, που δεν πρόκειται να βρουν
δουλειά. Και αυτό δεν είναι δεύτερο ζήτηµα για εµάς!
Τελειώνω, λέγοντας ότι εµείς δεν µιλάµε για οποιεσδήποτε θέσεις εργασίας. Μιλάµε για θέσεις εργασίας σε έναν τοµέα που
χρειάζεται. Δεν µιλάµε για θέσεις εργασίας, που απλώς θα δίνουν ένα µισθό, χωρίς αντίκρισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κυρία Υπουργός
έχει τον λόγο για τη δευτερολογία της.
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κυρία Παπαρήγα, κατανοώ την αγωνία σας. Γνωρίζω
–αν και είµαι µόλις δύο εβδοµάδες στο συγκεκριµένο Υπουργείοτις πολύ µεγάλες δυσκολίες που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Γι’
αυτό ήµουν εξαιρετικά προσεκτική στην πρωτολογία µου και
αναφέρθηκα σε δεδοµένα και όχι σε εξαγγελίες.
Στην πολιτική µας βούληση και την πρόθεσή µας να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες, αναφέρθηκα ήδη. Έχουµε απαντήσει
γραπτώς, µε πολύ εµπεριστατωµένο κείµενο, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε σχέση µε τη νοµιµότητα των κρατικών ενισχύσεων
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που έχουν δοθεί στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία και συγκεκριµένα στα ΕΑΣ. Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε άλλο, σε
σχέση µε αυτό, παρά να περιµένουµε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας διαβεβαιώνω όµως, ότι η απάντηση που
έχουµε στείλει είναι απόλυτα τεκµηριωµένη.
Σε σχέση µε τους εργαζοµένους πρέπει να σας πω ότι είµαστε
σε ανοιχτή επικοινωνία µαζί τους. Είναι οι άνθρωποι που έχουν,
αν θέλετε, και συκοφαντηθεί µέχρι σήµερα, γιατί υπήρξαν δηµοσιεύµατα για τους εργαζοµένους που έλεγαν ότι παίρνουν παχυλούς µισθούς. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι οι µισθοί τους δεν
ξεπερνούν τα 1.200 έως 1.500 ευρώ µεικτά. Γνωρίζουν όµως και
οι ίδιοι ότι η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας τους εξαρτάται
από το επιτυχηµένο σχέδιο βιωσιµότητας και ανασυγκρότησης
αυτής της εταιρείας.
Θεωρώ λοιπόν, ότι θα είναι στο πλευρό της διοίκησης, γιατί η
διοίκηση έχει την ευθύνη αυτήν τη στιγµή, να δώσει στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Δεν µπορεί κανείς, πιστεύω, καµµία πολιτική δύναµη του
τόπου, να επιθυµεί να κρατηθεί µία κρατική βιοµηχανία, η οποία
θα παράγει διαρκώς ελλείµµατα, τα οποία θα πρέπει να καλύψει
ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης από το υστέρηµά του,
µέσα σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη συγκυρία.
Πιστεύω, κυρία Παπαρήγα, ότι είναι πάρα πολλές οι πολιτικές
που µας επιβάλλονται αυτήν τη στιγµή, από τους εταίρους µας
και από την τρόικα -τιµωρητικές, πολιτικές λιτότητας- για τις
οποίες µπορούµε να κάνουµε πολύ µεγάλη συζήτηση, σε σχέση
µε την αποτελεσµατικότητά τους.
Υπάρχουν όµως, ζητήµατα τα οποία θα έπρεπε να λύσουµε
από µόνοι µας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει η τρόικα κι αν επιβάλλονται κάποια θέµατα.
Ένα απ’ αυτά είναι, ότι δεν µπορούµε να έχουµε κρατικές βιοµηχανίες, οι οποίες να παράγουν ελλείµµατα. Θέλουµε αµυντική
βιοµηχανία. Θέλουµε, όµως, βιώσιµη αµυντική βιοµηχανία και
πρέπει να δούµε πώς θα το πετύχουµε αυτό. Είναι ένα δύσκολο
έργο, αλλά εκτιµώ ότι µαζί µε τη διοίκηση, µαζί µε τους εργαζοµένους µπορούµε να πετύχουµε αυτόν τον κρίσιµο στόχο για την
οικονοµία µας και για τις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να σας αναφέρω µερικά µόνο στοιχεία για τα ΕΑΣ. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι παρουσιάζουν
µείωση του κύκλου εργασιών κατά 38%, τα τελευταία χρόνια και
ζηµιές ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ την τριετία 2010-2012. Το
ελληνικό δηµόσιο έχει καταβάλει, µέσω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, 86,9 εκατοµµύρια για το διάστηµα
2010-2013. Και τα ΕΑΣ παρουσιάζουν συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου, ύψους 332 εκατοµµυρίων
ευρώ, τα τρία τελευταία χρόνια.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θέλω όµως, να δεσµευτώ ότι
θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα που έχουµε κι εµείς και η διοίκηση και οι εργαζόµενοι, για να το πετύχουµε αυτό.
Και σ’ αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια θεωρώ ότι πρέπει να
σταθούν στο πλάι µας οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου. Θεωρώ
ότι και το ΚΚΕ κι εσείς προσωπικά, µε την ιστορία σας και το
κύρος σας, θα πρέπει να βοηθήσετε και εµάς και να σταθείτε στο
πλευρό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η δεύτερη µε αριθµό 1694/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχεδιασµό της ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της
ανεργίας των νέων στη χώρα µας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 1696/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Βούτση
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ίδρυση και τη λει-
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τουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών στη χώρα µας, δεν θα
συζητηθεί, µετά από συνεννόηση του αρµοδίου Υπουργού µε τον
Βουλευτή και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1711/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά
µε τους µισθούς και τις συντάξεις των Βουλευτών, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1710/9-7-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τους Υπουργούς
Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» και «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Φώφη Γεννηµατά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μίχος για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» παράγει
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα για τις Ένοπλες Δυνάµεις και
τα Σώµατα Ασφαλείας, αλεξίσφαιρα γιλέκα για πολιτική χρήση,
στολές βιοχηµικού πολέµου, αλεξίσφαιρες πλάκες και αλεξίσφαιρα κράνη, πέραν των στρατιωτικών στολών και εξαρτηµάτων.
Από την άλλη, η «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»
µε έδρα το Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, παράγει προϊόντα κραµάτων χαλκού, όπως νοµίσµατα -ελληνικά και κυπριακά ευρώ αλλά
και άλλων χωρών- κυάθια καλύκων πυροµαχικών όλων των διαµετρηµάτων και ηµιέτοιµα προϊόντα σε ταινίες.
Το τελευταίο διάστηµα, εντείνονται φήµες στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στους εργαζοµένους, για κλείσιµο των εργοστασίων. Το κλείσιµο της «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» θα στερούσε τα ΕΑΣ και
κατ’ επέκταση τις Ένοπλες Δυνάµεις, από πρώτες ύλες, που είναι
αναγκαίες για την παραγωγή καλύκων, σφαιρών και βληµάτων.
Το κλείσιµο της «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΜΗΣ» θα στερούσε
τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας από την προµήθεια βασικών τους ειδών, όπως στρατιωτικές στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, που παράγονται από ελληνικά χέρια.
Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι αυτές οι δύο εταιρείες
έχουν ξεχωριστή σπουδαιότητα στην εθνική οικονοµία και άµυνα.
Κυρία Υπουργέ, ερωτάστε: Πρώτον, γιατί εκποιούνται ή κλείνουν οι εταιρείες «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» και
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ», που µε σωστή διαχείριση µπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;
Δεύτερον, ποια είναι τα σχέδια του εποπτεύοντος Υπουργείου
για τη µητρική των δύο εταιρειών, τα ΕΑΣ, της µεγαλύτερης ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας, σχετικά µε το προαλειφόµενο ξεπούληµα µέσω του ΤΑΙΠΕΔ;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κυρία Υπουργός
έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μίχο, για το σύνολο των θεµάτων, που αναφέρετε στην
επίκαιρη ερώτησή σας, έχω ήδη απαντήσει. Έχω ήδη τοποθετηθεί στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει η
κ. Παπαρήγα. Εποµένως θα µου επιτρέψετε, για να µην επαναλάβω όλη την επιχειρηµατολογία, η οποία ούτως ή άλλως, είναι
στη διάθεσή σας, να ανακεφαλαιώσω, µένοντας σε πέντε βασικά
σηµεία, σε σχέση µε όλα όσα είπα πριν. Εξάλλου ήσασταν στην
Αίθουσα και είχατε τη δυνατότητα να τα ακούσετε.
Όπως είπα και πριν, έχουµε ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρηµα µπροστά µας. Έχουµε όµως, την πολιτική βούληση -η
οποία είναι και εκφρασµένη βούληση του ίδιου του Πρωθυπουργού- τα ΕΑΣ να µην κλείσουν. Αφήνουµε στο παρελθόν την ιστορία της εκκαθάρισης. Επιλέγουµε την ανασυγκρότηση και την
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εξυγίανση εν λειτουργία, ένα δύσκολο εγχείρηµα, που όµως θα
το παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. Έχουµε ήδη συµφωνήσει σε αυτήν την κατεύθυνση και µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Έχει αποφασιστεί αυτό.
Έχουµε τοποθετήσει ήδη τη διοίκηση, η οποία, όπως ξέρετε,
εκκρεµούσε εδώ και πάρα πολλούς µήνες. Η διοίκηση είναι αυτή,
που µαζί και µε τους εργαζοµένους και τους συµβούλους του
ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου Οικονοµικών θα φέρουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ένα σχέδιο ανασυγκρότησης βιώσιµο, που θα µπορεί να εξασφαλίσει την κρατική
αµυντική βιοµηχανία αλλά και τις θέσεις των εργαζοµένων, οι
οποίες για εµάς, είναι εξαιρετικά σηµαντικές.
Χειριζόµαστε το ζήτηµα των άµεσων ταµειακών αναγκών που
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή -και το ξέρουµε- προκειµένου να διατηρηθεί η εταιρεία, µέχρις ότου µπορέσει να εφαρµοστεί αυτό
το βιώσιµο σχέδιο.
Είµαστε, λοιπόν, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών
και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να βρεθεί η πιο ασφαλής λύση σε σχέση µε αυτό το πολύ καυτό πρόβληµα και ήδη
έχουµε στείλει απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα
που µας εγκαλεί –για τις κρατικές ενισχύσεις- κάνοντας χρήση
της δυνατότητας που έχουµε, του άρθρου 346 της Λισαβόνας,
µε την οποία έχουµε τη δυνατότητα να ενισχύουµε για σοβαρούς
λόγους εθνικής άµυνας µια τέτοια κρατική βιοµηχανία.
Ξέρουµε πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρηµα, αλλά έχουµε
την εκφρασµένη πολιτική βούληση κι έχουµε διοίκηση που πρέπει να «τρέξει» να φέρει την πρόταση. Θέλουµε, λοιπόν, τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάµεων της Βουλής σε αυτό το τόσο
δύσκολο εγχείρηµα κι εµείς από τη µεριά µας θα εξαντλήσουµε
κάθε δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μίχος έχει τον
λόγο για τη δευτερολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Αυτήν τη στιγµή γίνονται πάρα πολλές εισαγωγές κυρίως από Γερµανία και από Ισραήλ σε κράνη και σε
αλεξίσφαιρα γιλέκα. Εδώ θα µπορούσε να έχει γίνει µία παραγγελία στην «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» για παραλαβή από
τον Ελληνικό Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία, εβδοµήντα δύο χιλιάδων κρανών Kevlar έκτης γενιάς, τα οποία είναι πανάλαφρα
και πολύ καλύτερα σε αντοχή από τα κράνη που υπάρχουν τώρα.
