ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7031
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Ν. Φούντα και Α. Βεσυρόπουλου, σελ. 7064
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας, το 1ο Γενικό Λύκειο
Σαλαµίνας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αναργύρων, το Γυµνάσιο
Αµφιπαγιτών Κέρκυρας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, σελ. 7051, 7058, 7061, 7064
4. Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σελ. 7049
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7051, 7059, 7061, 7064,
7065, 7066
6. Αποχώρηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Ρ. Μακρή, σελ. 7065
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 2521 έως 2590,
σελ. 7031 - 7034
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
7034 - 7047
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου 2014, σελ. 7048
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των µικρών και µεσαίων αγροτών στη
χώρα µας, σελ. 7049
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας, σελ. 7051
γ) προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i) σχετικά µε το νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σελ. 7053
ii) σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σελ. 7055
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό αθίγγανων στα
Μέγαρα Αττικής, σελ. 7058
ε) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
i) σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο τρόπο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας, σελ.
7059
ii) σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης
επένδυσης, σελ. 7064
στ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i) σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων
και την τόνωση της κτηµαταγοράς, σελ. 7061
ii) σχετικά µε την περίοδο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
Ελλάδας - Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για
τη φορολόγηση καταθέσεων, σελ. 7063
ζ) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
i) σχετικά µε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
που πέρασε η συγκυβέρνηση, µε την οποία περιστέλλεται το
δικαίωµα πληροφόρησης του κατηγορουµένου, σελ. 7066
ii) σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της Ρόδου, σελ. 7067

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 7031 - 7063
σελ. 7063 - 7069

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στις αγροτικές κινητοποιήσεις:
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 7049
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 7049
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7051, 7059, 7061
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 7064, 7065
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7065
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
σελ. 7061
ΣΚΟΡΔΑΣ Α. ,
σελ. 7061
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7064, 7065, 7066
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7059
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 7066, 7067, 7068, 7069
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 7055, 7056
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7057, 7063
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 7057, 7061, 7062, 7063
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 7052, 7053
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 7058, 7060
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7054, 7055, 7056, 7057
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 7067, 7068
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 7066, 7067
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. ,
σελ. 7063, 7064
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 7064, 7065
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 7062, 7063, 7064
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7065, 7066
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7058, 7059
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
σελ. 7057, 7059, 7060, 7061
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 7049, 7050, 7051
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ Φ. ,
σελ. 7051, 7052
ΣΚΟΡΔΑΣ Α. ,
σελ. 7060, 7061
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7053, 7054, 7055
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 7049, 7050, 7051

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 7 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-2-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΒ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 6
Φεβρουαρίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις.»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Χρήστο Κατσώνη,
Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό - Επικρατείας
2521) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις εταιρείες δηµοσκοπήσεων και στα γκάλοπ που γίνονται, τα οποία
σχηµατίζουν µια επίπλαστη εικόνα στο κοινό τους.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2522) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Ροδιάς και Ελαιώνα για παράνοµες αµµοληψίες αναδόχων εταιρειών από την
κοίτη του ποταµού «Κερυνίτη».
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΟικονοµικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων
2523) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δ/νση Β/θµιας Ε/κπσης Έδεσσας
του Νόµου Πέλλας αιτείται την παραχώρηση αυτοκινήτων για τις
ανάγκες των εργαστηριακών µαθηµάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου.
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2524) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών-ΕΟΑΕΝ εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για τα εξοντωτικά πρόστιµα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-

σίας των επιχειρήσεων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Οικονοµικών
2525) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ρήγµα
που έχει προκληθεί ανάµεσα στο ίδρυµα Σταυρόπουλου και το
Πανεπιστήµιο Πατρών.
Επικρατείας - Παιδείας και Θρησκευµάτων
2526) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόλυση της καθηγήτριας ιδιωτικού σχολείου η οποία συνέλαβε το
γιο του Αντώνη Σαµαρά να αντιγράφει.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2527) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Εξυγίανσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων αιτείται νέα ρύθµιση για την
αναστολή των εργοδοτικών εισφορών, προκειµένου να αποφευχθούν περαιτέρω δραµατικές συνέπειες για τους εργαζοµένους
και την εθνική οικονοµία.
Υγείας
2528) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Σερρών του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών διαµαρτύρεται για
τον επιπρόσθετο έλεγχο των οφειλοµένων προς τον ΕΟΠΠΥ από
ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και επισηµαίνει ενδεχόµενα προβλήµατα.
Οικονοµικών
2529) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν. Ηρακλείου επισηµαίνει την
ανάγκη µείωσης των φορολογικών προστίµων και αιτείται την
απόσυρση του νέου ποινολογίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2530) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την
επιχειρούµενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρωπίνου Δυναµικού και καταθέτει τους λόγους της αντίθεσής
της.
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2531) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών και την
αποζηµίωσή τους για τη σχινοκαρπία.
Υγείας
2532) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου επισηµαίνει την ανάγκη κάλυψης των κενών στο κέντρο υγείας Άνω
Βιάννου.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2533) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος ΣΕΔΗΚ-Δήµαρχος Ρεθύµνης και ο Πρόεδρος ΣΠΑΚΕ αιτούνται την ανασύσταση των
παραδοσιακών ελαιώνων Κρήτης µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων - Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη - Εσωτερικών
2534) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν δηµοσίευµα
εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους κινδύνους από την έλλειψη κυκλοφοριακής παιδείας των ποδηλατών στους ελληνικούς δρόµους.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2535) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αµφίπολης αιτείται την
εγκατάσταση φυλακίου Λιµενοφυλακής στο λιµένα της Αµφίπολης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2536) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η συνέλευση των εργαζοµένων στην εφηµερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» καταγγέλλει την εργοδοσία
της εφηµερίδας για απλήρωτες οφειλές, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η επιχειρηµατική της δραστηριότητα.
Υγείας - Εθνικής Άµυνας
2537) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο κρούσµα φυµατίωσης στο κέντρο νεοσυλλέκτων Αυλώνα.
Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2538) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάπλαση του πεδίου του Άρεως.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2539) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Β’
Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Οµοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος διαµαρτύρεται για τη νέα τροπολογία, η οποία περιορίζει
τη διάρκεια ανανέωσης των αδειών εργασίας από πέντε έτη σε
έξι µήνες.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2540) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα, η οποία διερευνά πιθανές ευθύνες για την
υψηλή τιµή προµήθειας φυσικού αερίου από τη «GAZPROM».
Υγείας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2541) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νηση του νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» να παραδώσει
τα στοιχεία που αφορούν τη χορήγηση αυξητικής ορµόνης.
Οικονοµικών - Εσωτερικών - Εξωτερικών - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2542) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε φήµες
σχετικά µε τη φερόµενη ως ερωµένη του κ. Μπουτάρη και ενασχόλησής της µε την προώθηση της περιοχής των Πρεσπών χρησιµοποιώντας κρατικά χρήµατα.
Εξωτερικών
2543) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε φηµολογούµενη στοχοποίηση Έλληνα πιλότου ως υπεύθυνου για το
θάνατο Τούρκου πιλότου σε αεροπορικό ατύχηµα.
Εξωτερικών
2544) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες για παράνοµη και προπαγανδιστική δράση Τούρκων
αξιωµατούχων στην περιοχή της Θράκης
Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Πολιτισµού και Αθλητισµού
2545) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην σκοπιµότητα της κατασκευής του γηπέδου της Μαλακάσας.
Υγείας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2546) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δυσχερή θέση συνταξιούχων οι οποίοι αδυνατούν να στηρίξουν
οικονοµικά τα άνεργα τέκνα και εγγόνια τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2547) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
αιτείται την ανακούφιση και αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος των αγροτών από την ακαρπία των ελαιοδέντρων που σηµειώθηκε φέτος.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2548) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα σοβαρά
προβλήµατα που παρουσιάζονται στην περιµετρική οδό της Αρχαίας Ολυµπίας.
Οικονοµικών
2549) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Κιάτου παραθέτει
τις προτάσεις του για το φορολογικό σύστηµα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2550) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
και ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα αιτούνται την αποκατάσταση της αδικίας µε την επαναπρόσληψη
τους και την κάλυψη των κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Νοµό Κρήτης.
Οικονοµικών - Πολιτισµού και Αθλητισµού - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2551) Ο Βουλευτής Νόµου Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών - Κινηµατογραφιστών αιτείται τη µείωση του συντελεστή
ΦΠΑ στο εισιτήριο του κινηµατογράφου.
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2552) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατό-
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µων µε Αναπηρία επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων και αιτείται την καταβολή του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους
ανεξαρτήτου ηλικιακού ορίου και την παράταση της καταβολής
αναπηρικών επιδοµάτων έως το τέλος του 2014.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2553) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Παρανεστίου Νοµού Δράµας επισηµαίνει την αναγκαιότητα υδροδότησης του κέντρου
φύλαξης λαθροµεταναστών στο πρώην στρατόπεδο Πανταζόπουλου.
Εσωτερικών
2554) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λαυρεωτικής επισηµαίνει
την ανάγκη της επιχορήγησης των δήµων µε συµπληρωµατικό
ποσό για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολείων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2555) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γεωργία Τσιρώνη και ο κ.
Τσιµόπουλος Παναγιώτης αιτούνται τη διόρθωση της καταχώρησης των προσόντων όλων των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε
διαθεσιµότητα.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2556) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σταυρινίδου Αµαλία αιτείται
την κατ’ εξαίρεση παραµονή της σε υπηρεσία µε την ιδιότητα του
σχολικού φύλακα.
Οικονοµικών - Ναυτιλίας και Αιγαίου
2557) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδος και η Ένωση Μονίµων και Δοκίµων Λιµενεργατών
ΟΛΠ καταγγέλλει την πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά µε την
πρόσληψη οικονοµικού ελεγκτή για την πώληση της πλειοψηφικής συµµετοχής της ΟΛΠ ΑΕ.
Οικονοµικών
2558) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία Οι Λογιστικοί Σύλλογοι Σύρου
και Τήνου, Μυκόνου, Θήρας, Νάξου, Αµοργού και µικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου διαµαρτύρονται για τον τρόπο επιβολής προστίµων βάσει του νέου φορολογικού νόµου 4174/2013.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2559) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
και ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών Δήµων Κρήτης επισηµαίνει σειρά θεµάτων
που σχετίζονται µε τη διάθεση ελαιολάδου στις επιχειρήσεις
εστίασης και τη λιανική αγορά.
Οικονοµικών
2560) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Συντονιστική Επιτροπή αµφισβητεί τις ιδιοκτησίες
της Άνω Ηλιούπολης του Δήµου Παύλου Μελά και αιτείται την
παραίτηση του δηµοσίου από τη διεκδίκηση των δύο κτηµάτων
(Ρέτσου και Κυψέλη).
Εσωτερικών - Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
2561) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Άνδρου και η πρόεδρος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήµου Άνδρου επισηµαίνουν τα δηµιουργούµενα προβλήµατα χρηµατοδότησης ενόψει
της ένταξης των ΝΠΙΔ (Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικών Δικαίου)
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στο σύστηµα Ενιαίας Αρχής Πληρωµής.
Εσωτερικών
2562) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Λαυρεωτικής επισηµαίνει την αδυναµία κάλυψης των αναγκών αγοράς πετρελαίου θέρµανσης από τις σχολικές επιτροπές µε τις τρέχουσες
τιµές του εµπορίου και τους διαθέσιµους πόρους.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2563) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πλατανιά αιτείται την
επέκταση και αναβάθµιση του Δηµοτικού Σταδίου Ταυρωνίτη.
Εσωτερικών - Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2564) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πλατανιά του Νοµού
Χανίων αιτείται την έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση για την αποκατάσταση ζηµιών από έκτακτες καιρικές συνθήκες, που έπληξαν
το δήµο.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2565) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής των συµµετεχόντων σε διαγωνισµούς της ΔΕΗ.
Εσωτερικών
2566) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η πρόεδρος της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήµου Χαλκιδέων επισηµαίνει το διαρκές
πρόβληµα της υποχρηµατoδότησης των Σχολικών Επιτροπών
του οικείου δήµου.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2567) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειακός Σύµβουλος
Πελοποννήσου Π.Ε Μεσσηνίας επισηµαίνει τις θέσεις του για το
έργο «Ολοκληρωµένη Διαχείριση Απορριµµάτων Περιφέρειας
Πελοποννήσου µε ΣΔΙΤ» ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη θέση «Καλλιρρόη» του Δήµου Οιχαλίας.
Υγείας - Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
2568) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων
για την Ψυχική Υγεία του Νοµού Σερρών αιτείται την ενίσχυσή
του από τους πόρους του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, προκειµένου να ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του έργου τους.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2569) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η κ. Ρέντζικα Καλλιόπη διαµαρτύρεται για την άδικη
µεταχείριση των µηχανικών που δεν ασκούν το επάγγελµά τους
από το ΤΣΜΕΔΕ.
Οικονοµικών
2570) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου αιτείται την
ανάγκη δανειοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις
τράπεζες, οι οποίες είναι σχεδόν στο σύνολό τους αρνητικές σε
χορήγηση δανείων.
Υγείας
2571) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του νοσοκοµείου του Ρεθύµνου, επισηµαίνοντας συγκεκριµένες ελλείψεις.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
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2572) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου της Καστοριάς αιτείται την επίλυση του προβλήµατος το οποίο έχει προκύψει από τη λανθασµένη µηχανογραφική εγγραφή ασφαλισµένων της περιοχής στον ΟΑΕΕ ως οφειλέτες.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2573) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ικαρίας διαµαρτύρεται για το κλείσιµο των παραρτηµάτων του ΙΚΑ
στην Ικαρία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
2574) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην απόφαση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου να προβεί σε δεύτερο κύµα απολύσεων, ενώ καταγγέλλει
αδιαφανή κριτήρια απολύσεων.
Τουρισµού - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
2575) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ,
Nοµού Αττικής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισµού καταγγέλλει τις
διαδικασίες βάσει των οποίων τίθενται σε διαθεσιµότητα συγκεκριµένες κατηγορίες υπαλλήλων του υπουργείου.
Οικονοµικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2576) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στα νέα φορολογικά µέτρα της κυβέρνησης και στις αντιδράσεις
των αγροτών.
Υγείας
2577) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία πραγµατοποίησης ακτινοθεραπειών καρκινοπαθών και τη
νέα απαίτηση υπογραφής από τον ίδιο τον υπουργό.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2578) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την επίλυση του ζητήµατος µε την
έκδοση και τον ανεφοδιασµό ανεπαρκούς αριθµού δελτίων µετακίνησης ΑΜΕΑ.
Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2579) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ακριβή τιµή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Οικονοµικών - Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2580) Η Βουλευτής Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Σόφης Γεώργιος διαµαρτύρεται για
τη βεβαίωση οφειλής των τελών κυκλοφορίας από τη ΔΟΗ Άρτας
και επισηµαίνει το γεγονός ότι τα είχε ήδη καταβάλλει.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2581) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συν/σµός Κλένιας Νοµού Κορινθίας αιτείται την αποζηµίωση των παραγωγών αχλαδιών µετά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από προσβολή της παραγωγής τους από βακτήριο.
Εσωτερικών
2582) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο σύστηµα των κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2583) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων διαµαρτύρεται για την απόφαση αύξησης των διοδίων στο εθνικό οδικό δίκτυο.
Εθνικής Άµυνας - Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
- Οικονοµικών
2584) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κορινθίων του Νοµού Κορινθίας
γνωστοποιεί την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
την παραχώρηση του στρατοπέδου 6ου ΣΠ και του Πεδίου
Βολής στο Δήµο Κορινθίων για την αξιοποίησή του.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2585) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου παραθέτει επιχειρήµατα για τη διατήρηση σε ισχύ του νόµου της
ενιαίας τιµής των βιβλίων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Οικονοµικών
2586) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Στιµάγκας παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε την φορολόγηση, την
ασφάλιση και τα δάνεια των αγροτών.
Υγείας
2587) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρµακείο Βύρωνα καταγγέλλει θέσπιση υποχρέωσης καταβολής
χρηµατικού ποσού για κάθε ηµέρα νοσηλείας στο νοσοκοµείο
«ΝΙΜΙΤΣ».
Οικονοµικών
2588) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Κορίνθου παραθέτει τις προτάσεις του για το φορολογικό σύστηµα
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Οικονοµικών
2589) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ξυλοκάστρου Νοµού Κορινθίας αιτείται τη διατήρηση του υποκαταστήµατος ΙΚΑ στο Κιάτο και του παραρτήµατος ΙΚΑ στο
Ξυλόκαστρο.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2590) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταστροφή του φάρου στο λιµάνι του Πειραιά από πρόσκρουση
πλοίου σε αυτό.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 181/25-07-2013 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Τατσόπουλου Πέτρου-Γεωργίου, Ξανθό Ανδρέα, Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Κουράκη Αναστασίου (Τάσου), Καφαντάρη Χαρούλας (Χαράς) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1789 /31-12-2013 έγγραφο
από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 352/31-07-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πετράκου Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2003/31-12-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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3. Στην µε αριθµό 438/01-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γάκη Δηµήτριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1865/31-12-2013 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 2996/22-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Δερµιτζάκη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1115 ΓΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1001045/31-12-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5. Στην µε αριθµό 3811/14-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ,6/
247/οικ.24249 /31-12-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 3928/19-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καραθανασόπουλου Νικολάου, Κατσώτη Χρήστου και
Παφίλη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/615/31-12-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου η ακόλουθη
απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’ - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

7. Στην µε αριθµό 4124/22-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Συρµαλένιου Νικολάου, Δρίτσα και Θεοδώρου δόθηκε µε

«
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το υπ’ αριθµ. 6611/622/31-12-2013 έγγραφο από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8. Στην µε αριθµό 4754/10-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καπερνάρου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 199837/ΙΗ ΕΞ

«

/31-12-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των
επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 523/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα έργα ανάδειξης του Ιερού Βράχου του Πανός.
2. Η µε αριθµό 513/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση µεγάλων
αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων.
3. Η µε αριθµό 517/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε
τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 524/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη προς
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
2. Η µε αριθµό 514/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Διακάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και λειτουργικού µηχανισµού
για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου.
3. Η µε αριθµό 518/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και της Δικαστικής Απόφασης από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 508/12/4-2-επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των µικρών και µεσαίων αγροτών στη χώρα µας.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Υπουργέ, παίρνουµε υπ’ όψιν και τις χθεσινές εξαγγελίες της Κυβέρνησης. Κατά τη γνώµη µας είναι ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνηµα, επειδή η Κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι
εύκολο να πιάσει τα µπλόκα της αγροτιάς και γενικότερα και
τους αγρότες που δεν είναι στα µπλόκα. Όλη αυτή η ιστορία συνδυάζεται µε πολύ µεγάλους εκβιασµούς που ασκούνται από παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στα µπλόκα,
για να διαλυθούν και να αποχωρήσουν οι αγρότες. Δεν θα χρειάζονταν οι εκβιασµοί, αν οι εξαγγελίες σας κάλυπταν -εν πάση
περιπτώσει- κι ένα µέρος των πραγµατικών αναγκών της αγροτιάς.
Γιατί τις λέµε «προπαγανδιστικό πυροτέχνηµα»: Κατ’ αρχάς,
τα αιτήµατα που έχουν τα µπλόκα, δεν είναι µόνο το φορολογικό.
Βεβαίως, είναι και αυτό. Διότι όταν το εισόδηµά σου πέφτει και
αναβαίνουν οι φόροι, εξελίσσεται σε ένα κύριο πρόβληµα. Αλλά
η αγροτιά προβάλλει ουσιαστικά αιτήµατα που έχουν σχέση µε
τη µείωση του κόστους παραγωγής.
Να πάρουµε ένα παράδειγµα; Το ενεργειακό κόστος στα
αγροτικά προϊόντα, τη φυτική και γενικότερα την παραγωγή,
είναι τροµερό, έχει πολλαπλασιαστεί. Έχουν πολλαπλασιαστεί
όλα τα άλλα. Κι αν για έναν χρόνο πέφτει κάπου λίγο η τιµή, πάλι
το κόστος -είτε µιλάµε για ζωοτροφές είτε µιλάµε για τα λιπάσµατα είτε για τα άλλα καλλιεργητικά εφόδια- είναι πάρα πολύ
υψηλό.
Επίσης, υπάρχει το θέµα της αύξησης του φόρου προστιθέµενης αξίας σε ό,τι έχει σχέση µε τα εφόδια και την αγροτική παραγωγή. Ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Δεύτερον, η αγροτιά έχει πρόβληµα κόστους, άλλα έχει και
πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων. Αυτά πάνε µαζί. Και οξύνεται
το ζήτηµα µε τις ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Να σας πω ένα παράδειγµα: Η βιοµηχανία ζάχαρης που υπάρχει -αυτή που έχει αποµείνει στην Ελλάδα- αγοράζει σε τόσο χαµηλή τιµή τα τεύτλα, που δεν παράγουν οι τευτλοπαραγωγοί.
Πώς θα παράγουν; Δεν τους συµφέρει.
Εποµένως τα µέτρα τα οποία πήρατε, να αυξήσετε, για παράδειγµα, τον τζίρο από 10.000 σε 15.000 κ.λπ., την ίδια ώρα που
φορολογείται από το πρώτο ευρώ µε 13% ο αγρότης, είναι εµπαιγµός, ή αυτό που τους λέτε, «Ε, θα σπάσουµε µισά-µισά τα
έσοδα και τα έξοδα, άλλα θα τα δίνετε κάθε µήνα, τις αποδείξεις
και άλλα κάθε χρόνο, έτσι και αλλιώς φοροτεχνικός θα υπάρχει,
θα χρειάζεται».
Εµείς έχουµε συγκεκριµένες θέσεις για τα προβλήµατα αυτά.
Οι 40.000 µεικτό εισόδηµα για την αγροτιά, στο χέρι για τον
αγρότη µπορεί να είναι και κάτω από 20.000 τον χρόνο. Αν πάρουµε και τις 15.000 που βάζετε σαν όριο, το πραγµατικό εισόδηµα του αγρότη -αυτός που έχει µεικτό εισόδηµα 15.000- πόσο
είναι; Έξι, επτά, πέντε; Ακόµα και δύο, δυόµισι µπορεί να είναι
για ορισµένα προϊόντα.
Γι’ αυτό λέµε ότι είναι ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνηµα. Και
το κάνετε κάθε φορά που υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις.
Αποµονώνετε ένα ζήτηµα, όπως κάνετε µε τα καύσιµα και το πετρέλαιο. Μειώνετε λίγο την τιµή.
Αυτήν τη στιγµή αυτό που αντιµετωπίζει η αγροτιά είναι όλα
τα χαράτσια που τα έχει όλος ο λαός, τις επιπτώσεις στην υγεία,
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στην παιδεία και σε όλα τα ζητήµατα, που τις έχει όλος ο λαός
και τους προσθέτετε αυτήν τη στιγµή και νέους φόρους.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι το κόστος παραγωγής µένει
υψηλό και η διάθεση των προϊόντων υπολείπεται.
Αυτή η πολιτική έχει να κάνει και µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την πολιτική που ακολουθείται επί χρόνια στην Ελλάδα.
Γι’ αυτό εµείς απορρίπτουµε τα µέτρα τα οποία προτείνετε και
επιµένουµε στο πακέτο που προβάλλεται από τα µπλόκα. Δεν καταθέτουµε αυτήν τη στιγµή τη συνολική πρόταση του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Για να τελειώσω, όµως, και τα απλά αµυντικά αιτήµατα σήµερα
είναι πολύ διαφορετικά από τα αµυντικά αιτήµατα που έβαζε
µπροστά η αγροτιά πριν από πέντε, δέκα και δεκαπέντε χρόνια.
Ένα µεγάλο µέρος της αγροτιάς αντιµετωπίζει ζήτηµα επιβίωσης. Δεν επιδιώκουν τη βελτίωση του εισοδήµατος.
Αυτά, λοιπόν, που φέρνετε εδώ δεν απαντάνε στο ζήτηµα της
επιβίωσης. Δεν είµαστε έστω είκοσι χρόνια πριν, όπου ένα µέτρο
οποιασδήποτε κυβέρνησης, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας
Δηµοκρατίας, µπορούσε να βελτιώσει ή να συγκρατήσει το βιοτικό επίπεδο. Εδώ, ένα µεγάλο µέρος της αγροτιάς είναι στον
πάτο. Και κάποιοι που δεν είναι σήµερα στον πάτο, θα είναι τα
επόµενα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Παπαρήγα, για την ερώτησή σας,
γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουµε κάποια ζητήµατα,
παρά το γεγονός ότι πρόσφατα µε αφορµή τη συζήτηση ενός
µεγάλου νοµοσχεδίου-πολυνοµοσχεδίου ουσιαστικά- του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είχαµε την ευκαιρία
τόσο στην επιτροπή, σε επτά συνεδριάσεις, όσο και στην Ολοµέλεια, σε τρεις συνεδριάσεις και µε τα µέλη της Κοινοβουλευτικής
σας Οµάδας να συζητήσουµε εκτεταµένα πολλά από τα θέµατα
που αναφέρατε.
