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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
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Πέµπτη 7 Απριλίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 7 Απριλίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 735/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό
Καρδίτσας.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αποστόλου.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κ. Κατσαβριά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιη ότι αναγνωρίζετε τις απίστευτες
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και εργάζονται σκληρά στην ύπαιθρο, κτηνοτρόφοι και αγρότες.
Είµαι, επίσης, βέβαιη για τις προθέσεις, αλλά και για τις άοκνες προσπάθειές σας, να εµπνεύσετε στους αγρότες την αισιοδοξία και την πίστη στη γη τους και στο µέλλον τους. Οι Έλληνες
αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης και
της λιτότητας που έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή ύφεση, ανεργία, µείωση εισοδηµάτων και περικοπές κοινωνικών παροχών.
Η ανάκαµψη και τελικά η ανάπτυξη προϋποθέτουν την αλλαγή
οικονοµικού υποδείγµατος και τη χρήση όλων των διαθέσιµων
εργαλείων για την προώθησή του. Η στρατηγική για την αγροτική
και κτηνοτροφική ανάπτυξη στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε κοινοτικούς πόρους, µέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ, της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Κύριε Υπουργέ, η βαµβακοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια
καλλιέργεια στη Θεσσαλία και στον Νοµό Καρδίτσας, απασχολεί
πολλές αγροτικές οικογένειες και συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν σηµαντικό
αριθµό εργαζοµένων. Έτσι, το προϊόν για τον νοµό µας αποτελεί
σηµαντική πηγή οικονοµικών εισροών και απασχόλησης.
Ο νοµός αντιµετωπίζει πρόβληµα ανεπάρκειας νερού, άρδευσης για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, κυρίως των µεγάλων καλλιεργειών, όπως είναι το βαµβάκι, το καλαµπόκι, τα τεύτλα και τα κτηνοτροφικά φυτά, όπως είναι η µηδική. Έτσι, η ολο-

κλήρωση του δικτύου άρδευσης ως έργο υποδοµής έχει µεγάλη
σηµασία για τον νοµό.
Η κατασκευή κλειστών δικτύων θα συντελέσει στην εξοικονόµηση ενέργειας, στον περιορισµό των απωλειών του νερού και
θα αυξήσει τις εξυπηρετούµενες αρδεύσιµες εκτάσεις, ανακουφίζοντας οικονοµικά τους πληττόµενους παραγωγούς.
Η αντικατάσταση των παλιών συστηµάτων άρδευσης µε στάγδην άρδευση θα περιορίσει σηµαντικά την κατανάλωση νερού,
θα συντελέσει στον περιορισµό της νιτρορύπανσης και χρήσης
λιπασµάτων ενώ συγχρόνως θα συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα εξής:
Πρώτον, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αποτελεσµατική διάθεση των κοινοτικών πόρων; Πώς συνδέεται η υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδιασµού µε την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και
πόσο αποτελεσµατική είναι η ενηµέρωση των αγροτών προκειµένου να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τα κάθε είδους κίνητρα;
Δεύτερον, ποιο είναι το ύψος των πόρων που αναλογούν στον
Νοµό Καρδίτσας; Ποια έργα έχουν προγραµµατιστεί και ποιο
είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους; Συγκεκριµένα, όσον
αφορά στη βαµβακοκαλλιέργεια, η οποία λόγω των χαµηλής ανταγωνιστικότητάς της µειώνεται συνεχώς, σε ποιο µέτρο του
ΠΑΑ θα ενταχθεί η στήριξη της βιωσιµότητάς της, η βελτίωση
της ποιότητάς της και η καλύτερη οργάνωση της παραγωγής;
Τρίτον, σε ποιο µέτρο του ΠΑΑ θα ενταχθούν τα έργα υποδοµής, κυρίως η ολοκλήρωση της κατασκευής κλειστού δικτύου
της λίµνης Σµοκόβου και η προώθηση της εγκατάστασης συστηµάτων στάγδην άρδευσης και ποια θα είναι τα κίνητρα για τους
παραγωγούς;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αποστόλου,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητή συνάδελφε, το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας µας, στο οποίο αναφερθήκατε διεξοδικά, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11-12-2015.
Δεν χρειάζεται να παρελθοντολογήσουµε σχετικά µε το γιατί και
το πώς εγκρίθηκε το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Πρόκειται για ένα εθνικό πρόγραµµα που αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, µε συνολική κοινοτική συµµετοχή ύψους 4,7
δισεκατοµµυρίων ευρώ και αναµένεται να αναµοχλεύσει συνολικά πάνω από 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Βασική προτεραιότητα,
µεταξύ των άλλων, δίνεται στη στρατηγική που θα υπηρετήσει
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την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του αγροτοδιατροφικού συστήµατος, όσο βεβαίως και την αλυσίδα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.
Οι δυνατότητες από το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
είναι πολλές. Περιλαµβάνουν επενδύσεις σε υποδοµές για τη µείωση του κόστους εισροών, συµπεριλαµβανοµένης ακόµη και της
αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας –αυτή η παρέµβαση είναι πολύ σηµαντική- καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επίσης, ενισχύουν –το τονίζω αυτό- την ενθάρρυνση
συµµετοχής των παραγωγών σε υγιή συλλογικά σχήµατα, οµάδες, οργανώσεις παραγωγών, ακόµα και µέσω κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και µέσω παροχής κινήτρων για
την υλοποίηση επενδύσεων.
Αυτά, βέβαια, θα τα συζητήσουµε κατά τις επόµενες ηµέρες.
Αύριο µπαίνει στην επιτροπή το σχετικό νοµοσχέδιο που αφορά
το πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισµού, όπου εκεί θα γίνει
µία διεξοδική αναφορά και σε αυτά τα ζητήµατα.
Στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, έχουν προγραµµατιστεί διάφορα µέτρα. Για ορισµένα από αυτά τα µέτρα
έχει δοθεί η διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο. Αυξήσαµε σηµαντικά τη συµµετοχή της περιφέρειας στα συγκεκριµένα µέτρα,
γεγονός που σηµαίνει ότι οι προσκλήσεις και η επιλογή των έργων θα γίνει σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.
Όµως, θέλω να επισηµάνω ότι δεν γίνεται προγραµµατισµός
ξεχωριστών έργων σε κάθε περιοχή. Υποβάλλονται προτάσεις
από όλους τους εν δυνάµει δικαιούχους και βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων επιλογής και βάσει, βεβαίως, και της συγκριτικής αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί, τελικά θα επιλεγεί ποια
έργα θα χρηµατοδοτηθούν.
Σηµειώνεται, πάντως, ότι ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγοί και αιγοπροβατοτρόφοι θα έχουν
µεταξύ των άλλων τη δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τοµέα,
αλλά και τη δυνατότητα για την κατάρτιση και λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών, προκειµένου να καταστήσουν ανταγωνιστικές
τις εκµεταλλεύσεις τους.
Εδώ τίθεται θέµα µε ποιο τρόπο θα επικοινωνήσουµε καλύτερα το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μπαίνουµε σε µία τέτοια διαδικασία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, αλλά σηµαντικό
ρόλο θα παίξουν και οι σύµβουλοι που θα προκύψουν µέσα από
το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Όσον αφορά στα έργα που αναφέρεστε στην Καρδίτσα και
στη Θεσσαλία, επειδή δώσατε µεγάλο βάρος ιδιαίτερα στο κοµµάτι της άρδευσης, θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ,
από την απάντησή σας προκύπτει η σταθερή βούληση της Κυβέρνησης για την ανάδειξη του πρωτογενούς τοµέα σε βασικό
πυλώνα της οικονοµίας. Θέλω, όµως, να αναδείξω την πιο σηµαντική παράµετρο που αφορά στην αγωνία του αγρότη και του
κτηνοτρόφου για το κόστος παραγωγής, γιατί αυτό καθορίζει,
σε τελική ανάλυση, όλα τα υπόλοιπα µεγέθη.
Αυτό που µας απασχολεί εδώ –και ιδιαίτερα τον Νοµό Καρδίτσας, από όπου προέρχοµαι- είναι µε ποιο τρόπο το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης µπορεί να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και να στηρίξει τη βιωσιµότητα αγροτικών προϊόντων που
έχουν µεγάλη σηµασία για την εθνική, αλλά και την τοπική οικονοµία, όπως είναι το βαµβάκι.
Η δηµιουργία ενός cluster για τον κλάδο του βαµβακιού ίσως
να αποτελέσει µία λύση, ώστε να συνεργαστούν όλα τα µέλη της
αλυσίδας –παραγωγοί, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και κλωστήρια- για να παραχθεί ποιοτικό, ανταγωνιστικό προϊόν, µε υπεραξία και χαµηλότερο κόστος παραγωγής, που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της αγοράς.
Μέσα από αυτό το πρόγραµµα µπορεί να γίνει εκστρατεία ενηµέρωσης των βαµβακοπαραγωγών σε επίπεδο χώρας. Η σηµασία του συµµετοχικού συνεργατισµού και η δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων παραγωγής -που όπως είπατε θα µπει και στη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βουλή στο επόµενο νοµοσχέδιο- είναι ο µόνος δρόµος για την
παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος µε υπεραξία και µειωµένο κόστος. Το παράδειγµα αυτό έχουν ακολουθήσει µε µεγάλη επιτυχία άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η Ισπανία,
οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Με τα συλλογικά σχήµατα οι αγρότες αποκτούν µεγάλη δύναµη διαπραγµάτευσης, χαµηλότερες τιµές στην αγορά αγροεφοδίων και καλύτερες τιµές στην πώληση των προϊόντων τους.
Για την εφαρµογή τέτοιου προγράµµατος έχει κάνει την απαιτούµενη προετοιµασία, κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Κέντρο Βάµβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα. Και αυτό νοµίζω ότι πρέπει
να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας.
Ένα θέµα ασφαλώς είναι το ύψος των πόρων και η επάρκειά
τους. Το µεγάλο ερώτηµα, όµως, είναι οι παρεµβάσεις του Υπουργείου σε µια σειρά από τοµείς που δεν είναι λίγοι, µε δεδοµένο ότι υπάρχουν χρόνια προβλήµατα για τα οποία αδιαφόρησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Ενδεικτικά και µόνο θα ήθελα να απαριθµήσω αυτά τα προβλήµατα:
Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των συναφών
κατά περίπτωση υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, φορέων και οργανισµών. Να αποσαφηνιστεί, δηλαδή, ποιος κάνει τι, πώς, πότε
και γιατί. Παράδειγµα είναι η υδατική πολιτική.
Αποπληρωµή ενισχύσεων από παλαιότερα προγράµµατα.
Ολοκληρωµένη και αξιόπιστη πληροφόρηση των αγροτών µε την
ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών.
Ενθάρρυνση για την απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα και
καθιέρωση πρότυπων, βιώσιµων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Εκπαιδευτική υποστήριξη, κυρίως προς τους νέους αγρότες,
µε αξιοποίηση των ερευνητικών κέντρων των πανεπιστηµίων και
των ΤΕΙ µε προσανατολισµό την καινοτοµία, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των αγροτικών προϊόντων.
Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και ένταξης στα κάθε είδους αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό σας παρακαλώ.