Η παραγγελία ήταν ύψους 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ και θα εξασφάλιζε στην «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» λίγα χρόνια βιωσιµότητας ακόµη. Προτιµάµε όµως τις εισαγωγές, ενώ µπορούµε
να τα παράγουµε εµείς.
Επιπλέον, το Ιράκ µάς χρωστάει για πυροµαχικά 126 εκατοµµύρια ευρώ. Γι’ αυτά τα λεφτά δεν έχει ακουστεί τίποτα, αλλά
πρέπει να απαιτήσουµε να τα πάρει η πατρίδα µας πίσω για να
µπορέσουν τα ΕΑΣ να προχωρήσουν.
Εγώ από την πλευρά µου, κυρία Υπουργέ, αυτά είχα να σας
πω και θέλω να µου δώσετε µία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κυρία Υπουργός
έχει τον λόγο για τη δευτερολογία της.
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Θεωρώ ότι το θέµα έχει εξαντληθεί σε σχέση µε τα δεδοµένα που υπάρχουν.
Νοµίζω ότι είναι αντιληπτό το γεγονός ότι βρίσκοµαι σε αυτήν
τη θέση περίπου δύο εβδοµάδες. Σε αυτές τις δύο εβδοµάδες
έχουν γίνει πράγµατα σε σχέση µε τα ΕΑΣ, που εκκρεµούσαν
εδώ και πάρα πολλούς µήνες. Δεν είναι δηλαδή απλώς εκφρασµένη βούληση, αλλά είδατε ότι έµπρακτα έχουµε στηρίξει αυτή
µας την πρόθεση.
Πέρα από τα όσα ανέφερα στην πρωτολογία µου, πρέπει να
σας πω ότι έχουν δοθεί οι σχετικές κατευθύνσεις και στους Αρχηγούς. Είµαστε σε συζήτηση µαζί τους, για να δούµε ποιες είναι
οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων αυτήν τη στιγµή και πώς θα
µπορούσαν περαιτέρω να υποστηριχθούν τα ΕΑΣ και υπάρχουν,
επίσης, επαφές του Υπουργείου µε ξένες πρεσβείες, γιατί πρέπει
να βγούµε στον ανταγωνισµό και πρέπει να βγούµε και στη διεθνή αγορά, αν θέλουµε αυτές οι επιχειρήσεις να είναι υγιείς και
βιώσιµες.
Όσον αφορά το χρέος του Ιράκ, έχει αναγνωριστεί και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ρύθµιση για το σχετικό θέµα. Έχει αναγνω-
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ριστεί και θα αρχίσουν να καταβάλλονται σε βάθος χρόνου οι
υποχρεώσεις αυτές απέναντι στη χώρα µας.
Άρα, µέχρι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, θεωρώ ότι έχουµε
κάνει ό,τι ήταν δυνατό για να µπορέσουµε να διαφυλάξουµε τη
βιωσιµότητα των ΕΑΣ και να εξασφαλίσουµε ότι µέσα από ένα
πρόγραµµα εξυγίανσης θα µπορέσουµε να κρατήσουµε αυτήν
την πολύτιµη βιοµηχανία για τις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά και για
τους εργαζόµενους και τις θέσεις εργασίας που αυτή µπορεί να
εξασφαλίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κυρία Υπουργό.
Η τέταρτη µε αριθµό 1703/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των δηµοτικών ωδείων, δεν θα συζητηθεί
µετά από συνεννόηση του αρµόδιου Υπουργού µε τη Βουλευτή
και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1707/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1695/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την επαναφορά της «Υγειονοµικής Διάταξης ΥΑΓΥ39α/2012 για
τις ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων».
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης.
Κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καλή σας µέρα, κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ.
Επαναφέρατε, κύριε Υπουργέ, την παράνοµη και αντισυνταγµατική διάταξη 39α/2012 για τις ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων, γνωστή και ως
«υγειονοµική διάταξη Λοβέρδου». Η Κυβέρνηση προχώρησε σε
ένα σοβαρό ολίσθηµα για άλλη µία φορά, που προσβάλλει το
κράτος δικαίου, βλάπτει ουσιαστικά τη δηµόσια υγεία και διασύρει τη χώρα διεθνώς.
Επαναφέρετε µια καταστροφική διάταξη, αφού δηµόσια όµως
παραδέχεστε ότι υπάρχει πρόβληµα για την εφαρµογή της και
δεσµεύεστε ότι θα την επανεξετάσετε. Αυτά δεν είναι σοβαρά
πράγµατα κατά τη γνώµη µας και ζητάµε την απόσυρσή της.
Υπενθυµίζουµε ότι αυτό που κάνει η υγειονοµική διάταξη, συνδυάζεται µε το άρθρο 59 του ν.4075/2012 και προβλέπει στην
ουσία ότι ένας άνθρωπος µπορεί να τεθεί υπό κράτηση λόγω της
κατάστασης της υγείας του ή των συνθηκών διαβίωσής του, να
του επιβληθούν ιατρικές εξετάσεις αναγκαστικά, χωρίς τη συναίνεσή του, έξω από κάθε ιατρική δεοντολογία, έξω από τις δοµές
ιατρικής περίθαλψης όπως είδαµε να γίνεται στο παρελθόν στα
αστυνοµικά τµήµατα µε τις οροθετικές γυναίκες, χωρίς κανένα
σκοπό την ουσιαστική θεραπεία και την πρόληψη, που θα έπρεπε
να έχουµε στο µυαλό µας, αντίθετα µε σκοπό φθηνό προεκλογικό εντυπωσιασµό.
Αυτή η υγειονοµική διάταξη στοχοποιεί και στιγµατίζει τις πιο
ευάλωτες οµάδες µε τις οποίες θέλετε να έχετε επαφή, δηλαδή
τους µετανάστες, τους αιτούντες άσυλο, τους φτωχούς, τους
χρήστες ουσιών, τα εκδιδόµενα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της, την προεκλογική περίοδο του 2012, είχαµε παράνοµες συλλήψεις, κρατήσεις και το σκάνδαλο µε τη διαπόµπευση
των οροθετικών προσώπων, κυρίως γυναικών.
Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ως ανάξιες δηµοκρατικής πολιτείας, έβλαψαν τη δηµόσια υγεία και προκάλεσαν διεθνή κατα-
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κραυγή και από το «Διεθνή Οργανισµό του ΟΗΕ κατά του AIDS»
και από τη «Διεθνή Αµνηστία» και από το «Human Rights Watch».
Είχαµε καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαµε, όµως,
θέσεις εναντίον της διάταξης πέρα από την ΕΕΔΑ και από το «Συνήγορο του Πολίτη» και από τον «Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών», από
όλες τις δοµές απεξάρτησης, από όλες τις οργανώσεις του
Υπουργείου Υγείας.
Αυτό που γίνεται µε αυτήν τη διάταξη είναι ακριβώς το αντίθετο µε αυτό που θέλουµε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό
πλήγµα στη δηµόσια υγεία, γιατί ουσιαστικά διαρρηγνύονται οι
σχέσεις εµπιστοσύνης του πληθυσµού, αλλά κυρίως των ευπαθών οµάδων στις οποίες απευθύνεται, µε τις δοµές δηµόσιας
υγείας. Δηλαδή, εµπιστοσύνη που χτίστηκε σε πάρα πολλά χρόνια µε δουλειά, µε street work, µε εµπιστοσύνη, διαλύεται µε µια
διάταξη, γιατί κανείς δεν θέλει να εξεταστεί, όταν το επόµενο
βήµα είναι η σύλληψή του, η κράτησή του και η διαπόµπευσή
του.
Είναι ντροπιαστικό να έχουµε τέτοια διάταξη -και το ξέρετεγιατί και η Πρόεδρος του Παγκόσµιου Συνεδρίου του AIDS καταδίκασε πριν µια εβδοµάδα την επαναφορά της υγειονοµικής
διάταξης και κάλεσε την ελληνική Κυβέρνηση να επανεξετάσει
τη στάση της. Τόνισε ότι οι διαγνώσεις του HIV έχουν αυξηθεί
στη χώρα µας εξαιτίας της κρίσης και ότι αφ’ ενός οι υποχρεωτικές εξετάσεις του HIV, αφ’ ετέρου οι προσαγωγές, το µόνο που
κάνουν είναι να προκαλέσουν την αύξηση της επιδηµίας του
AIDS στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ακούσουµε τον
κύριο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που ζητάµε είναι µια ουσιαστική πολιτική στη δηµόσια
υγεία, που χτίζεται στην εµπιστοσύνη µε τον κόσµο και στην υποστήριξη των δοµών και ζητάµε την απόσυρση αυτής της διάταξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία συνάδελφο
για την ερώτηση για να αρθούν ορισµένες παρεξηγήσεις που
έχουν δηµιουργήσει πολύ µεγάλη συζήτηση.
Πρώτον, σεβόµαστε τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων.
Όλων των ανθρώπων, όµως. Δικαιώµατα δεν έχουν µόνο οι χρήστες ναρκωτικών και οι εκδιδόµενες γυναίκες. Δικαιώµατα έχουν
όλοι. Η παρουσία µιας υγειονοµικής διατάξεως είναι απαραίτητη
για να καθορίζει τους κανόνες βάσει των οποίων θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα όλων: τα δικαιώµατα και εκείνων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που θέλουµε να προστατεύσουµε κατά
προτεραιότητα γιατί είναι τέτοιες, τα δικαιώµατα και του υπολοίπου πληθυσµού να αισθάνεται ασφάλεια και να ξέρει ότι προστατεύεται η δηµόσια υγεία.
Τι συνέβη στην προκειµένη περίπτωση; Η προ-προηγούµενη
πολιτική ηγεσία και συγκεκριµένα ο κ. Λοβέρδος, όπως είναι γνωστό, είχε προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής υγειονοµικής
διατάξεως. Αυτή η υγειονοµική διάταξη -εγώ το έχω πει και δηµοσίως- οδήγησε -όχι ότι ήταν αυτή η πρόθεση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά στην εφαρµογή της- και σε
ορισµένες υπερβολές, όπως ήταν η δηµοσιοποίηση, παραδείγµατος χάριν, των προσωπικών στοιχείων ορισµένων εκ των ελεγχοµένων προσώπων.
Στη συνέχεια, όταν άλλαξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
και συγκεκριµένα η κ. Σκοπούλη, υιοθέτησε πλήρως όλες αυτές
τις αντιδράσεις που αναφέρατε προηγουµένως και προχώρησε
στην εξής κίνηση:
Δεν αντικατέστησε την παλαιά υγειονοµική διάταξη µε µια νέα
υγειονοµική διάταξη. Δεν είπε δηλαδή «διαφωνούµε ως προς
αυτήν τη διάταξη σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και πιστεύουµε ότι η ορθή υγειονοµική διάταξη είναι το επτά, οκτώ,
εννιά», αλλά τι έκανε; Κατήργησε την προηγούµενη υγειονοµική
διάταξη, προκαλώντας ένα νοµικό κενό. Δεν είχαµε, δηλαδή, καµµία υγειονοµική διάταξη. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να πάµε σε ένα καθεστώς χωρίς καµµία
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υγειονοµική διάταξη. Οφείλω, λοιπόν, να σας πω ευθύς εξαρχής
ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει επί δικής µου ηγεσίας. Θα έχουµε
υγειονοµική διάταξη.