Επειδή, όµως, εστιάσατε σε κάτι, θα µου επιτρέψετε να αρχίσω
την οµιλία µου από αυτό.
Το γεγονός ότι ορισµένα από τα αιτήµατα των αγροτών στις
κινητοποιήσεις τους αφαιρέθηκαν από τη λίστα των αιτηµάτων
και περιορίστηκαν περισσότερο στο θέµα της τήρησης των
στοιχείων εσόδων-εξόδων, είναι αποτέλεσµα του ότι πολλά από
αυτά τα αιτήµατα αντιµετωπίστηκαν.
Για παράδειγµα, δεν ήταν αίτηµα και των δικών σας Βουλευτών και των γεωργών να ρυθµιστούν τα κόκκινα δάνεια που είχαν
µείνει στην παλαιά ΑΤΕ – γι’ αυτό ήταν και κόκκινα- τα οποία
είχαν µείνει στον εκκαθαριστή, δηλαδή στο ελληνικό κράτος;
Και µου κάνει εντύπωση που στην ερώτησή σας αναφέρετε ότι
µε τον τρόπο αυτό ρυθµίζονται χρήµατα και οικόπεδα και
χωράφια, τα οποία βοηθούν την τράπεζα. Ο εκκαθαριστής δεν
έχει σχέση µε την τράπεζα.
Εξήγησα και τότε στις συζητήσεις αυτές ότι το 20% των
παλαιών δανείων είχαν µείνει στην παλαιά ΑΤΕ, που είναι υπό
εκκαθάριση, ως µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Και, µάλιστα, όπως
είπα, είχαν προστεθεί και πολλά χρήµατα από ανατοκισµούς και
από ψηλά επιτόκια δανεισµού τότε.
Παράλληλα, υπήρχε το πρόβληµα της υπερυποθήκευσης
παγίων των γεωργών, και ιδιαίτερα των χωραφιών, ένεκα αυτών
των δανείων. Αυτό ήταν αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η παλαιά
ΑΤΕ δεν είχε την υποχρέωση να πληρώνει υποθήκες, κατά συνέπεια υποθήκευε µεγάλες εκτάσεις, επειδή δεν τεµαχίζονταν τα
χωράφια.
Οι ίδιοι οι αγρότες ζητούσαν να το ρυθµίσουµε αυτό, διότι
υπάρχουν µισό εκατοµµύριο στρέµµατα υπερυποθηκευµένα
στον εκκαθαριστή, τα οποία δεν µπορούν να µπουν στα σχέδια
βελτίωσης. Συνεπώς οι αγρότες δεν µπορούν να πάρουν άλλα
δάνεια, ούτε να µεταβιβάσουν τα στρέµµατα στα παιδιά τους.
Και παράλληλα υπάρχει και µια σειρά άλλων τέτοιων προβληµάτων.
Αυτό ρυθµίσαµε. Γι’ αυτό έφυγε από τη λίστα των αιτηµάτων
των γεωργών. Επειδή το ικανοποιήσαµε.
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Έρχοµαι στο θέµα στο οποίο αναφερθήκατε ιδιαίτερα, στα
στοιχεία εσόδων-εξόδων. Τίποτα από όσα έχουµε µέσα, δεν είναι
έξω από τα αιτήµατα των γεωργών. Οι ίδιοι οι γεωργοί το έλεγαν.
Και εµείς σε πάρα πολλές περιπτώσεις τονίζαµε στο Υπουργείο
Οικονοµικών και στις συζητήσεις ότι το µοντέλο που έχει κατά
νου –και είναι έµπειρο το Υπουργείο Οικονοµικών- για τον τρόπο
που τηρούνται τα στοιχεία αυτά σε εµπορικές ή άλλες βιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις, τώρα που µεταφέρεται στο γεωργικό
παραγωγικό σύστηµα, δεν µπορεί να µεταφερθεί αυτόµατα. Έχει
ιδιαιτερότητες η αγροτική εκµετάλλευση. Έχει ιδιαιτερότητες η
αγροτική παραγωγή.
Δεν είναι καθηµερινά τα στοιχεία των εσόδων και των εξόδων.
Ένας γεωργός, για παράδειγµα, µπορεί για πέντε ή δέκα µήνες
να οργώνει, να καλλιεργεί, να τσαπίζει, να ψεκάζει, να λιπαίνει
κ.λπ. και στο τέλος του Οκτωβρίου-Νοεµβρίου µε τη σοδειά του
θα δει ένα εισόδηµα. Ποιο είναι το νόηµα να πηγαίνει κάθε µήνα
να τηρεί χαρτιά; Στην ουσία µόνο έξοδα θα έχει µέσα.
Γι’ αυτό ζητούσαν την απλούστευση αυτή και µάλιστα είναι µεγάλη απλούστευση. Μη µειώνετε την προσπάθεια αυτή. Είναι µεγάλη απλούστευση να απαλλαγεί ο αγρότης από την τήρηση των
βιβλίων, να τρέχει στους λογιστές κ.λπ. Αυτό δεν µας ζήταγαν οι
αγρότες; Αυτό κάναµε. Δεν χαρίζουµε κάτι.
Το ότι ανέβηκε το όριο –ζητούσαν 20.000 και το Υπουργείο Οικονοµικών είχε προκρίνει το 10 και βρέθηκε µια λύση στο ενδιάµεσο- δεν λέει τίποτα. Έτσι όπως γίνεται τώρα η ρύθµιση των εσόδων και των εξόδων τους και τα στοιχεία, ουσιαστικά στο
τέλος του έτους κάποιος θα πάει µε τα στοιχεία του και θα πει
«αυτές ήταν οι δαπάνες µου, αυτά είναι τα έσοδά µου, ας δούµε
πώς θα φορολογηθώ κ.λπ.».
Επίσης, µειώθηκε η παρακράτηση του φόρου από το 50 στο
µισό σχεδόν, δηλαδή στο 27,5 και αυτό ήταν αίτηµά τους. Δηµιουργήθηκε πολύ µεγάλη δυσκολία. Εµείς πήραµε από το χέρι τις
οµάδες και τους συνεταιρισµούς που είναι υγιείς και τους πήγαµε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
Δείτε την ιδιαιτερότητα των αγροτών που ανήκουν σε οµάδα.
Αυτός δεν πουλάει τη σοδειά του σε έµπορο, δίνει τη σοδειά του
στην οµάδα του, έτσι ώστε όλοι οι ροδακινοπαραγωγοί της οµάδας να έχουν τη µεγάλη ποσότητα. Η οµάδα το καθαρίζει, το συσκευάζει, το διακινεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
έχετε την καλοσύνη, ας ακούσουµε και την κ. Παπαρήγα και θα
επανέλθετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό µόνο
θέλω.
Εποµένως δεν έχει διαχείριση του δικού του ΦΠΑ ο αγρότης.
Για λογαριασµό όλης της οµάδας, αυτής της συλλογικής προσπάθειας, το διαχειρίζεται η οµάδα. Αυτό µας ζήταγαν. Αυτό
κάνει η ρύθµιση.
Ζητώ συγγνώµη για τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Παπαρήγα έχει
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η πρακτική
της Κυβέρνησης είναι η συνήθης, αυτή που ζούµε εδώ και είκοσι
χρόνια. Κάνετε επιλογή ενός αιτήµατος και –αν θέλετε- του πιο
ανώδυνου, όπως είναι η τήρηση του βιβλίου εσόδων-εξόδων, αν
θα είναι κάθε µήνα, αν θα είναι στο τέλος της χρονιάς κ.λπ.. Είναι
αίτηµα, ήταν αίτηµα, δεν το αγνοούµε αυτό. Αλλά κάνετε την επιλογή ενός-δύο αιτηµάτων για να απωθήσετε, για να αρνηθείτε
τα πιο ουσιαστικά αιτήµατα που έχουν σχέση µε την επιβίωση
της αγροτιάς, µε τη βελτίωση του εισοδήµατός τους, µε την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν πολλαπλασιαστεί σήµερα και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης.
Είπατε ότι ρυθµίζετε τα χρέη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι
καινούργιο. Ήταν ένα ζήτηµα που ξεκίνησε µε τη λεγόµενη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Αγροτικής Τράπεζας. Τους κεφαλαιοποιηµένους τόκους, όµως, τους αφήσατε. Εγώ σας λέω
το εξής πράγµα: Ωραία, γίνεται µία ρύθµιση. Όµως, για κάνετε
έναν συσχετισµό: Το 50% της αγροτιάς δεν ασφαλίζεται, δεν έχει
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να πληρώσει ασφάλιστρα. Είναι δυνατόν να πληρώσει; Έχει φθάσει σε ένα σηµείο ένα µέρος της αγροτιάς -δεν λέω ότι είναι το
100%, αλλά είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος- που δεν µπορεί να
πληρώνει ούτε την ασφάλισή της. Θα µπορεί να πληρώνει τα
ρυθµισµένα χρέη; Στο βάθος, εφόσον δεν µπορέσει να τα πληρώσει, θα του πάρουν το χωράφι.
Λέτε ότι το ρυθµίσαµε. Έχετε ρωτήσει; Εγώ σας λέω καθαρά
ότι όχι µόνο η αγροτιά αλλά και ένα µεγάλο µέρος δανείων που
ρυθµίζονται και χρεών δεν µπορείς να τα πληρώσεις. Όταν λέµε
εξαθλίωση, αυτό εννοούµε. Δεν εννοούµε κάποιον που είχε ένα
υψηλό εισόδηµα, έγινε το εισόδηµα µεσαίο και εποµένως µε τη
ρύθµιση κάτι µπορεί να κάνει. Μιλάµε τώρα για ανθρώπους, οι
οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονται στην απελπισία, που δεν τους
συµφέρει να παράγουν.
Εποµένως έχουµε απόλυτο δίκιο, όταν λέµε ότι είναι κυριολεκτικά ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνηµα. Άλλωστε, αυτή είναι
και η πρακτική των κυβερνήσεων αυτού του προσανατολισµού:
Βάζεις δεκαπέντε µέτρα και λες «ανάλογα µε την πίεση που θα
γίνει, θα αφαιρέσω ένα-δύο, έχω και τέτοια περιθώρια». Έτσι, κάνετε τέτοιες ρυθµίσεις
Εµείς ξαναλέµε ότι είναι µεγάλο το ζήτηµα των προβληµάτων
της αγροτιάς. Μπορεί, αν θέλετε, το φορολογικό να είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει, αλλά είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το πρόβληµα. Ούτε το φορολογικό αντιµετωπίζεται και όλα τα άλλα
µένουν απείραχτα και σε µία φοβερή κατάσταση.
Και, τέλος, παρακολουθούµε και ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι
σήµερα έχει κερδίσει έδαφος η ιδέα για επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή. Για δείτε τώρα τα µέτρα που παίρνετε ποιους
ευνοούν και τι συγκέντρωση έχει γίνει. Έχει γίνει η συγκέντρωση
στον χώρο της κτηνοτροφίας. Παραδείγµατος χάριν, χτυπάτε
ορισµένα καρτέλ που λέτε στη γαλακτοβιοµηχανία, αλλά ενισχύετε άλλο καρτέλ. Και δεν λέω ότι το ενισχύετε µε την έννοια
της φιλίας ή της µίζας ή της διαπλοκής λόγω διαφθοράς. Αυτή
είναι η τάση σήµερα, να γίνεται συγκέντρωση σε λιγότερα χέρια.
Άρα τέτοια µέτρα θα πάρετε για όλους τους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας, αλλά αυτά συνδυάζονται κυριολεκτικά µε το
ξεκλήρισµα ενός µεγάλου µέρους της αγροτιάς και όχι µε την
επιβίωσή του. Και οι οµάδες παραγωγών ή ένα µεγάλο µέρος της
αγροτιάς βρίσκεται κάτω από την πίεση των εµποροβιοµηχάνων.
Ό,τι κι αν έχουν, ντοµάτες, πορτοκάλια, καρπούζια, τους τα παίρνουν σε µία τιµή που δεν τους συµφέρει να κάνουν παραγωγή.
Αυτό δεν είναι πρόβληµα; Να σας πω ότι δεν θα σταµατήσει η
παραγωγή στην Ελλάδα. Θα συνεχιστεί, αλλά από λίγους. Οι
άλλοι τι θα γίνουν; Και δεν είναι η εποχή που έφευγαν για τη Γερµανία στις αγορές ούτε που έρχονταν στην αναπτυσσόµενη βιοµηχανική Ελλάδα να βρουν θέσεις εργασίας. Τι θα γίνει;
Εδώ η ανεργία θα αυξηθεί. Να µη σας πω ότι αυξήσατε τα όρια
συνταξιοδότησης. Κάποιοι ήταν έτοιµοι να βγουν στη σύνταξη
στα εξήντα πέντε, γιατί οι αγροτικές δουλειές είναι αρκετά σκληρές, παρά το ότι έχει γίνει µια εκµηχάνιση, αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες, σταµάτησαν την παραγωγή γιατί δεν τους
συνέφερε και τώρα τους παρατείνετε ακόµα δύο χρόνια. Νοµίζετε ότι µπορούν να πληρώνουν; Δεν µιλάµε για τους αγρότες
που µπορούν να επιβιώσουν. Κάποιοι θα επιβιώσουν, βεβαίως.
Με αυτήν την έννοια να σας πω ότι εδώ θα µετρηθεί και κάτι
άλλο, το πόσο µπορεί ένα σηµαντικό µέρος της αγροτιάς να γίνεται αντικείµενο κοροϊδίας και επιλεκτικών µέτρων µε την παραπλάνηση ότι µε αυτά τα µέτρα βελτιώνεται η θέση τους και
αύριο θα δουν κάτι καλύτερο. Τέλειωσε εκείνη η εποχή που µε
δύο µικροβελτιώσεις κλείνατε τα στόµατα και σταµατούσε η δυσαρέσκεια της αγροτιάς. Τώρα είναι πολύ πιο έµπειρη η αγροτιά.
Επιπλέον, πρέπει να σταµατήσουν οι εκβιασµοί στα µπλόκα.
Ξέρετε τι γίνεται στα µπλόκα; Εκβιάζονται οι άνθρωποι του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν, έχουν µείνει ή ήταν, δεν µας ενδιαφέρει, γιατί δεν
παίρνουµε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων. Υπάρχουν τέτοιοι εκβιασµοί και τέτοια τροµολαγνεία που δεν ξέρω τι γίνεται
εκεί. Μπορεί να µη στείλατε τα ΜΑΤ ακόµα, τα στείλατε κιόλας,
σε δυο-τρία µέρη χτύπησαν, µπορεί να µην έγινε το ξεφούσκωµα
στα λάστιχα, αλλά αυτό είναι το χειρότερο. Είναι φοβεροί αυτοί
οι εκβιασµοί και από χθες και προχθές έχουν ενδυναµώσει. Μπο-
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ρεί εσείς προσωπικά να µην έχετε υπ’ όψιν, αλλά µη νοµίζετε ότι
εµείς δεν ξέρουµε τι γίνεται. Κάπου εκεί είµαστε κι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, θίγετε πολλά θέµατα. Θα τα πάρω ένα-ένα και
θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις. Σας εγγυώµαι όµως ότι
προσωπικά δεν θέλω να πιστεύετε αν κάποιος πει ότι εγώ πήρα
κάποιον τηλέφωνο και στον εκβίασα στις διαµαρτυρίες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ σέβοµαι τους αγώνες των αγροτών, όπως
και των εργαζοµένων και πιστεύω ότι κανένας αγώνας δεν πάει
τζάµπα. Το βλέπουµε και από το αποτέλεσµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ένα απέραντο αγροτοδικείο είναι η
Ελλάδα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας είπα ότι ο διάλογος αυτός ήταν µονίµως
ανοιχτός. Δέχτηκα και την ΠΑΣΥ στο γραφείο µου για αρκετές
ώρες, συζήτησα µε τον κ. Μπούτα. Ακούµε τι λένε οι αγρότες,
γιατί σας είπα ότι και αυτοί και το Υπουργείο έχουν εµπειρίες που
θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο πώς θα µπορούσε να γίνει
αυτή η τοµή, γιατί πρόκειται περί τοµής να ξεκαθαρίσουµε τα
στοιχεία των εσόδων-εξόδων. Είναι ένα εργαλείο που δεν πρέπει
να το υποβαθµίζουµε, γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήµατα,
τα οποία ήταν προβλήµατα που οι ίδιοι οι αγρότες δέχονται.
Γιατί; Αυτοί δεν φώναζαν για τις ελληνοποιήσεις; Αυτοί δεν φώναζαν «σταµατήστε τα εικονικά και τα πλαστά τιµολόγια», όπου
κάποιος µε ένα στρέµµα που θα µπορούσε να δώσει, ας πούµε,
ένα τόνο κρεµµύδια, µας έφερνε ένα τιµολόγιο εκατό τόνων και
δεν το έλεγχε κανένας και µε τον τρόπο αυτό είχε ελληνοποιήσει
ενενήντα εννιά τόνους;
Ποιος υποφέρει από αυτόν τον αθέµιτο ανταγωνισµό; Πρώτα
ο αγρότης, στη συνέχεια ο καταναλωτής, έπειτα εµείς όλοι, γιατί
µε αυτό το εικονικό τιµολόγιο πήγαινε κάποιος αγρότης στην
εφορία και αντί να πάρει 100.000 ή 20.000 ή 10.000 ευρώ ΦΠΑ,
έπαιρνε επιστροφή ΦΠΑ 2.500.000 ευρώ. Δεν πρέπει να σταµατήσει κάποια στιγµή αυτή η ιστορία;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Tους κάνετε
άλλοθι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν πρέπει να σταµατήσουµε αυτό το παρελθόν;
Είναι δύσκολο ως εργαλείο, θα δυσκολευτούν να το εφαρµόσουν, προσπαθούµε να το απλουστεύσουµε όσο µπορούµε. Πρέπει, όµως, να το λύσουµε.
Πήγαινε ένας έµπορος και αγόραζε από τον γεωργό ντοµάτες
και του έλεγε «αντί να γράψεις 1 ευρώ που αγόρασα τις ντοµάτες
σου, γράψε 2 ευρώ». Άνετα το έγραφε ο γεωργός, διότι θα είχε
και κέρδος µε την επιστροφή του ΦΠΑ. Έλα, όµως, που µε αυτά
τα 2 ευρώ πήγαινε στον παρακάτω κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή
στον έµπορο, στο σούπερ µάρκετ και έλεγε «εγώ 2 ευρώ τα αγόρασα, λογικό είναι να τα πουλήσω 3 ευρώ, για να βγάλω και εγώ
κάτι». Δεν φωνάζαµε όλοι «να, η γιγάντια ψαλίδα ανάµεσα στον
πρωτογενή τοµέα και τον καταναλωτή»; Αυτού του πράγµατος
ήταν αποτέλεσµα.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα θέµατα που θίξατε, έχει ειπωθεί
ξανά από τους Βουλευτές σας ότι οι αγρότες εγκαταλείπουν, ζορίζονται. Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι περνούν δύσκολες στιγµές
και οι αγρότες. Όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής ζορίζονται και
ο εργάτης και ο µισθωτός και εγώ και ο καθηγητής πανεπιστηµίου. Όλοι περνούν ζόρια. Δεν λέει κανείς όχι σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, εµείς προσπαθούµε να βοηθήσουµε προς αυτήν την
κατεύθυνση όσο µπορούµε και δεν δέχοµαι ότι εγκαταλείπονται
τα πάντα. Φαίνεται αν έχουν εγκαταλειφθεί τα πάντα. Αν εγκατέλειψαν –ας πούµε- τα χωράφια τους οι βαµβακοπαραγωγοί –το
είπα και στους Βουλευτές σας απαντώντας στην ερώτηση του κ.
Μωραΐτη- πώς είχε φέτος ρεκόρ αποδόσεων η γεωργία µας στο
βαµβάκι; Πώς έπιασαν αυτά τα χωράφια τριακόσια είκοσι δύο
κιλά µέση στρεµµατική απόδοση, αφού τα εγκατέλειψαν; Πώς
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αυξήθηκαν οι εξαγωγές των αγροτικών µας προϊόντων; Ειδικά τα
φρούτα και τα λαχανικά πήγαν περίπου 24% µε 26% κατά περίπτωση –και κάποια 28%- πάνω οι εξαγωγές µας. Τι εξάγαµε;
Άδεια τελάρα εξάγαµε, αφού εγκατέλειψαν τους οπωρώνες οι
αγρότες; Δεν είναι ακριβές αυτό.
Αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες, αντιλαµβάνοµαι το υψηλό κόστος που τους δηµιουργεί προβλήµατα. Προσπαθούµε να τους
βοηθήσουµε όσο µπορούµε. Γι’ αυτό προσπαθήσαµε και δώσαµε
και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, για να απαλύνουµε αυτό το κόστος της ενέργειας. Θα κάνουµε και άλλα, ό,τι µπορούµε. Λειτουργούµε στο επίπεδο του
εφικτού και το κάνουµε γιατί θέλουµε να υποστηρίξουµε τη γεωργία. Δεν ήταν τυχαίο που από αυτό το Βήµα είπαµε ότι αν
κάπου µπορεί να πατήσει -και να πατήσει στερεά η ανάπτυξή
µας- είναι αυτός ο παραγωγικός τοµέας. Σήµερα ό,τι είναι παραγωγικό είναι βιώσιµα αναπτυξιακό µακροχρόνια.
Φυσικά, συµµερίζοµαι απόλυτα ότι η ανεργία είναι ένα από τα
πιο οξυµµένα κοινωνικά µας προβλήµατα. Γι’ αυτό κάνουµε τόση
προσπάθεια, πιστεύοντας ότι ο τοµέας της γεωργίας είναι πραγµατικά ένας τοµέας που θα µπορούσε να δώσει απασχόληση όχι
µόνο χειρωνακτική αναγκαστικά, αλλά να δώσει διέξοδο δηµιουργικότητας σε ένα σωρό νέα παιδιά.
Πιστέψτε µε ότι οι άνθρωποι γυρίζουν στον παραγωγικό τοµέα
παρά τις δυσκολίες που γνωρίζουν ότι θα αντιµετωπίσουν και
ακούν. Γυρίζουν, επίσης, νέοι µορφωµένοι, νέοι που είναι εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο.
Δείτε, για παράδειγµα, πριν λίγες µέρες, προχθές έκλεισε η
«AGROTICA», µια κλαδική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε
τόσο κόσµο όσο δεν είχε ποτέ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αυτό τι σηµαίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, τελειώνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει η αγωνία των ανθρώπων, υπάρχει όµως και βούληση
να δραστηριοποιηθούν σε ένα παραγωγικό κοµµάτι και µε τον
τρόπο αυτό να βοηθήσουν την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα της
ανάπτυξης αυτού του τόπου. Και εµείς τους βοηθάµε όσο µπορούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία πενήντα
επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από
το 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε µία ανοχή χρόνου στην
πρώτη ερώτηση, διότι ήταν µία ερώτηση Προέδρου Κοινοβουλευτικής Οµάδας προς τον Πρωθυπουργό. Όµως, σήµερα
έχουµε τη χαρά να έχουµε έντεκα ερωτήσεις, το οποίο είναι πολύ
ευχάριστο γεγονός, ευχάριστο µε την έννοια ότι έτσι θα έπρεπε
να είναι πάντα, αλλά δεν συµβαίνει πάντα.
Όµως θα παρακαλέσω να είµαστε πολύ συνεπείς στο χρόνο,
για να µπορέσουµε να διεκπεραιώσουµε το πρόγραµµα αυτό
στην ώρα που πρέπει.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 521/4-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την
ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού
κρουαζιέρας.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Κυρία Πατριανάκου, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφορµή της σηµερινής ερώτησης είναι η δηµοσίευση του τροποποιηµένου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού για τον τουρισµό, από τον οποίο όσον αφορά τα τουριστικά αναπτυγµένα και
αναπτυσσόµενα νησιά λείπει η Ελαφόνησος, από τον τουρισµό
µε σκάφη αναψυχής και πύκνωση τουριστικού δικτύου λιµανιών
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σε κόλπους λείπει ο Λακωνικός Κόλπος, ο οποίος έχει είκοσι αγκυροβόλια και λιµάνια, ενώ συµπεριλαµβάνεται ο Αργολικός Κόλπος που έχει µόνο πέντε και από τον τουρισµό κρουαζιέρας
λείπει το λιµάνι του Γυθείου και της Μονεµβασιάς.
Μάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ή µπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν µεγάλα κρουαζιερόπλοια.
Αναφέρονται συνολικά δεκαπέντε λιµένες, εκ των οποίων τα δέκα
λιµάνια είναι µεγαλύτερης επισκεψιµότητας -και ορθά συµπεριλαµβάνονται στη λίστα- από το λιµάνι του Γυθείου, όπως εµφανίζεται στη λίστα της Ένωσης Λιµένων Ελλάδας, µε στοιχεία
κρουαζιέρας που δηµοσιοποιήθηκαν για το 2013 στο σύνολο της
χώρας στις 31-1-2014.