Ορθολογική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενίσχυση συνεταιριστικών τραπεζών, διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που αφορά στις συλλογικές πρωτοβουλίες, τους συνεταιρισµούς και τις
συνέργειες.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, κρίσιµο, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, είναι το ζήτηµα των έργων υποδοµής. Η ενέργεια,
το νερό και το περιβάλλον είναι δηµόσια αγαθά που χωρίς αυτά
κάθε στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη είναι γράµµα
κενό. Η διαµόρφωση αντίστοιχων πολιτικών αποτελεί ευθύνη της
πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι η άµεση στροφή προς έργα ώριµα
και υλοποιήσιµα µπορούν να δώσουν φτερά στην ανάπτυξη. Για
παράδειγµα, η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της λίµνης
Σµοκόβου και ο αντίστοιχος σχεδιασµός και προγραµµατισµός
για τη λίµνη Πλαστήρα, σε συνδυασµό µε σύγχρονες µεθόδους
άρδευσης, θα καθιστούσε µάλλον περιττή τη συζήτηση για τα
υδατικά ισοζύγια της Καρδίτσας και τη µεταφορά νερού από άλλες πηγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τυχαίνει, όµως,
δυστυχώς, τόσο το δικό σας Υπουργείο όσο και το Υπουργείο
Υποδοµών να µην ξεκαθαρίζουν ποιο από τα δύο θα το αναλάβει.
Να, γιατί σας µίλησα νωρίτερα για την ανάγκη αποσαφήνισης
του ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη και γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κυρία Κατσαβριά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τέσσερις ερωτήσεις είναι. Αφήστε τη συνάδελφο να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι τέσσερις, κύριε Νικολόπουλε, αλλά δεκατέσσερις!
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να τονίσω, βεβαίως, ότι σε κάθε περίπτωση η αναφορά µου αυτή δεν συνιστά κριτική προς εσάς, αλλά προτροπή προκειµένου να αρθούν όλα
εκείνα τα εµπόδια που όρθωσαν εναντίον της αγροτικής ανάπτυξης κατά το παρελθόν είτε η ανικανότητα είτε η σκοπιµότητα των
κοµµάτων της διαπλοκής.
Περιµένω µε ειλικρινές ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, να ακούσω κάποιες καλές ειδήσεις για τους αγρότες
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και πάλι τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, θέσατε βέβαια πολλά θέµατα.
Όλοι θέλουµε να ακούµε καλές ειδήσεις, εσείς να τις ακούτε και
εµείς να τις λέµε. Όµως, έχουµε µια πραγµατικότητά την οποία
προσπαθούµε όσο το δυνατόν να την εκµεταλλευθούµε. Και στην
προκειµένη περίπτωση, επειδή µιλάµε ιδιαίτερα για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σας είπα δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στα ζητήµατα άρδευσης γενικότερα της Θεσσαλίας.
Βεβαίως, επειδή υπήρχαν ήδη από το προηγούµενο πρόγραµµα συγκεκριµένα έργα -και αναφέροµαι σε ένα που αφορά ειδικά
την κατασκευή έργων µεταφοράς και διανοµής νερού από τη
λίµνη της Κάρλας- είχαµε ένα κόστος προϋπολογισµένο γύρω
στα 30.000.000 ευρώ. Ήδη έχουν απορροφηθεί από το προηγούµενο πρόγραµµα γύρω στα 16.000.000 ευρώ. Όσον αφορά τα
υπόλοιπα, ήδη στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν
υπολογιστεί ως ανειληµµένες υποχρεώσεις, γεγονός που σηµαίνει ότι θα ξεκινήσει άµεσα η υλοποίηση για να ολοκληρωθεί το
συγκεκριµένο έργο.
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα έργα -ιδιαίτερα µικρά έργα- που
έχουν υπόλοιπα, τα οποία θα πάνε και αυτά προς ανειληµµένες
υποχρεώσεις, που ξεπερνούν τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Θα καταθέσω µια κατάσταση, για να πληροφορηθείτε, γιατί δεν µας επιτρέπει ο χρόνος.
Εκείνο που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω για την Καρδίτσα είναι
ότι υπάρχει µια πρόβλεψη για τα προγράµµατα χρηµατοδότησης
που αφορούν στη συµµετοχική λειτουργία, στα συµµετοχικά
σχήµατα, τα λεγόµενα clusters.
Επίσης, γίνονται ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεννόηση βεβαίως µε το Υπουργείο Υποδοµών,
που έχει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα υπ’ ευθύνη του, και
αφορά την ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης της λίµνης Σµοκόβου.
Ακόµη, επειδή το θέµα των µελετών µείωσης της σπατάλης
του νερού και γενικότερα της διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα είναι πάρα πολύ σηµαντικό, έχουµε ήδη µπει στη διαδικασία να αναθέσουµε µελέτες. Ειδικά το θέµα που βάλατε και το
οποίο αφορά την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης των
επενδυτικών σχεδίων για στάγδην άρδευση, είναι ζήτηµα που
µας απασχολεί.
Σχετικά τώρα µε τα γενικότερα θέµατα που αφορούν πληρωµές και καθυστερήσεις, το ξέρετε ότι δίνουµε µια µεγάλη µάχη,
µια µάχη η οποία έχει να αντιµετωπίσει τους καταλογισµούς και
τα πρόστιµα που ήδη σέρνονται και θα σέρνονται όπως φαίνεται.
Σκοπός µας, όµως, είναι να βάλουµε και κάποια τάξη και νοµίζω
πως προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη τα πράγµατα πάνε πάρα
πολύ καλά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
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Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας».
Επίσης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως σήµερα είναι προς
συζήτηση δεκατέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις, ενώ δεν θα συζητηθούν, για διαφόρους λόγους, δεκαεννέα επίκαιρες ερωτήσεις.
Συγκεκριµένα δεν συζητούνται οι εξής επίκαιρες ερωτήσεις:
Η τέταρτη µε αριθµό 723/29-3-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις
ενέργειες για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η έβδοµη µε αριθµό 726/1-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην ΕΣΣΔ.