Άρα η πρώτη κίνηση είναι να καταργήσουµε την απόφαση της
κ. Σκοπούλη η οποία, εκτός όλων των άλλων, ήταν και παράνοµη,
γιατί ο νόµος ρητώς προέβλεπε ότι η υγειονοµική διάταξη αντικαθίσταται µόνο µε νέα και δεν καταργείται. Όµως, αυτό ήταν το
ένα σηµείο της πρωτοβουλίας µας. Την ίδια µέρα ακριβώς που
καταργήσαµε την υγειονοµική διάταξη, ξεκινήσαµε το διάλογο
µε όλους τους φορείς. Έχει ήδη συνέλθει η σχετική επιτροπή
υπό την προεδρία της κ. Ζέττας Μακρή, της Υφυπουργού, αλλά
και µε τη συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέως κ. Χριστίνας Παπανικολάου. Ήδη έχουν ξεκινήσει τη συζήτηση για το πώς θα
φτιάξουµε τη νέα υγειονοµική διάταξη. Βούληση της ηγεσίας του
Υπουργείου είναι σε αυτήν τη νέα υγειονοµική διάταξη να δούµε
πώς θα µπορέσουµε να κάνουµε σεβαστά όλα τα δικαιώµατα
αυτών των ανθρώπων, ταυτοχρόνως όµως σεβόµενοι και την
ανάγκη να υπάρχει στον πληθυσµό η αίσθηση της ασφάλειας και
όχι η αίσθηση του κενού. Αυτή είναι η πρόθεσή µας.
Έχει συνέλθει η επιτροπή, όπως σας είπα, δύο φορές. Είναι
να συνέλθει και τώρα. Η δική µου εντολή προς την επιτροπή είναι
σε διάστηµα δύο εβδοµάδων -τριών το πολύ- από σήµερα να είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε τη νέα υγειονοµική διάταξη.
Σε αυτήν την προσπάθεια του διαλόγου εµείς θα απευθύνουµε
επιστολή σε όλα τα κόµµατα να καταθέσουν την άποψή τους.
Έχει αποφασιστεί να σταλεί η επιστολή, δεν ξέρω αν έχει σταλεί
ακόµα, µπορεί να έχει σταλεί σήµερα. Είστε εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι να καταθέσετε πρόταση για το πώς θέλετε να είναι η υγειονοµική διάταξη. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, µη µου λέτε
να µην έχουµε καθόλου υγειονοµική διάταξη. Το γιατί θα σας το
εξηγήσω στη δευτερολογία µου, για να µην καθυστερώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κατριβάνου,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Χαίροµαι που είστε υπέρ της δηµόσιας υγείας όλων, γιατί γι’ αυτό είµαστε εµείς. Δεν είµαστε µόνο
για τα δικαιώµατα των ευπαθών οµάδων, που σαφώς είµαστε,
αλλά λέµε ότι αυτή η διάταξη διαρρηγνύει τους δεσµούς εµπιστοσύνης όλων, αλλά κυρίως και αυτών των ευπαθών οµάδων,
όταν αυτό που θα ακολουθηθεί θα είναι η σύλληψη, οι αναγκαστικές εξετάσεις και η διαπόµπευση. Αυτό που θα γίνει είναι ότι
θα κρύβονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα έρχονται να εξεταστούν,
δεν θα επιτευχθεί οποιαδήποτε αρωγή στη δηµόσια υγεία. Το αντίθετο ακριβώς.
Η κ. Σκοπούλη, όπως είπατε, το κατήργησε και το κατήργησε
µετά από διεθνείς καταγγελίες, αλλά και καταγγελίες των εθνικών οργάνων που την είπαν παράνοµη και αντισυνταγµατική. Και
γιατί; Όπως λέει και ο Συνήγορος του Πολίτη, στερείται νοµικού
ερείσµατος, πρώτον, γιατί εκδόθηκε σε υπέρβαση νοµοθετικής
εξουσιοδότησης, αφού οι νόµοι στους οποίους αναφέρεται αφορούν στην υγειονοµική καθαριότητα καταστηµάτων, σε άδειες
και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, στην ύδρευση, την αποχέτευση, την υγιεινή και καθαριότητα ξενοδοχείων και καταστηµάτων και την υγιεινή υπαλλήλων. Δεν αφορούν έλεγχο προσώπων
για ανίχνευση νοσηµάτων.
Δεύτερον, και ο Συνήγορος και ο Παγκόσµιος Οργανισµός
κατά του HIV λέει ότι η λήψη υποχρεωτικών µέτρων που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού εµπεριέχουν διακρίσεις
και κίνδυνο στιγµατισµού των προσώπων και δεν είναι αποτελεσµατική, διότι, όπως αναφέραµε, έτσι θα αποφεύγουν τα πρόσωπα να έρχονται να εξετάζονται, θα κρύβονται. Και όπως
ξέρουµε, για να µη µεταδοθεί ο ιός του AIDS φερ’ ειπείν, αυτό
που πρέπει να γίνει είναι να σου έρχονται τα πρόσωπα, να έχεις
δεσµούς εµπιστοσύνης και να αρχίσουν θεραπεία. Μόνο όταν δέχονται θεραπεία δεν κολλάει ο ιός του AIDS. Αυτό είναι το µεγαλύτερο όπλο σου.
Επίσης, όχι µόνο συµβαίνει αυτό, αλλά έχουµε και αποκλεισµούς παραπέρα. Παραδείγµατος χάριν, έχουµε το τελευταίο
διάστηµα µε την Κυβέρνηση τις επιχειρήσεις «ΘΕΤΙΣ». Έχουµε
µαζικές συλλήψεις εξαρτηµένων ατόµων, στην Αµυγδαλέζα. Καµµία σχέση µε θεραπεία και πρόληψη, µόνο ανθρωποφαγικό εν-
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τυπωσιασµό. Και, δεύτερον, την περασµένη βδοµάδα είχαµε
καρτέρι αστυνοµικών έξω από τα νοσοκοµεία µε αποτέλεσµα να
συλληφθούν δυο άτοµα που είναι σε προγράµµατα και σε κοινότητες του ΚΕΘΕΑ ενάντια στο νόµο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή
για τα ναρκωτικά, που προβλέπει ευνοϊκά πλαίσια προστασίας
για τα άτοµα που βρίσκονται σε προγράµµατα απεξάρτησης.
Δηλαδή, καταστρατηγούµε το νόµο που έχουµε ψηφίσει και
αντί να ενισχύουµε το νόµο και τις δοµές, θα συλλαµβάνουµε και
θα χαλάµε όλα τα προγράµµατα που έχουν κάνει µέσα στις κοινότητες του ΚΕΘΕΑ. Γιατί να πάνε µετά να εξεταστούν τα άτοµα
αυτά για το αν έχουν HIV, όταν είναι οι αστυνοµικοί απ’ έξω και
περιµένουν να τους πιάσουν;
Όσο για το δήθεν νοµικό κενό, επαναλαµβάνουµε ότι αυτήν τη
στιγµή δεν υπάρχει καµµία επείγουσα επιδηµιολογική κατάσταση
που πρέπει να καλύψουµε, η οποία να δικαιολογεί περιορισµούς
στην αυτονοµία των προσώπων. Όλα τα µέτρα στον τοµέα της
υγείας που αφορούν περιορισµούς στην αυτονοµία των προσώπων προβλέπονται µόνο σε εξαιρετικές συνθήκες, δηλαδή σε εκδήλωση επιδηµίας ή πανδηµίας, οριζόµενη όµως σύµφωνα µε τις
διεθνείς προδιαγραφές - όχι ό,τι µας έρθει στο µυαλό- και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.
Αυτήν τη στιγµή, η µοναδική αναφορά σε αύξηση λοιµωδών
νοσηµάτων σχετίζεται µε τη λοίµωξη του HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Είναι προφανές ότι πέραν της διάταξης,
που είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική, αντί η Κυβέρνηση να
προωθεί την απεξάρτηση και την πρόληψη -που αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά- αυτό που κάνει είναι να αποµακρύνει το πρόβληµα από τη θέασή µας µε την καταστολή.
Αυτό που ζητάµε είναι µια πραγµατικά ουσιαστική παρέµβαση
στη δηµόσια υγεία, η οποία θα περιλαµβάνει πρόληψη, εκπαίδευση, υποστήριξη στις δοµές, σχέση εµπιστοσύνης µε όλους
και κυρίως µε τις ευπαθείς οµάδες, σεβασµό στο ιατρικό απόρρητο, δηλαδή µια δηµόσια υγεία δίπλα στον πολίτη και όχι εναντίον του πολίτη.
Θέλουµε ένα κοινωνικό κράτος που να στέκεται δίπλα στον πολίτη, δίπλα σε όλους µας. Θέλουµε να έχουµε µια γενική αντίληψη για το τι σηµαίνει δηµόσια υγεία και όχι να χρησιµοποιούµε
ρατσιστικές διατάξεις και την καταστολή. Γι’ αυτό λοιπόν επιθυµούµε και την απόσυρσή της.
Ευχαριστούµε και για τη διαβούλευση που ανοίγετε µε όλα τα
κόµµατα και που µας καλείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός Υγείας έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
πάρω τα πράγµατα από την αρχή, γιατί είµαι πρακτικός άνθρωπος.
Το γράφετε και στην ερώτηση, το ξέρουµε από την πρωτολογία, το είπατε τώρα και στη δευτερολογία σας και πρέπει να σας
απαντήσω. Ακούστε πώς κρίνεται αν κάτι είναι ή όχι αντισυνταγµατικό. Αν το πιστεύετε, θα πάτε σε ένα διοικητικό πρωτοδικείο
και θα ζητήσετε να προσβληθεί η συγκεκριµένη διάταξη. Όταν
θα έρθει ένα δικαστήριο και θα σας πει ότι είναι αντισυνταγµατική, αυτοµάτως θα την αποσύρουµε. Προς το παρόν, το ότι είναι
αντισυνταγµατική είναι ο δικός σας ισχυρισµός.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εµάς; Όλων των διεθνών φορέων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κατριβάνου,
µην διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Οι
διεθνείς φορείς δεν έχουν καµµία απολύτως αρµοδιότητα να κρίνουν ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας στη χώρα µας. Διότι αν
ήταν να λάβουµε υπ’ όψιν τους διεθνείς φορείς, των οποίων τις
απόψεις θέλετε τόσο πολύ να υιοθετούµε, θα σας έφερνα διακόσιους διεθνείς φορείς που µας λένε να εφαρµόσουµε το µνηµόνιο, το οποίο εσείς δεν θέλετε να εφαρµόσουµε, όπως ο IMF,
η Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που µας
λένε να κάνουµε τα αντίθετα απ’ όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι θα γίνει τώρα; Θα συζητούµε ποιος διεθνής οργανισµός µάς
αρέσει και ποιος δεν µας αρέσει;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ο Συνήγορος του Πολίτη…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κατριβάνου,
αν δεν αφήσετε τον Υπουργό να απαντήσει στην ερώτησή σας,
θα πει άλλα πράγµατα, όπως αρχίζει να λέει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν κυβερνά αυτήν τη χώρα. Την κυβερνά η
Κυβέρνηση και η Βουλή.
Επανερχόµαστε, λοιπόν, στο προηγούµενο θέµα.
Πρώτον, για να µιλήσουµε ήρεµα και λογικά σαν δύο λογικοί
άνθρωποι, οι ισχυρισµοί σας περί αντισυνταγµατικότητας είναι
δικοί σας ισχυρισµοί. Έχετε δικαίωµα να τους έχετε, ευτυχώς
έχουµε δηµοκρατία για να µπορείτε να τους διατυπώνετε, δεν
σηµαίνει όµως ότι επειδή τους υποστηρίζετε εσείς ισχύουν κιόλας.
Σας είπα άλλωστε ότι η διαδικασία της αντισυνταγµατικότητας
κρίνεται στα δικαστήρια, όχι στο Συνήγορο του Πολίτη. Μας ενδιαφέρει η άποψή του, τον σεβόµαστε, αλλά µέχρι εκεί.