Σύµφωνα µε αυτήν τη λίστα, κύριε Υπουργέ, η Κεφαλλονιά,
που βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας απουσιάζει εντελώς,
όπως και το Γύθειο, που βρίσκεται στη δωδέκατη θέση, και συµπεριλαµβάνεται ο Βόλος που βρίσκεται στη δέκατη όγδοη θέση,
η Καβάλα που βρίσκεται στην εικοστή έκτη θέση, η Θεσσαλονίκη
που βρίσκεται στη δέκατη ένατη, η Πύλος στην εικοστή ένατη, η
Καλαµάτα στην τριακοστή δεύτερη θέση, η οποία έχει µόλις έξι
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, όταν στο Γύθειο αφίχθησαν σαράντα
κρουαζιερόπλοια και σαράντα οκτώ χιλιάδες επιβάτες και στη
Μονεµβασιά, που βρίσκεται στην εικοστή πρώτη θέση, αφίχθησαν είκοσι εννέα κρουαζιερόπλοια και έντεκα χιλιάδες εξακόσιοι
είκοσι ένας επιβάτες. Τη στιγµή δε που η συνολική αύξηση επιβατών κρουαζιέρας ήταν 3,34%, το Γύθειο είναι µακράν πρώτο
µε αύξηση 520%, σηµατοδοτώντας τη στροφή του τουρισµού
κρουαζιέρας σε νέους προορισµούς σύµφωνα µε αυτά που επισηµαίνουν τα στοιχεία της ένωσης λιµένων, τα οποία και θα καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Βάσει ποιων συγκεκριµένων
στοιχείων, εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων ορίστηκαν οι περιοχές
του τουρισµού κρουαζιέρας, καθώς και των λοιπών κατηγοριών
και υποκατηγοριών των ειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού
χωροταξικού σχεδιασµού και µε ποιους συγκεκριµένους τρόπους ελήφθησαν υπ’ όψιν τα υπό εξέλιξη έργα σε κάθε περιοχή
κατά την τροποποίηση-επικαιροποίηση του εν λόγω χωροταξικού;
Πρόκειται να συµπεριληφθεί το λιµάνι του Γυθείου και της Μονεµβασιάς στους τουρισµούς κρουαζιέρας;
Ποιες ήταν οι προτάσεις της περιφέρειας για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, η οποία περιφέρεια, έλαβε γνώση από
τον Ιούνιο του 2013 πριν δηµοσιοποιηθεί το εγκεκριµένο τροποποιηµένο ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, που συνυπέγραψαν εννέα Υπουργοί;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός κ. Καλαφάτης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
κυρία συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τουριστική
βιοµηχανία αναµφισβήτητα αποτελεί µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες διεθνώς αλλά και στη χώρα µας.
Είναι γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων απασχολείται στην τουριστική βιοµηχανία. Είναι γεγονός ότι έχει
πολύ µεγάλη σχέση µε την ανάπτυξη, µε τον τοµέα των επενδύσεων και ιδιαίτερα η εναλλακτική µορφή τουρισµού που αφορά
τον τουρισµό κρουαζιέρας, βρίσκεται σε µία ιδιαίτερη φάση ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας. Αποτελεί, πραγµατικά, τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο κλάδο της τουριστικής βιοµηχανίας παγκοσµίως αλλά και στη χώρα µας λόγω και της γεωγραφικής θέσης, ιδιαίτερα λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήµατος που έχει η χώρα µας αναφορικά µε την ανατολική πλευρά,
το ανατολικό µισό της Μεσογείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι είναι ένα πεδίο όπου µπορεί να
γίνει χώρος υποδοχής µεγάλων επενδύσεων. Εκτός αυτού, ο αλµατώδης ρυθµός µε τον οποίο εισάγονται νέα κρουαζιερόπλοια
τον τελευταίο καιρό στη διεθνή αγορά, είναι ακόµη ένα δείγµα
αυτού που λέω.
Τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης, αποτελούν οπωσδήποτε σηµαντικά εργαλεία µε τα οποία
εξειδικεύονται και συµπληρώνονται και οι κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου.
Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, κυρία συνάδελφε, ότι το ειδικό
χωροταξικό για τον τουρισµό, όπως και κάθε άλλο ειδικό χωροταξικό, περιλαµβάνει κυρίως στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες
εξειδικεύονται κατά κλάδο βεβαίως περαιτέρω στον υποκείµενο
σχεδιασµό.
Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισµό πράγµατι τροποποιήθηκε πρόσφατα µε
την υπ’ αριθµόν 6765/9/2013 κοινή υπουργική απόφαση. Ο σκοπός µας ακριβώς, είναι να προλάβουµε τις θετικές εξελίξεις προτού µας προλάβουν αυτές.
Θα αναφέρω –και θα ολοκληρώσω την απάντησή µου, κύριε
Πρόεδρε- τη διαδικασία βάσει της οποίας ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε αυτή η υπουργική απόφαση. Θα πω µονάχα τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αποτυπώνονται σε συγκεκριµένο άρθρο
της κοινής υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 6. Θα ήθελα να
κάνω µια αναφορά των στρατηγικών κατευθύνσεων, που είναι και
ο πυρήνας αυτής της απόφασης.
Και αυτές, είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων και η δηµιουργία νέων πυλών εισόδου επιβατών κρουαζιέρας µε σύγχρονες εγκαταστάσεις, είναι η δηµιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας σε λιµάνια που
έχουν ήδη ή µπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν µεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι η διερεύνηση -όσον αφορά την
Αττική- της δυνατότητας δηµιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρµου και στο Λαύριο, είναι η ανάδειξη
των σταθµών κρουαζιέρας σε πολυθεµατικούς προορισµούς,
µέσω διασύνδεσής τους µε τα θεµατικά δίκτυα των ευρύτερων
περιοχών, εξασφάλιση πρόσβασης των επιβατών κρουαζιέρας
στους τουριστικούς πόρους των ευρύτερων περιοχών των σταθµών, πρόβλεψη διαχωρισµού λιµενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισµού κρουαζιέρας, µε αντίστοιχες λιµενικές και
χερσαίες εγκαταστάσεις, ανάπτυξη στις περιοχές των σταθµών
κρουαζιέρας χώρων εµπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων, ορθή διαχείριση των επισκεπτών
κρουαζιέρας και των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, ώστε να αποφεύγεται η εξάντληση των ορίων των διαθέσιµων υποδοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Είναι ένα πλέγµα ουσιαστικά στρατηγικών κατευθύνσεων, που
αποτυπώνονται µέσα από την υπουργική απόφαση και όλο αυτό
το πλέγµα έγινε και σε συνδυασµό και µέσα από µία πολύµηνη
προεργασία και επεξεργασία, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Τουρισµού.
Θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω την απάντησή µου στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Πατριανάκου
έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εγώ πίστευα ότι
δεν θα υπάρξει δική µου δευτερολογία, ότι θα µου λέγατε πως
θα συµπεριλάβετε και το Γύθειο και τη Μονεµβασιά στους προορισµούς, που είναι µία πολύ απλή διαδικασία. Έτσι πίστευα ότι
θα τέλειωνε εδώ η ιστορία, θα σας έλεγα «ευχαριστώ» και θα σας
ρωτούσα «πότε, πού και µε ποιον τρόπο» και θα τελειώναµε.
Προφανώς, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, οποιοδήποτε πλαίσιο –είτε αφορά τον τουρισµό είτε οποιαδήποτε άλλη µορφήείναι στρατηγικές κατευθύνσεις. Το θέµα είναι ότι οι στρατηγικές
κατευθύνσεις γίνονται εξειδικεύσεις και κατευθύνσεις που αφορούν χωροταξία και περιοχές, όταν γίνεται σαφής ονοµαστική
αναφορά.
Εδώ λοιπόν έχουµε αυτό ακριβώς. Φεύγουµε από τη στρατη-
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γική κατεύθυνση και κατευθύνουµε σε ποια λιµάνια θα πάµε τον
τουρισµό κρουαζιέρας. Εδώ λέµε ότι παραλείφθηκαν λιµάνια που
είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά στους προορισµούς και συµπεριλήφθηκαν λιµάνια που είναι χαµηλά. Άρα, λοιπόν δίνετε κατεύθυνση
στον τουρισµό κρουαζιέρας για το ποια λιµάνια να επιλέξει. Γι’
αυτό το λόγο σάς έκανα και τη σηµερινή ερώτηση.
Αυτήν τη στιγµή, το ελληνικό δηµόσιο δαπανά 22 εκατοµµύρια
ευρώ και ορθά αναβαθµίζει το λιµάνι του Γυθείου µε έργα υποδοµής για να µπορέσει να δεχθεί µεγάλα πλοία και κρουαζιερόπλοια. Τώρα, χωρίς να έχει αυτήν την υποδοµή, έχει πολύ µεγάλη
αύξηση στον προορισµό κρουαζιέρας, όταν µάλιστα έχει δίπλα
του τα σπήλαια του Διρού, που αποτελούν µοναδικό γεωλογικό
φαινόµενο και έχουν µοναδικό κάλλος παγκοσµίως, όταν έχει
δίπλα του τη Μάνη, που αποτελεί ίσως τη µόνη αναφορά στο ειδικό πλαίσιο για τον τουρισµό ως προς τις παραδοσιακές περιοχές, όταν αυτός ο νοµός έχει ένα Μυστρά, µια Μονεµβασιά, ένα
Παυλοπέτρι, βυθισµένη πολιτεία και µια τροµακτική δυνατότητα
ανάπτυξης όλων των εναλλακτικών ποιοτικών µορφών τουρισµού. Είναι ο ιδανικός τόπος, για συνδυασµένο αγροτουρισµό.
Αυτήν τη στιγµή, έρχοµαι και ρωτώ κάτι το οποίο υποθέτω ότι
ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους. Όταν καταρτίζεται ένα
στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων -και τώρα συζητάµε για τον
τουρισµό- τι είναι αυτό που προηγείται;
Προηγείται ο σχεδιασµός µε βάση τα έργα υποδοµής που
υπάρχουν ήδη ή ο σχεδιασµός, γίνεται µε βάση της αναπτυξιακές προοπτικές και άρα, µέσα σε αυτόν εντάσσω και τα έργα
υποδοµής που πρέπει να γίνουν, ώστε να τον βοηθήσω περαιτέρω αναπτυξιακά;
Διότι αν δεν συµβαίνει το δεύτερο, τότε εµείς οι πολίτες της
Λακωνίας θα πρέπει να πούµε «Άντε, γεια». Εν έτει 2014, είµαστε
ο µοναδικός νοµός στην Πελοπόννησο που δεν έχει ακόµη αυτοκινητόδροµο, δεν έχει βασικά έργα υποδοµής, δεν έχει αεροδρόµιο, δεν έχει σιδηρόδροµο, δεν έχει τίποτα από αυτά που θα
µπορούσαν να αποτελέσουν τις συνδυαστικές µεταφορές για να
πάµε στο λιµάνι του Γυθείου.
Άρα, είναι απαντήσεις που ορθά πρέπει να πάρουµε σε σχέση
µε τις στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά εγώ θα ήθελα πολύ ειδικά
και πολύ εξειδικευµένα να µου πείτε, το λιµάνι του Γυθείου και της
Μονεµβασιάς θα µπουν στους προορισµούς της κρουαζιέρας;
Σας κατέθεσα στοιχεία. Είναι πολύ πάνω από τα µισά λιµάνια
που εντάξατε µέσα στους προορισµούς κρουαζιέρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ.
Σέβοµαι το ενδιαφέρον της συναδέλφου για τον τόπο της και
νοµίζω ότι µε την απάντηση που θα δώσω, θα καταλάβει ότι το
ζήτηµα αυτό δεν είναι απλώς επιλογή του οποιουδήποτε Υπουργού να βάλει ή να βγάλει µία οποιαδήποτε πόλη, ανάλογα µε την
πίεση που θα υποστεί στη Βουλή από οποιονδήποτε συνάδελφο.
Θα σας εξηγήσω, λοιπόν, ακριβώς πώς έγινε αυτή η σοβαρή
διαδικασία, ποια είναι τα κριτήρια και ποιος είναι ο σχεδιασµός
για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισµού, για να αντιληφθείτε κι εσείς µε ποια διαδικασία τελικά εκδόθηκε η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση. Γι’ αυτό έχω και συγκεκριµένα στοιχεία.
Πρώτον, εκπονήθηκε ειδική µελέτη για την αξιολόγηση της
εφαρµογής του ισχύοντος πλαισίου. Αξιολογήθηκε λοιπόν, µεταξύ άλλων, η συσσωρευµένη εµπειρία και τα διαθέσιµα στοιχεία
της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου από την εφαρµογή
του πλαισίου, καθώς και οι εισροές από άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς και ιδιαίτερα, από το Υπουργείο Τουρισµού.
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλέον πρόσφατα δεδοµένα
για τις ειδικές εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ο τουρισµός κρουαζιέρας, ώστε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο να συµβάλλει όχι µόνο στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουρισµού,
την ποιοτική του αναβάθµιση και τη χρονική του διεύρυνση αλλά
και στη χωρική του διασπορά µε την ένταξη αναξιοποίητων
πόρων στο τουριστικό προϊόν. Αυτό άλλωστε αποτελεί κατεύθυνση και του εθνικού χωροταξικού πλαισίου.
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Δεύτερον, καταρτίστηκε στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισµού, µε
στόχο την αξιολόγηση και εκτίµηση των επιπτώσεων από την
εφαρµογή του ειδικού πλαισίου.
Αποτυπώθηκαν έτσι, κύρια συνάδελφε, και αναλύθηκαν η
στρατηγική και οι κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης του
τουρισµού και καθορίστηκαν δράσεις και ενέργειες για τον περιορισµό και την άµβλυνση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Άξονες είναι η εξυπηρέτηση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής µε κύριο στόχο τη µεγέθυνση του κλάδου, µέσω της αύξησης της εξωγενούς ζήτησης µε ενίσχυση της διαφοροποίησης
µεταξύ περιοχών, µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και προώθηση νέων δυναµικών τουριστικών προϊόντων, όπως ο τουρισµός κρουαζιέρας αλλά και
παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών πολιτιστικών
πόρων και του τοπίου, στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου και
ισόρροπης ανάπτυξης.
Αποτελεί στόχο η µετάβαση από ένα µαζικό και χαµηλής απόδοσης τουρισµό σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιηµένο και πολυθεµατικό τουρισµό.
Τρίτον, τηρήθηκε ευρεία διαδικασία διαβούλευσης µε γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων Υπουργείων, των αποκεντρωµένων
διοικήσεων και περιφερειών της χώρας και των οργανισµών ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Επίσης, υπήρξε διαβούλευση και µε το ενδιαφερόµενο κοινό,
που ενηµερώθηκε µέσω του διαδικτύου αλλά και µέσω ανακοινώσεων των Υπουργείων και τέλος, πριν από την έγκρισή του
από τον Υπουργό και από την επιτροπή συντονισµού της κυβερνητικής επιτροπής, διαβιβάστηκε στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη σχετική
διατύπωση γνώµης.
Βλέπετε ,λοιπόν, ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη διαδικασία που
διήρκησε πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισµού, έγινε δεκτό µε ιδιαίτερο, αν θέλετε,
ενθουσιασµό από την τουριστική βιοµηχανία. Ήµουν παρών όταν
εκπρόσωποι της τουριστικής βιοµηχανίας ανέφεραν ότι µετά
από πάρα πολλά χρόνια, επιτέλους υπάρχει ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό, που έχει αναπτυξιακές δυνατότητες και δίνει µία διαφορετική δυναµική στον κλάδο µε ταυτόχρονο σεβασµό στο περιβάλλον.
Βεβαίως, έχουµε ακόµα τα δώδεκα περιφερειακά πλαίσια. Αντιλαµβάνοµαι ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, γιατί είναι
κάπως τεχνικά τα θέµατα τα οποία θα εγκριθούν µε υπουργικές
αποφάσεις, µετά από γνωµοδότηση των οικείων περιφερειακών
συµβουλίων και στα οποία θα εξειδικευτούν οι παραπάνω κατευθύνσεις του ειδικού πλαισίου για τον τουρισµό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 511/4-2-2014
επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά προκειµένου
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, απ’ ό,τι ενηµερωθήκαµε, έχει
πάρει απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης για να αλλάξει τον κανονισµό παροχών
του και αυτήν την απόφαση, την έχει στείλει στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση.
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα σε βάρος των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων
αυτή η αναθεώρηση που γίνεται.
Κατ’ αρχάς, αλλάζει, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος υπολογισµού
των επικουρικών συντάξεων. Το τι επικουρική σύνταξη θα πάρεις
από 1-1-2015, θα βγαίνει από έναν ειδικό πολλαπλασιαστή που
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θα παίρνει υπ’ όψιν τις συντάξεις που δίνει αυτό το επικουρικό
ταµείο, θα παίρνει υπ’ όψιν το σύνολο των εισφορών που έδωσε
ο ασφαλισµένος ή ο συνταξιούχος στο σύνολο του ασφαλιστικού
του βίου και θα παίρνει υπ’ όψιν και τη βιωσιµότητα του ταµείου.
Εάν εφαρµοστεί αυτός ο πολλαπλασιαστής, κύριε Υπουργέ,
το λιγότερο που θα µειωθούν οι επικουρικές συντάξεις είναι 20%,
υπάρχει κίνδυνος κάποιοι, κάθε χρόνο που θα εξετάζεται ο συντελεστής βιωσιµότητας, να µην πάρουν καθόλου επικουρική σύνταξη και δεν υπάρχει διασφάλιση ούτε για την κατώτερη επικουρική σύνταξη που ίσχυε µέχρι τώρα, των 120 ευρώ το µήνα.
Υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή, κάποιοι να µην πάρουν καθόλου επικουρική.
Το δεύτερο σοβαρό ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι σε σχέση µε
τις συντάξεις θανάτου που έπαιρνε µέχρι τώρα η χήρα του αποθανόντα ή ο χήρος της αποθανούσης και τα παιδιά. Αλλάζουν τα
ηλικιακά όρια. Για να πάρει ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτού που
έχει πεθάνει αυτήν τη σύνταξη, πρέπει να έχει εξήντα δύο χρόνια
κλεισµένα και πάνω και το παιδί -ενώ µέχρι τώρα την έπαιρνε από
δεκαοκτώ µέχρι εικοσιτεσσάρων χρόνων, εάν σπούδαζε και αποδείκνυε ότι σπούδαζε- τώρα την παίρνει µέχρι δεκαοκτώ χρόνων
και ενώ η σύνταξη αυτή ήταν το 70% της κανονικής επικουρικής
σύνταξης, τώρα είναι µόνο το 50%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το χειρότερο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι έχει µπει µία µακάβρια
ρήτρα, µια ρήτρα θανάτου που λέει ότι, εάν ο ασφαλισµένος ή ο
συνταξιούχος δηλώσει πριν το θάνατό του ότι θέλει να µη µεταβιβαστεί αυτή η σύνταξη στη γυναίκα του και στα παιδιά του,
τότε θα παίρνει µεγαλύτερη σύνταξη σήµερα. Αυτό είναι µακάβριος δείκτης, είναι δείκτης απάνθρωπος, είναι δείκτης ένδειξης
µη πολιτισµού σε αυτήν τη χώρα και θα πρέπει µεταξύ άλλων να
απαλειφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ακούσουµε τον
Υπουργό, κύριε Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, γίνονται πολύ πιο δύσκολες οι προϋποθέσεις για
αναπηρική σύνταξη. Τώρα βάζετε ο ανάπηρος να έχει χίλια πεντακόσια ένσηµα, από τα οποία εξακόσια την τελευταία πενταετία,
που σηµαίνει ότι ελάχιστα άτοµα µε αναπηρία ή όσα έχουν υποστεί ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια θα πάρουν επικουρική
σύνταξη.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ρωτάµε τι θα κάνετε, κύριε
Υπουργέ. Θα εγκρίνετε αυτόν τον απάνθρωπο, αντικοινωνικό και
αντιασφαλιστικό κανονισµό που προτείνει η διοίκηση του ΕΤΕΑ;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέσατε διάφορα θέµατα µε την ερώτησή
σας. Βέβαια, το κεντρικό είναι αν εγκριθεί ο κανονισµός. Οφείλω
να σας εξηγήσω τη διαδικασία, προκειµένου να αµβλυνθούν οι
εντυπώσεις και να αρθούν οι παρεξηγήσεις που έχουν δηµιουργηθεί, εξαιτίας της πρότασης η οποία κατατέθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΕΑ.
Πρέπει να πούµε κατ’ αρχάς, σε σχέση µε τον τίτλο της ερώτησης «Σε κατάργηση της επικουρικής σύνταξης οδηγεί ο νέος
κανονισµός του ΕΤΕΑ», ότι η Κυβέρνηση κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Με την ενοποίηση των ταµείων που γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάναµε το 2012, στοχεύουµε στο να αρθούν
τα προβλήµατα τα οποία υπήρχαν ιδιαίτερα σε ορισµένα ταµεία
και να δηµιουργήσουµε ένα βιώσιµο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης, το οποίο όχι απλώς θα έχει τη δυνατότητα να δίνει
επικουρικές συντάξεις αλλά θα δίνει και καλές επικουρικές συντάξεις. Αυτός είναι ο στόχος.
Για να το πετύχουµε αυτό, λοιπόν, η ενοποίηση ήταν ένα
πρώτο βήµα, γιατί µείωσε τα λειτουργικά κόστη και έδωσε τη δυνατότητα για συνολικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος της
εισφοροδιαφυγής, το οποίο θα εξηγήσω παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, έχουµε πλέον το ενιαίο ταµείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι προβλέπει ο νόµος; Ο νόµος προβλέπει ότι µετά την ενοποίηση, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2013, θα εκπονηθεί αναλογιστική µελέτη και, βεβαίως, θα υπάρξει νέος
κανονισµός. Για το νέο κανονισµό, αυτό το οποίο το Διοικητικό
Συµ- βούλιο του ΕΤΕΑ έφτιαξε, είναι µία πρώτη πρόταση –δεν τη
λέω «πρόταση», αλλά «πρώτη πρόταση»- η οποία όµως εάν δεν
υπάρξει η επεξεργασία από τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης
του Υπουργείου, εάν δεν υπάρξει γνώµη της αναλογιστικής
αρχής και βεβαίως σύγκριση µε την αναλογιστική µελέτη η οποία
εκπονείται, δεν µπορεί να εγκριθεί. Σαφώς, βέβαια, δεν είναι ο
ρόλος του Υπουργείου η έγκριση, δηλαδή να πει «ναι» ή «όχι».
Ευθέως, λοιπόν, σας λέω ότι υπάρχει η επεξεργασία από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου. Σαφώς υπάρχουν θέµατα –δεν θέλω
να µπω σε λεπτοµέρειες- τα οποία έχουν προταθεί, χωρίς να έχει
ληφθεί υπ’ όψιν ούτε η αναλογιστική µελέτη ούτε η γνώµη των
υπηρεσιών του Υπουργείου. Θα επιστραφεί ο κανονισµός µε
όλες τις παρατηρήσεις, τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις αλλά κυρίως µε βάση τα συµπεράσµατα της αναλογιστικής µελέτης,
προκειµένου να συντάξουν την πρόταση. Γι’ αυτό µίλησα προηγουµένως για «πρώτη πρόταση».
Αυτό, λοιπόν, αφορά το διαδικαστικό κοµµάτι που, όµως, είναι
ουσιαστικό, γιατί σαφώς σήµερα σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να λάβουµε ως δεδοµένα αυτά τα επιµέρους τα οποία επισηµάνατε. Υπάρχουν κι άλλα πάρα πολύ σηµαντικά, κύριε συνάδελφε, τα οποία έχουν τεθεί υπ’ όψιν µου από άλλους φορείς και
για τα οποία ήδη έχουν ενηµερωθεί οι υπηρεσίες, οι οποίες επεξεργάζονται αυτήν την πρώτη πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Στρατούλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κρατώ αυτό που
είπατε –είναι σηµαντικό- ότι δεν σκέφτεστε να εγκρίνετε ως έχει
την πρόταση αλλαγής του κανονισµού παροχών που σας κατέθεσε η Διοίκηση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και
ότι έχετε επιφυλαχθεί τουλάχιστον ότι µπορεί να µην είναι κι
αυτός.
Επιµένουµε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, να δείτε ξανά κυρίως
το νέο τρόπο υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων που προτείνεται µ’ αυτόν τον κανονισµό. Πρέπει να δείτε ότι αν εγκρίνετε
αυτόν τον τρόπο υπολογισµού µε τους πολλαπλασιαστές που
ανέφερα πριν, υπάρχει κίνδυνος πραγµατικά εξαέρωσης και εξαφάνισης των επικουρικών συντάξεων. Πρέπει να δείτε κάποιους
δείκτες αυτού του πολλαπλασιαστή που πρέπει να αλλάξουν.
Είχαµε µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε µία άλλη ερώτηση που σας έκανα για τον πολλαπλασιαστή που χρησιµοποιείται και για τις εφ’ άπαξ παροχές. Μου είχατε πει ότι θα αναθεωρηθεί, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Επιµένουµε πάρα πολύ
ως ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να δείτε ξανά το θέµα και να µην εγκρίνετε
την πρόταση ως έχει γι’ αυτόν τον πολλαπλασιαστή.