Η τρίτη µε αριθµό 724/31-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊκών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής
ιθαγένειας.
Η δεύτερη µε αριθµό 729/1-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσης της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Τσιάρα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας.
Η ενδέκατη µε αριθµό 594/29-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Φωτεινής Αραµπατζή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το
σχέδιο συγχώνευσης – κατάργησης µονάδων της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 677/18-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, σχετικά µε την «καθυστέρηση του ενταφιασµού των
Ελλήνων µαχητών του 1940 στην Αλβανία».
Η δέκατη έκτη µε αριθµό 615/3-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά
µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων Τουρκικού Οργανισµού
στην Ελλάδα.
Η δέκατη όγδοη µε αριθµό 614/3-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη».
Η δέκατη ένατη µε αριθµό 583/26-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, σχετικά µε την «εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς».
Η έκτη µε αριθµό 732/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την πολύµηνη
αναµονή για ακτινοθεραπεία στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας.
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 675/17-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου και
τα προβλήµατα λειτουργίας σε νευραλγικούς τοµείς.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 606/1-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την ανάγκη άµεσης στελέχωσης της ακτινοδιαγνωστικής κλινικής
του Νοσοκοµείου Ξάνθης.
Η δέκατη έβδοµη µε αριθµό 621/7-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ηλείας του Συνασπισµού Ριζο-

7712

σπαστικής Αριστεράς κ. Ευσταθίας Γεωργοπούλου – Σαλτάρη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το έργο της κατασκευής
της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας.
Η εικοστή πρώτη µε αριθµό 686/21-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ
– ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του τµήµατος επειγόντων περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου.
Η εικοστή δεύτερη µε αριθµό 625/7-3-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις στο νοσοκοµείο και γενικότερα
στον δηµόσιο τοµέα υγείας στην Λέσβο.
Η µε αριθµό 2921/5-2-2016 ερώτηση της Βουλευτού Αττικής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας
Ραφήνας.
Η τέταρτη µε αριθµό 733/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Δανέλλη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για µεταφορά του διοικητικού
βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο στην Αθήνα.
Η όγδοη µε αριθµό 731/1-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων κ. Μάριου Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σχετικά µε το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, λόγω απουσίας
του κυρίου Υπουργού στο εξωτερικό.
Η εικοστή µε αριθµό 545/15-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο ΕΚΑΒ.
Δεκαεννέα ερωτήσεις, δηλαδή, δεν συζητούνται.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 719/29-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής.
Κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Να θυµίσω εδώ ότι ερχόµαστε στην υλοποίηση µιας παραγράφου, µιας συµφωνίας, που
είχε κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
σχετικά µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για το γάλα, για τις ηµέρες.
Θα το πω για τα Πρακτικά. Ο κ. Αθανασόπουλος του ΙΟΒΕ,
όταν ήλθε, σε δική µου ερώτηση απάντησε ότι η εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ πληρώθηκε στον ΙΟΒΕ και γράφτηκε. Δεν γράφτηκε
από ελληνικό Υπουργείο. Ο ΙΟΒΕ πληρώθηκε για να τη δώσει
στον ΟΟΣΑ για να µας τη φέρει εδώ. Το λέω αυτό για τα Πρακτικά.
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Παίρνουµε µηνύµατα
από όλη την Ελλάδα, τόσο από παραγωγούς κρέατος όσο και
από παραγωγούς γάλακτος. Δεν θα αναγνώσω την ερώτηση,
γιατί είναι στα Πρακτικά. Θα αναφέρω κάποια πολύ σηµαντικά
σηµεία.
Έχουµε πλέον αθρόα εισαγωγή γάλακτος, ειδικά από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, µε κόστος 32 και 33 λεπτά το λίτρο,
όταν στον Έλληνα παραγωγό κοστίζει 42 µε 43 λεπτά το λίτρο.
Έχουν σταµατήσει οι έλεγχοι σε γάλα και κρέας, οπότε έχουµε
αθρόες εισαγωγές. Η εγχώρια κατανάλωση λόγω των εξαγωγών,
αλλά και της αύξησης της κατανάλωσης, έχει φτάσει στα 1,3 µε
1,4 εκατοµµύρια τόνους σε γάλα και γιαούρτι, ενώ η εγχώρια παραγωγή είναι 700.000 τόνοι και τείνει προς τους 500.000 τόνους.
Η αύξηση των ηµερών κατανάλωσης του γάλακτος από πέντε
σε επτά ηµέρες και αν φτάσει και στις έντεκα, όπως είναι η «συµφωνία» –το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί θα πρέπει να το συζητή-
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σουµε αν θα ισχύσει και κατά πόσο αυτή η συµφωνία για το συµφέρον της ελληνικής οικονοµίας- προφανώς θα επιτείνει πολύ
περισσότερο την κατάσταση.
Συγχρόνως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα στο κόστος των Ελλήνων παραγωγών, όπως είναι η αύξηση του κόστους ενέργειας, η αύξηση του παραµετρικού κόστους, όπως
είναι του ΕΝΦΙΑ των αποθηκών, όπως είναι ο διπλασιασµός σχεδόν των ζωοτροφών και πολλών λιπασµάτων, όπως είναι το χρηµατοοικονοµικό κόστος. Οι γαλακτοβιοµηχανίες αργούν και καθυστερούν να πληρώσουν, διότι υπάρχει και οικονοµική στενότητα από τους γαλακτοπαραγωγούς ή τους παραγωγούς κρέατος, οπότε η όλη βιοµηχανία κρέατος, γάλακτος, γιαουρτιού
στην Ελλάδα τείνει προς αφανισµό και προς αντικατάσταση από
εισαγόµενα προϊόντα.
Ερωτάστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς προτίθεστε να προστατεύσετε τους γαλακτοπαραγωγούς, ο κλάδος των οποίων εξαιτίας των αµέτρητων προβληµάτων οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια σε αφανισµό; Πότε αναµένονται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα ρευστότητας, όπως εξήγησα, στον κλάδο που οδηγούν
σε µειωµένη παραγωγή; Ποιες είναι οι ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων που εισήγαγαν την επιµήκυνση του φρέσκου
γάλακτος από τις πέντε στις επτά ηµέρες και τελικώς πάνω από
έντεκα και θα οδηγήσουν στον σταδιακό αφανισµό του κλάδου;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Αποστόλου, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πολύ ορθά όλα αυτά που είπατε. Δεν θα
αποφύγω να τοποθετηθώ στο πρόβληµα που προέκυψε µε την
τροποποίηση του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών που αφορά το γιαούρτι. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν µας άρεσε. Πρέπει,
όµως, να γίνει αντιληπτό ότι δεν προέκυψε τώρα το συγκεκριµένο θέµα. Ήταν υποχρέωση στο πλαίσιο των µνηµονίων από το
2013 µε βάση τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ. Και ούτε θα διαφωνήσω γι’ αυτό που είπατε, πώς συντάχθηκε η συγκεκριµένη εργαλειοθήκη. Αλλά να µην ξεχνάµε όλοι µας ότι υλοποιούµε αναγκαστικά τη συγκεκριµένη ρύθµιση για τον απλούστατο λόγο ότι
είναι προαπαιτούµενο στο πλαίσιο της συµφωνίας που έχει υπογράψει η χώρα µας µε τους δανειστές.
Είναι, όµως, ένας ακόµη λόγος και αυτός, που πρέπει οπωσδήποτε να τον λάβουµε υπ’ όψιν για τη στήριξη της αγελαδοτροφίας, ένας κλάδος ο οποίος, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο δέχεται έντονη πίεση στα πλαίσια της Ευρώπης, στο πλαίσιο -θα έλεγα- και των συγκυριών κρίσης σε επίπεδο Ευρώπης και βεβαίως των συγκυριών κρίσης που βιώνει η
χώρα µας. Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς ήδη έχουµε συντάξει ένα σχέδιο για τον έλεγχο της αγοράς σε όλο το µήκος της αλυσίδας,
από την παραγωγή µέχρι την εµπορία -είναι αυτό που λέµε όλη
την αλυσίδα, από τον στάβλο, από το χωράφι, µέχρι το ράφι του
καταναλωτή- ώστε να παταχθούν φαινόµενα ελληνοποιήσεων,
φοροδιαφυγής, αισχροκέρδειας και παραπλάνησης του καταναλωτή, που όντως υπάρχει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών δροµολογείται η διασύνδεση ψηφιακών βάσεων για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ιχνηλασιµότητας –πάρα πολύ µεγάλο αυτό το
πρόβληµα- όλων των σταδίων διακίνησης και εµπορίας των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Παράλληλα, επειδή αυτά τα προβλήµατα λιγότερο ή περισσότερο υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη,
εµείς από τη δική µας πλευρά δίνουµε µάχες πραγµατικά. Και θα
σας έλεγα ότι ιδιαίτερα στα τελευταία συµβούλια Υπουργών Γεωργίας υπάρχει συστηµατική αναφορά σε µερικές προϋποθέσεις
που θεωρούµε ότι είναι, ειδικά για τον κλάδο τον δικό µας, πάρα
πολύ σηµαντικές και µπορούν να βοηθήσουν:
Πρώτον, η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και
στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, που να λειτουργεί στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαφάνειας αγοράς. Η έµπρακτη στήριξη
της διαπραγµατευτικής δύναµης των παραγωγών µέσα από τη
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στήριξη δηµιουργίας συλλογικών δοµών. Ένα σύστηµα οπωσδήποτε πρέπει να καθιερωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και να εποπτεύει ένας µηχανισµός ο οποίος θα εξισορροπεί τη
γαλακτοπαραγωγή σε όλες τις χώρες σε όλα τα πλάτη και µήκη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε επίπεδο, επίσης, Ευρώπης να εφαρµοστεί ένας κώδικας δεοντολογίας, όσον αφορά τις εµπορικές σχέσεις σχετικά µε την
αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Διότι, ιδιαίτερα µετά την
κατάργηση των ποσοστώσεων, υπάρχει µία υπερπαραγωγή η
οποία πιέζει τις τιµές του καταναλωτή και βεβαίως πάρα πολλές
χώρες, έχοντας µικρότερο κόστος παραγωγής, έχουν φτάσει σε
σηµείο να πιέζουν τόσο πολύ τις τιµές, που οι επιπτώσεις είναι
αυτές που βιώνουµε. Πρέπει οπωσδήποτε η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση να τις αντιµετωπίσει.
Γίνονται, αγαπητέ συνάδελφε, πάρα πολλές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα συζητάµε και θέµατα χρηµατοδότησης εργαλείων, που έχει ανάγκη και ο συγκεκριµένος
χώρος. Ιδιαίτερα, όµως, πρέπει να δούµε και τι θα κάνουµε στην
εσωτερική αγορά. Στη δευτερολογία µου θα σας πω περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Έχετε τον λόγο ξανά, κύριε Καµµένο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε µεγάλη χαρά
άκουσα τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
σας για την ιχνηλασιµότητα, αλλά και την παρακολούθηση, όπως
λέµε το supply chain, από την παραγωγή ως τον τελικό καταναλωτή, έτσι ώστε να βλέπουµε στην αλυσίδα διανοµής των προϊόντων και παραγωγής την ποιότητα, την ποσότητα και το πόθεν,
από πού προέρχεται το κάθε προϊόν. Διότι οι βιοµηχανίες, και οι
ελληνικές και οι ξένες, έχουν κάθε λόγο να βρουν το παράθυρο
στο νόµο, έτσι ώστε, αν δεν χρειάζεται ή αν δεν υπάρχει τιµωρία,
αν δεν υπάρχει έλεγχος, να µην αναγράψουν εάν το γάλα µέσα
σε ένα γιαούρτι προέρχεται από Έλληνα παραγωγό ή Ολλανδό
ή Βούλγαρο. Αυτό θα πρέπει να λυθεί.