Δεύτερον, είπατε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ σας ενδιαφέρει όλος ο πληθυσµός. Εγώ δεν άκουσα ούτε στην πρωτολογία σας ούτε στη
δευτερολογία σας µια πρόταση για τον υπόλοιπο πληθυσµό.
Άκουσα την µε πολύ µεγάλη ζέση προάσπισή σας των ευπαθών
οµάδων και µπράβο σας.
Θα σας πω όµως ότι κι εµείς έχουµε ευαισθησίες. Χθες µε την
κ. Μακρή και τον κ. Μπέζα απαιτήσαµε, ζητήσαµε, παρακαλέσαµε και πήραµε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκτακτη
ενίσχυση για να κάνουµε εµβολιασµό σε άπορα παιδιά που τον
έχουν απολύτως ανάγκη, προκειµένου να προστατεύσουµε τη
δηµόσια υγεία.
Όσοι νοµίζουν ότι εγώ θέλω να έχω κόντρα µε την κ. Σκοπούλη, υπενθυµίζω ότι πρώτη µου απόφαση όταν πήγα στο
Υπουργείο ήταν να δεχθώ τη µελέτη της και να την ανακοινώσω
για το θέµα των ναρκοµανών και για το πώς θα τους δώσουµε
σύριγγες και θα τους βοηθήσουµε να µην αποτελούν κίνδυνο για
τη δηµόσια υγεία.
Δεν έχω προσωπικά θέµατα µε κανέναν. Φυσικά και θέλουµε
να βοηθήσουµε τις ευπαθείς οµάδες. Και, δυστυχώς, µετά λύπης
µου δεν άκουσα ούτε στην πρωτολογία σας ούτε στη δευτερολογία σας µία πρόταση για τον υπόλοιπο πληθυσµό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σας είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι,
δεν είπατε. Δεν είπατε καµµία. Είπατε εκατό ιδέες για τις ευπαθείς οµάδες, δεν είπατε καµµία για εµάς τους υπολοίπους.
Για να το πάρουµε µε τη σειρά. Σας το είπα και πριν και ίσως
εκεί να είναι η βασική µας διαφωνία, αλλά τι να κάνουµε διαφωνούµε. Δικαιώµατα έχουν όλοι οι άνθρωποι, όχι µόνο οι ευπαθείς
οµάδες! Τις ευπαθείς οµάδες τις κοιτάµε κατά προτεραιότητα
γιατί είναι ευπαθείς και θέλουµε να τις βοηθήσουµε. Αυτό δεν
σηµαίνει, όµως, ότι επειδή κοιτάµε αυτούς κατά προτεραιότητα
θα πούµε σε όλους τους υπολοίπους «πηγαίνετε να κουρευτείτε». Τι να το κάνουµε αυτό;
Σας ξαναλέω, λοιπόν: Ελάτε στο τραπέζι του διαλόγου και
φέρτε µας –εγώ αυτό σας ζητάω- την πρότασή σας για το πώς
θέλετε να είναι, πώς ονειρεύεστε την υγειονοµική διάταξη. Εάν
η πρότασή σας είναι το κενό, δεν θέλετε να υπάρχει καµµία, σας
λέω αυτή η πρόταση δεν θα γίνει αποδεκτή γιατί εµείς θα φτιάξουµε.
Εάν θέλετε σε αυτήν που θα φτιάξουµε να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ
µέσα και να µας εξηγήσει ποια κοµµάτια µπορούµε να υιοθετήσουµε για να γίνει πιο σωστή, πολύ ευχαρίστως, δεν έχω κανένα
ιδεολογικό ζήτηµα, ελάτε να µας τα πείτε. Σας ξαναλέω, όµως,
ότι δεν πρόκειται να αδρανήσουµε ούτε πρόκειται να δώσουµε
την εικόνα στον πληθυσµό της χώρας ότι θα τους αφήσουµε
απροστάτευτους. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το αίσθηµα ασφάλειας που πρέπει να δίνουµε σε όλους τους πολίτες, σε σχέση
µε τη δηµόσια υγεία, είναι βασική µας προτεραιότητα.
Δεν χρειάζεται να τσακωνόµαστε, γιατί σας λέω ότι επί της ουσίας δεν διαφωνούµε. Σας είπα από την αρχή πως δέχοµαι ότι
αυτή η διάταξη στην εφαρµογή της δηµιούργησε και πολλά προβλήµατα. Εάν τη θεωρούσα ιδανική, δεν θα αποφάσιζα την ίδια
µέρα να γίνει επιτροπή για να την αλλάξουµε. Θα µου έκανε αυτή
ως είχε.
Σας είπα ότι έκανα δύο ταυτόχρονα πράγµατα: Πρώτον, κα-
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τήργησα την κατάργησή της από την κ. Σκοπούλη γιατί ήταν
λάθος αυτό το οποίο έκανε και, δεύτερον, ξεκινάµε τη συζήτηση
για να φτιάξουµε την καινούργια.
Θέλετε να βοηθήσετε; Είστε ευπρόσδεκτοι. Δεν θέλετε; Τι να
σας πω;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, `Ιντερνετ και Τηλεόραση».
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 1699/9-7-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και
το κατοχικό δάνειο.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κούρκουλας.
Κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, το θέµα των γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων και
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου είναι βεβαίως ένα εθνικό
ζήτηµα, το οποίο εκφεύγει των στενών κοµµατικών αντιπαραθέσεων. Είναι ένα σοβαρό θέµα το οποίο χρειάζεται υπευθυνότητα
στο χειρισµό αλλά βεβαίως και αποφασιστικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό και µε βάση αυτές τις αρχές, τουλάχιστον
εµείς, µε αίσθηµα ευθύνης το αντιµετωπίζουµε. Ήδη, από τις 21
Αυγούστου 2012, ουσιαστικά µε την έναρξη λειτουργίας αυτής
της Βουλής, καταθέσαµε επίκαιρη ερώτηση για το ποιες θα είναι
οι πολιτικές, νοµικές και θεσµικές ενέργειες από την πλευρά της
Κυβέρνησης, ούτως ώστε να ξεκινήσει επιτέλους και η είσπραξη
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και, βεβαίως, να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για να έρθουν και να πληρωθούν οι πολεµικές επανορθώσεις.
Εκεί ο κ. Σταϊκούρας απήντησε –και αυτό είναι σηµαντικό- ότι
θα συγκροτήσει µια οµάδα εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους για να δει τι θα γίνει ακριβώς.
Έγιναν αρκετές παρεµβάσεις δικές µου, πάλι µε επίκαιρες
ερωτήσεις, ζητώντας από την πρώτη στιγµή σε εκείνη τη συζήτηση που έγινε στις 3 Σεπτεµβρίου 2012 να µπει στο παιχνίδι και
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για να διαµορφώσει ένα πλαίσιο διεκδικήσεων σε ένα επίπεδο νοµικό και η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι γνωρίζει και έχει τα στοιχεία σε σχέση µε το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και φυσικά όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
Όταν, λοιπόν, τελικά διαµορφώθηκε αυτή η έκθεση ο κ. Σταϊκούρας µου απήντησε ότι είναι απόρρητη και δεν µπορεί να ενηµερώσει τη Βουλή για το τι περιλαµβάνει αυτή η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παρά ταύτα είπε ότι ο ίδιος
την κοινοποιεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι είναι το καθ’
ύλην αρµόδιο και από εκεί και πέρα αναµένουµε.
Υπέβαλα, λοιπόν, τότε γραπτή ερώτηση γι’ αυτό το ζήτηµα.
Δεν πήρα, όµως, απάντηση όσον αφορά τουλάχιστον την αίτηση
κατάθεσης εγγράφων. Αλλά πήρα µια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών σε δυο-τρία σηµεία που λέει ότι το θέµα αυτό
είναι σοβαρό και κάθε φορά το θέτει ή θα το θέτει η ελληνική
πλευρά, όταν συναντάται µε επισήµους της άλλης πλευράς και
ότι είναι ανοικτό το ζήτηµα.
Επειδή, λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος στις 3 Ιουλίου συναντήθηκε µε
τον Υπουργό Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον κ. Βεστερβέλε, το ερώτηµα είναι σαφές και απλό:
ετέθη από την πλευρά του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών στον
οµόλογό του, τον κ. Βεστερβέλε, το ζήτηµα των πολεµικών επανορθώσεων; Ετέθη το ζήτηµα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου; Αν ναι, ποια η απάντηση, ποιο το περιεχόµενο της συζήτησης; Διότι σε αυτές τις συζητήσεις –το ξέρετε πολύ καλά,
κύριε Υπουργέ- κρατούνται και πρακτικά. Και είναι καλό να κρατούνται πρακτικά για να µην επικαλούνται άλλα πράγµατα οι Γερµανοί, όπως έλεγαν ότι δήθεν έχουµε παραιτηθεί των αξιώσεών
µας. Αν όχι, για ποιο λόγο ο κύριος Υπουργός δεν έθεσε αυτό το
θέµα;
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Επίσης, επειδή από την ηµέρα που µου απαντήσατε ως Υπουργείο Εξωτερικών, στις 5 Απριλίου του 2013, ότι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εξετάζει πλέον για να διαµορφώσει µια
πρόταση για το πώς θα προχωρήσουν πρακτικά οι αξιώσεις του
ελληνικού δηµοσίου –από τις 5 Απριλίου έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις µήνες- θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ποιο
είναι το περιεχόµενο της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους; Αν δεν το έχει κάνει, για ποιο λόγο δεν έχει
γίνει αυτό µέχρι στιγµής;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι που ο αξιότιµος Βουλευτής έθεσε το
ζήτηµα στο σωστό του πλαίσιο. Είναι πράγµατι ένα εθνικό θέµα
και χαίροµαι που συµφώνησε ότι χρήζει υπεύθυνης αντιµετώπισης.
Για να απαντήσω ευθύς εξαρχής στο πολύ συγκεκριµένο ερώτηµά του έχω να πω ότι προφανώς ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, κ. Βενιζέλος, κατά την πρόσφατη συνάντηση του στην Αθήνα µε τον Υπουργό Εξωτερικών
της Γερµανίας, τον κ. Βεστερβέλε, έθεσε το ζήτηµα των γερµανικών πολεµικών αποζηµιώσεων και ιδιαιτέρως του κατοχικού δανείου στο πλαίσιο που έχει παρουσιάσει, ήδη, ο κ. Βενιζέλος στη
Βουλή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκτεταµένης συζήτησης
που έγινε πριν από µερικές εβδοµάδες. Ο Γερµανός Υπουργός
επανέλαβε τη δηµοσίως διατυπωµένη θέση της Γερµανίας.
Όπως τόνισε ο κ. Βενιζέλος για την Ελλάδα το ζήτηµα παραµένει
ανοικτό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι έδωσα σαφή απάντηση στο πρώτο ερώτηµά σας. Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ερώτηµα όσον αφορά το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Πράγµατι, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε το φάκελο στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε το αίτηµα να διατυπώσει µια
γνώµη όσον αφορά τις πιθανές νοµικές ενέργειες που χρειάζονται. Ο κ. Βενιζέλος έχει ζητήσει από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους και την οµάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί µε τη
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων αρχών και υπηρεσιών, να
επισπεύσουν όσο γίνεται περισσότερο την υποβολή του σχετικού
πορίσµατος. Επειδή τώρα, όπως ίσως γνωρίζετε, αναµένεται η
επιλογή του νέου προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µόλις αυτή γίνει, θα ζητηθεί και από το νέο πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου να θεωρηθεί το ζήτηµα αυτό ως βασική
προτεραιότητα.