Το πρώτο θέµα που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι τι
επικουρικές συντάξεις θα παίρνουν οι ασφαλισµένοι, που έχει
σχέση µε τον κανονισµό των παροχών του ΕΤΕΑ και ποιος θα
είναι αυτός ο κανονισµός που θα εγκρίνει τελικά το Υπουργείο
σας.
Το δεύτερο θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι η εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων για επικουρική σύνταξη σ’ αυτό το ταµείο. Περίπου, απ’ ό,τι γνωρίζω –να µου πείτε κι εσείς αλλά έχω ακριβή
στοιχεία- οι ασφαλισµένοι στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης είναι δύο εκατοµµύρια και κάτι παραπάνω από ένα εκατοµµύριο οι συνταξιούχοι.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι µέχρι πριν από λίγους µήνες
υπηρετούσαν στο ΕΤΕΑ τετρακόσιοι είκοσι δύο υπάλληλοι µετά
την ενοποίηση. Δυστυχώς, η Διοίκηση αυτού του Ταµείου είπε
ότι µπορούν να γίνουν διαθεσιµότητες και έγιναν είκοσι εννέα.
Έχουν µείνει τριακόσιοι ενενήντα τρεις. Δυστυχώς, έχει πει ότι
µπορεί να γίνουν άλλες εκατόν είκοσι διαθεσιµότητες προσωπικού.
Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι τώρα εξυπηρετούσε ένας υπάλληλος
αυτού του ταµείου επτάµισι χιλιάδες –παρακαλώ!- ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Και τώρα µε τις διαθεσιµότητες που έγιναν, ο ένας υπάλληλος θα εξυπηρετεί οκτώ χιλιάδες συνταξιούχους που λαµβάνουν επικουρική σύνταξη. Και, αν γίνουν άλλες
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εκατόν είκοσι διαθεσιµότητες, τότε θα αναλογεί ένας υπάλληλος
ανά οκτώµισι χιλιάδες.
Καταλαβαίνετε ότι και για τον υπάλληλο είναι ξεπάτωµα, εντατικοποίηση, απάνθρωπη δουλειά, κυρίως όµως, δεν µπορούν να
εξυπηρετηθούν οι ασφαλισµένοι. Τι να πρωτοκάνει ο υπάλληλος
του ΕΤΕΑ; Να φτιάξει έγγραφα, να τους εξυπηρετήσει όταν πάνε
στο ταµείο, να απαντήσει στα τηλέφωνα; Πρέπει να γίνει ένα σύγχρονος Τιραµόλα, ένας εργαζόµενος-«λάστιχο» στην κυριολεξία.
Όµως, δεν εξυπηρετούνται και οι ασφαλισµένοι.
Είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα, που γνωρίζετε πώς αποτυπώνεται, κύριε Υπουργέ. Σε ορισµένους κλάδους, λογαριασµούς
αυτού του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης η καθυστέρηση φτάνει στα τέσσερα χρόνια προκειµένου να πάρουν την επικουρική
τους σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, το µείζον είναι, πρώτον, να µη γίνουν διαθεσιµότητες και δεύτερον, να υπάρξει γρήγορη µηχανοργάνωση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και εισαγωγή της Πληροφορικής σε όλες τις λειτουργίες του, ώστε αφ’ ενός µεν -µε όσα
είπα πριν- να µη µειωθούν οι επικουρικές συντάξεις, να µην εξαφανιστούν και αφ’ ετέρου ασφαλισµένοι να παίρνουν στην ώρα
τους ή πολύ γρηγορότερα από τα τέσσερα χρόνια που ισχύει σήµερα, τις επικουρικές συντάξεις.
Σε κάθε περίπτωση η επικουρική ασφάλιση είναι δεύτερος πυλώνας της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Είναι δηµόσια, καθολική ασφάλιση. Διαφωνούµε ριζικά µε όποια µέτρα προωθούνται και τη συρρικνώνουν, την καταργούν, την εξαερώνουν. Είναι
παραβίαση συνταγµατικού δικαιώµατος του Έλληνα πολίτη. Πρέπει το Υπουργείο Εργασίας µε κάθε τρόπο να στηρίξει τις επικουρικές συντάξεις του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Στρατούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, επειδή χρησιµοποιήσατε -και γραπτώς στην ερώτησή σας- δυο-τρεις φορές
τον όρο «εξαέρωση», σας λέω ότι εάν δεν υπάρξουν θεσµικές
παρεµβάσεις και αν δεν γίνουν συγκεκριµένα πράγµατα, θα
υπάρξει εξάχνωση των συντάξεων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Το ίδιο είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν είναι το ίδιο. Είναι χειρότερο, γιατί αν αναλύσετε τι σηµαίνει εξάχνωση, θα δείτε ότι δυστυχώς πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις οι οποίες όµως να
είναι στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας και της λιγότερης επίπτωσης στους εργαζόµενους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, όπως σας απάντησα και για το εφάπαξ, θα
υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόµενες µέρες από το Υπουργείο
σχετικά µε το πώς συγκεκριµένα θα ρυθµιστεί το θέµα του εφάπαξ και θα είναι στη θετική κατεύθυνση την οποία ήδη σας ανακοίνωσα και πιθανόν και σε θετικότερη.
Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εφάπαξ των
ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί υπάρχουν σηµερινά δηµοσιεύµατα
που λένε ότι κινδυνεύει το εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ότι
εξαϋλώνεται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Πρέπει να πω ότι η
αλλαγή του συστήµατος είσπραξης των εισφορών είναι κάτι
πάρα πολύ βασικό -το συζητήσαµε στο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε, το ψηφίσατε και εσείς και καλά κάνατε- γιατί η εισφοροδιαφυγή στο επικουρικό ταµείο, στο ΤΑΠΙΤ, και στα άλλα ταµεία
στα οποία δεν εισπράττονταν µέσω της ΑΠΔ µέχρι τώρα, ήταν
σε µεγάλο ποσοστό. Με τη θεσµική παρέµβαση που κάναµε και
εισπράττουµε µαζί µε την ΑΠΔ υποχρεωτικά το ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ
και τα άλλα ταµεία, έχουµε αυτόµατη δραστική παρέµβαση στη
µείωση της εισφοροδιαφυγής. Άρα, ο παράγοντας εισφοροδιαφυγή φεύγει από τη µέση ως προς το µεγαλύτερό του ποσοστό.
Διότι υπάρχουν και αυτοί που δεν καταθέτουν καν ΑΠΔ. Γι’ αυτό
µιλάµε για το µεγαλύτερο ποσοστό. Άρα, είναι στην κατεύθυνση
της διασφάλισης.
Αυτά τα οποία λέγονται, παρερµηνεύοντας τη θεσµική παρέµ-
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βαση και την πολιτική απόφαση που θα βγει, όχι µόνο τα διαψεύδω αλλά είναι δυστυχώς υπέρ των εργοδοτών. Εάν δεν εφαρµοστεί το ενιαίο σύστηµα είσπραξης των εισφορών, µέσω της
ΑΠΔ, θα συνεχιστεί η εισφοροδιαφυγή από τους εργοδότες εκείνους που δεν είναι συνεπείς. Γιατί υπάρχει και η πλειοψηφία των
ανθρώπων και των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς.
Εποµένως στην κατεύθυνση αυτή λύνουµε το θέµα του κυνηγήµατος, µέσω ενός υπαλλήλου, όπως είπατε, ή έστω δύο-τριών
υπαλλήλων –να τους κάνουµε δέκα; Δέκα.
Φανταστείτε, λοιπόν, τις τουριστικές επιχειρήσεις, για παράδειγµα, στο νότιο Αιγαίο -για να µην πω στην Κρήτη- ή έναν άλλο
κλάδο εδώ στην Αττική, και έναν υπάλληλο να κυνηγάει να δει
ποιες επιχειρήσεις δεν κατέθεσαν τις εισφορές που αντιστοιχούν
στο ΕΤΕΑ ή στο ΤΑΠΙΤ.
Όσο καλοί και να είναι οι υπάλληλοι, ακόµα και χίλιοι να είναι,
το κυνήγι αυτό θα είναι ό,τι πιάσουµε. Με την καθιέρωση, όµως,
του πληροφοριακού συστήµατος µέσω της ΑΠΔ, αυτό λύνεται.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι στο θέµα αυτό δεν υπάρχει κατάργηση, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί θα ενισχύσουν την κεντρική
υπηρεσία, ούτως ώστε να έχουµε γρηγορότερη έκδοση συντάξεων. Όµως, η γρηγορότερη έκδοση συντάξεων δεν γίνεται πάλι
µόνο µε την αύξηση των υπαλλήλων. Αν δεν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων -η οποία έχει ξεκινήσει για το ΕΤΕΑ και
ιδιαίτερα για το ΤΕΑΥΕΚ, όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει
ένα µαύρο χάλι- η οποία αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέσα
στο πρώτο εξάµηνο, δεν µπορούµε να δώσουµε συντάξεις σε
άµεσο χρόνο.
Άρα, το πρόβληµα θα λυθεί µε αυτήν την ψηφιοποίηση και µε
τη µεταφορά στην κεντρική υπηρεσία όσων από τους εργαζόµενους απελευθερώνονται από τα περιφερειακά γραφεία και ενταχθούν στην κεντρική υπηρεσία. Εκεί, βέβαια, δεν θα ενταχθούν
όλοι. Για παράδειγµα, δεν θα έρθει ένας υπάλληλος από τον
Έβρο ή από την Κρήτη. Θα ενταχθεί στη συνολική προσπάθεια
που κάνουµε µέσω του ΙΚΑ ή άλλου φορέα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 510/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το Μάιο του 2007 ο τότε Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραµόπουλος εξήγγειλε την εκπόνηση -και κατόπιν το έθεσε και σε διαβούλευση- ενός κειµένου
τετρακοσίων σελίδων µε τον τίτλο «Άξονες του Σχεδίου Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού». Ουσιαστικά, δηλαδή, επρόκειτο
για ένα σχέδιο υλοποίησης των συστάσεων της σχετικής έκθεσης της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, των Ηνωµένων Εθνών, σε ό,τι αφορούσε βέβαια στον τοµέα ευθύνης του,
δηλαδή στον τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τον Φλεβάρη του 2009 ανατέθηκε στο «Χαµόγελο του Παιδιού» εκπόνηση µελέτης µε το φιλόδοξο τίτλο «Σχέδιο Δράσης
για την Οριζόντια Δικτύωση και το Συντονισµό των Υπηρεσιών
και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί». Έκτοτε, τίποτα. Δεν µάθαµε ξανά τι απέγιναν αυτά τα δύο σχέδια.
Αντ’ αυτού, στις αρχές του 2013 ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εξήγγειλε ένα σχέδιο εθνικής δράσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, το οποίο είναι
γενικόλογο και δεν έρχεται να εφαρµόσει τις σχετικές συστάσεις
των διεθνών οργανισµών. Και για να σας προλάβω, αυτά δεν τα
λέω εγώ, η Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά η σχετική Έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη το καλοκαίρι του 2013.
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Όπως θα γνωρίζετε λοιπόν, καθυστερούµε πρώτον, να υποβάλλουµε εκθέσεις στην αρµόδια Επιτροπή των Ηνωµένων
Εθνών. Μάλιστα, σε σχετική γραπτή ερώτησή µου προς τον
Υπουργό Εξωτερικών που είναι ο αρµόδιος Υπουργός, µε ενηµέρωσε ότι όλοι αργούν και εποµένως δεν πειράζει, ας αργούµε
και εµείς, κι ότι δεν είναι και τόσο σηµαντικό κατά τη γνώµη του.
Επίσης, δεν εφαρµόζουµε τις συστάσεις των διεθνών οργανισµών και φθάνουµε στο σηµείο ακόµη και όταν αναλαµβάνουµε
κάποιες πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, όλα αυτά τα τόσο σηµαντικά ζητήµατα -ειδικά στις ηµέρες µας που µε την πρόφαση ή
λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουµε µία µεγάλη οπισθοχώρηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων- να έχουν µία αποσπασµατική και
µεµονωµένη αντιµετώπιση.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, τα εξής. Πού οφείλεται
η καθυστέρηση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώµατα του Παιδιού; Και για να σας προλάβω, µη µου πείτε
ότι οφείλεται στην οικονοµική κρίση και στο µνηµόνιο, γιατί παρ’
όλο που η οικονοµική κρίση είναι µία ζώσα πραγµατικότητα, φθάνουµε πάρα πολλές φορές να είναι και µία πολύ βολική δικαιολογία για πάρα πολλά ζητήµατα.
Επίσης, σκοπεύετε να έχετε µία εξειδικευµένη αντιµετώπιση
γι’ αυτήν την τόσο κρίσιµη και ευάλωτη πληθυσµιακή οµάδα,
όπως είναι τα παιδιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, δεν είµαι ασφαλώς της άποψης αυτής, που
υποστηρίζουν άλλοι και άλλα κόµµατα στην Αίθουσα αυτή, ότι
λόγω της κρίσης δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε. Αντίθετα,
λόγω ακριβώς της κρίσης και των προβληµάτων που αυτή προκαλεί στις ευάλωτες, ευαίσθητες οµάδες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα παιδιά, πρέπει να ενισχύσουµε το σύστηµα
κοινωνικής προστασίας. Εποµένως, δεν υπάρχει καµµία τέτοια
θέση αρχής ή τέτοια άποψη για το θέµα το οποίο θέτετε. Αυτό
είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που όµως θα πρέπει να δούµε
και τη διαχρονική εξέλιξή του. Η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες
που αδιαφορούν ούτε για την κύρωση ούτε για την εφαρµογή
είτε διεθνών συµβάσεων είτε πρωτοκόλλων. Ακόµα και για το
προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού που υιοθετήθηκε το 2000, η Ελλάδα προχώρησε µε καθυστέρηση, όπως συνήθως στην κύρωση των συµβάσεων, το
2007 και αυτό αφορά συγκεκριµένα θέµατα που έχουν να κάνουν
µε τη εµπορία των παιδιών, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία και άλλα θέµατα.
Αυτό εάν το δούµε διαχρονικά, θα διαπιστώσουµε ότι η χώρα
µας δεν είναι από αυτές που αδιαφορούν, δεν είναι από αυτές
που ολιγωρούν. Σαφώς, υπάρχουν προβλήµατα ως προς την
υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων.
Να πω, λοιπόν, ότι σωστά αναφέρατε ότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από επιµέρους Υπουργεία για τον τοµέα της ευθύνης
τους και για συγκεκριµένα θέµατα. Αναφερθήκατε σε δύο.
Τι γίνεται όµως, µε την πρωτοβουλία στην οποία αναφέρεστε
και η οποία είναι η συνολική πρωτοβουλία, µε αρµόδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα κάτω από το οποίο ή µέσα στο οποίο υπάρχουν και
όλα τα επιµέρους εθνικά σχέδια για τις επιµέρους οµάδες, όπως
είναι ακριβώς το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού;
Η πρωτοβουλία δηλαδή δεν µπορεί να ξεκινάει για ένα επιµέρους θέµα χωρίς µια συνολική θεώρηση και συντονισµό όλων
των αρµόδιων Υπουργείων. Γι’ αυτό θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό –παρά τις καθυστερήσεις- το ότι εκπονήθηκε και δόθηκε για
διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, το
εθνικό σχέδιο δράσης. Έληξε αυτή η διαβούλευση. Θεωρώ,
όµως, ότι µε βάση αυτό το εθνικό σχέδιο, που θα εκπονήσει στη
συνέχεια κάθε Υπουργείο για κάθε επιµέρους τοµέα το δικό του,
θα πρέπει πριν απ’ αυτό να εκφράσουν την άποψή τους όλοι όσοι
έχουν άποψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, όλες όσες ασχολούνται,
έχουν µπει, έχουν συµµετάσχει -από τη διαβούλευση θα δείτε ότι
υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη συµµετοχή- αλλά µπορούµε και στο
πλαίσιο του Κοινοβουλίου µε συγκεκριµένες συνεδριάσεις των
αρµόδιων επιτροπών κάθε φορά, δηλαδή της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων -γιατί
το Υπουργείο Παιδείας δίνει µεγάλο βάρος σε αυτό- και Δικαιοσύνης, να δούµε τα επιµέρους σχέδια επί των οποίων θα πρέπει
το κάθε κόµµα να έχει άποψη.
Εσείς αναφέρεσθε στο διαδικαστικό. Κι όµως το διαδικαστικό,
που είναι ουσία, θα πρέπει να το λύσουµε όχι διαδικαστικά αλλά
µε µια ουσιαστική παρέµβαση. Ποια είναι, λοιπόν, η ουσιαστική
παρέµβαση που θα πρέπει να κάνουµε; Να το φέρουµε σε συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές και επί των σχεδίων που έχουµε,
επί του συνολικού σχεδίου και των επιµέρους, να εκφράσουµε
τις απόψεις µας και βεβαίως στη συνέχεια να επιταχύνουµε τις
διαδικασίες για το κάθε Υπουργείο και το κάθε θέµα.
Αυτό όµως -και κλείνω µε αυτό την πρωτοµιλία µου- δεν σηµαίνει ότι αυτά τα οποία έχουµε θεσµοθετήσει µέχρι τώρα, αυτά
τα οποία έχουµε υπογράψει µέχρι τώρα, αυτά τα οποία έχουµε
κυρώσει µέχρι τώρα, είτε δεν τα τηρούµε είτε δεν τα προωθούµε.
Και προώθηση γίνεται και τήρηση και σοβαρή δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία Γιαννακάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό το θέµα για να διαφωνεί κανένας και
απορώ -για να ξεκινήσω από εκεί που τελειώσατε- ποια είναι
αυτά που εφαρµόζετε. Από το 2007 που εξαγγέλθηκε κι από το
2009 που δόθηκε η εκπόνηση της µελέτης στο «Χαµόγελο του
Παιδιού», πείτε µου: τι έχει γίνει;
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, στην καταληκτική έκθεση, κύριε
Υφυπουργέ, της αρµόδιας Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών γίνεται πολύ συγκεκριµένη αναφορά για την ανάγκη χρονοδιαγράµµατος, µετρήσιµων στόχων και σκοπών από την ελληνική
πλευρά αλλά και αποτελεσµατική παρακολούθηση των εξελίξεων, κατάρτιση θεσµικού πλαισίου και σωστή κατανοµή των ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων, προκειµένου να υπάρξει αντιµετώπιση αυτού του τόσο σηµαντικού ζητήµατος.
Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνει η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού; Δεν λέει τίποτα παραπάνω απ’
αυτό που λέει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του, ο
οποίος επισηµαίνει για ακόµη µία φορά την ανάγκη να υπάρξουν
κοινωνικές, υποστηρικτικές δοµές και κοινωνικές υπηρεσίες, οι
οποίες να ασχοληθούν ειδικά µε το παιδί.
Επίσης, µιλά για την ανάγκη ενεργοποίησης του ν. 2447/1996,
δηλαδή για τη δηµιουργία δικαστηρίων, τα οποία θα είναι εξειδικευµένα στην εκδίκαση ζητηµάτων οικογενειακού δικαίου.
Από εκεί και πέρα, επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πόσο
σηµαντικό είναι να υπάρχει ελεύθερη και αποτελεσµατική πρόσβαση όλων των παιδιών τα οποία διαµένουν στην ελληνική επικράτεια στους τοµείς της υγείας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι
αυτή η συζήτηση γίνεται την επαύριον της ψήφισης του νοµοσχεδίου που ουσιαστικά σηµατοδοτεί τη διάλυση της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας περίθαλψης.
Υπάρχει ανάγκη πρόληψης και αντιµετώπισης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, ειδικά στην εποχή µας, σήµερα που έχουν διαλυθεί ή απειλούνται µε διάλυση όλες οι
κοινωνικές δοµές και δεν υπάρχει κανένα πλέγµα κοινωνικής
προστασίας, ειδικά γι’ αυτήν την κατηγορία των πληθυσµών.
Επίσης, υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθεί, σύµφωνα και µε τις
συστάσεις της Επιτροπής Ηνωµένων Εθνών αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, µία διυπουργική επιτροπή, η οποία θα καλύπτει όλο το φάσµα των αναγκών του παιδιού και όπου η χρηµατοδότηση µπορεί να καλυφθεί µέσα από τους πόρους του ΕΣΠΑ.
Σαφώς είπατε ότι υπάρχει κύρωση των διεθνών συνθηκών, έστω
και µε µια καθυστέρηση.
Όµως, έρχοµαι να πω το εξής: Κύρωση των διεθνών συµφωνιών µπορεί να υπάρχει. Υπάρχει, όµως, εφαρµογή τους; Διότι
εδώ είναι το ζητούµενο. Το να τις κυρώνουµε έστω και µε καθυστέρηση, αυτό δεν έχει κάποιο απτό αποτέλεσµα στη ζωή των
συµπολιτών µας, στη ζωή µας και αυτό είναι το ζητούµενο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’ - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
Επί τη ευκαιρία, αν µου επιτρέπετε, θέλω να ρωτήσω ποιο
Υπουργείο είναι το επισπεύδον, το δικό σας ή το Δικαιοσύνης;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι
στο Δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Την υλοποίηση,
όµως, την έχετε εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι συναρµόδια Υπουργεία
και το Υγείας και το Εργασίας και το Παιδείας και το Δικαιοσύνης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Άλλωστε είστε παντός καιρού!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τι είπατε, κύριε συνάδελφε;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Είπα ότι είστε παντός καιρού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν είµαι όπου φυσάει ο
άνεµος. Αυτούς τους «όπου φυσάει ο άνεµος» τους έχετε πάρει
στο κόµµα σας τελευταία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Αφήστε το κόµµα µου ήσυχο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το κόµµα σας είναι όπου φυσάει ο άνεµος. Είστε ΟΦΑ –για να µην παρεξηγηθεί και ο Όµιλος
Φιλάθλων Αρκαλοχωρίου, που είναι του χωριού µου- στην πολιτική!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε το δικό σας κόµµα,
κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εσείς µου απευθυνθήκατε και
ζητήσατε την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαρίστως.
Κατ’ αρχάς, αναφερθήκατε στο θέµα της διάλυσης της υγείας
κ.λπ.. Θα µπορούσα να πω και εγώ ορισµένα πράγµατα σε αυτό.
Είναι, βέβαια, πρόσφατη η συζήτηση στη Βουλή. Δεν νοµίζω ότι
µπορεί να µας απασχολήσει τώρα. Σας επισηµαίνω, όµως, ότι
στελέχη σας συµµετέχουν στις διοικήσεις των ΔΥΠΕ, πιθανόν και
των νοσοκοµείων, και σε άλλους οργανισµούς. Σε ένα υπό διάλυση σύστηµα υγείας πώς µετέχετε µε στελέχη σας στη διοίκηση; Είναι ένα ερώτηµα.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε την υλοποίηση των δράσεων. Σας
είπα ότι δεν περιµένουµε πότε θα εκπονηθεί το καινούργιο εθνικό
σχέδιο, για να υλοποιούµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το ότι τα δηµόσια ιδρύµατα φροντίδας, προστασίας του παιδιού, παραδείγµατος χάριν, δεν έχουν την επικοινωνιακή µέθοδο
-και δεν την επιζητούν- για να προβάλλουν τη δράση τους, όπως
κάνουν -και καλά κάνουν- οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δεν σηµαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά. Να τα στηρίξουµε τα δηµόσια ιδρύµατα, γιατί κάνουν πάρα πολύ σηµαντική δουλειά.
Σας λέω ότι τα δώδεκα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το
Παµπάφιο στη Θεσσαλονίκη έχουν όλα παράρτηµα προστασίας
παιδιού -τουλάχιστον ένα- και επιτελούν ένα πάρα πολύ σηµαντικό έργο. Αυτό αφορά την «κλειστή φροντίδα» για όλα τα παιδιά
τα οποία είναι απροστάτευτα και δεν έχουν τη δυνατότητα να
πάνε αλλού.
Υπάρχει, βεβαίως, και η «ανοιχτή φροντίδα», η οποία είναι στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου µας, που και εδώ
υπάρχει σηµαντική δράση. Ξεκινάµε από τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών. Έχουµε να κάνουµε µε τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς οι οποίοι λειτουργούν στη
χώρα, µε οποιαδήποτε µορφή και από οποιονδήποτε φορέα.
Έχουµε να κάνουµε µε δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα στα
παιδιά -ακόµα και µε τις παιδικές εξοχές και τις παιδικές κατασκηνώσεις- να έχουν αυτό το οποίο δεν τους παρέχει η έλλειψη
οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο. Αφορά, όµως, και τα παιδιά που
έχουν οικογένεια αλλά υπάρχουν προβλήµατα.
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Έχουµε, λοιπόν, πάρα πολλά. Εάν θελήσουµε να συζητήσουµε
σήµερα για τις δράσεις όλων των Υπουργείων, ο Πρόεδρος θα
µας διακόψει στο ένα εκατοστό. Γι’ αυτό αναφέρθηκα στη συζήτηση στις αντίστοιχες επιτροπές, διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα.