Δεν έχω να κρίνω και να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που
είπατε. Ήταν εξαιρετική η απάντησή σας. Θα παρακολουθούµε,
διότι εδώ βρισκόµαστε να ελέγχουµε και την Κυβέρνηση, ότι πρέπει να γίνει. Διότι Ελλάδα είµαστε όλοι µας και προερχόµαστε
από αγροτικές οικογένειες. Έχω ακούσει αυτά τα προβλήµατα
πριν µία βδοµάδα που πήγα στο χωριό της συγχωρεµένης της
µητέρας µου. Μου είπαν πάρα πολλά ζητήµατα, γι’ αυτό προέκυψε και το θέµα.
Θέλω να πω, όµως, γενικότερα όσον αφορά και το Υπουργείο
σας ότι κάποια στιγµή αυτή η πατρίδα πρέπει να κρατήσει µία
παραγωγή στα βασικά της υλικά, όπως είναι η ζάχαρη -είχαµε
ένα θέµα προχθές µε την ΕΒΖ-, το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι.
Είναι τα καλύτερα προϊόντα στον κόσµο. Προσπαθούν οι Τούρκοι
ώστε να αντιγράψουν το γιαούρτι µας. Γίνονται διεθνείς διαιτησίες. Δεν µπορεί να απωλέσουµε το δικαίωµα της πατέντας και
της ποιότητας του γιαουρτιού στην Ελλάδα, για κανέναν λόγο.
Είναι στρατηγικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα όχι µόνο των
αγροτών, των βιοµηχανιών και των θέσεων εργασίας, αλλά και
της ίδιας της Ελλάδας. Διότι το brand «Ελλάδα» πηγαίνει µαζί µε
τον τουρισµό, πηγαίνει µαζί µε το γιαούρτι, πηγαίνει µαζί µε το
λάδι, πηγαίνει µαζί µε το κρασί. Άρα αυτά πρέπει να προστατευθούν.
Δεν γίνεται αυτήν τη στιγµή να εισάγουµε αγροτικά προϊόντα
6,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεν το λέω να το λύσουµε, χάριν
λόγου το λέω. Οι µελέτες που έχω -και τις γνωρίζω πολύ καλάείναι ότι εάν δεν είχαµε 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ να σπαταλάµε
για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, θα είχαµε τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το ξέρω ακριβώς πώς είναι. Είναι οι
µισοί άνεργοι από όσους χάσαµε από τα µνηµόνια τα τελευταία
πέντε χρόνια, που ήταν συν οκτακόσιες χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η στρατηγική πρέπει να είναι συγκεκριµένη και να δούµε λίγο
και τον τρόπο πληρωµής των γαλακτοβιοµηχανιών, διότι είναι
αυτός ο οποίος στεγνώνει τα κεφάλαια κίνησης του παραγωγού,
για να µπορέσει να πάρει τα υλικά για να ξαναπαράξει. Θα πρέπει
να έχει το χρήµα, όχι από την επιδότηση µόνο, αλλά και από
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αυτόν ο οποίος αγοράζει το προϊόν του. Θα το αγοράζει σε µία
καλύτερη τιµή πιθανόν, αλλά να τον πληρώνει σε σύντοµο χρόνο.
Αυτό µπορούµε να το επιβάλλουµε, να το φτιάξουµε, έστω και
µέσα στα capital controls, έτσι ώστε να εξυγιανθεί η διαδικασία
αγοράς και πώλησης. Δηλαδή, να µην στεγνώνει η αγορά από
χρήµα και κεφάλαιο κίνησης ο παραγωγός. Να µπορεί να πάρει
τα υλικά του, να πληρώσει τους εργάτες του, να ξαναπαράξει.
Διότι, αν δεν παράξει, δεν θα έχουµε κανένα µέλλον.
Άρα το χρηµατοοικονοµικό κόστος του, δηλαδή η πληρωµή
της βιοµηχανίας προς τον παραγωγό, είναι πάρα πολύ σηµαντική. Μαζί µε τις τράπεζες και την πρώην Αγροτική ή όποια τράπεζα ασχολείται τώρα µε τη συµβολαιακή γεωργία, θα πρέπει να
το κάνουµε.
Κλείνω λέγοντας ότι χαιρετίζω -και το έµαθα προχθές, θα έρθουν στο γραφείο σας, θα τους φέρω εγώ, το λέω και στο Προεδρείο- την ένωση η οποία έγινε και έχει βρει τον εξαιρετικά
ωραίο τίτλο και λέγεται «Ελλαδικά µας». Ενηµερώθηκα χθες το
βράδυ. Το «Ελλαδικά µας» είναι µία ένωση παραγωγών Ελλήνων
όπου, όπως λέει και η λέξη, όλα τα προϊόντα που παράγονται και είναι µέλη του συνδέσµου- είναι από το άλφα µέχρι το ωµέγα
όλα ελληνικά. Θα προστατεύσω προσωπικά και θα στηρίξω
αυτήν την προσπάθεια. Θα έρθουµε και στο Υπουργείο να το
δείτε και θα ήθελα και τη δική σας στήριξη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ.
Αγαπητέ συνάδελφε, τη χρειαζόµαστε την στήριξη –την οποία
την έχουµε-, αλλά ιδιαίτερα και τη συζήτηση, για να δούµε πώς
θα αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, γιατί είναι πολλά.