Γνωρίζετε, βεβαίως, όλοι ότι η νοµική πτυχή αυτού του ζητήµατος είναι πολύπλοκη και αποτελεί αντικείµενο µελέτης σε διεθνές επίπεδο σύµφωνα µε τους κανόνες της διεθνούς έννοµης
τάξης. Η εκκρεµότητα αυτή υφίσταται. Βεβαίως, διατηρούµε
πάντα το δικαίωµα και τις δυνατότητες για το χειρισµό ώστε να
έχουµε µια ικανοποιητική κατάληξη. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς για τη δευτερολογία του.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που υπάρχει µια πλήρης απάντηση στο ερώτηµά µου, παρ’
ότι χρησιµοποιήσατε τη λέξη «προφανώς». Είπατε: «Ο κ. Βενιζέλος προφανώς έθεσε το θέµα». Το ερώτηµα, όµως, είναι εάν το
έθεσε. Φαντάζοµαι ότι θα έχουν τηρηθεί και πρακτικά. Και αν
έχουν τηρηθεί πρακτικά, θα σας κάνουµε µια αίτηση κατάθεσης
εγγράφου για να τα έχουµε υπ’ όψιν.
Μου κάνει εντύπωση πως γι’ αυτό το σοβαρό θέµα –διότι έχω
την ανακοίνωση του τι είπε το Υπουργείο Εξωτερικών µετά τη
συνάντηση µε τον κ. Βεστερβέλε- δεν υπάρχει καµµία αναφορά,
ότι δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε αυτό το ζήτηµα και
ότι η γερµανική πλευρά είπε αυτά που είπε. Τέτοια ανακοίνωση
εγώ τουλάχιστον δεν την είδα ούτε σε επίσηµο επίπεδο από τη
δική σας πλευρά ως Υπουργείο αλλά ούτε και στα ρεπορτάζ των
εφηµερίδων. Γι’ αυτό και έθεσα την ερώτηση.
Δεύτερο σηµαντικό θέµα είναι το εξής. Ήδη, έχει περάσει αρ-
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κετό χρονικό διάστηµα και πρέπει να υπάρξει αυτή η επίσπευση,
διότι διαφορετικά θα φανταστούµε ότι το θέµα πηγαίνει στις καλένδες. Ήδη, από το 1996 επί της ουσίας, που µπορούσε πραγµατικά να δροµολογηθεί, έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Σε αυτήν τη βάση πρέπει και το ζήτηµα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου να προχωρήσει, διότι εδώ είναι σύµβαση, όπως
λέτε και εσείς οι ίδιοι στην απάντηση που µου δώσατε. Εποµένως, εδώ υπάρχει µια συµβατική υποχρέωση. Εν όψει του ότι θα
έρθει στις 18 του µηνός ο κ. Σόιµπλε θα πρέπει να του το θέσετε
αυτό το θέµα ρητά και κατηγορηµατικά, διότι εδώ υπάρχει µια
συµφωνία µερών, παρ’ ότι ξεκίνησε ως αναγκαστικό δάνειο.
Έχει γίνει ο υπολογισµός των τόκων, του ανατοκισµού όλου
του κεφαλαίου από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, από
την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για να
ξέρουµε για ποιο ποσό µιλάµε; Υπάρχει αυτή η επιτροπή διεκδίκησης των γερµανικών οφειλών υπό το Μανώλη Γλέζο, που
προσδιορίζει αυτό το ποσό στα 54 δισεκατοµµύρια ευρώ πλέον
τόκων, όπως επίσης 108 δισεκατοµµύρια ευρώ πλέον τόκων είναι
για τις υπόλοιπες πολεµικές επανορθώσεις. Αυτά όλα είναι προσδιορισµένα ή θα τα ξανασυζητήσουµε;
Εποµένως, αυτό το ζήτηµα, επειδή πράγµατι θέλει υπευθυνότητα, χειρισµό, πρέπει να είναι στην ηµερήσια διάταξη από πλευράς Κυβέρνησης, όπως και από πλευράς Βουλής στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής διπλωµατίας, ούτως ώστε να το θέτουµε και
να ενηµερώνουµε. Εγώ, από την πλευρά µου, συµµετέχοντας
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, ενηµέρωσα γι’ αυτό το ζήτηµα την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Εύχοµαι να προχωρήσουν τα θέµατα, διότι ο µεν κ. Αβραµόπουλος που έδωσε θετική απάντηση, είδα ότι πήγε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ο κ. Τζαβάρας που µου έδωσε προχθές
µια θετική απάντηση για τη διεκδίκηση των πολιτισµικών θησαυρών που έχουν κλέψει οι Γερµανοί, τον είδα εκτός Κυβέρνησης.
Εύχοµαι εσείς να παραµείνετε στη θέση σας και να προχωρήσετε
αυτό το ζήτηµα, όπως και ο κ. Βενιζέλος, να το απαιτήσετε και
να µην έχουµε κανένα ατύχηµα και χάνουµε αυτούς που, κατά
τα λεγόµενά τους, διεκδικούν.
Κλείνοντας, το θέµα πρέπει να τεθεί και να προχωρήσει, παρά
τις όποιες αντιρρήσεις των Γερµανών, διότι πέραν του ηθικού ζητήµατος, πέραν του πολιτικού ζητήµατος, υπάρχει µια τεράστια
οικονοµική διάσταση όταν ο ελληνικός λαός πληρώνει µε µία συνεχή αφαίµαξη από τα µέτρα του µνηµονίου, δανειοδοτούµενος
από ποιους; Από αυτούς που είναι οφειλέτες έναντι του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή από την πλευρά της Γερµανίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα
ήθελα για άλλη µια φορά να τονίσω το γεγονός ότι η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Το αντίθετο µάλιστα. Η
Ελλάδα θέτει το συγκεκριµένο θέµα σε διµερές επίπεδο. Το ζήτηµα έχει τεθεί επανειληµµένως, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, και σε πολιτικό και σε διπλωµατικό επίπεδο, σε διµερή
βάση, µε ευθύ τρόπο, όπως αρµόζει µεταξύ εταίρων, φίλων και
συµµάχων.
Η αρµοδιότητα αυτού του ζητήµατος ανήκει στο γερµανικό
Υπουργείο Εξωτερικών και όχι στο Υπουργείο Οικονοµικών. Με
αυτούς πρέπει να συνδιαλαγούµε, να συζητήσουµε και σε αυτούς το θέσαµε.
Πρώτα από όλα, να σας υπενθυµίσουµε ότι δεν τηρούνται πρακτικά σε διµερείς συνοµιλίες Υπουργών Εξωτερικών. Άρα, δεν
υπάρχουν πρακτικά. Πιστεύω, όµως, να µην έχετε αµφιβολία για
την ειλικρίνεια µε την οποία σας διαβεβαίωσα ότι το θέµα ετέθη.
Σας είπα, µάλιστα, και ποια ήταν η αντίδραση.
Αλλά πιο σηµαντικό, νοµίζω, είναι ότι δεν µπορούµε να αφήσουµε το ζήτηµα αυτό να υφέρπει σε µια γενικόλογη πολιτική συζήτηση, διότι εµείς αποδίδουµε εξαιρετική σηµασία στη διατήρηση και στην εµβάθυνση των πολύ φιλικών σχέσεών µας µε τη
Γερµανία.
Πιστεύουµε ότι εάν αιωρείται αυτό το ζήτηµα χωρίς επίλυση,
θα υπονοµεύσει τις ελληνογερµανικές σχέσεις, γιατί θα δηµιουργούσε στη συνείδηση του ελληνικού λαού ένα αίσθηµα αδικίας,
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θα τροφοδοτούσε µια θεώρηση συνωµοσιολογική και θα επέτρεπε ανέξοδες επιδείξεις υπερπατριωτισµού που δεν θα συνέβαλαν ούτε στην οµαλή εξέλιξη ούτε στην εµβάθυνση των ελληνογερµανικών σχέσεων, οι οποίες είναι στρατηγικής σηµασίας
για εµάς.
Όχι, δεν θα ακολουθήσουµε αυτόν τον δρόµο. Θα τεκµηριώσουµε τη θέση µας και θα τη θέσουµε, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, µε καλή πίστη µεταξύ φίλων, συµµάχων και εταίρων,
που έχουν προοπτική στρατηγικής συνεργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Αστυνοµικών Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και επισηµαίνει την ανάγκη µεταρρύθµισης του οργανογράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε σκοπό την αναβάθµιση
του βιοτικού επιπέδου των αστυνοµικών υπαλλήλων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αστυνοµικών υπηρεσιών.
Το ψήφισµα, για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται για τα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης
Δραγασάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1702/9-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Οικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» στην Κάντζα Παλλήνης.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μπέζας.
Κύριε Οικονόµου έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επαναφέρω ένα ζήτηµα -ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα, ένα
πολύ δύσκολο θέµα- στη Βουλή µετά από σχεδόν ένα χρόνο,
κύριε Υπουργέ. Πρόκειται για το ζήτηµα της δραµατικής κατάστασης, όπου βρίσκεται το Οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
στην Παλλήνη.
Είναι ένα οικοτροφείο το οποίο έχει φτιαχτεί ουσιαστικά από
τον κόπο, από τους πόρους και τον αγώνα που έχουν κάνει οι
ίδιοι οι γονείς των πενήντα δύο αυτών ανθρώπων που βρίσκονται
στο ίδρυµα, πρόσωπα τα οποία έχουν σύνδροµο Down, βαριά
νοητικά προβλήµατα κ.λπ.. Είναι πενήντα δύο άνθρωποι σε πάρα
πολύ δύσκολη κατάσταση.
Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι γονείς τα χρόνια αυτά
-που αν επισκεφθείτε το οικοτροφείο θα δείτε ότι είναι µία καταπληκτική προσπάθεια- να ζούνε δηλαδή τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί µε αξιοπρέπεια και µε σοβαρούς όρους επιβίωσης
και να αντιµετωπίζεται κιόλας το πρόβληµά τους, είναι αυτή τη
στιγµή στον αέρα.
Ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει από το 2011 πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ.
Είχα φέρει το ζήτηµα, όπως σας είπα, πριν από έναν χρόνο, γύρω
στους δέκα µήνες. Η τότε πολιτική ηγεσία έδειξε κάποια σκιρτήµατα ευαισθησίας, έδωσε κάποια χρήµατα έναντι των οφειλών
αυτών, πήραν µία ανάσα οι άνθρωποι, αλλά µετά από δέκα µήνες
βρισκόµαστε στο χειρότερο δυνατό σηµείο. Προφανώς οδηγούµεθα και στο κλείσιµο αυτής της καταπληκτικής και πολύ όµορφης µονάδας.
Έχουν έρθει εδώ σήµερα οι γονείς και η πρόεδρος η κ. Ζερβάκη και µας παρακολουθούν, περιµένοντας µε αγωνία να δοθεί
µία λύση στο πρόβληµά τους. Έχω µιλήσει και µε τον Υπουργό,
τον κ. Γεωργιάδη. Τον είδα ευαισθητοποιηµένο για το θέµα. Και
περιµένω κι από εσάς να µας δώσετε την απάντησή σας σήµερα.
Έχουν τη πιθανότητα αυτοί οι άνθρωποι να κρατηθούν ζωντανοί µέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγµές που περνάει η πατρίδα
µας; Πραγµατικά καταλαβαίνουµε όλοι τη στενότητα, αλλά είναι
χρωστούµενα που το κράτος µας µέσω του ΕΟΠΥΥ οφείλει σε
αυτούς τους ανθρώπους όπως ο νόµος ορίζει.