Οφείλω, όµως, να πω ότι λειτουργεί η γραµµή «1107» στο
ΕΚΚΑ, η οποία είναι η καρδιά της αντιµετώπισης των προβληµάτων. Το «1107» λειτουργεί σε επταήµερη και εικοσιτετράωρη
βάση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε καταγγελίες, µε προβλήµατα που υπάρχουν
µε παιδιά, άµεση ενηµέρωση, επείγουσα συµβουλευτική και βεβαίως κοινωνική στήριξη και «κλείδωµα» µε το αντίστοιχο κέντρο
είτε δηµόσιο είτε πιστοποιηµένο -σε περίπτωση που δεν υπάρχει
δηµόσιο στην περιοχή- που ανήκει στο Υπουργείο µας, ιδιωτικού
δικαίου, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε το συγκεκριµένο παιδί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δεν είµαστε ούτε ξέφραγο αµπέλι, ούτε αδιαφορούµε. Θα σας
παρακαλέσω να πάρετε ένα τηλέφωνο στο «1107» όταν τελειώσουµε τη συζήτηση. Δεν πρέπει να παίρνουµε, βέβαια, ασκόπως. Όµως, αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα, ως Βουλευτή του
ελληνικού Κοινοβουλίου, να ενηµερωθείτε για το τι διαθέτει η πατρίδα µας, το οποίο και δεν πρέπει να το µηδενίζουµε. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό αυτό.
Να σας πω ακόµα ότι αν δεν προκληθεί συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές, εµείς θα ζητήσουµε από το αρµόδιο Υπουργείο,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να την προκαλέσει, για να καταθέσει
πραγµατικά κάθε Υπουργείο το σύνολο των δράσεων που λειτουργούν και τι προτείνει να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο πλέον
για κάθε τοµέα.
Ιδιαίτερα για το παιδί, πρέπει να πούµε ότι οφείλουµε χωρίς
ολιγωρία να τα υλοποιούµε και, βέβαια, όχι επικοινωνιακά, γιατί
αναφερθήκατε σε κάποιες πρωτοβουλίες που στη συνέχεια δεν
υλοποιούνται.
Να σας πω, λοιπόν, ότι η τελευταία απόφαση την οποία πήρα
εγώ ως αρµόδιος Υφυπουργός, αφορά ακριβώς την υγεία και την
ασφάλιση των απροστάτευτων παιδιών. Γι’ αυτά τα παιδιά θα εκδίδονται, πέρα από διαδικασίες και προϋποθέσεις, βιβλιάρια υγείας, προκειµένου να έχουν πλήρη ασφάλιση, είτε αυτά εντάσσονται στα ιδρύµατα είτε είναι εκτός ιδρυµάτων είτε είναι σε αναδοχή, ένας σηµαντικός θεσµός τον οποίο έχουµε αναδείξει και
λειτουργεί µε την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
Ανάδοχης Οικογένειας. Έχουν πάρει πάρα πολλά παιδία. Είναι
ένα πολύ σηµαντικό έργο αυτό.
Αυτή η απόφαση, λοιπόν, είναι του προ-προηγούµενου µήνα
και έχει λύσει το θέµα της υγείας και της ασφάλισης των απροστάτευτων παιδιών, την οποία και θα σας παραδώσω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να διερευνήσετε τις διάφορες
ΜΚΟ για το παιδί πώς λειτουργούν. Χρειάζεται έλεγχος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ µίλησα για την αξία της
δουλειάς που κάνουν τα δηµόσια ιδρύµατα µέσα από τα Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρόκειται για πολύ σηµαντική
δουλειά, την οποία απλώς δεν διαφηµίζουµε, γιατί δεν είναι ο
σκοπός µας αυτός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Χωρίς να υποτιµάει
κανείς αυτά που γίνονται, είµαι σίγουρος ότι η κ. Γιαννακάκη θα
επανέλθει, διότι υπάρχουν και πολλές άλλες εκκρεµότητες, απ’
ό,τι βλέπουµε, και στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο συµµετέχουµε. Υπάρχουν πλευρές στις οποίες είµαστε πολύ πίσω,
κύριε Υπουργέ αλλά δεν είναι της δικής µου αρµοδιότητας να
επεκταθώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Σαλαµίνας,
καθώς και δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
- συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αναργύρων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 526/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό αθιγγάνων στα Μέγαρα Αττικής.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Μιχελάκης.
Κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος ότι έχετε διαβάσει την ερώτησή
µου, αλλά δεν είµαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε τώρα που συζητάµε. Δεν ξέρω αν ο Κανονισµός της Βουλής λέει να µην ενοχλείστε όταν γίνεται η επίκαιρη ερώτηση και, µάλιστα, από αυτούς που τον είχαν φτιάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είµαι βέβαιος, λοιπόν, για να επανέλθω, ότι έχετε διαβάσει την
ερώτηση. Αφορά συνέλληνές µας. Οι αθίγγανοι είναι Έλληνες
πολίτες. Τους έχουµε κατατάξει σε δεύτερο επίπεδο.
Πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι ως Έλληνες πολίτες οι αθίγγανοι, φυλάνε τα σύνορα της χώρας µας στα δύσκολα µέρη, δηλαδή κατά µήκος των βορείων συνόρων µας, στον Έβρο και στα
νησιά. Δεν υπηρετούν στο Πεντάγωνο τα παιδιά των αθιγγάνων.
Στην περιοχή αυτή έχουν εγκατασταθεί δεκάδες έτη και de facto
de jure, διότι η πολιτεία τους παρέχει και νερό και ηλεκτρικό.
Πράγµατι υπάρχει µια απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής για άµεση κατεδάφιση εκατόν
ενενήντα δύο αυθαιρέτων κατασκευών στο συγκεκριµένο χώρο.
Περιµένω να ακούσω από εσάς τι έχει γίνει.
Επίσης, εάν εφαρµοστεί αυτή η απόφαση, τι θα γίνει µε τους
περίπου πέντε χιλιάδες αθίγγανους και πού προώρισται αυτοί να
παραµείνουν µε τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας ότι έχουν πολυµελείς οικογένειες, είναι χειµώνας και έχουν πολλά παιδιά;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να υποµνήσω σε εσάς ότι προστατεύονται από το άρθρο 17, περί προστασίας ιδιοκτησίας από το κράτος και από το άρθρο 21, περί προστασίας οικογένειας από το
Σύνταγµα. Εάν στην περίπτωση αυτή έχουµε να κάνουµε µε σύγκρουση εννόµων συµφερόντων που εκπηγάζουν από αυτά τα
δύο άρθρα, νοµίζω ότι θα επικρατήσει και στη συνείδησή σας
αλλά και στη κοινή λογική, ο θεσµός που προστατεύεται από το
άρθρο 21, περί οικογένειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα µπω κατευθείαν στην ουσία της ερώτησής σας, κύριε συνάδελφε. Με βάση το έγγραφο το οποίο αναφέρετε στην ερώτησή σας, την απόφαση εκτέλεσης κατεδάφισης, θέλω να σας
θυµίσω λίγο πώς έχει το ζήτηµα: Είναι σε συνέχεια ενός άλλου
εγγράφου, του 2170/8-8-2013, της Υπηρεσίας Δόµησης του
Δήµου Μεγάρων. Με το παραπάνω έγγραφο ο Δήµος Μεγάρων
ουσιαστικά γνωστοποιεί στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση ότι οι
εκατόν ενενήντα δύο εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών είναι οριστικές και τελεσίδικες. Όµως, η κατεδάφιση αναβλήθηκε δύο φορές, επειδή το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής
δήλωσε αδυναµία για να διαθέσει την απαραίτητη δύναµη και ζητούσε επί τούτου να υπάρξει µία νεότερη ηµεροµηνία. Μετά από
αυτό, δεν έχουµε αυτήν τη στιγµή ηµεροµηνία. Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την κατεδάφιση.
Αναφορικά µε την πολεοδοµική διάσταση του θέµατος, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εµπλέκεται µόνο στο εκτελεστικό σκέλος
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των πολεοδοµικών αποφάσεων, των οποίων η διαπιστωτική και
ουσιώδης υπόσταση αποφασίζεται από το δήµο.
Αυτό συµβαίνει γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, µετά από την
εφαρµογή του «Καλλικράτη» οι πολεοδοµικές αρµοδιότητες περνάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήµους.
Με δεδοµένη, λοιπόν, τόσο την προαναφερθείσα αρµοδιότητα
όσο και την έκδοση της απόφασης για κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών από τη Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Δήµου Μεγάρων, θα πρέπει να θεωρείται ως οφειλόµενη ενέργεια από την
πλευρά του δήµου η µέριµνα για τη διαφύλαξη των συνταγµατικά
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων στα οποία αναφερθήκατε και
εσείς, τα οποία εύλογα και επικαλείστε.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που η δηµοτική αρχή προέκρινε την τήρηση της πολεοδοµικής νοµιµότητας, θα πρέπει στη συνέχεια να
τηρήσει και τα προβλεπόµενα από το άρθρο 75 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων που απορρέουν απ’ αυτήν τη διάταξη. Και
αναφέροµαι στην αρµοδιότητα της δηµοτικής αρχής για τη µέριµνα και τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων δηµοτών
είτε µε την παραχώρηση δηµοτικών οικοπέδων είτε µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης. Είναι υποχρέωση του δήµου από τη στιγµή που θέλει να κάνει αυτήν την
πράξη.
Παράλληλα, τονίζω ότι ο δήµος έχει τη µέριµνα και την προστασία της τοπικής κοινωνίας και της δηµόσιας υγείας, όπως
προβλέπεται από το σχετικό νοµικό πλαίσιο το οποίο γνωρίζετε
πολύ καλά.
Περαιτέρω, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι το Τµήµα Κοινωνικών
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης είναι αυτό που
ασκεί την αρµοδιότητα για την µετεγκατάσταση των Ροµά, όπως
ορίζεται από τα προβλεπόµενα στη σχετική ΚΥΑ των Υπουργείων
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Υγείας. Η ενεργοποίηση του εν
λόγω θεσµικού πλαισίου περί µετεγκατάστασης δεν λειτουργεί
αυτεπάγγελτα, αλλά κατόπιν της έµµεσης γνώσης για την ύπαρξη καταυλισµών Ροµά, η οποία περιέρχεται στην παραπάνω υπηρεσία, από τις υγειονοµικές δηµοτικές και αστυνοµικές αρχές
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.
Η ενηµέρωση που έχω εγώ για τον επίµαχο καταυλισµό από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου και από την αποκεντρωµένη διοίκηση της Αττικής είναι ότι ουδέποτε ζητήθηκε από το Δήµο Μεγαρέων η αρωγή της αρµόδιας υπηρεσίας για τη µετεγκατάστασή τους.
Επειδή, όµως, έχω υπερβεί το χρόνο, θέλω να απαντήσω στο
ουσιαστικό σκέλος της ερώτησή σας, τι θα γίνει µ’ αυτούς τους
ανθρώπους και τι θα κάνουµε µ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ως ευφυής ο κύριος Υπουργός
αντιλαµβάνεται ότι η ουσία είναι αυτή που έχει σηµασία. Και το
λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι το να µετακυλύουµε και να µεταβιβάζουµε ευθύνες και υποχρεώσεις είναι εύκολο. Εσείς δεν λέω
ότι το κάνετε.
Αυτή τη στιγµή, όµως, έχουµε µια επαπειλούµενη -συνεχιζόµενη απειλή δηλαδή- για την κατεδάφιση εκατόν ενενήντα δύο
αυθαιρέτων κατασκευών όπου στεγάζονται περί τις πέντε χιλιάδες συνέλληνές µας.
Η ουσία τίθεται στην ακόλουθη ερώτηση: Τι θα γίνει µ’ αυτούς;
Μην ξεχνάµε ότι στο Υπουργείο σας ανήκουν και οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ. Δεν είναι ανεξάρτητοι. Ο δήµος δεν µπορεί να κάνει
ό,τι θέλει.
Το θέµα είναι το εξής: Θα εφαρµόσουµε αυτό που ένας ασύνετος ή αν θέλετε τυπικός τροχονόµος λέει, δηλαδή: «Σε παρατηρώ, διότι παρκάρισες σε χώρο όπου απαγορεύεται το παρκάρισµα»; Και λες: «Σύµφωνοι. Παρανοµώ. Παρκάρισα παρανόµως.
Όµως που να βάλω το αυτοκίνητό µου;» Και σου λέει: «Δεν µε
ενδιαφέρει. Σε γράφω γιατί παρανοµείς µε το να παρκάρεις εδώ,
αλλά δεν σου υποδεικνύω πού να πας να παρκάρεις.» Αυτό σηµαίνει έλλειψη λογικής, που δεν παρατηρείται σε συντεταγµένες
χώρες.
Λέµε, λοιπόν: Στη δηµοκρατία µας τι έχει πράξει το ελληνικό
δηµόσιο, το ελληνικό κράτος, οι αρµόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε
να κατοχυρώσουµε αυτούς τους ανθρώπους όπου ύστερα από
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δεκαετίες παραµονής σε εκείνο το συγκεκριµένο χώρο, όπου
επαναλαµβάνω τους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα de jure και
de facto της διαµονής τους, αυτή τη στιγµή ξεριζώνονται; Πού
θα πάνε;
Προχθές ήµουν περιοδεία στην περιοχή της Κοζάνης, της Πτολεµαΐδας και της Φλώρινας. Είδα χωριά που έχουν µετεγκατασταθεί, διότι κάτω από τα χωριά αυτά υπήρχαν κοιτάσµατα λιγνίτη. Ήρθε η συντεταγµένη πολιτεία και είπε: «Θα φύγει το χωριό
από εδώ, αποζηµιώνουµε τους κατοίκους και τους µεταφέρουµε
σε ένα άλλο µέρος, διότι πρέπει να δουλέψουν οι ατµοηλεκτρικοί
σταθµοί».
Εδώ, µε τα εκατόν ενενήντα δύο οικήµατα αυτών των ανθρώπων, τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να πούµε ότι πράγµατι το
κράτος κάνει σωστά τη δουλειά του; Διότι η υποχρέωση του κράτους είναι να βελτιώνει τη ζωή των κατοίκων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε συνάδελφε, δεν διαφωνούµε ούτε για τους τύπους, ούτε για την
ουσία και χαίροµαι γι’ αυτό. Θέλω να σας πω συγκεκριµένα παραδείγµατα, όπως σας απάντησα συγκεκριµένα πάνω στο θέµα
της ερώτησής σας. Και στο δεύτερο σκέλος θα είµαι πάρα πολύ
συγκεκριµένος.
Είπα σε κάποιο σηµείο της πρωτολογίας, ότι είναι αρµοδιότητα
της Δηµοτικής Αρχής η µέριµνα και η στήριξη των αστέγων και
των οικονοµικά αδυνάτων είτε µε παραχώρηση δηµοτικών οικοπέδων είτε µε την παραχώρηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πετάµε το µπαλάκι στο
δήµο. Αυτή η υποχρέωσή του απορρέει από την αυτοτελή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θέλω να ξεκαθαρίσουµε το ζήτηµα: Δεν υπάρχει περίπτωση και το θεωρώ πάνω από κάθε συζήτηση- αυτοί οι άνθρωποι
απλώς να φύγουν από εκεί και να τους αφήσουν εκτεθειµένους
στο πουθενά. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Θα αναφέρω, όµως, τι έχει γίνει σε µία άλλη περιοχή, όπου είχαµε την παρέµβαση της πολιτείας. Είναι ένα θέµα, το οποίο
ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά, το θέµα στο Χαλάνδρι, όπου
υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβληµα. Εκεί, µε ενέργειες της αποκεντρωµένης περιφέρειας, έχει βρεθεί χώρος σε έναν ορεινό
όγκο όπου υπάρχει υποδοµή -ήταν παλιά στρατιωτική βάσηυπάρχουν εγκαταστάσεις, οικήµατα και ο οποίος φτιάχνεται κι
αναδιαµορφώνεται για να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους.
Αναφέρω αυτό το συγκεκριµένο παράδειγµα, όπου κι εκεί
υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κι έχει βρεθεί από
το κράτος συγκεκριµένος χώρος που να πληροί και προδιαγραφές. Και η επίλυσή του δεν απορρέει απλώς από τις υποχρεώσεις µας σε διεθνείς συνθήκες. Απορρέει από την ανθρωπιά µας,
γιατί µιλάµε, όπως είπατε, για συµπολίτες µας, για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις σε αυτήν τη χώρα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, για να µην υπάρχουν αποσπασµατικά, λόγω του αντικειµένου της ερώτησής σας, παρεξηγήσεις,
να µου επιτρέψετε να πω τι κάνουµε για το θέµα των Ροµά, που
το θεωρώ σηµαντικό, καθώς όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σε µία γενικότερη πολιτική.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι κατά την περίοδο 2002-2008 υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ροµά µε
έµφαση στον άξονα της χρηµατοδότησης βασικών υποδοµών
στέγασης, στο θέµα, δηλαδή, το οποίο αναφέρεστε. Στο παραπάνω πρόγραµµα δόθηκαν 61,5 εκατοµµύρια ευρώ, για την ακρίβεια, για την αναβάθµιση των χώρων διαβίωσης των Ροµά στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.
Πέρα από την υλοποίηση του προγράµµατος στεγαστικής δανειοδότησης των Ελλήνων Ροµά µε ευνοϊκούς όρους και µε την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για ποσό έως 60.000 ευρώ για
κάθε δάνειο, το Υπουργείο έχει εκδώσει επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις αποφάσεις στεγαστικής συνδροµής σε
ισάριθµο αριθµό οικογενειών Ελλήνων Ροµά.
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Επιπρόσθετα, έχει θεσπιστεί κι έχει εξειδικευθεί το θεσµικό
πλαίσιο περί της δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα παραχώρησης από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης δηµοτικών
και κοινοτικών ακινήτων σε Έλληνες Ροµά που είναι δηµότες
τους κι έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα στεγαστικής αποκατάστασης, αυτό, δηλαδή, που µπορεί να γίνει και στη συγκεκριµένη περιοχή στην οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας.
Επίσης, η χώρα µας έχει υποβάλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναθεωρηµένο πολυτοµεακό σχέδιο δράσης για τους
Ροµά, που αφορά την περίοδο 2012-2020, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική
ένταξη των Ροµά. Αυτό έχει γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Έχουµε υποβάλει, λοιπόν, το αναθεωρηµένο σχέδιο που αφορά
τους συµπολίτες µας.
Απαρέγκλιτος στόχος µας είναι η άρση των διακρίσεων και του
κοινωνικού αποκλεισµού σε βάρος των Ελλήνων Ροµά και η δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την οµαλή κι απρόσκοπτη κοινωνική τους ένταξη.
Άρα, µέσα από όλα αυτά σας λέω ξανά ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει κανενός είδους διαχωρισµός.
Τονίζω, τόνισα, και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Δεν πέταξα
το µπαλάκι στο δήµο. Είπα απλώς τι έχει συµβεί για να απαντήσω
επί της ουσίας στην ερώτησή σας και να δούµε πού µπορούµε
να στηριχτούµε για να λύσουµε το πρόβληµα, γιατί δεν είναι τοπικό, είναι ευρύτερο -το γνωρίζετε πολύ καλά- και ως τέτοιο πρέπει να το δούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είστε σίγουρος ότι έχει λυθεί το θέµα των Ροµά στο Χαλάνδρι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με χαρά να
απαντήσω στο ερώτηµά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι. Δεν µπορεί σήµερα ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν προσπαθώ να το αποφύγω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα χρειαστεί να καταθέσετε άλλη ερώτηση, µε άλλη διαδικασία.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 512/4-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευσταθίου Παναγούλη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο τρόπο λειτουργίας των
ανταλλακτήριων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας.
Στην ερώτηση του κ. Παναγούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σκορδάς.
Κύριε Παναγούλη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες
κυβερνήσεις των µνηµονίων έχει δηµιουργηθεί ένα δυσάρεστο
πρόβληµα, ένα πρόβληµα που ντροπιάζει κι εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό.
Τι σκαρφίστηκαν για ανάπτυξη, κύριε Πρόεδρε, οι κυβερνήσεις
του µνηµονίου;
Όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
του και έχει λευκό ποινικό µητρώο µπορεί να πάρει άδεια ενεχυροδανειστηρίου. Πουθενά δεν λέγεται µέσα ή δεν ζητείται µε διάφορα άλλα έγγραφα, µε τι χρήµατα θα κάνει τον ενεχυροδανειστή. Χίλια ενεχυροδανειστήρια ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι
έχουν δηµιουργηθεί µετά την κρίση, ενώ ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι υπάρχουν έξι χιλιάδες ενεχυροδανειστήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα συµφωνήσω µε αυτό που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.
Ξέρετε,κύριε πρόεδρε, τι παραβατικότητα υπάρχει; 60%! Υπάρχει και τι έχουν σκαρφιστεί; Το 60% δεν το λέω εγώ αυθαίρετα
το έχει πει ο κ. Μαυραγάνης, Υφυπουργός των Οικονοµικών. Και
τι έχουν σκαρφιστεί; Ότι όταν κάνεις το πέµπτο αδίκηµα µέσα
στην πενταετία σου αφαιρούν την άδεια.
Με τι κεφάλαια, κύριε Υπουργέ, δίνετε το δικαίωµα να ανοιχτεί
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ένα ενεχυροδανειστήριο; Δεν έχετε καταλάβει ότι πίσω από τα
ενεχυροδανειστήρια είναι οι σύγχρονοι µαυραγορίτες; Και ότι
πίσω από τους σύγχρονους µαυραγορίτες βρίσκονται οι κύριοι
«καθώς πρέπει», οι κουκουλοφόροι, που έχουν βάλει κάποιον
µπροστινό να ανοίξει ένα µαγαζί; Και εκεί πηγαίνει και καταθέτει
κάποιος τις αναµνήσεις του, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, από το 60% της παραβατικότητας
πόσες άδειες έχετε αφαιρέσει; Ούτε µία! Και να σας πω γιατί;
Γιατί στην τέταρτη παραβατικότητα αλλάζουν τον υπεύθυνο του
καταστήµατος.
Εκτός αυτού, κύριε Υπουργέ, είναι εκατοντάδες τα κιλά χρυσού και ασηµικών που κάθε µήνα βγαίνουν παράνοµα από την
Ελλάδα. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί δυο-τρεις, ιδιαίτερα Γερµανοί, που ο ένας κατείχε 400 κιλά ασήµι και ο άλλος 7 κιλά
χρυσό. Και είναι και άλλες περιπτώσεις, δεν τις αναφέρω.
Πώς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κατοχυρώνετε πλέον ένα επάγγελµα; Εκτός εάν ήρθατε εσείς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, σήµερα να µας πείτε ότι τα ενεχυροδανειστήρια είναι ανάπτυξη σε
αυτόν εδώ τον τόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παναγούλη,
επειδή έχουµε υπερβεί το χρόνο, να ακούσουµε τον Υπουργό και
επανέρχεστε.
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός έχει τον
λόγο, ο κ. Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση πράγµατι θίγει ένα θέµα πολύ σηµαντικό, που έχει
πάρει διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα λόγω της κρίσης. Όµως
το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης, αλλά
αναγγελία της έναρξης δραστηριότητας στα οικεία αστυνοµικά
τµήµατα, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Απλά
λέει ο νόµος ότι αυτά τα δικαιολογητικά τα αναζητά η αστυνοµική
αρχή αυτεπαγγέλτως, δεν τα συνυποβάλλει δηλαδή ο αιτών κατά
την υποβολή της αίτησής του.
Πράγµατι, επειδή η διαδικασία έναρξης λειτουργίας είναι αυτή
που σας είπα µε την αναγγελία στην Αστυνοµία, εµείς τα στοιχεία
για το πόσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο
τοµέα τα έχουµε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, η
οποία αναφέρει έναν αριθµό χιλίων εκατόν τριάντα έξι αναγγελιών τέτοιων δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα.
Η δραστηριότητα όµως δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Και
εδώ δεν είναι ο πολίτης ανυπεράσπιστος, όπως προσπαθεί να
παρουσιαστεί. Διότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχει διαδικασίες εδώ και δεκαετίες, που µπορεί – και το έχουµε πει επανειληµµένως και αν έχετε την καλοσύνη και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή θα το δείτε – ο πολίτης να απευθύνεται για τέτοιου είδους διαδικασίες σε συγκεκριµένη υπηρεσία του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Από εκεί και µετά, έχουµε προσπαθήσει να έχουµε συνεχώς
ενηµερωµένο τον πολίτη για το τι πρέπει να προσέχει σε αυτές
του τις συναλλαγές µε σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και
ανακοινώσεις που έχουµε κάνει.
Θυµίζω ότι λειτουργεί η Γραµµή Καταναλωτή 1520, όπου για
οποιαδήποτε παραβατική συµπεριφορά µπορεί ο πολίτης να ενοχλεί, να καταγγέλλει και εµείς να προωθούµε αυτές τις καταγγελίες. Μάλιστα, καταγγελία µπορεί να υποβληθεί και καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο µέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας.
Λέτε για την απουσία ελέγχου. Κοιτάξτε. Επικαλείστε ακριβώς
τα αποτελέσµατα των ελέγχων που έχει κάνει το κράτος. Επικαλεστήκατε παραβατικότητα 59%. Πράγµατι, αυτή είναι η παραβατικότητα σε αυτόν τον κλάδο που δίνει το ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ,
όµως, είναι αυτό που έχει κάνει τους ελέγχους και σας λέει ποια
είναι η παραβατικότητα.