Σας λέω χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα της προαιρετικής αναγραφής της χώρας προέλευσης
της πρώτης ύλης και ειδικά για τα γαλακτοκοµικά. Εµείς, βεβαίως, επιµένουµε στην υποχρεωτική αναγραφή και καλούµε και
από αυτό το Βήµα ειδικά τις ελληνικές βιοµηχανίες να προχωρήσουν στην αναγραφή, γιατί πρέπει ο Έλληνας καταναλωτής να
πληροφορείται και να αποφασίζει αν θέλει να πληρώσει τέσσερα,
πέντε, δέκα λεπτά παραπάνω για το φρέσκο γάλα το ελληνικό
που έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις που όλοι στηρίζουµε και
είναι µία πραγµατικότητα. Προς αυτήν την κίνηση τους καλούµε
και από αυτό το Βήµα.
Από εκεί και πέρα, εµείς θα παρέµβουµε στο συγκεκριµένο
κόµµατι. Είναι αδιανόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, γάλα ανάλωσης
πέντε, έξι, επτά ηµερών που είναι µέχρι σήµερα, να πληρώνεται
µε επιταγές επτά και δέκα µηνών. Δηλαδή, ο αγελαδοτρόφος, ο
αγρότης ουσιαστικά είναι ο βασικός χρηµατοδότης της ρευστότητας των πολυκαταστηµάτων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα
είναι ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό που οπωσδήποτε το σχεδιάζουµε να το δούµε, όπως σχεδιάζουµε και άλλα πράγµατα, ιδιαίτερα µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για να υπάρχει η
δυνατότητα και στο συγκεκριµένο χώρο.
Γιατί είπαµε ότι όταν µιλάµε για αγροδιατροφικό κοµµάτι, ειδικά η ζωική παραγωγή, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα ζωικά
ελληνικά προϊόντα είναι το ζητούµενο, διότι στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων αυτά είναι τα βασικότερα. Και για να
δείτε πόσο βασικά είναι, ακόµα και η εισαγωγή σόγιας, για την
οποία δίνουµε περίπου 500 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο,
αφορά τη ζωική παραγωγή. Είναι ένα κοµµάτι πολυσύνθετο, το
οποίο οπωσδήποτε πρέπει να το στηρίξουµε. Εµείς λοιπόν και
µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και µέσα από το
πρόγραµµα προώθησης θα προσπαθήσουµε όσο το δυνατόν να
το στηρίξουµε.
Θα επανέλθω πάλι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία η οποία
προέκυψε, όχι µόνο εξαιτίας της κρίσης και της κατάργησης των
ποσοστώσεων, αλλά και από αυτό που συζητάµε για την τροποποίηση του Κώδικα Τροφίµων. Θα προσπαθήσουµε καλώντας
τους Έλληνες καταναλωτές να προσέχουν και να επιδιώκουν την
κατανάλωση τοπικών προϊόντων και βεβαίως παρακαλώντας –
φτάνω µέχρι αυτό το σηµείο, ώστε να το καταλάβουν οι ελληνικές βιοµηχανίες- ότι πρέπει να στηρίξουµε τον συγκεκριµένο
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χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Μπαργιώτα. Τι θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Αφορά τη µία από τις ακυρωθείσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση ενός λεπτού, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ.
Ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους. Σήµερα ήταν να συζητηθεί µία ιδιαίτερα σηµαντική –κατά την άποψή µου- επίκαιρη
ερώτηση προς τον κ. Πολάκη. Αφορά προβλήµατα που έχουν
σχέση µε τη θεραπεία αντιµετώπισης του καρκίνου και ειδικά τις
ακτινοθεραπείες. Είναι ένα θέµα ιδιαίτερα οξύ και το οποίο συνδυάζεται µε τον ορατό κίνδυνο πλέον να χαθεί η πολύ µεγάλη
δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» προς τα νοσοκοµεία,
που είναι η µόνη πηγή ανανέωσης του εξοπλισµού των ακτινοθεραπευτικών.
Δυστυχώς -και δεν είναι η πρώτη φορά- από το Νοέµβριο ο κ.
Πολάκης απέχει συστηµατικά από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν έχει έρθει να απαντήσει σε καµµία επίκαιρη ερώτηση
του κόµµατός µου, αλλά όχι µόνο αυτού. Επισηµαίνω ότι χθες
υπήρξε µία σχετική ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία επισηµαίνει το ίδιο πρόβληµα. Νοµίζω ότι, όσο και αν σέβοµαι τον
φόρτο εργασίας των Υπουργείων και τις υποχρεώσεις, η στατιστική και µόνο λέει ότι εδώ έχουµε µία κλασική περίπτωση περιφρόνησης του Κοινοβουλίου και φυγοµαχίας. Ο κ. Πολάκης δεν
έρχεται ποτέ και το κάνει σκόπιµα. Αυτό είναι το ένα και θέλω να
το επισηµάνω.
Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, που θα ήθελα να πω αφορά το
Προεδρείο. Θέλω να διαµαρτυρηθώ ότι εδώ και πολύ καιρό
υπήρξε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία επισηµαίνει το πρόβληµα της δυσλειτουργίας. Επισηµαίνω ότι σήµερα
αναβλήθηκε το 60% των ερωτήσεων που είναι στο πινάκιο. Απ’
ό,τι µετρήσαµε, αναβλήθηκαν οι είκοσι και συζητούνται οι δεκατέσσερις ερωτήσεις. Αυτό τα λέει όλα.
Δυστυχώς, το Προεδρείο δεν πήρε κανένα µέτρο. Δεν έχω
λάβει καµµία απάντηση εδώ και πολύ καιρό και απ’ όσο γνωρίζω
δεν έχει συζητηθεί καν στη Διάσκεψη των Προέδρων το πολύ σοβαρό πρόβληµα.