Θέλουµε να µάθουµε τις προτεραιότητές σας, αν θα βοηθήσετε
και θα στηρίξετε ώστε να εκπληρώσει ο ΕΟΠΥΥ τις υποχρεώσεις
του προς το ίδρυµα. Καταλαβαίνετε ότι στο µεγάλο µέγε- θος των
οφειλών νοµίζω ότι η πολιτεία -κι εκεί δείχνει την ευαισθησία της
και την αξιολογούµε- δείχνει ποιους ιεραρχεί πρώτους.
Χρωστάει και στους φαρµακοποιούς ο ΕΟΠΥΥ. Χρωστάει και
στους γιατρούς, χρωστάει και στα ιδρύµατα. Χρωστάει και στους
νεφροπαθείς, χρωστάει και στη λογοθεραπεία. Έχω φέρει τέτοια
θέµατα. Ας κάνει την αξιολόγησή της η κυβέρνηση. Θα περιµένω
να σας ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υφυπουργός έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, τις προηγούµενες ηµέρες απάντησα σε µια σειρά ερωτήσεων -είτε εδώ στη Βουλή είτε γραπτών ερωτήσεων- σε σχέση
µε τα προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ και µόλις χθες απάντησα σε µια
αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ σε παρόµοια, θα έλεγα, δοµή στο κέντρο
ηµερήσια φροντίδας ατόµων µε αναπηρία στα Χανιά.
Έχω ενηµερωθεί για την πολύ σηµαντική δουλειά που γίνεται
στο οικοτροφείο για το οποίο υπάρχει η συγκεκριµένη ερώτηση
και σε καµµία περίπτωση δεν θα αφήσουµε να κλείσει. Δεν πρέπει να κλείσει, πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του.
Όντως υπάρχουν διοικητικά προβλήµατα στο σύστηµα, θα
έλεγα, του ΕΟΠΥΥ και επίσης υπάρχει ένα γενικότερο πρόβληµα
που δεν αφορά µόνο το συγκεκριµένο οικοτροφείο, είναι ένα γενικότερο πρόβληµα σε σχέση µε τις πληρωµές του ΕΟΠΥΥ. Η τα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µειακή δυσχέρεια που υπάρχει, οφείλεται κυρίως σε διαδικαστικούς παράγοντες, διότι έγινε µια ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων και δηµιουργήσαµε τον µεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισµό στην Ελλάδα και τον δεύτερο µεγαλύτερο στην Ευρώπη,
χωρίς να έχουµε κάνει ουσιαστική ενοποίηση. Οφείλεται βέβαια
και στην έλλειψη ρευστότητας, διότι έχουµε µειωµένες εισφορές
των ασφαλισµένων αυτήν την περίοδο προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω
της ύφεσης. Αυτή η ταµειακή δυσχέρεια δηµιουργεί προβλήµατα
στις πληρωµές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υπηρεσιών.
Επαναλαµβάνω ότι αυτή η δυσχέρεια οφείλεται αφ’ ενός µεν στα
διαδικαστικά προβλήµατα και αφ’ ετέρου στη µείωση των εισφορών που έρχονται στον ΕΟΠΥΥ.
Όµως, παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν, πρέπει να αναγνωρίσουµε και να τονίσουµε ότι ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτέλεσε την πιο µεγάλη, ίσως και την
πιο καινοτόµα µεταρρύθµιση στο χώρο της Υγείας τα τελευταία
χρόνια. Και επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι είναι µια σηµαντική διαρθρωτική τοµή και παρέµβαση, και για την κοινωνία
και για την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή υπάρχει µια γενικότερη ανησυχία, το µήνυµα το οποίο θέλω να δώσω, είναι ότι δεν πρέπει
να υπάρχει αυτή η ανησυχία σε σχέση µε τη λειτουργία του
ΕΟΠΥΥ. Οι διοικητικές αδυναµίες θα αντιµετωπιστούν µέσα από
τη διοικητική αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του Οργανισµού και το επόµενο διάστηµα η κατάσταση σε σχέση µε τις πληρωµές του ΕΟΠΥΥ θα βελτιωθεί και σηµαντικά ποσά θα εισρεύσουν στην αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η λύση την οποία
δώσαµε χθες, σε σχέση µε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το οποίο έχει να λαµβάνει σηµαντικά χρηµατικά ποσά οφειλών του ΕΟΠΥΥ πριν τις 31-12-2011.
Και το λέω αυτό, ότι δηλαδή η κατάσταση θα βελτιωθεί, διότι
το ελληνικό Δηµόσιο έχει αναλάβει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ µε το ποσό του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
για να καλύψει µέρος των υφιστάµενων µέχρι 31-12-2011 οφειλών του προς τα φαρµακεία και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας. Μέχρι σήµερα η χρηµατοδότηση η οποία έχει ληφθεί, απ’ αυτό το ποσό του 1,5 δισεκατοµµυρίου, είναι 775 εκατοµµύρια ευρώ περίπου και έχουν εξοφληθεί εντάλµατα 338 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή έχουν πληρωθεί τα µισά.
Αναφέροµαι στις οφειλές µέχρι 31-12-2011. Εδώ υπάρχει
όντως µια υστέρηση την οποία θα αντιµετωπίσουµε άµεσα. Διότι
η παροχή ρευστότητας στην αγορά και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δηµοσίου προς τους ιδιώτες είναι και πρέπει να
είναι βασική µας προτεραιότητα, ιδιαίτερα αυτήν την πολύ κρίσιµη περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε ήδη ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να δείξει
ιδιαίτερη ευαισθησία στον συγκεκριµένο φορέα και σε άλλους
παρόµοιους φορείς και ως προς την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι 31-12-2011 και ως προς την πληρωµή τρεχουσών, θα έλεγα, οφειλών που αφορούν το έτος του 2012.
Στη δευτερολογία µου θα δώσω κάποια πιο συγκεκριµένα
στοιχεία, σε σχέση µε την πληρωµή αυτών των οφειλών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Οικονόµου έχει
τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πραγµατικά χρειαζόταν αυτή η διευκρίνιση, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ σαν οργανισµό, διότι πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ότι κυκλοφορεί αυτή η
φηµολογία. Μάλιστα την ενίσχυσε και άναψε φωτιές µια έκθεση
προσφάτως η οποία αποτύπωνε µια κακή λειτουργία και είχε
πολλά στοιχεία ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης του ΕΟΠΥΥ,
όπου βρήκαν κάποιοι την ευκαιρία να πουν ότι από τη στιγµή που
έχουµε µια κακοδιοίκηση και µια τέτοια κακή διαχείριση των χρηµάτων του ελληνικού λαού, ας κλείσει και ο ΕΟΠΥΥ µέσα στον
γενικό πανζουρλισµό των τελευταίων ηµερών. Και πραγµατικά,
επειδή έχω συζητήσει µε πολλούς υπαλλήλους που δουλεύουν
εκεί, οι άνθρωποι είναι έντροµοι και αναρωτιούνται: «Κλείνει ο
ΕΟΠΥΥ, θα κλείσει και ο ΕΟΠΥΥ;» Μα είναι δυνατόν να κλείσει ο
ΕΟΠΥΥ;
Χαίροµαι πάρα πολύ που το διευκρινίσατε ότι ο ΕΟΠΥΥ ήταν
µια σωστή µεταρρύθµιση, δηλαδή η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων και η δηµιουργία ενός ασφαλιστικού ενδιαφέροντος
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στη χώρα µας, ήταν αναγκαίος. Τώρα, το πώς θα λειτουργήσει,
τα οικονοµικά του, το διαχειριστικό του και το διοικητικό του
θέµα είναι ένα ζήτηµα που θα κριθούν οι πολιτικές ηγεσίες και οι
διοικήσεις του ΕΟΠΥΥ εάν θα µπορέσουν να το φέρουν σε
πέρας. Όµως, ήταν πολύ χρήσιµη η δική σας σήµερα διευκρίνιση
ότι φυσικά και δεν υπάρχει θέµα για τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ.
Τώρα, αφού τελειώσαµε µε το γενικό ζήτηµα, ας πάµε στο πιο
ιδιαίτερο και ειδικό όπως σας το έχω φέρει σήµερα εδώ, το θέµα
µε το οικοτροφείο. Ξέρετε εγώ δεν το έχω φέρει γιατί είναι µια
υπόθεση που αφορά µόνο την περιφέρειά µου. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν µπορείς να διεκδικήσεις ή να υποθέτεις τίποτα άλλο
πέρα του ανθρωπισµού και του ενδιαφέροντος του πραγµατικού,
διότι η ψηφοθηρία ή το εκλογικό ενδιαφέρον µόνο εκεί δεν µπορεί να υπάρξει. Είναι τόσο µεγάλα τα προβλήµατα και ο πόνος
και τα ζητήµατα που ανακύπτουν που δεν µπορείς να το δεις έτσι.
Όµως, τι µπορείς να δεις; Ότι σε συµβολικό επίπεδο η πολιτεία
βάζει δύο, τρεις φάρους που φωτίζουν τον δικό της προσανατολισµό. Δηλαδή, εάν στηρίξεις ένα τέτοιο πρότυπο οικοτροφείο
µε πενήντα δύο βαριές περιπτώσεις παιδιών, ανθρώπων που βρίσκονται µέσα, δίνεις ένα µήνυµα σε όλη την Ελλάδα, ότι η πολιτεία και η Κυβέρνηση έχει κάποιες στοχεύσεις, κάποιες ιεραρχήσεις και ότι ο ανθρωπισµός της, η ευαισθησία της, η πολιτική
και κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία είναι ζητήµατα υψηλά στην ατζέντα µιας κυβέρνησης.
Καταλαβαίνω ότι το «Ωνάσειο» φυσικά πρέπει να το στηρίξεις.
Αλλά για προσέξτε να δείτε: Δεν λειτούργησε το «Ωνάσειο»,
όπως λειτούργησε; Ας µην ανοίξουµε το κεφάλαιο «Ωνάσειο».
Να βάλω τελεία εδώ για να µη γίνω κακός. Διότι όταν φτιάχνουµε
δυνατές και ωραίες επιχειρήσεις πολυτελείας, πρέπει να τις κρατάµε και ανοιχτές και να µπορούµε να τις διαχειριζόµαστε αναλόγως.
Δεν είναι η ίδια περίπτωση το «Ωνάσειο» µε το οικοτροφείο
όπου γίνεται ένας αγνός αγώνας οικογενειών που δεν µπορεί κανένας να τους δει, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στα ΜΜΕ, στις δυνατές δηµόσιες σχέσεις και σε όλο αυτό το
πλασάρισµα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.
Ίσα-ίσα, αυτοί που δεν συνδικαλίζονται ή που δεν έχουν δυνατά
υπέρ τους τα φώτα της δηµοσιότητας πρέπει η πολιτεία να τους
δει πρώτους να τους αξιολογήσει και να πει, ποιος έχει τις δυνατότητες –παραδείγµατος χάριν- πέντε µεγάλων καθηγητών,
πέντε δυνατών ΜΜΕ, τριών δυνατών Υπουργών και ποιος δεν
έχει τίποτα από όλα αυτά και περιµένει αν κάποιος Βουλευτής
ευαισθητοποιηθεί να αναδείξει και λίγο το πρόβληµα, διότι σε
αυτό το σηµείο βρισκόµαστε τώρα.