Άρα, έλεγχοι γίνονται και µε βάση τα στοιχεία που µας κοινοποίησε το ΣΔΟΕ από τις αρχές του 2013 µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου, που είχε και τη σχετική αρµοδιότητα, γιατί στη συνέχεια
η αρµοδιότητα πήγε στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Έχουν διαπιστωθεί τετρακόσιες επτά παραβάσεις µε ένα ποσο-
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στό παραβατικότητας, πράγµατι, στο 59%.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτηµά σας για το Ελληνικό Κέντρο
Αργυροχρυσοχοΐας, θυµίζω ότι όλες οι θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ
από το Φεβρουάριο του 2012 βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες σε αυτήν τη διαδικασία,
πράγµα που µας ανάγκασε να δώσουµε και µια παράταση στην
εκκαθάριση µέχρι τις 31-07-2014. Παρά ταύτα, η Διεύθυνση Μετεωρολογίας κάνει ελέγχους στους ζυγούς και βγάζει και όλες
τις εγκυκλίους που χρειάζονται για το µε ποιο τρόπο µπορούν οι
περιφερειακές αυτοδιοικήσεις να ελέγχουν αυτές τις δραστηριότητες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγούλης, για τη δευτερολογία του.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός δεν απάντησε σε ένα βασικό θέµα: Τι κεφάλαιο έναρξης έχει
κάθε ενεχυροδανειστήριο; Απολύτως κανένα κεφάλαιο δεν έχει.
Βρίσκονται οι κύριοι µε τα λευκά κολάρα από πίσω, έχουν βάλει
ένα νεαρό, ένα µεσήλικα και παίρνει το χρυσό όσο - όσο.
Συγχρόνως, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση των µνηµονίων έχει
δώσει πιστοποιητικό στην τοκογλυφία. Κύριε Υπουργέ, έχω επισκεφτεί -όχι για να δώσω κάτι δικό µου- πέντε, έξι ενεχυροδανειστήρια, για να διαπιστώσω πώς λειτουργούν.
Λοιπόν σας λέω το εξής, κύριε Πρόεδρε: Η πραγµατική αξία
είναι 1.000 ευρώ. Σου δίνουν 150 µε 200 ευρώ και τι γίνεται εκεί;
Εγώ θέλω να το πάρω πίσω, κύριε Υπουργέ. Σου λένε ότι αν
πάνω στο µήνα έρθεις να το πάρεις πίσω, θα µας δώσεις 50
ευρώ. Πηγαίνω στο µήνα, δίνω τα 50 ευρώ, δηλαδή, τόκος 30%
µηνιαίως, 360% το χρόνο, περνάει ο ένας µήνας, ξαναπάω, άλλο
πενηντάρικο.
Έχετε καταστήσει νόµιµη την τοκογλυφία. Και όταν µου λέτε,
κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει 59% παραβατικότητα, γιατί θα πρέπει
να κάνουν πέντε παραβάσεις για να το κλείσετε; Και σας είπα,
στην τέταρτη αλλάζει ο υπεύθυνος του καταστήµατος.
Και πείτε µου και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, από τις παραβάσεις αυτές τι χρήµατα εισέπραξε το ελληνικό δηµόσιο; Έχετε
κάνει κανέναν υπολογισµό πόσα κιλά ασήµι, χρυσό ή άλλα τιµαλφή εξάγονται χωρίς πιστοποιητικά και πού πηγαίνουν; Πηγαίνουν στους φίλους σας, κύριε Υπουργέ, τους Γερµανούς, σ’
αυτούς που καθορίζουν, δυστυχώς, τις τύχες του τόπου.
Κύριε Υπουργέ, ένας απελπισµένος, ένας δυστυχισµένος δεν
άκουσε ποτέ τη συµβουλή σας, αυτό που έχετε πει εσείς ότι
έχετε απευθύνει συστάσεις στους εξαθλιωµένους πολίτες, οι
οποίοι βρίσκονται στην έσχατη ανάγκη να ξεπουλάνε όσο–όσο
χρυσά, κοσµήµατα και οικογενειακά κειµήλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πηγαίνετε, σας παρακαλώ και µετά να έρθετε να απαντήσετε,
γιατί έχουν γίνει κι άλλες ερωτήσεις εδώ στο παρελθόν. Πηγαίνετε σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τα ξέρει ο κύριος Υπουργός.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Υπουργός δεν πιστεύω
ότι τα ξέρει, όπως τα ξέρεις εσύ, κύριε Καπερνάρο, γιατί εσύ κυκλοφορείς µε τα πόδια, ενώ ο κύριος Υπουργός σπάνια. Μόνο
στην εκλογική του περιφέρεια πηγαίνει.
Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε εξαθλίωση.
Επιδεινώνεται η εξαθλίωση από αυτούς τους κυρίους που κρύβονται πίσω από τα ενεχυροδανειστήρια. Γιατί για να ανοίξει,
κύριε Πρόεδρε, ένα ενεχυροδανειστήριο, χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν µπορεί να γίνει µε 5.000 ή µε 10.000
ευρώ.
Και στο άλλο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, το οµολογείτε -όχι
εσείς ο ίδιος, δεν θυµάµαι- σε µία απάντηση, ότι εξακόσια από
αυτά τα καταστήµατα, κύριε Πρόεδρε, άκουσον-άκουσον, έχουν
ετήσιο τζίρο 5.000 ευρώ. Όταν βλέπουµε ότι σε όλα τα ισόγεια
στην Οδό Θησέως, στην Καλλιθέα, σε όλους τους δρόµους
υπάρχουν δεκάδες ενεχυροδανειστήρια ισόγεια µε 5.000 ευρώ,
δεν έχετε αναρωτηθεί όταν σας υποβάλλουν ότι έκαναν ετήσιο
τζίρο 4.000 και 5.000;
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Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς το 2014, εκεί προς το φθινόπωρο, θα
απαλλαγεί ο ελληνικός λαός από αυτήν τη θλιβερή και υποτακτική Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Αθανάσιος Σκορδάς έχει το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι το πρόβληµα όντως είναι υπαρκτό, αλλά ακριβώς ο έλεγχος που ασκεί
η πολιτεία το αναδεικνύει και η πολιτεία οφείλει να έχει δώσει
στον πολίτη εναλλακτική λύση για να µην καταφεύγει εκεί.
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Δεν το ξέρει, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Το ξέρει, κύριε Βουλευτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μόνο στην Αθήνα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Μπορεί να το κάνει µε όλα τα υποκαταστήµατα
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Καλό είναι να είµαστε ενηµερωµένοι, πριν θίξουµε ορισµένα
ζητήµατα. Από εκεί και πέρα, λέτε για το κεφάλαιο που χρειάζεται. Αν είναι νοµικό πρόσωπο, ανάλογα µε τη νοµική µορφή που
επιλέγει να συσταθεί, δηλαδή αν είναι ανώνυµη εταιρεία ή ΕΠΕ,
ανάλογο είναι και το κεφάλαιο που απαιτείται. Όµως, υπάρχει
εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω, το επάγγελµα του παλαιοπώλη που
κάνει ανταλλαγές κοσµηµάτων ή διαφόρων τιµαλφών, το επάγγελµα του ενεχυροδανειστή κ.λπ.. Αυτά µπορεί να τα ασκήσει
φυσικό πρόσωπο, όπως ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα.
Αυτό το οποίο θα είχατε πολύ δίκιο να πείτε είναι αν η πολιτεία
δεν ήταν παρούσα στον έλεγχο κι αν πραγµατικά δεν είχε να επιδείξει ελέγχους. Όταν, όµως, αυτό το κάνει και επιβάλλει τις ποινές που προσδιορίζει ο νόµος, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί τόση
ένταση. Μπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση σε πάρα πολλά πεδία.
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Δεν µου είπατε τι πρόστιµα έχετε εισπράξει από εξακόσιες παραβάσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Σας παρακαλώ. Τα πρόστιµα αυτά τα βάζει το
Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν τα έχω πρόχειρα να σας τα πω.
Φαντάζοµαι ότι αν απευθύνετε την ερώτηση στο Υπουργείο Οικονοµικών, θα σας δώσει το στοιχείο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μα εκεί την είχα απευθύνει, κύριε
Υφυπουργέ και ήρθατε εσείς: Στον κ. Μαυραγάνη και τον κ.
Στουρνάρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Σε εµένα τη στείλατε. Εγώ βλέπω ότι τη στείλατε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Είναι και η τέταρτη φορά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Επανέλθετε µε αίτηµα κατάθεσης εγγράφων
να σας τα δώσουν. Εγώ γι’ αυτά άντλησα πληροφόρηση, σας
λέω ότι µπορείτε να κάνετε σε πολλά άλλα πεδία αντιπολίτευση.
Σε αυτό, όµως, δεν µπορείτε. Διότι η πολιτεία εδώ κάνει έλεγχο.
Ασκεί τον εποπτικό της ρόλο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παναγούλη,
απλώς για διευκρίνιση, την ερώτηση απ’ ό,τι βλέπω την απευθύνετε στο Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Έχουµε την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ίσως πρέπει
να καταθέσετε ξανά την ερώτηση µόνο στο Υπουργείο Οικονοµικών.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Είναι η τέταρτη φορά που την καταθέτω. Έχω καταθέσει την αρχική ερώτηση και στον Υπουργό
Οικονοµικών και στον Υπουργό Δηµοσίας Τάξεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καταθέστε µόνο για
το Υπουργείο Οικονοµικών, µε τα στοιχεία αυτά. Απ’ ότι είπε και
ο κύριος Υπουργός, για τα στοιχεία που αφορούν το Υπουργείο
Οικονοµικών καλύτερα καταθέστε µια ερώτηση.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Έχει δώσει ο κ. Μαυραγάνης
αυτά τα στοιχεία για το ότι υπάρχει 60% παραβατικότητα. Τι εισπράξεις έκανε, λοιπόν, ο κ. Μαυραγάνης από την παραβατικότητα;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δείτε λοιπόν ό,τι έχει
αποµείνει και αν θέλετε, επανέρχεστε µε άλλη ερώτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί, από το Γυµνάσιο Αµφιπαγιτών Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 520/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση
της κτηµαταγοράς.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Μαυραγάνης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρά τις συνεχιζόµενες πανταχόθεν συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον του
ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την οικονοµική κρίση, η αλήθεια στο τέλος θα
γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Είναι γνωστό ότι το 2009 -αυτά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας- η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον
Γιώργο Παπανδρέου παρέλαβε ένα δηµοσιονοµικό έλλειµµα
15,5%. Το 2009, τον προεκλογικό χρόνο, έπειτα από πεντέµισι
χρόνια αδράνειας -το λιγότερο- η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υπό τον κ. Καραµανλή –και δεν ακούµε τίποτα από τα
συγκροτήµατα του Τύπου και των τηλεοπτικών µέσων για τα πεντέµισι εκείνα χρόνια- µας «φόρεσε» άλλα 24 δισεκατοµµύρια
ευρώ έλλειµµα.
Έτσι, οι αγορές έκλεισαν και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε µέτρα πρώτα-πρώτα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, γιατί λεφτά υπήρχαν, 32 δισεκατοµµύρια ευρώ τα
οποία δεν εισέπραττε ο διαλυµένος φοροεισπρακτικός µηχανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα λεφτά υπήρχαν, 60 δισεκατοµµύρια, τα οποία διέρρευσαν από το 2008 στο εξωτερικό.
Αυτά γίνονται κάθε µέρα γνωστά. Τα µέτρα για τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που έλαβε η πρώτη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως η άρση
του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, απέδωσαν.
Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά στηρίζουµε, κύριε Υπουργέ,
κάθε µέτρο για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Κάποια µέτρα όµως ξεπερνούν
τα όρια της φοροδοτικής δυνατότητας συγκεκριµένων στρωµάτων, όπως είναι οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι,οι επαγγελµατίες
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που είναι συνήθως µικροϊδιοκτήτες.
Σε πέντε-έξι µήνες, όπως τονίζω στην ερώτησή µου, υποχρεώθηκε όλος αυτός ο κόσµος να δώσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013 µαζί µε το φόρο
εισοδήµατος του ιδίου έτους. Τώρα έχουµε τον ενιαίο φόρο ακινήτων και παράλληλα διατηρείται και το ειδικό τέλος ακινήτων.
Όλα αυτά τα µέτρα όπως διαπιστώνετε από τις εισπράξεις που
έχετε, δεν οδηγούν πουθενά. Το ότι διπλασιάζονταν για παράδειγµα τα τέλη κυκλοφορίας, αν µέσα σε µια µέρα δεν τα καταβάλει για το 2014 ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου, πού οδήγησε;
Έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκινήτων που δεν κινούνται.
Δεν είναι αυτή η µέθοδος κατάλληλη για είσπραξη εσόδων.
Το ίδιο ισχύει δυστυχώς και για την αγορά ακινήτων, την κτηµαταγορά, η οποία πλέον έχει καταρρεύσει. Αυτό που λέγαµε
πάντα, ότι η οικοδοµή είναι η ατµοµηχανή της οικονοµίας, δεν
ισχύει πια.
Το πρόσφατο πρόβληµα –εκεί εντοπίζω και την ερώτησή µου
σήµερα- είναι αυτός ο φόρος υπεραξίας, που τεχνικώς είναι αδύνατο και να εφαρµοστεί. Είναι και άδικος. Δεν φορολογεί αυτόν
που κερδίζει αγοράζοντας και πουλώντας ακίνητα, αλλά εκείνον
που µπορεί να έχει είκοσι χρόνια ένα διαµέρισµα που θα το δώσει
γονική παροχή στο παιδί του ή που αναγκάζεται να το πουλήσει
και δεν µπορεί. Γιατί έχει «κάτσει» τελείως η αγορά.
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Γνωρίζετε ότι από το ΠΑΣΟΚ ήδη, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Σαµαρά
και Βενιζέλου, έχουν τεθεί αυτά τα ζητήµατα, όχι µόνο για το
θέµα του φόρου υπεραξίας αλλά και για άλλα, όπως τα ζητήµατα
των απαράδεκτων, υπέρογκων προστίµων και των αγροτών. Διαβάζω σήµερα στην «Καθηµερινή» ότι από τα 17,5 δισεκατοµµύρια
προστίµων έχουν εισπραχθεί µόνο 914 εκατοµµύρια. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει απλούστατα ότι έχουµε χάσει το µέτρο. Βλέπω
ότι ανακαλούνται και ορθώς κάποια µέτρα που αφορούν τους
αγρότες, τους µικροµεσαίους. Το ίδιο ισχύει για την απαράδεκτη,
αντισυνταγµατική, όπως αποφαίνονται ήδη τα δικαστήρια, αυτόφωρη διαδικασία –για ποιους;- για τους µικροοφειλέτες. Διότι
αυτό που έχει σηµασία είναι να χτυπηθούµε εκεί που υπάρχουν
τα λεφτά τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν -µας το λένε οι
ξένοι- µόνο αυτά που µας εισηγούνται µέσω της τρόικας, δεν
είναι για τους ολίγους αλλά για το πλήθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, να
ακούσουµε τον κύριο Υπουργό τι έχει να µας πει και να επανέλθετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ, πιστεύω ότι στη συνάντηση την οποία έχουµε ζητήσει η κοινοβουλευτική µας οµάδα µε
το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης θα αντιµετωπιστούν
αυτά τα ζητήµατα, ώστε πραγµατικά και έσοδα να υπάρξουν, που
χρειάζεται το κράτος, αλλά και να συνειδητοποιήσει ο πολίτης
ότι δεν αδικείται, δεν διώκεται ο µικροεισοδηµατούχος, ο µικροϊδιοκτήτης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, όντως η Κυβέρνηση προσπαθεί µε µια σειρά από
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως είπε και ο αξιότιµος κύριος
Πρόεδρος, να κλείσει τρύπες και να εµποδίσει την επέκταση της
φοροδιαφυγής, αλλά και να τη µειώσει, έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός. Επίσης, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να
αυξηθεί η φορολογική συµµόρφωση και να έχουµε µια καλύτερη
κατανοµή των φόρων.
Από τη µια µεριά η συνεχής επιτυχία στα δηµοσιονοµικά και η
φορολογική συµµόρφωση µάς βοηθούν στο να κάνουµε αυτό
που θέλουµε, δηλαδή να ελαφρύνουµε φορολογικά την ελληνική
οικονοµία, και τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
Στον χώρο των ακινήτων κατ’ αρχάς πρέπει να σηµειώσουµε
ότι έγινε µια σηµαντική µείωση φορολογίας, που αφορά τον
φόρο µεταβίβασης ακινήτων ο οποίος έπεσε στο 3%, που είναι
κάπου στο µέσο όρο του ευρωπαϊκού επιπέδου. Από εκεί και
πέρα µπήκε και ένας φόρος υπεραξίας. Αυτός ο φόρος υπεραξίας αποσκοπεί στο να φορολογήσει ένα πραγµατικό εισόδηµα,
που µπορεί κάποιος να αποκτά µεταξύ της τιµής που πουλάει και
της τιµής που έχει αγοράσει ή της αξίας που είχε όταν αυτό το
ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία του.
Σε κάθε νέα µορφή νοµοθεσίας, σε κάθε µεταρρύθµιση υπάρχουν πρακτικά θέµατα. Αυτά τα πρακτικά θέµατα, ακούγοντας
τους φορείς, ακούγοντας την κοινωνία, η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να τα αντιµετωπίσει και µάλιστα πάρα πολύ σύντοµα.
Βεβαίως, κάποιες τεχνικές δυσκολίες ή κάποιες περιπτώσεις που
δηµιουργούν προβλήµατα είναι στην πρόθεση της Κυβέρνησης,
κύριε Πρόεδρε, να αντιµετωπιστούν συντοµότατα, έτσι ώστε µαζί
µε τη µείωση της φορολογίας στη µεταβίβαση να έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το καθεστώς και να µην υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση σε σχέση µε το να φορολογείται κάποιος για ένα
πραγµατικό όφελος που έχει αποκτήσει µέσα από ένα ακίνητο.
Είναι κάτι που συµβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσµου. Πραγµατικά, δεν είναι µια φορολογία που αφορά µόνο τη
χώρα µας. Μπορώ να σας εξηγήσω και στη δευτερολογία µου
ότι είναι κάτι που εφαρµόζεται στις περισσότερες χώρες του κόσµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, κύριε Υπουργέ. Είναι
ένα θετικό µέτρο και για το δηµόσιο ταµείο και για την κτηµαταγορά το ότι περιορίστηκε ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου στο
3%. Είναι, όµως, χαρακτηριστικό το ότι η αγορά εξακολουθεί, όχι
απλώς να παραµένει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, αλλά να είναι χειρότερα. Έχει παγώσει τελείως, διότι, πέραν αυτής
καθεαυτήν της επιβάρυνσης του φόρου υπεραξίας, είναι πλέον
ή βέβαιον -και το ίδιο πρόβληµα υπήρξε και το 2005, όταν την
ίδια ιδέα είχε ο κ. Αλογοσκούφης και, όπως ξέρετε, ανεστάλη και
τότε η εφαρµογή του µέτρου- ότι δεν είναι τεχνικώς δυνατός ο
προσδιορισµός του. Εκτός εάν περιοριστεί σε ορισµένο χρόνο όχι απώτατο- διότι δεν είναι δυνατόν σε µια χώρα µε παραοικονοµία που έφθανε 30% και 40% και µε αντικειµενικές αξίες τώρα
των ακινήτων, που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα για να υπολογίσει κανείς τον φόρο χωρίς να αδικεί τον πολίτη. Γιατί θα έρχεται η δικαιοσύνη και θα ανατρέπει ό,τι και
λογικά θα έπρεπε να προσδοκά από κάποιο µέτρο.
Σας είπα πριν για την αυτόφωρη διαδικασία. Όταν έχουµε εκατόν πενήντα χιλιάδες υποθέσεις να εκκρεµούν, χιλιάδες µικροοφειλετών που τους πάµε στο αυτόφωρο, εκεί και η δικαιοσύνη
δεν µπορεί να µας ανεχθεί. Να πάµε τους µεγαλοφοροφυγάδες.
Αυτούς, κύριε Υπουργέ -που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος– µετά την έρευνα που όπως ξέρετε, ξεκίνησε από την κυβέρνηση, του Γιώργου Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ, µε Υπουργό
µάλιστα τον αντιπρόεδρό της κ. Βενιζέλο, και τον νυν Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως Σαµαρά- εκεί θα δούµε είκοσι τέσσερις
χιλιάδες πεντακόσια άτοµα που έβγαλαν τεράστια ποσά στο εξωτερικό.
Πολλές φορές σάς έχουµε ρωτήσει –δεν σας αδικώ προσωπικά, προσπαθείτε- αλλά το ζήτηµα είναι αν βρίσκονται και οι
υπηρεσίες σε κατάσταση τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγξουν.
Έλεγα χθες ότι µε την περίφηµη διαθεσιµότητα έχουν διαλυθεί
όλες οι υπηρεσίες, κύριε Πρόεδρε. Οι υπάλληλοι παντού δεν
δουλεύουν, γιατί ασχολούνται και συζητούν αν µένουν, αν φεύγουν.
Σας παρακαλώ, το θέµα της υπεραξίας, όπως και τα ζητήµατα
των αγροτών ή των υπερβολικών προστίµων, αυτά στη συνάντηση που θα έχει η αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας -µε τον κ. Σαχινίδη επικεφαλής- µε το οικονοµικό επιτελείο,
να τα δείτε. Εγώ θεωρώ, κατ’ αρχάς, ικανοποιητική την απάντησή
σας σήµερα, γιατί προϊδεάζει ότι θα αντιµετωπιστούν αυτά τα
προβλήµατα, τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν υπερβολές και που
οι επιπτώσεις είναι σε βάρος και των φορολογουµένων αλλά και
του δηµόσιου Ταµείου και της οποιασδήποτε προοπτικής ανάπτυξης της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας. Είναι και προτάσεις φορέων, είναι και προτάσεις…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων κάνει τις ίδιες προτάσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Υπάρχει µια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέµατα, όπως σας είπα.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στο τι θα φορολογήσουµε, γιατί, εάν φορολογήσεις µόνο τη συναλλαγή, εκεί κινδυνεύεις να φτάσεις και σε µερικές άλλες αδικίες. Δηλαδή, να
σας εξηγήσω ότι, ενώ, εάν µπορέσεις να υπολογίσεις µε έναν δίκαιο τρόπο την υπεραξία, το παραπάνω όφελος κάποιου φορολογείται και µάλιστα µε έναν συντελεστή που αρχικά ήταν 20%
και τον βάλαµε 15% και είναι µια λογική φορολογία, αν όµως πεις
ότι φορολογώ έστω και µε ένα µικρότερο ποσοστό το τίµηµα ή
την αξία της συναλλαγής, όπως προσδιορίζεται, ποιο είναι το
θέµα;
Το θέµα είναι ότι αν κάποιος αγόρασε σε µία τιµή και πουλάει
σε µία τιµή χαµηλότερη, όπως συµβαίνει σήµερα στην αγορά
µας, υπάρχει η φορολόγησή του για ζηµία και πρέπει να το
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δούµε και αυτό. Δηλαδή, δεν µπορεί αν βάλεις κάτι να φορολογήσεις τη ζηµία, γιατί, όπως σας εξήγησα, φορολογείς τη συναλλαγή. Άρα µπορεί κάποιος να έχει υποστεί ζηµία και παρ’ όλα
αυτά να πληρώσει φόρο.
Άρα, λοιπόν, όλες αυτές τις απόψεις τις ακούµε, για να καταλήξουµε σε κάποιες διαδικαστικές διορθώσεις, έτσι ώστε να προχωρήσει και η εφαρµογή ενός δίκαιου φόρου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα πρέπει πρώτα απ’ όλα να
κατεβάσουµε τις αντικειµενικές αξίες.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά το υπόµνηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Στην
Ελλάδα, όπως ξέρουµε, το 80% και πλέον του πληθυσµού -κι
αυτό ενοχλεί κάποιους στην Ευρώπη- εργάζεται και εξοικονοµεί
για να έχει το σπίτι του, γι’ αυτόν και για τα παιδιά του.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Διαπιστώσαµε ότι
υπό τον τίτλο «τεχνικά προβλήµατα» µάλλον κρύβονται πολιτικά
θέµατα.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της έβδοµης µε αριθµό
509/4-2-2014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελλάδας – Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
Κύριε Κυρίτση, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς γνωρίζαµε εδώ
και καιρό την άρνηση της Ελβετίας να συνάψει συµφωνία για τη
φορολόγηση καταθέσεων που διαθέτουν οι Έλληνες στις ελβετικές τράπεζες. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από τις εξελίξεις και η προχθεσινή συνάντησή σας µε την Ελβετίδα υπουργό
Οικονοµικών έληξε χωρίς αποτέλεσµα. Για την ακρίβεια, µάλλον
επιστρέψαµε πάλι στο µηδέν.
Η κυρία υπουργός χαρακτήρισε παρωχηµένο το µοντέλο συµφωνίας που πέτυχε η Βρετανία για τη φορολόγηση καταθέσεων
σε ελβετικές τράπεζες, αλλά η Βρετανία τα λεφτά της τα πήρε.