Σας έχω φέρει -στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία, εννοώ- περιπτώσεις που το ΕΟΠΥΥ χρωστάει, παραδείγµατος χάριν στους
νεφροπαθείς τα οδοιπορικά τους, στις οικογένειες που κάνουν λογοθεραπεία. Ποιος θα τους εκφράσει αυτούς; Έχουν συνδικαλιστικό φορέα; Μπορούν να έρθουν εδώ πέρα να διεκδικήσουν από
το 1,5 δισεκατοµµύριο που λέτε και να πουν «δώστε και σε µας
κάτι»; Ο φαρµακοποιός έχει το συνδικαλισµό του. Ο γιατρός έχει
το συνδικαλισµό του. Ο καθείς έχει το συνδικαλισµό του. Έχουν
τους τρόπους να πιέσουν. Οι άλλοι άνθρωποι; Δεν υπάρχουν αυτοί
οι άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα; Δηλαδή αν δεν φωνάξουν, δεν θα
γίνει τίποτα; Πώς θα φωνάξουν; Θα έρθουν εδώ απέξω νεφροπαθείς να κάνουν διαδήλωση; Δεν υπάρχει περίπτωση.
Άρα, λοιπόν, η πολιτεία –και θέλω να ολοκληρώσω- εκεί πρέπει
να δείξει πρώτα την ευαισθησία και να περιµένουν οι συντεχνίες
–ας µην τις πω όλες τις οµάδες, συντεχνίες- και οι οργανωµένες
οµάδες που µπορούν να διεκδικήσουν ας πάρουν κάτι από τα
οφειλόµενα, γιατί ,πραγµατικά, και ο φαρµακοποιός τα έχει δουλέψει και ο γιατρός. Δεν λέµε ότι ζητούν κάτι το οποίο δεν δικαιούνται, αλλά να βάλουµε την ιεράρχηση.
Περιµένω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Οικονόµου, γιατί πρέπει να ακούσουµε τον Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Χαίροµαι που είπατε ότι για το συγκεκριµένο οικοτροφείο δώσατε εντολή να είναι ψηλά στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών του, αλλά περιµένω κάτι πιο συγκεκριµένο στη δευτερολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
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έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, δεν ανέφερα σε καµµία περίπτωση το παράδειγµα του
«Ωνασείου» για να πω ότι είναι στην ίδια µοίρα το «Ωνάσειο» µε
τη συγκεκριµένη δοµή ή µε ανάλογες δοµές. Το ανέφερα για να
ισχυροποιήσω το επιχείρηµά µου ότι υπάρχουν διαδικαστικά
προβλήµατα και πολλές φορές δεν είναι το θέµα της έλλειψης
χρηµάτων. Υπάρχουν διαδικαστικά προβλήµατα τα οποία αραχνιάζουν µέσα στα συρτάρια των υπηρεσιών και των Υπουργείων
και δεν µας αφήνουν να δώσουµε άµεσες λύσεις σε ζητήµατα.
Έτσι, κάτι αντίστοιχο, υπήρχε σε σχέση µε το «Ωνάσειο», το
οποίο το αντιµετωπίσαµε και το επιλύσαµε. Γι’ αυτό το ανάφερα.
Τώρα, αν υπάρχουν ζητήµατα κακοδιαχείρισης στον ΕΟΠΥΥ,
θα ήθελα εδώ να κάνω την εξής παρένθεση. Αυτά που είδαν το
φως της δηµοσιότητας –και συγκεκριµένα η έκθεση του Γενικού
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης για τα φαινόµενα κακοδιαχείρισης που έχουν να κάνουν µε τον πρώην ΟΠΑΔ, πριν τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ και µε νοσήλια του εξωτερικού- ήρθαν γιατί
η ίδια η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ζήτησε να διαταχθεί έλεγχος γι’
αυτήν την υπόθεση. Αν υπάρχουν λοιπόν τέτοια ζητήµατα κακοδιαχείρισης, θα τα φέρουµε στην επιφάνεια, θα στείλουµε αυτούς που πρέπει να στείλουµε στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι θα κλείσουµε τον ΕΟΠΥΥ.
Τον ΕΟΠΥΥ θα τον στηρίξουµε και από ένα γίγαντα –όπως έχω
πει πολλές φορές- µε πήλινα πόδια που είναι σήµερα, θα τον κάνουµε να σταθεί στα πόδια του και να παρέχει τις υπηρεσίες που
πρέπει να παρέχει, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Σε σχέση µε την ερώτησή σας, επειδή ρωτάτε και για τις συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις του οργανισµού σε αυτήν την
κατηγορία παροχών οικοτροφεία, σε ιδρύµατα ασυλικού τύπου
για ΑΜΕΑ κλπ., πρέπει να σας πω ότι το ποσό αυτό ανέρχεται
στο ύψος των 556.000 ευρώ.
Όσον αφορά το Οικοτροφείο «Άγιοι Ανάργυροι», από την ενηµέρωση την οποία έχουµε, προκύπτει ότι ο οργανισµός έχει καταβάλει τις δαπάνες µέχρι και το µήνα Οκτώβριο του 2012. Με
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο γίνεται αυτή η καταβολή, δηλαδή καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% και το υπόλοιπο 10% µένει
πίσω για να γίνει η εκκαθάριση, ενώ έχει δροµολογηθεί η καταβολή των δαπανών για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του
2012.
Το ένταλµα για την πληρωµή αυτών των µηνών πρόκειται να
φύγει σήµερα –έτσι µε διαβεβαίωσαν- το αργότερο στις αρχές
της επόµενης εβδοµάδας για την υπηρεσία του επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν υπάρξει πρόβληµα στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και δεν ζητήσουν διευκρινήσεις, η πληρωµή, και αναφέροµαι στα ποσά που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ για τον Νοέµβριο 2012
και Δεκέµβριο του 2012 είναι κάτι παραπάνω από 50.000 ευρώ,
θα πραγµατοποιηθεί άµεσα. Επαναλαµβάνω ότι κοιτάµε το ζήτηµα των οφειλών που είναι ληξιπρόθεσµα µέχρι 31-12-2011. Εδώ
έχει γίνει µία γενικότερη κινητοποίηση και προεργασία και από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από όλους τους συναρµόδιους φορείς. Στον τοµέα της υγείας ενώ στα νοσοκοµεία πάµε
καλά σε αυτές τις ληξιπρόθεσµες πληρωµές, µέχρι 31-12-2011,
έχει δοθεί στην αγορά περίπου το 70% της χρηµατοδότησης που
έχει έρθει στο Υπουργείο Υγείας, στον ΕΟΠΥΥ έχει δοθεί στην
αγορά µόνο το 50%. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό
για να µπορέσουµε να βελτιώσουµε την κατάσταση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατέθεσαν σχέδιο νόµου :«Κανόνες
ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή.
Επίσης, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Παπανδρέου
ενηµερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής ότι την Πέµπτη 11 Ιουλίου
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αναχωρεί για το Παρίσι προκειµένου να συµµετάσχει ως οµιλητής σε συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Βιώσιµης Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Πολιτικών Επιστηµών.
Τελευταία είναι η δεύτερη µε αριθµό 1700/9-7-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόρριψη σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Σκορδάς.
Η κ. Μακρή έχει τον λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ο ίδιος γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια
στη δυτική Μακεδονία αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς η παραγωγή γούνας, η οποία αποτελεί βασικό προϊόν εξαγωγής αλλά
και εισροής συναλλάγµατος τόσο για την περιοχή όσο και για τη
χώρα.
Ο κλάδος της γούνας µπορεί να αποτελέσει στο µέλλον ιδιαίτερο κοµµάτι των ελληνικών εξαγωγών και µοχλό εξωστρέφειας
για την ελληνική οικονοµία. Ήδη γίνονται σοβαρότατες προσπάθειες τις οποίες βέβαια διαπιστώσατε και ο ίδιος, όταν πριν λίγο
καιρό επισκεφθήκατε την πόλη της Καστοριάς στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας, προκειµένου να εγκαινιάσετε το εκθετήριο
γούνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας, η οποία
πραγµατοποιήθηκε. Πρόκειται για προσπάθειες τις οποίες οφείλετε να στηρίξετε µε κάθε τρόπο και το Υπουργείο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις κινήσεις του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη
του κλάδου.
Όµως, σύµφωνα µε την –µε αριθµό πρωτοκόλλου 6801/26-062013- επιστολή του Επιµελητηρίου Κοζάνης µε θέµα «Ανάκληση
απόρριψης σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο πλαίσιο του προγράµµατος
Εθνικό Αποθεµατικό Απρόβλεπτον 2007-2013» η Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης αδικείται από τη µη χρηµατοδότηση του «Τοπικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Κοζάνης».
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην επιστολή
του Επιµελητηρίου Κοζάνης, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς εγκρίθηκε και ήδη υλοποιήθηκε µε επιτυχία το τοπικό
ολοκληρωµένο πρόγραµµα Καστοριάς για την κατάρτιση και
απασχόληση ανέργων του κλάδου γούνας, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ενώ υποβλήθηκε κατά το πρότυπο
του εν λόγω προγράµµατος της Καστοριάς απορρίφθηκε από
την αρµόδια επιτροπή της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, ζηµιώνοντας σε µεγάλο βαθµό την παραγωγή
γούνας στην Κοζάνη και ειδικότερα στην περιοχή του Βοΐου, που
είναι µια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία.
Η απόρριψη του σχεδίου δηµιουργεί σοβαρά ζητήµατα στην
µετέπειτα εξέλιξη του κλάδου της γούνας, ιδιαιτέρως στην ευαίσθητη περιοχή και στην αγορά των πόλεων της δυτικής Μακεδονίας, ειδικά στην κρίσιµη οικονοµική συγκυρία, την οποία βιώνουµε.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε. Για ποιους λόγους η αρµόδια
επιτροπή της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων επενδύσεων-ΕΣΠΑ
του Υπουργείου δεν ενέκρινε το τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο Κοζάνης από τη στιγµή που υλοποίησε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος της Καστοριάς που αποτελούσε πρότυπο γι’ αυτό
της Κοζάνης;
Προτίθεστε να ανακαλέσετε την απόρριψη του εν θέµατι σχεδίου και να προβείτε στις απαιτούµενες εκείνες ενέργειες για την
άµεση εξοικονόµηση πόρων από άλλα ήδη ενταγµένα στο Εθνικό
Αποθεµατικό Απρόβλεπτο ολοκληρωµένων προγραµµάτων για
την υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης των δράσεων που περιγράφονται στο απορριφθέν «Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Κοζάνης»;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πράγµατι, η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι συνολική και
δεδοµένη έτσι ώστε να µπορέσει να αντιστραφεί το αναπτυξιακό
υπόδειγµα της χώρας και από µια χώρα κατανάλωσης µε δανεικά
πολύ γρήγορα να µετατραπούµε σε µια χώρα παραγωγής πλούτου και θέσεων εργασίας.
Σε αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια είναι αυτονόητο ότι ο κλάδος
της γούνας, επειδή διαθέτει και συγκριτικό πλεονέκτηµα και εξωστρέφεια, είναι θεµελιακός στο να εξυπηρετήσει αυτήν της στρατηγική αντιστροφής του αναπτυξιακού υποδείγµατος της χώρας,
κυρίως όπως είπαµε µε εξωστρέφεια και καινοτοµία.
Όµως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο πρόγραµµα για το
Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, θα πρέπει να πω ότι έχουν
ενταχθεί για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έργα συνολικού ύψους 13 εκατοµµυρίων ευρώ. Κάποια από αυτά, προφανώς,
είναι και στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Αυτά τα έργα
εκτελούνται ήδη.
Το Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, όµως, είναι πεπερασµένο και δεν έχει άπειρα χρήµατα. Υπεβλήθηκε µια σειρά από
προτάσεις από διάφορες περιοχές και εντάχθηκαν µέχρι να συµπληρωθεί η όποια δυνατότητα είχε το πρόγραµµα.