Τι απέκλεισε επί της ουσίας η κυρία αυτή; Απέκλεισε τη δυνατότητα να εισπράξει η ελληνική πλευρά προκαταβολή έναντι του
φόρου που τελικά θα απέδιδαν οι ελβετικές τράπεζες ως φόρο
στην πηγή.
Αντιλαµβάνεστε ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η συµφωνία θα επέτρεπε στο ελληνικό δηµόσιο να αντλήσει σηµαντικά
ποσά. Εδώ θα ανοίξω µία παρένθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγύριζε και ο κ. Πάγκαλος και ο κ. Βενιζέλος ότι έκλεισαν συµφωνίες. Ή τους δούλευαν οι Ελβετοί ή έλεγαν ψέµατα στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Κλείνει η παρένθεση, για να τελειώσω.
Με ανεπίσηµες εκτιµήσεις οι καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες κυµαίνονται µεταξύ 30 και 60 δισεκατοµµυρίων. Δεν είναι
όµως µόνο δηµοσιονοµικό το όφελος. Η συµφωνία θα συνέβαλλε, κύριε Υπουργέ, στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
και στην εµπέδωση του αισθήµατος δικαιοσύνης. Γιατί, τώρα, τι
λέει ο ελληνικός λαός; Συλλαµβάνετε αυτούς που χρωστάνε 200
ευρώ, ενώ αφήνετε στο απυρόβλητο αυτούς που χρωστάνε 200
εκατοµµύρια ευρώ.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ρωτώ ποιες ήταν οι εξελίξεις στο ζήτηµα
αυτό και τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση από εδώ και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, το φθινόπωρο του 2011 η Ελβετία υπέγραψε µε τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο διµερείς συµφωνίες, οι οποίες συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν
την άνοιξη του 2012. Οι συµφωνίες αυτές προέβλεπαν για το παρελθόν τακτοποίηση των φορολογικών οφειλών των φορολογικών κατοίκων Γερµανίας και Ηνωµένου Βασιλείου, µε πρόβλεψη
κάποιων συντελεστών, από 21% έως 41% περίπου. Επίσης, οι
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συµφωνίες αυτές προέβλεπαν και την πληρωµή προκαταβολής.
Για το µέλλον, οι συµφωνίες αυτές προέβλεπαν την παρακράτηση φόρου µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Το 2012 υπεγράφη και αντίστοιχη συµφωνία µε την Αυστρία,
χωρίς όµως πρόβλεψη για προκαταβολή. Οι συµφωνίες µε την
Αυστρία και το Ηνωµένο Βασίλειο τέθηκαν σε ισχύ από την 1-12013, η δε συµφωνία µε τη Γερµανία, όπως ξέρετε, δεν εφαρµόστηκε ποτέ, δεδοµένου ότι δεν κυρώθηκε από την Οµοσπονδιακή
Άνω Βουλή στη χώρα αυτή.
Η Ελλάδα είχε ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις και κατά τις συνοµιλίες µε την προηγούµενη κυβέρνηση, επειδή βρισκόταν σε ένα
αρχικό στάδιο η διαδικασία συζήτησης για αυτές τις συµφωνίες,
είχε προταθεί να συµφωνηθεί ένα αρχικό κείµενο µε τα βασικά
σηµεία.
Κατά τη συνάντηση που είχα τον Σεπτέµβριο του 2012 στη
Βέρνη µε τον τότε Ελβετό οµόλογό µου, αποφασίσαµε –συµφωνήσαµε, για να είµαι ακριβέστερος- ότι, εφόσον πλέον είχαν υπογραφεί οι συµβάσεις, δεν χρειάζεται µια συµφωνία- πλαίσιο και
πρέπει να προχωρήσουµε κατευθείαν στη συζήτηση της σχετικής
σύµβασης κατά το σχέδιο και πρότυπο των συµφωνιών που έχει
υπογράψει η Ελβετία µε τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και µε ρητή θέση της ελληνικής πλευράς ότι εµείς συζητάµε το
αγγλικό και το γερµανικό µοντέλο.
Στη συνέχεια οι ελβετικές αρχές απέστειλαν ένα υπόδειγµα
συµφωνίας, το οποίο είχε και κάποιες αποκλίσεις και πάνω σε
αυτό συστάθηκε το, Δεκέµβριο του 2012 οµάδα εργασίας αποτελούµενη από εκπροσώπους του Υπουργείου, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε να
αντιµετωπίσουµε όλο το πλέγµα των θεµάτων που ανακύπτουν
µέσα από µια τέτοια συµφωνία.
Έργο της οµάδας ήταν η κατάρτιση του ελληνικού σχεδίου
συµφωνίας για συνεργασία στον φορολογικό τοµέα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κείµενο των αντιστοίχων συµφωνιών µε Γερµανία
και Αγγλία.
Η οµάδα εργασίας, επικουρούµενη και από υποστηρικτική
οµάδα καθώς και από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές, ήταν
επίσης επιφορτισµένη για τη συζήτηση των τεχνικών ζητηµάτων.
Τον Μάρτιο του 2013 αποστείλαµε στην ελβετική πλευρά το
ελληνικό σχέδιο συµφωνίας και στις 20 Μαρτίου επεσκέφθη και
ο Ελβετός οµόλογος µε τη διαπραγµατευτική του οµάδα την Ελλάδα και συζητήσαµε πάνω στο σχέδιο, το οποίο είχαµε στείλει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Τονίσαµε, σε κάθε φάση της διαπραγµάτευσης, ότι η προκαταβολή ποσού από τους ελβετικούς φορείς πληρωµής για την
τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων του παρελθόντος,
κατά το πρότυπο των συµφωνιών της Ελβετίας µε τη Γερµανία
και το Ηνωµένο Βασίλειο, συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία της συµφωνίας, αφού, σε περίπτωση απουσίας της, οι
ελβετικοί φορείς πληρωµής δεν θα είχαν επαρκή κίνητρα για να
εφαρµόσουν τη συµφωνία.
Θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κυρίτσης έχει τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, το θέµα µας είναι και αυτό περίµενα- τι κάνουµε τώρα. Δηλαδή ήδη η Ελβετία αρνείται. Έχουµε λύσεις; Ας πούµε, δεν πρέπει εµείς να ζητήσουµε
τη συνδροµή των Ευρωπαίων; Έρχεται εδώ η τρόικα και ζητά και
παράλογα και άδικα µέτρα, που θα έπρεπε εµείς την Ευρώπη,
τους εταίρους µας, να τους πιέσουµε, ούτως ώστε να συµβάλουν
και αυτοί να πάρει και η Ελλάδα όχι δικά τους χρήµατα, φόρο
από τα µαύρα χρήµατα που έχουν κατατεθεί, ας πούµε, στην Ελβετία.
Σε αυτό θα πρέπει να αποφασίσει η Κυβέρνηση τι θέλει να
κάνει, γιατί οι Ελβετοί κλείνουν έτσι τις πόρτες και παρ’ όλο που
θέλουν να κάνουν και µε τον ΟΟΣΑ και µε τους G20 µια συµφωνία, αυτό δεν συµφέρει, γιατί έχει πολλά µειονεκτήµατα. Δεν συµφέρει την Ελλάδα, γιατί θα µιλάγαµε για µια συµφωνία από εδώ
και πέρα, και έτσι ό,τι µέχρι τώρα έχει κατατεθεί στην Ελβετία θα
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είναι εις υγείαν των κορόιδων.
Κύριε Υπουργέ, περίµενα κάτι άλλο να µου πείτε, γιατί θα στενοχωρήσετε και τον Τσοχατζόπουλο από τη φυλακή, που σας ζητάει να επιστρέψετε τα κλεµµένα. Έχουµε µπερδευτεί τελείως
σε αυτόν τον τόπο!
Υπάρχουν δισεκατοµµύρια και µπορούµε να πάµε µαζί, έξω
από τις λίστες Λαγκάρντ και όλες αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος που υπάρχουν εδώ και που, αν τις δει κανείς, παίρνει και
υπογλώσσιο -δηλαδή το τι υπάρχει σε χρήµα- ενώ παίρνουµε
άδικα µέτρα απέναντι στον ελληνικό λαό και έχουµε αφήσει τόσο
καιρό στο απυρόβλητο έστω τα χρήµατα από την Ελβετία.
Δεν έχω µια σαφή απάντηση, ότι θα κάνουµε αυτό και θα το
πετύχουµε ή θα κάνουµε εκείνο και θα το πετύχουµε. Απλώς προσπαθούµε πάλι γύρω-γύρω, κύριε Υπουργέ, να φέρουµε το όλο
θέµα. Περιµένω µια ξεκάθαρη απάντηση, όχι εγώ, δηλαδή, περιµένει ο ελληνικός λαός τι θα γίνει µε τα µαύρα χρήµατα που
έχουν φύγει στην Ελβετία και πότε επιτέλους θα φορολογηθούν
και αυτά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κυρίτση.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, ήθελα να συνεχίσω και να πω
ότι η περίπτωση της Αυστρίας, που δεν είχε προκαταβολή, είναι
µία εντελώς διαφορετική προσέγγιση, διότι η Αυστρία ακολουθεί
ένα διαφορετικό µοντέλο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
σχέση µε την oδηγία για τις αποταµιεύσεις. Συνεπώς δεν αποτελεί το µοντέλο για τη γενική εφαρµογή αυτών των συµφωνιών.
Η ελβετική πλευρά είχε θέσει και άλλο θέµα σε σχέση µε την
πρόσβαση στις αγορές, όπου ζητήσαµε και τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχουµε σαφή εικόνα του πλαισίου και των
διαπραγµατευτικών µας ορίων και θέσαµε όλο το πλέγµα κατ’
επανάληψη και το καλοκαίρι, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξουµε θέση.
Ακούστε, κύριε Βουλευτά, η θέση είναι σαφέστατη. Δεν υποχωρούµε στα αιτήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την προάσπιση
των εθνικών συµφερόντων µας. Δεν θα κάνουµε ποτέ µια συµφωνία, αν η συµφωνία αυτή δεν είναι προς όφελος της Ελλάδος.
Έχουµε θέσει το πλαίσιο και υπάρχει αυτό το πλαίσιο σε δύο
συµφωνίες που υπέγραψε η Ελβετία, για να µπορέσει µια τέτοια
συµφωνία να είναι και λειτουργική και προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Όµως σε εµάς το αρνείται, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Προσέξτε, έχει µια άποψη ότι είναι παρωχηµένη. Κατά την άποψή
µας, δεν είναι καθόλου παρωχηµένη.
Να πω και κάτι άλλο; Ίσως το θέµα πρέπει να αντιµετωπιστεί
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Έτσι είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
ένα ζήτηµα που πρέπει να το δούµε, γιατί, όπως η ανταλλαγή
πληροφοριών µέσα από την oδηγία για τις αποταµιεύσεις είναι
ένα ζήτηµα που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητά µε την Ελβετία, πρέπει να δούµε ενδεχοµένως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί και ένα τέτοιο ζήτηµα της
φορολόγησης καταθέσεων για το παρελθόν.
Όµως, θέλω να σας επαναλάβω ότι η ελληνική πλευρά έχει
µια οµάδα, για την οποία θα έλεγα ότι είµαι υπερήφανος -προερχόµενη από διάφορες υπηρεσίες και αρχές, που εργάστηκαν
όλοι µαζί πάρα πολύ καλά και υπέβαλαν σαφέστατες προτάσεις
στην ελβετική πλευρά, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την προηγούµενη εµπειρία των δύο συµβάσεων που έχει υπογράψει η Ελβετία- και η οποία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλές προτάσεις και για πρώτη φορά θα έλεγα ότι οι Ελβετοί είδαν
ότι έχουµε ένα µοντέλο συµφωνίας, το οποίο εµείς δεν πρόκειται
να το αφήσουµε, γιατί δεν πρόκειται να υποχωρήσουµε σε ένα
θέµα που το θεωρούµε πάρα, πάρα πολύ λειτουργικό, ώστε να
µπορέσει να έχει όφελος µια τέτοια συµφωνία για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η συνάδελφος κ. Νίκη Φούντα ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό από τις 7 ως τις 11 Φεβρουαρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο συνάδελφος κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ζητεί
άδεια απουσίας στο εξωτερικό στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 525/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης
επένδυσης.
Κυρία Ραχήλ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, θα µου επιτρέψετε ως Πρόεδρος να προβώ σε µία καταγγελία πριν ξεκινήσω την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής
µου και να πω ότι λάσπη και ψέµατα είναι το µείγµα απέναντι σε
όλους αυτούς που τολµούν να αντιστέκονται απέναντι σε µία Κυβέρνηση, η οποία έχει υφαρπάξει µε ψεύδη την ψήφο του ελληνικού λαού, έχει διαλύσει επιχειρήσεις, έχει διαλύσει οικογένειες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι σχέση έχει αυτό µε
την επίκαιρη ερώτηση;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…-θα µου επιτρέψετε για τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε- έχει ξυλοκοπήσει µε ΜΑΤ αναπήρους και
ηλικιωµένους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να βγείτε στο Περιστύλιο να τα πείτε αυτά.
Παρακαλώ, αναφερθείτε στην επίκαιρη ερώτησή σας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: …και έχει ξεπουλήσει δηµόσια περιουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναφερθείτε στην επίκαιρη ερώτησή σας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Από το πρωί µέσα από αυτό το µόρφωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, αναπτύξτε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…που ονοµάζεται «Δηµόσιο Ραδιόφωνο»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µε αναγκάσετε να
σας κλείσω το µικρόφωνο, κάτι που δεν θα ήθελα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…και εκπέµπει παρανόµως από το Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ, έχει εξαπολύσει συκοφαντική επίθεση απέναντι
στο πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κλείστε το µικρόφωνο,
παρακαλώ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας καλώ ως Πρόεδρο του ελληνικού Κοινοβουλίου, να παρέµβετε για τη νοµιµότητα. Καλώ τους εισαγγελείς αυτής της χώρας να παρέµβουν υπέρ της νοµιµότητας,
ειδάλλως σας θεωρώ συνένοχους και συµµέτοχους σε αυτό το
έγκληµα το οποίο συντελείται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποιο; Το Προεδρείο;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:...προς το πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Προεδρείο εννοείτε;
Κλείστε το µικρόφωνο της κυρίας συναδέλφου, παρακαλώ.
Θα αναφερθείτε στην επίκαιρη ερώτησή σας ή όχι;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, έχετε τον λόγο
τώρα.
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Όσο για τα προηγούµενα που είπατε, αν είναι δυνατόν να αναφέρεστε στο Προεδρείο! Ορίστε µας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας καλώ να παρέµβετε υπέρ της νοµιµότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…για αυτό που συµβαίνει από το πρωί, από
το µόρφωµα που ονοµάζεται «Δηµόσιο Ραδιόφωνο»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κυρία
Μακρή, αυτά να τα πείτε στο Περιστύλιο και όχι εδώ µέσα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…και εκπέµπει παρανόµως µέσα από το Μέγαρο της ΕΡΤ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναπτύξτε την επίκαιρη
ερώτησή σας!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, στις 27 Αυγούστου 2013 σας
είχα καταθέσει ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τη
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Ως απάντηση στην ανωτέρω µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου
µού διαβιβάστηκε µε υπογραφή δική σας έγγραφο του Γενικού
Γραµµατέα κ. Σελεκού, το οποίο προσδιορίζει ότι στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελεί η χρηστή και
ορθολογική διαχείριση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.
Την ίδια µέρα, στις 20 Σεπτεµβρίου του 2013, που µου διαβιβάσατε την ως άνω απάντηση, υπογράψατε και τη µε αριθµό
πρωτοκόλλου 40723 απόφαση, µε την οποία εγκρίνατε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής
της µε το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 40 MW.
Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 40725 περίληψη της
απόφασης αυτής που δηµοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», το ποσοστό
της επιχορήγησης ανέρχεται σε 19.150.000 ευρώ και µε την
επένδυση αυτή θα δηµιουργηθεί µία θέση εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,3 ετήσιων µονάδων εργασίας. Γνωρίζετε ασφαλώς
ότι τα κλάσµατα ετήσιων µονάδων εργασίας αντιστοιχούν σε µερική ή εποχιακή απασχόληση. Για να γίνει ευρύτερα κατανοητό,
σύµφωνα µε την περίληψη της απόφασης δόθηκαν 19.000.000
ευρώ για µία θέση εργασίας τριών µηνών!
Για τη διερεύνηση των ανωτέρω, στις 16 Δεκεµβρίου του 2013
κατέθεσα νέα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Στην
ερώτηση αυτή µού απαντήσατε στις 10 Ιανουαρίου του 2014 και
µου διαβιβάστηκε το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 599/9-1-2014 έγγραφο, µε υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Σελεκού, το οποίο, επικαλούµενο επισυναπτόµενες υπουργικές αποφάσεις, µε ενηµερώνει ότι δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις επιχορήγησης του ν.3299/2014
και επενδυτικά σχέδια που δεν δηµιουργούν καµµία νέα θέση εργασίας.
Στη σηµερινή κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, µε
το φάντασµα της ανεργίας να πλανάται πάνω από κάθε ελληνική
οικογένεια, τέτοιες δυνατότητες επιχορηγήσεων από τις θυσίες
των Ελλήνων φορολογουµένων λαµβάνουν τουλάχιστον χαρακτήρα κοινωνικής πρόκλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για τη συγκεκριµένη εταιρεία, δηµοσίευµα της ιστοσελίδας
«Το κουτί της Πανδώρας» αναφέρει ότι ανήκει στον κ. Μπόµπολα. Θα καταθέσω στα Πρακτικά τη συγκεκριµένη ανάρτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Διπλάσιο χρόνο σάς
έδωσα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Στις 16 Δεκεµβρίου µού διαβιβάστηκε και το
πλήρες κείµενο της απόφασης επιχορήγησης της εταιρείας
«ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.». Η απόφαση αυτή διαθέτει αρκετά σηµεία που χρήζουν τουλάχιστον διευκρινίσεων και στα οποία θα
αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω ερωτάσθε: Μας διαβιβάσατε
την απόφαση επιχορήγησης και το νοµικό πλαίσιο βαθµολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, αλλά δεν µας απαντήσατε για το
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συγκεκριµένο σχέδιο πόσους βαθµούς συγκεντρώνει,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…, από ποια κριτήρια και γιατί στην περίληψη
της απόφασης επιχορήγησης προβάλλεται η δηµιουργία µίας
θέσης εργασίας, αφού δεν ήταν το καθοριστικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…λήψης απόφασης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην περιφρονείτε το
Προεδρείο, παρακαλώ!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να τα πείτε στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:…και υπήρξαν άλλα επενδυτικά σχέδια µε µεγαλύτερη βαθµολογία ή και δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πήρατε τριπλάσιο χρόνο από ό,τι σάς αναλογούσε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κατάσταση αυτή!
Με συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η δική σας δεν είναι κατάσταση! Παρακαλώ!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν είναι κατάσταση αυτή! Αποχωρώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν είναι κατάσταση αυτή! Θέλετε να φιµώσετε ό,τι φωνή υπάρχει εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έξι λεπτά µιλήσατε,
κυρία µου!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αυτό είναι πραξικόπηµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έξι λεπτά µιλήσατε.
Σας έδωσα τον λόγο για έξι λεπτά αντί για δύο που δικαιούστε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν µε αφήσατε να αναπτύξω την επίκαιρη
ερώτησή µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο για έξι λεπτά, όπως η κ. Μακρή, για να υπάρχει µία ισότητα
µεταξύ των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µιλήσετε όσο θέλετε, αλλά τα τρία λεπτά σάς αναλογούν, κύριε Υπουργέ.
Η κυρία Μακρή δείχνει περιφρόνηση προς το Κοινοβούλιο και
αποχωρεί.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εσείς περιφρονείτε τους Έλληνες Βουλευτές! Εγώ σας ζήτησα εξτρά χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακούστε, κυρία Μακρή.
Ήµουν αυτήκοος µάρτυς του τηλεφωνήµατος που κάνατε εκτός
της Αιθούσης και είπατε: «Θα κάνω καταγγελία στην Αίθουσα».
Παρακαλώ να κάτσετε να τα ακούσετε αυτά. Αυτά να τα κάνετε
στο Περιστύλιο, όχι εντός του Κοινοβουλίου, όχι εντός της Αιθούσης!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή αποχωρεί από
την Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, είχα σκοπό να απαντήσω
µε συγκεκριµένα στοιχεία για την ερώτηση της κ. Μακρή. Θα
απαντήσω τώρα για τα Πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα απαντήσετε για τα
Πρακτικά. Είστε υποχρεωµένος να το κάνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Βεβαίως.
Κύριε Πρόεδρε, µε την 599 από 9 Ιανουαρίου απάντηση του
Γενικού Γραµµατέα, κ. Πέτρου Σελέκου, η υπηρεσία έχει απαντήσει συγκεκριµένα για το πώς λειτουργεί ο αναπτυξιακός νόµος.
Ο ν. 3299/2004, αιτήσεις των οποίων σταµατήσαµε να δεχόµαστε το 2010, έθεσε συγκεκριµένα κριτήρια για την αξιολόγηση
για την επιλογή επενδύσεων. Βασικό κριτήριο του ν. 3299 ήταν
και η προστασία του περιβάλλοντος. Σας θυµίζω την τάση που
υπήρχε τότε και τη συζήτηση για την ανάπτυξη ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Η συγκεκριµένη επένδυση µε µεγάλη καθυστέρηση -πρέπει να
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παραδεχθώ- τεσσάρων ετών εντάχθηκε τελικά στο πρόγραµµα,
συγκεντρώνοντας πάνω από σαράντα βαθµούς, όπως επιβάλλει
η 8356/2005 υπουργική απόφαση και η 33021 του 2007, υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν συγκεκριµένα, αντικειµενικά
κριτήρια βαθµολόγησης των επενδύσεων. Με την 33018/2007,
όπως τροποποιήθηκε µε την 2877/2008, καθορίζονται οι συγκεκριµένες ενισχυόµενες δαπάνες.
Επειδή αποχώρησε η κ. Μακρή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Περιφρονώντας το Κοινοβούλιο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Συµφωνώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω και τον
χρόνο της δευτερολογίας σας, δηλαδή άλλα τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω µόνο.
Όσον αφορά τις αιτήσεις που γίνονται στον αναπτυξιακό νόµο
από εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις θέλω να πω ότι έχουν
δοθεί φέτος 610 εκατοµµύρια για την ενίσχυση εκατοντάδων επιχειρήσεων που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι επιλογές, όµως, των έργων, τα οποία εντάσσονται, δεν γίνονται, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Γίνονται από µητρώα αξιολογητών και µε συγκεκριµένη βαθµολογία.
Είναι η δεύτερη φορά που καλούµαι σ’ αυτήν τη Αίθουσα, στη
δεκαοκτάµηνη θητεία µου, να απαντήσω σε ερώτηση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για συγκεκριµένες επενδύσεις.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να απαντήσω γιατί έδωσε
το Υπουργείο ενίσχυση σε µία επένδυση που πιθανόν να µην θέλουνε και πρόσφατα -το αντίθετο- µε κατηγόρησαν γιατί δεν
έδωσα επιχορήγηση σε εκδοτικό συγκρότηµα στο οποίο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούσαν ότι έπρεπε να δοθεί!
Ας καταλάβουν, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι δεν δίνονται οι επιδοτήσεις µε πολιτικά κριτήρια, αλλά µ’ ένα αντικειµενικό
σύστηµα βαθµολόγησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε
που διαθέσατε και λιγότερο από τον χρόνο σας.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 519/4-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Λαϊκού
Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε η συγκυβέρνηση, µε την οποία περιστέλλεται το δικαίωµα
πληροφόρησης του κατηγορουµένου.
Κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση των
οδηγιών 2010/64 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συζητήθηκε στην Ολοµέλεια στις 30-1-2014 και συγκεκριµένα στο άρθρο 12, συµπεριελήφθη διάταξη σύµφωνα µε την οποία στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 οι αρµόδιες αρχές, δικαστικές ή υποκείµενες σε
δικαστικό έλεγχο, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τµήµα του
υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή
τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση
είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
πρόσβαση θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια».
Η πρωτοφανής αυτή για τα δικαστικά χρονικά διάταξη, που εισάγει για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο την ευθεία νόθευση
του απόλυτου δικαιώµατος του κατηγορουµένου για πλήρη
γνώση της κατηγορίας για την οποία καλείται να απολογηθεί, έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο µε το Σύνταγµα όσο και µε την
ΕΣΔΑ.
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, πάντως, επεσήµανε τον
κίνδυνο και ζήτησε να απαλειφθεί η ρητή µνεία στο δηµόσιο συµφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο που
αποφασίζει τη µη πρόσβαση του κατηγορουµένου στο αποδεικτικό υλικό, ο εισαγγελέας δηλαδή, να είναι και αυτός που θα
αποφαίνεται εάν ο κατηγορούµενος εγείρει αντιρρήσεις. Γιάννης
κερνάει, Γιάννης πίνει, δηλαδή! Και στην Ελλάδα του 2014 οι εισαγγελείς θα αποφασίζουν εάν κάποιος θα δικαστεί, αφού πρώτα του έχει απαγορευθεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία εναντίον
του. Και όλα πάνε καλά σε µία σύγχρονη δηµοκρατία µε πάνω
απ’ όλα ευρωπαϊκή προοπτική!
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: ποιοι λόγοι επιβάλλουν την
όψιµη προσθήκη στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
της επίµαχης διάταξης για την περιστολή του δικαιώµατος πληροφόρησης των κατηγορουµένων, τη στιγµή µάλιστα που βρίσκεται εν εξελίξει η κύρια ανάκριση µε την αστήρικτη νοµικά
κατηγορία της «εγκληµατικής οργάνωσης» κατά των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής; Και γιατί δεν λάβατε υπ’ όψιν σας τις επισηµάνσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, ιδίως για την
αοριστία της νοµικής έννοιας του «σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος» ως µεγέθους στάθµισης της περιστολής του δικαιώµατος του κατηγορουµένου στη γνώση της δικογραφίας; Προτίθεστε να αποσύρετε τη διάταξη πριν την εφαρµογή της ή θα σύρετε τη χώρα µας σε µια νέα σίγουρη καταδίκη ενώπιον του
ΕΔΔΑ;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, βλέπετε ότι για τρίτη συνεχόµενη εβδοµάδα
είµαι συνεπής στο ραντεβού µας, µε το κόµµα σας, µε τις ερωτήσεις που κάνετε. Αυτά τα λέω για κάποιους που λένε ότι αποφεύγουµε να απαντούµε στις σχετικές ερωτήσεις σας. Προσέρχοµαι καλόπιστα για ακόµα µια φορά να απαντήσω σε ζητήµατα για τα οποία έδωσα εκτενείς και σαφείς απαντήσεις και διευκρινίσεις τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια.
Οι διατάξεις αυτές που αφορούν την ενσωµάτωση των οδηγιών 2010/64/ΕΕ και 2012/13 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και άλλες, ανεπτύχθησαν και
έχουν ήδη ψηφιστεί, έγιναν εσωτερικό δίκαιο. Τις εξηγήσεις που
έδωσα θα µπορούσατε να τις έχετε πληροφορηθεί από τα Πρακτικά τόσο της Ολοµέλειας όσο και της επιτροπής.
Ας επανέλθουµε, όµως, στο θέµα του άρθρου 12, γιατί προφανώς σε αυτό αναφέρεστε, µε το οποίο ενσωµατώνεται στην
εθνική έννοµη τάξη το άρθρο 7 της οδηγίας 2012. Τι λέει το
άρθρο 7 της οδηγίας; Τα λέω αυτά γιατί λέτε ότι είµαστε αντίθετοι µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως µε την
ΕΣΔΑ.
Ας δούµε, λοιπόν, τι λέει το άρθρο 7 της οδηγίας. Σας το διαβάζω: «Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, εφόσον
δεν θίγεται το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τµήµα του υλικού αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα µπορούσε να διακυβεύσει
τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια
του κράτους-µέλους στο οποίο διεξάγεται η ποινική διαδικασία.
Τα κράτη- µέλη µεριµνούν ώστε, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
εθνικού δικαίου, η απόφαση για την άρνηση πρόσβασης σε
τµήµα του υλικού σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, να λαµβάνεται από δικαστική αρχή ή τουλάχιστον να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο».
Αυτό είναι λογικό γιατί µπορεί να έχουµε µία κατασκοπία σε
βάρος της χώρας µας. Θα δίνουµε στον ξένο κατηγορούµενο,
σαν παράδειγµα το αναφέρω, όλο το υλικό όταν διακυβεύεται το
εθνικό συµφέρον; Αυτό, αν υπάρχει διαφωνία, το κρίνει το συµβούλιο. Δεν σηµαίνει ότι, αν ο ανακριτικός ή ο προανακριτικός
υπάλληλος ή ο τακτικός ανακριτής διαφωνεί µε το υλικό, δεν έχει
δικαίωµα τη διαφωνία αυτή µεταξύ κατηγορουµένου και ανακριτικού υπαλλήλου να την άρει το συµβούλιο. Προσφεύγει ο κατη-
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γορούµενος στο αρµόδιο συµβούλιο και αίρεται η διαφωνία.
Αυτή ήταν και η διάταξη στο άρθρο 101 του ισχύοντος Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας. Αν σας θυµίζει κάτι, λοιπόν, η διάταξη αυτή
είναι επειδή εµείς την ενσωµατώσαµε ακριβώς και ατόφια στο δίκαιό µας. Δεν άλλαξε τίποτα.
Και για να απαντήσω εν συντοµία στις ερωτήσεις σας, η διάταξη εντάχθηκε στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας γιατί συστηµατικά εκεί είναι η θέση της, αλλιώς θα νοµοθετούσαµε αποσπασµατικά.
Ταυτόχρονα και τις επισηµάνσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής τις λάβαµε υπ’ όψιν, όλες, οι οποίες ήταν καίριες
και αποφασιστικές και έτσι διαµορφώθηκε το τελικό κείµενο.
Τέλος, από την απλή ανάγνωση του κειµένου της διάταξης
προκύπτει ότι η αρχή της δίκαιης δίκης, όπως είναι διατυπωµένη
στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, αποτελεί το φίλτρο αλλά και το µέτρο
της εφαρµογής της διάταξης.
Πάµε πίσω τώρα να δούµε στην πράξη τι καταγγέλλετε σήµερα.
Ίσως, κύριε Πρόεδρε, να µην χρειαστεί η δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας δίνω χρόνο από τη
δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Καταγγέλλετε, λοιπόν,
εάν καταλαβαίνω καλά, ότι ήρθε η ελληνική Κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα άρθρο ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως αυτό εισήχθη στη
νοµοθεσία µας, και ότι τάχα, εξαιτίας του άρθρου αυτού, κινδυνεύει, κατά την άποψή σας, η προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Θυµίζω ότι η ΕΣΔΑ διέπει και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών
θεσµών -όχι µόνο των κρατών-µελών- εφόσον µε τη Συνθήκη της
Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε σε αυτήν. Εποµένως, κάθε είδους κοινοτική νοµοθεσία υποχρεωτικά και εξονυχιστικά φιλτράρεται µέσα από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου πριν από την έκδοσή
της. Αυτό είναι υποχρεωτικό.
Εάν κατανοώ καλά τον ισχυρισµό σας, λοιπόν, θεωρείτε ότι
τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη-µέλη που την αποτελούν -τελικά και η ίδια η χώρα µας- συνωµότησαν για να καταστρατηγήσουν από κοινού µια βασική εγγύηση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων που προβλέπει η ΕΣΔΑ.
Και αυτό ήρθατε σήµερα να το καταγγείλετε στη Βουλή εσείς,
ένας Βουλευτής της Χρυσής Αυγής που είναι γνωστή -και στην
πράξη αποδεδειγµένη- η άποψη πολλών µελών σας για την καθολική εφαρµογή των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει η σύµβαση
αυτή.
Αυτή και µόνο η διαπίστωση αρκεί και δεν χρειάζεται κανένα
άλλο σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το ότι είναι κοινοτική οδηγία -και µπορεί να έσφαλα,
θέτοντας το ζήτηµα ότι η ΕΣΔΑ έχει το αλάθητο του πάπα- ας
δούµε την περίπτωση Μιλόσεβιτς, ας δούµε άλλες περιπτώσεις
στις οποίες καταστρατηγήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ασυζητητί.
Όµως, εγώ τώρα λέω το εξής. Η προστασία του πολιτεύµατος
λέτε ας πούµε αύριο το πρωί να θεωρηθεί ζήτηµα εθνικής ασφάλειας και παραδείγµατος χάριν οι κατηγορούµενοι για εγκληµατική οργάνωση και απόπειρα ανατροπής του πολιτεύµατος να
µην µπορούν να πάρουν τη δικογραφία τους; Μήπως θα έπρεπε
να γίνουµε λίγο πιο συγκεκριµένοι στις περιπτώσεις στις οποίες
πραγµατικά διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια ενός κράτους;
Άλλωστε, σε νοµικές ιστοσελίδες έχουν έλθει σε σύγκρουση
µε αυτές τις θέσεις, για το υποτιθέµενο «δηµόσιο συµφέρον».
Είναι, δε, η πρώτη φορά που στο δικανικό µας σύστηµα εισάγεται
τέτοια ρύθµιση.
Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε και λέµε ότι το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ο λαός απαιτεί δικαιοσύνη. Και σε
αυτήν εδώ τη χώρα -και ας παραβλέψουµε το ζήτηµα της Χρυσής
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Αυγής, το οποίο είναι σοβαρότατο- ο λαός απαιτεί δικαιοσύνη.
Και αυτή η αίσθηση της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Και ξέρετε
γιατί; Ο λαός µας νοιώθει ότι η δικαιοσύνη σύρεται σε ολισθήµατα από την κοµµατοκρατία εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτήν
εδώ τη χώρα, ότι η δικαιοσύνη έχει πολλές φορές δείξει ότι κωλυσιεργεί και ότι υπάρχουν κάµποσες φορές -όχι πάντα- δύο
µέτρα και δύο σταθµά.
Θα επαναλάβω κάτι το οποίο µου έχει µείνει από την παιδική
µου ηλικία, γιατί το έλεγε ο παππούς µου και το είπα και στην
επιτροπή: Το πρώτο δικαιώθηκε. Ο φτωχός πλέον φοβάται µόνο
το δικαστήριο. Μένει να αποδειχθεί και το δεύτερο, ότι ο πλούσιος φοβάται µόνο το ραβδί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, δεν
είναι η πρώτη φορά που το λέω και φοβάµαι ότι δεν θα είναι η
τελευταία. Μην χρησιµοποιείτε το Κοινοβούλιο για εντυπωσιασµό
µε ζητήµατα πέρα από αυτά που αφορούν την ερώτησή σας.
Σας λέω, λοιπόν ότι προσπαθούµε -ειδικά δε αυτήν την Κυβέρνηση- η δικαιοσύνη να λειτουργεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ούτως ώστε να προστατεύει τα δικαιώµατα των πολιτών.
Δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε πλούσιους ούτε σε φτωχούς,
αλλά µόνο σε υπόπτους και σε κατά τεκµήριο ενόχους. Την
ενοχή, όµως, θα την κρίνουν µόνο τα δικαστήρια και κανένας
άλλος.
Συνεπώς µη βγάζετε συµπεράσµατα. Δεν είναι σωστό αυτό το
οποίο κάνετε.
Τώρα όσον αφορά την οδηγία, δεν έχετε δίκιο. Θα σας έλεγε
και ο κ. Αρβανίτης ή οι νοµικοί σας -αν έχετε- ότι υπάρχει το
άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ας µην σας το υπενθυµίζω. Το λέει σαφέστατα ότι ο ανακριτής και οποιοσδήποτε
ανακριτικός υπάλληλος µόλις προσέλθει κάποιος να απολογηθεί,
ζητεί εκτός από το κατηγορητήριο -και χρησιµοποιεί την έκφραση- και τα άλλα έγγραφα της ανάκρισης.
Εδώ έχει δηµιουργηθεί µια µεγάλη νοµική φιλολογία. Τι εννοείται µε το «άλλα έγγραφα της δικογραφίας»; Όλα τα έγγραφα
της δικογραφίας ή τα έγγραφα τα οποία τον αφορούν; Εάν, λοιπόν, υπάρχει διαφωνία µεταξύ του ανακριτή και του κατηγορουµένου, η διαφωνία αυτή λύνεται από το συµβούλιο. Και έχουµε
πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν έχει πάει το θέµα στο ακυρωτικό
για να λυθεί άπαξ διά παντός, όµως, έχουµε πολλές αποφάσεις
του συµβουλίου πληµµελειοδικών αλλά και του συµβουλίου εφετών που αίρουν τη διαφωνία πότε µε τη µία και πότε µε την άλλη
περίπτωση.
Άρα, λοιπόν, η παράγραφος 3 που προστέθηκε µε το άρθρο
12 της οδηγίας στο 101 δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να
διευκρινίζει µερικά θέµατα και να διευρύνει δικαιώµατα κατηγορουµένων. Δεν τα περιστέλλει.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δείτε µε πιο πολλή προσοχή αυτή τη διάταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 522/4-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού
νοσοκοµείου της Ρόδου.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και εσάς ειλικρινά. Πράγµατι,
πρέπει να πω από τη θέση αυτή ότι επιδεικνύετε ιδιαίτερη συνέπεια που µετά από την αναβολή της ερώτησης τρεις φορές ήρθατε εσείς σήµερα εκ των Υπουργών που ζητήσαµε να είναι εδώ,
προκειµένου να συζητήσουµε το γνωστό θέµα της κατάστασης
που έχει δηµιουργηθεί από την εγκατάλειψη του παλιού νοσοκοµείου στον αστικό ιστό της πόλης της Ρόδου.
Αυτό επιδεικνύει σεβασµό, όχι µόνο στον κοινοβουλευτικό βίο
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της χώρας, αλλά και σεβασµό στην ίδια την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, αφού εσείς είστε εδώ για να απαντήσετε στους πολίτες ουσιαστικά, αφού εµείς µεταφέρουµε τις αγωνίες των
πολιτών και τις πραγµατικές ανάγκες της περιφέρειάς µας και
συγκεκριµένα της Δωδεκανήσου και της Ρόδου για την ερώτηση
αυτή.
Αυτό πράττουµε και εµείς εδώ µε τη συγκεκριµένη ερώτηση,
κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς το θέµα και δεν
θέλω να µακρηγορήσω. Ξέρετε ότι από το Μάιο του 2000 είχε
εγκαταλειφθεί το παλιό νοσοκοµείο της Ρόδου, προκειµένου να
µετεγκατασταθεί στις νέες εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου.
Έτσι, από τότε το παλιό νοσοκοµείο δεν έχει αξιοποιηθεί στο σύνολό του, αφού είναι ένα σύνολο κτηριακών εγκαταστάσεων
στον αστικό ιστό της πόλης, στο κέντρο της πόλης.
Δυστυχώς, παρ’ ότι δεσµεύθηκε ο προκάτοχός σας κ. Ρουπακιώτης -και µάλιστα ήταν έτοιµος να καταθέσει και νοµοθετική
ρύθµιση- εντούτοις µέχρι σήµερα δεν είδε το φως της δηµοσιότητας, αλλά ούτε και στο Κοινοβούλιο έχει έρθει η σχετική τροπολογία, προκειµένου να αξιοποιηθεί εκείνη η περιοχή.
Σήµερα το κτηριακό συγκρότηµα του παλιού νοσοκοµείου
είναι εγκαταλελειµµένο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει χρήση εκεί
εξαρτησιογόνων ουσιών. Στην περιοχή, εξάλλου, στεγάζεται και
ο ΟΚΑΝΑ. Είναι άξιον απορίας γιατί δεν στεγάζεται σε νοσοκοµεία, σε άλλες δοµές, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά ότι από τότε δεν έχει συµβεί
µία αποφασιστική δράση από την Κυβέρνηση, προκειµένου να
αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ και εσείς το πρόβληµα. Δυστυχώς,
η περιοχή αυτή έχει γίνει µία περιοχή «παρασιτική» και µάλιστα
στο κέντρο της πόλης.
Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω σήµερα να υπάρχει συγκροτηµένη και εξασφαλισµένη, ξεκάθαρη απάντηση από τη µεριά της Κυβέρνησης για το τι προτίθεται να κάνει.
Δεύτερον, θέλουµε να θεµελιώσουµε µαζί µία βιώσιµη λύση
στο πρόβληµα. Προτείνω, λοιπόν, να υπάρχει ένας συντονισµός
µεταξύ των Υπουργών, του Υπουργού Υγείας, εσάς, του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου να δούµε ποιες είναι οι
πραγµατικές προθέσεις της πολιτείας για την αξιοποίηση και να
δούµε αν υπάρχει µια ουσιαστική συνεννόηση, ώστε µετά από
την πρωτοβουλία που θα πάρετε εσείς, να υπάρχει µια οριστική
λύση για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κόνσολα, θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω που µε την ερώτησή σας αναδεικνύετε το ζήτηµα του παλιού Νοσοκοµείου της Ρόδου. Πρόκειται
πράγµατι για ένα ιστορικό κτήριο που –αν δεν απατώµαι- έχει κηρυχθεί και διατηρητέο.
Είναι, επίσης, ένα κτήριο που ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο και
πρέπει κάποτε να αξιοποιηθεί, ειδικά από τη στιγµή που υπάρχουν ελλείψεις σε επίπεδο κτηριακών υποδοµών σε πολλές υπηρεσίες στη Ρόδο. Είναι ανεπίτρεπτο, επίσης, το ελληνικό δηµόσιο
να πληρώνει ενοίκια σε τρίτους, εφόσον µπορεί να αξιοποιήσει
την περιουσία του.
Η αλήθεια είναι ότι το παλιό νοσοκοµείο της Ρόδου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά κυριότητα, βέβαια, το κτήριο
ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο παραχώρησε τη χρήση
των χώρων του στο Δήµο Ροδίων. Έπειτα ο Δήµος Ροδίων παραχώρησε τµήµα του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειµένου
να αποσυµφορηθεί το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, που είναι γνωστό σε όλους ότι αντιµετωπίζει διάφορα κτηριακά προβλήµατα.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται οπωσδήποτε και η
σύµπραξη του Υπουργείου Υγείας, αφού κατά κυριότητα ανήκει
σε αυτό.
Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας εκδηλώνει το ενδιαφέρον να
αξιοποιήσει το κτήριο ή τµήµα του κτηρίου για να στεγάσει υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, αλλά και αστικού τύπου κέντρο υγείας.
Αυτή είναι η κατάσταση, την οποία γνωρίζετε καλύτερα και
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από εµένα. Καλό, όµως, είναι να ακουστεί και στο Κοινοβούλιο.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι κάποια λύση πρέπει να δοθεί και το
κτήριο να αξιοποιηθεί. Αυτή είναι η κοινή βούληση τόσο η δική
µου όσο και του κ. Γεωργιάδη. Και πιστεύω ότι συµφωνεί και η
τοπική κοινωνία για την αξιοποίηση του κτηρίου.
Αφού ενηµερώθηκα, λοιπόν, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είχαµε πρόσφατα εκτενή συνοµιλία µε τον Υπουργό Υγείας, τον κ.
Γεωργιάδη, για το θέµα αυτό και αναγνωρίστηκαν αυτά που
µόλις σας είπα. Συµφωνήσαµε στις προσεχείς ηµέρες, την προσεχή εβδοµάδα, να ξεκινήσει διάλογος µεταξύ των δύο Υπουργείων, για να καθοριστεί πώς προχωράµε από εδώ και πέρα.
Στο διάλογο θα συµµετάσχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και από
τα δύο Υπουργεία, οι τεχνικές και δικαστικές µας υπηρεσίες, το
ΤΑΧΔΙΚ, η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριµένα, θα εξετάσουµε τα παρακάτω ζητήµατα, σύµφωνα µε το πλάνο εργασίας:
Πώς θα αξιοποιηθεί τελικά ο χώρος. Θα εξεταστούν τα δύο
προτεινόµενα σχέδια αλλά και ο συγκερασµός αυτών. Μήπως,
δηλαδή, ο χώρος επαρκεί, ώστε να συστεγαστούν όλες οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες ή τµήµατά τους.
Πόσο θα κοστίσει το προκρινόµενο σχέδιο και ποιες οι υφιστάµενες πιθανές πηγές χρηµατοδότησης.
Επειδή είστε Βουλευτής αυτής της Κυβέρνησης, άνθρωπος µε
υψηλό επίπεδο µόρφωσης και ξέρω ότι δεν σας αρέσει η ανέξοδη παροχολογία, συναισθάνεστε το κρίσιµο αυτών των ερωτηµάτων. Δεν έχει νόηµα, λοιπόν, να σχεδιάσουµε µία λύση -όσο
καλή κι αν είναι- εάν δεν ξέρουµε πώς να την χρηµατοδοτήσουµε, ποιο µπορεί να είναι το χρονοδιάγραµµα του συνολικού
project και ποιο των επιµέρους δράσεων.
Φυσικά και η συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών είναι κρίσιµη
και χρειάζεται και η άποψη των Ροδιτών.
Είµαστε, λοιπόν, ανοιχτοί να συζητήσουµε το θέµα, όχι µόνο
τα δύο Υπουργεία αλλά και µε τους τοπικούς παράγοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαµε σήµερα
ότι έχει αποφασιστεί να πραγµατοποιηθεί µία διυπουργική συνεργασία τον επόµενο χρόνο προκειµένου να έχουµε οριστικά
αποτελέσµατα.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, το κτήριο αυτό είχε παραχωρηθεί
στο Δήµο Ροδίων, ο οποίος είχε πάρει πάρα πολλές αποφάσεις
για την αξιοποίηση αυτού του κτηριακού συγκροτήµατος. Είχε
εκχωρηθεί µέρος αυτού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να µετακινηθεί εκεί µέρος των δικαστικών µεγάρων.
Ωστόσο, όµως, πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ.
Γεωργιάδης, που βρισκόταν στην πόλη µας πριν από λίγο χρονικό διάστηµα, ανήρτησε µέσω twitter φωτογραφίες. Και ξέρετε
και εσείς πολύ καλά την εικόνα αυτού του κτηριακού συγκροτήµατος.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι το κτηριακό συγκρότηµα, κύριε
Υπουργέ, είναι ικανό να στεγάσει δοµές του ΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, δοµές για τις οποίες αυτήν την ώρα τα
Υπουργεία πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µηνιαίως,
προκειµένου να στεγάσουν υπηρεσίες.
Θα ήθελα, επίσης, από αυτήν τη θέση να τονίσω ότι είναι πολύ
σηµαντικό να πούµε ότι µπορούν να στεγαστούν διάφορες δοµές
από πολλές υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων.
Να τονίσω, ακόµη, ότι είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισµός από
το Δήµο Ροδίων προκειµένου να στεγάσει εκεί δικές του υπηρεσίες. Αυτό δεν αποκλείει το άλλο ενδεχόµενο, προκειµένου να
στεγαστούν υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης.
Αυτό, όµως, που είναι σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, να πούµε
είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία πρέπει να υπάρχει οικονοµία κλίµακας και στους χώρους, αλλά κυρίως στα χρήµατα που
σπαταλά το ελληνικό δηµόσιο σήµερα για να πληρώνει προκειµένου να στεγαστεί σε κτήρια ιδιωτών.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω, γνωρίζοντας την αποφασιστικότητά σας, στο επόµενο διάστηµα µαζί µε τα συναρµόδια
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Υπουργεία να συµµετέχουν και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, που
έχει δώσει µάχες γι’ αυτό, ο οποίος ήδη στεγάζεται µε δικά του
έξοδα σε µέρος του κτηρίου, και η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, η
οποία επίσης στεγάζεται σε µέρος του κτηρίου, ο Δήµος Ροδίων
και ο δικηγορικός σύλλογος, η τοπική κοινωνία δηλαδή, προκειµένου να βρούµε µια κοινή συνισταµένη για την αξιοποίηση
αυτού του αστικού ιστού.
Στα δύο θέµατα που πρέπει να απαντήσουµε, είναι στον τρόπο
-όπως είπατε πολύ σωστά- και στον χρόνο. Πιστεύω ότι σήµερα
πρέπει να ξεκινήσουµε άµεσα. Ο τρόπος πρέπει να βρεθεί από
ταµεία των Υπουργείων, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι στην αυτοδιοίκηση, το Δήµο Ροδίων, το
Δικηγορικό και τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδίων. Εποµένως, εάν εσείς
το αναδείξετε ως προτεραιότητα, νοµίζω ότι σήµερα θα βρούµε
λύση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, εγώ
µε το θέµα του κτηρίου του παλαιού νοσοκοµείου της Ρόδου,
δεν πρόκειται να λαϊκίσω. Με ξέρετε πολύ καλά. Άλλωστε, πέρασαν οι εποχές που οι Υπουργοί εξήγγελλαν µεγαλόπνοα και φιλόδοξα έργα, που έπειτα έµεναν στα χαρτιά. Και αν δεν πέρασαν
οι εποχές αυτές, εγώ δεν είµαι αυτής της λογικής.
Ήρθα εδώ για να σας πω ότι είναι σαφής η κυβερνητική βούληση και το κτήριο θα αξιοποιηθεί. Δεν θα µπω στη λογική να
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αναρωτηθώ εάν το κτήριο ανήκει στο Υπουργείο Υγείας ή στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι δηµόσια περιουσία και θα την αξιοποιήσουµε.
Θα φροντίσω, εάν µπορώ, και αυτήν την εβδοµάδα που έρχεται -αφού συνεννοηθώ και µε τον κ. Γεωργιάδη και δούµε τις υποχρεώσεις του- να κάνουµε αυτό που πολύ σωστά προτείνετε, µία
ευρύτερη σύσκεψη σε ένα από τα δύο Υπουργεία, µε τους φορείς που αναφέρατε και όλους τους Βουλευτές της Ρόδου, ώστε
να συζητήσουµε για το θέµα και να βρεθεί µία λύση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Η πέµπτη µε αριθµό 515/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την καταδίκη της
πολεµικής επέµβασης του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
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 12.53’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα
18:00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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