Κοιτάξτε όµως τι λέτε και το είπατε και σήµερα προφορικά
αλλά το έχετε βάλει και στην ερώτηση «Να προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες για την άµεση εξοικονόµηση πόρων από
άλλα ήδη ενταγµένα στο Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων».
Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να λειτουργήσει µε µια τοπικιστική –
αν θέλετε- προσέγγιση σε αυτά τα θέµατα. Έχουµε την ευθύνη
από αυτό το Αποθεµατικό Απροβλέπτων να χρηµατοδοτήσουµε
όσο περισσότερες δράσεις γίνεται. Εσείς ως Βουλευτής Κοζάνης
καλά κάνετε και βάζετε ως προτεραιότητα την περιοχή σας. Η
Κυβέρνηση, όµως, πρέπει να το δει συνολικά. Δεν µπορούµε να
βγάλουµε ένα άλλο πρόγραµµα µιας άλλης περιοχής για να ενταχθεί το συγκεκριµένο.
Υπήρξε µια διαδικασία αξιολόγησης και τηρήθηκε. Δεν υπάρχει πρόθεση δηλαδή, αδικίας της Κοζάνης και θα σας πω γιατί
Στον κλάδο της γούνας, από το ΕΣΠΑ έχουν ήδη ενταχθεί εκατόν
εξήντα οκτώ επιχειρήσεις συνολικής δηµόσιας δαπάνης 9,16
εκατοµµυρίων ευρώ και ήδη έχουν εκταµιευθεί τα 5,37 εκατοµµύρια.
Οι εκθέσεις γούνας ενισχύονται και για το εσωτερικό και για
το εξωτερικό από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Από το
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»
στον κλάδο της γούνας χρηµατοδοτούνται εξήντα τέσσερις πράξεις κρατικών ενισχύσεων µε 384.000 ευρώ.
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κατάρτισης και Επιµόρφωσης δίνονται στον κλάδο της γούνας 214.000 ευρώ. Πρόσφατα
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας υπεγράφη η ένταξη
επενδυτικού σχεδίου του Συνδέσµου Γουνοποιών στον αναπτυξιακό νόµο µε 2,95 εκατοµµύρια ευρώ.
Από το πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»
µόνο στο Νοµό Κοζάνης οι δέκα από τις πενήντα µία προτάσεις
που εγκρίθηκαν αφορούν επιχειρήσεις γούνας.
Ακόµη περισσότερο, από τη δεύτερη δράση ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που προκηρύχθηκε την άνοιξη του
2013 τετρακόσιες ογδόντα τρεις προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 60 και πλέον εκατοµµυρίων ευρώ µε αιτούµενη επιχορήγηση 29 εκατοµµύρια είναι στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης.
Τα προγράµµατα καταπολέµησης της ανεργίας στην Κοζάνη
είναι στο ύψος του 1,5 εκατοµµυρίου περίπου ευρώ, για την ακρίβεια 1.471.000 ευρώ.
Στο πρόγραµµα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» για το
Νοµό Κοζάνης εγκρίθηκαν πενήντα µία προτάσεις.
Επίσης, υπέβαλε και πρόταση νεοσύστατος συνεργατικός
σχηµατισµός στην Κοζάνη, ένα cluster δηλαδή στο ΕΣΠΑ, η
οποία εγκρίθηκε.
Από το δε ΕΤΕΑΝ, όπου ο κλάδος της γούνας, όπως ξέρετε,
είναι απολύτως επιλέξιµος, στις δράσεις «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου» στην πρώτη φάση είχαµε τετρακόσια ογδόντα
τέσσερα δάνεια από την Κοζάνη ύψους 49,6 εκατοµµυρίων ευρώ
µε παροχή εγγυήσεων 39,71 εκατοµµύρια ευρώ και στη δεύτερη
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φάση πάλι του ΕΤΕΑΝ έχουµε από την Κοζάνη άλλα τριακόσια
εξήντα ένα δάνεια ύψους 22 εκατοµµυρίων και εγγυήσεις 17,7
εκατοµµυρίων ευρώ.
Νοµίζω ότι αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν το ενδιαφέρον για
την περιοχή της Κοζάνης από όλες τις δράσεις που το Υπουργείο
Ανάπτυξης µπορεί να χρηµατοδοτήσει. Προφανώς, όπως βλέπετε, ο κλάδος της γούνας και επιλέξιµος είναι και σε πολλές περιπτώσεις συµπεριλαµβάνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ορίστε, κύρια Μακρή, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, η δυτική Μακεδονία δεν έχει αδικηθεί στα προγράµµατα τα οποία αναφέρατε. Όµως, εδώ υπάρχει
µία κατάφωρη αδικία µεταξύ δύο νοµών. Και δεν βλέπω ότι δεν
έπρεπε να γίνει στο Νοµό Καστοριάς αλλά έπρεπε να γίνει στο
Νοµό Κοζάνης. Φυσικά και σωστά και ορθά έγινε στο Νοµό Καστοριάς αλλά εδώ υπάρχει µία άνιση µεταχείριση, γιατί ενώ
υπήρχε από τους αρµόδιους φορείς η κατάθεση του φακέλου
για την έγκριση η οποία είχε γίνει από αρµόδιους φορείς του
Υπουργείου για το ποσό των 5,87 εκατοµµυρίων ευρώ που αποσκοπούν στη δηµιουργία των θέσεων εργασίας για ανέργους
στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεκατέσσερις µήνες µετά,
το Υπουργείο –σας επαναλαµβάνω- µετά την αρµοδίως ολοκληρωµένη υποβολή του φακέλου της πρότασης για έγκριση, ενηµέρωσε τους αρµόδιους φορείς ότι για την ενίσχυση της
απασχόλησης στον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν υπάρχουν οι διαθέσιµοι πόροι, ενώ υπήρχαν
λίγους µήνες πριν για την ενίσχυση των ανέργων του ίδιου κλάδου στο Νοµό Καστοριάς, όπου δεν ήταν δυνατή η συµµετοχή
ανέργων γουνεργατών που διέµεναν ελάχιστα χιλιόµετρα µακριά
και ήταν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Κατόπιν των παραπάνω, καταφανώς τίθεται ένα ζήτηµα άδικης
και άνισης µεταχείρισης ανέργων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι
αναζητούν µία ευκαιρία απασχόλησης σε έναν επαγγελµατικό
κλάδο, όπως της γουνοποιίας αλλά και της εκτροφής γουνοφόρων ζώων που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα –το είπατε
και ο ίδιος- της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και θα πρέπει
να αντιµετωπίζεται ενιαία ως προς την παροχή κινήτρων και δυνατοτήτων ανάπτυξης για όλη τη δυτική Μακεδονία, όπου παραδοσιακά ακµάζει η συγκεκριµένη κλαδική δραστηριότητα του
δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας και όπου η επίσηµη ανεργία αγγίζει σχεδόν σε ποσοστά του πληθυσµού το 30% και στους
νέους, όπως γνωρίζετε και ο ίδιος και έχετε ενηµερωθεί, το 72%,
σε ένα ποσοστό-ρεκόρ.
Έτσι, λοιπόν, όποια και να είναι τα πρωταίτια της διακοπής της
χρηµατοδότησης, το Υπουργείο οφείλει να αποκαταστήσει την
αδικία και να υπερβάλλει εαυτόν, ώστε να εκπληρωθούν στο έπακρο τα τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα και για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία, όπως είπαµε, αδικείται.
Στην περίπτωση της Κοζάνης θα ήταν θεµιτό –σας ξαναλέωνα προβείτε σε εξοικονόµηση πόρων από άλλα ενταγµένα προγράµµατα στο Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων για την υλοποίηση των δράσεων, όπως
προτείνεται και στην επιστολή του Επιµελητηρίου του Νοµού Κοζάνης. Ακόµα και αν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα, θα πρέπει να
τα υπερβεί η πολιτική του Υπουργείου και να αποκαταστήσει
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα την αδικία που συντελείται
ελέω της πολυπλοκότητας και της νοµοθεσίας. Από τη στιγµή
που τα κεφάλαια µπορούν να εξοικονοµηθούν από άλλες δράσεις, χωρίς να αδικείται καµµία περιοχή της χώρας, είναι µονόδροµος η ολοκλήρωση των τοπικών ολοκληρωµένων προγραµµάτων, τα οποία θα οδηγήσουν, βέβαια, σε ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, σε καταπολέµηση της ανεργίας και σε διέξοδο
αρκετών επιχειρήσεων από την ύφεση.
Είσαστε υποχρεωµένοι να βρείτε, κύριε Υπουργέ, τη χρυσή
τοµή για να επιλύσετε αυτό το πρόβληµα. Ο κλάδος της γούνας
έχει ανάγκη της πολλαπλής οικονοµικής αλλά και της θεσµικής
στήριξης, αφού η γραφειοκρατία και το ανταγωνιστικό περιβάλΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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λον ήδη δηµιουργούν εµπόδια.
Από την πλευρά του το κράτος οφείλει να βοηθήσει όσο µπορεί τον κλάδο, ο οποίος –ξανατονίζω- αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων σε
χώρες του εξωτερικού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να ολοκληρώσετε την
απάντησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ.
Προφανώς, εάν υπάρξει δυνατότητα να εξευρεθούν πόροι,
πάλι µε την ίδια σειρά µε την οποία είχαν υποβληθεί τα αιτήµατα
θα αξιολογηθούν και µακάρι να δοθεί δυνατότητα να υιοθετηθεί
η πρόταση και για το Τοπικό Επιχειρησιακό της Κοζάνης. Όµως,
αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι σε αυτό το αποθεµατικό.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο προσπάθησα να
αποδείξω και µε την πρώτη οµιλία είναι ότι το ενδιαφέρον για τον
κλάδο της γούνας είναι δεδοµένο και παρακαλώ κρατήστε το
αυτό. Μην έχετε καµµία αµφιβολία. Αυτό δεν το κάνει χάρη κανείς στον κλάδο της γούνας, ούτε από την πλευρά της Κυβέρνησης ούτε από πουθενά. Είναι ,πραγµατικά, από τα δυνατά χαρτιά
της ελληνικής οικονοµίας και υπό αυτήν την έννοια, η φροντίδα,
το ενδιαφέρον και η βοήθεια στον κλάδο θα είναι διαρκής. Θα
εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία.
Ξέρετε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση διαβούλευσης
για την αξιοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων και των
τοµεακών εν όψει του ΕΣΠΑ 2014-2010, οπότε και µε τις νέες
δράσεις που θα προκηρυχθούν από το νέο έτος, σίγουρα και ο
κλάδος της γουνοποιίας θα έχει και από εκεί µια πάρα πολύ γενναία στήριξη.
Επίσης, να πω ότι ακριβώς επειδή η ανεργία στην περιοχή
,πραγµατικά, είναι σηµαντικό πρόβληµα που απειλεί την κοινωνική συνοχή, έχει δοθεί έµφαση όπως ξέρετε και στην υποστήριξη των οδικών αξόνων που υπάρχουν εκεί, δηλαδή η προέκταση της Εγνατίας Οδού ως την Αλβανία, καθώς και ο άξονας Φλώρινα-Νίκη, είναι δύο σηµαντικά έργα που τονώνουν το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον της περιοχής και ήδη έχουν ξεκινήσει εκ νέου,
ενώ θυµάστε ότι για πάρα πολλούς µήνες ήταν έργα, τα οποία
είχαν καθηλωθεί σε στασιµότητα.
Ξαναλέω ότι αν δοθεί δυνατότητα από το εθνικό αποθεµατικό,
θα το δούµε πάλι, αλλά να µην έχετε καµµία αµφιβολία για την
υποστήριξη στον κλάδο της γούνας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.37’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, ειδική
ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής µε θέµα: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
157 του Κ.τ.Β. και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