Είπα και προηγουµένως ότι όσο κι αν είµαι διατεθειµένος να
καταλάβω τον φόρτο εργασίας των Υπουργείων, νοµίζω ότι η
υποχρέωση του Προεδρείου της Βουλής αλλά και της Κυβέρνησης είναι να βρεθεί µια λύση έτσι ώστε αυτός ο ουσιώδης -κατά
τη γνώµη µου- διάλογος να προχωρήσει.
Γνωρίζω ότι στην προηγούµενη σύνοδο υπήρχε η δυνατότητα
ο Υπουργός να καθορίζει τη µέρα και την ώρα στην οποία µπορεί
να παρίσταται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Θα µπορούσε να
γίνει µε αυτόν τον τρόπο. Θα µπορούσε ο πολιτικός προϊστάµενος, ο Υπουργός, να απαντάει για λογαριασµό του Αναπληρωτή
του και αντιστρόφως. Και αυτό γινόταν παλιά. Αυτό που δεν µπορεί να γίνεται και το θεωρώ προκλητικό -και θα επανέλθουµε σαν
κόµµα και σε αυτό- είναι να περιφρονείται η διαδικασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου µε αυτόν τον τρόπο και να φυγοµαχούν
οι Υπουργοί µε τον τρόπο που είπα προηγουµένως.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Μπαργιώτα, δεν είσαστε ο µόνος που διαµαρτύρεται.
Πολλοί Βουλευτές διαµαρτύρονται. Το Προεδρείο έχει πάρει όλα
τα απαραίτητα µέτρα. Εκείνο το οποίο αποµένει να αποφασίσει
η Διάσκεψη των Προέδρων είναι να ορίζουν οι Υπουργοί µία
µέρα, ούτως ώστε να είναι αυτοί οι οποίοι θα έρχονται…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Η συζήτηση πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό θα συζητηθεί
στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω πως έχει φανεί πλέον η
αναγκαιότητα -µπορεί να µην το προβλέπει ο Κανονισµός, αλλά
σε µία συνεννόηση θα έλεγα Κυβέρνησης και Προεδρείου της
Βουλής- κάπου, µία µέρα τη βδοµάδα, µία στις δεκαπέντε -ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν- να είναι σταθερή για να µπορούµε να προγραµµατίζουµε κι εµείς από πλευράς της Κυβέρνησης, των Υπουργών εννοώ, τη δουλειά µας για να ανταποκρινόµαστε. Διότι όντως ο Έλληνας Βουλευτής έχει µεγάλη ανάγκη
πληροφόρησης, γιατί είναι αυτός ο οποίος φέρνει της κοινωνίας
την άποψη και τον προβληµατισµό στη Βουλή και πρέπει να
υπάρχει σχετική απάντηση.
Κάντε από τη δική σας πλευρά µία τέτοια προσπάθεια για να
µπορέσουµε όντως να ικανοποιούµε και αυτό που υπάρχει ως
ανάγκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία κουβέντα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
όπως είπα και προηγουµένως, οι προσπάθειες έχουν γίνει. Είναι
αρκετές. Και ο Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης, έχει κάνει µεγάλη προσπάθεια, αλλά επίκειται µία απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά µε αυτό που λέτε. Δηλαδή ή ο Υπουργός να δηλώνει την τάδε µέρα που ο καθένας µπορεί και να το ξέρουν όλοι
ή αυτό που λέτε εσείς, που είναι περίπου το ίδιο. Δεν διαφέρει
το ένα από το άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Οφείλω να επισηµάνω κάτι,
αν µου επιτρέπετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το θέµα έχει λήξει,
κύριε Μπαργιώτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Μια κουβέντα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, αλλά
να τελειώσουµε και να προχωρήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο χρόνος ο συνολικός είναι ελάχιστος. Είναι δύο
ώρες το πολύ µαζί µε τον φραπέ στο κυλικείο. Είναι το πολύ δύο
ώρες παρουσίας στη Βουλή για κάθε Υπουργό. Σέβοµαι το πρόβληµα του χρόνου, αλλά δεν νοµίζω ότι το δίωρο την εβδοµάδα
είναι το σηµαντικό. Άλλωστε, υπάρχουν Υπουργοί που έρχονται
και υπάρχουν Υπουργοί που δεν πατάνε ή έρχονται µόνο για τον
καφέ.
Υπάρχει συγκεκριµένο θέµα που αφορά και τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου, αλλά πολύ φοβάµαι και την παρέµβαση του καθενός και την προσωπική πολιτική του καθενός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Νικολόπουλε, να προχωρήσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να προχωρήσουµε, αλλά η
εξαίρεση δεν µπορεί να γίνεται κι εµείς να είµαστε απλοί θεατές
και ακροατές.
Μία πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να σας διακόψω.
Δεν έγινε εξαίρεση. Ζήτησε τον λόγο ο κ. Μπαργιώτας διότι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο λοιπόν κάνω κι εγώ. Μία
πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εσείς δεν έχετε
ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά κι
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εσείς και όλοι οι συνάδελφοι και όσοι έχουµε είκοσι επτά χρόνια
εδώ ότι αυτό το φαινόµενο δεν παρατηρείτο στις προηγούµενες
κοινοβουλευτικές περιόδους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το Προεδρείο, ο Πρόεδρος συγκεκριµένα,
έχει υποχρέωση να υπενθυµίσει στους Υπουργούς ότι είναι βασική τους υποχρέωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Νικολόπουλε, έχουν γίνει αυτά επανειληµµένως, να το ξέρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε δεν ακούν κανέναν. Να
πάνε στον Πρωθυπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εν πάση περιπτώσει, θα το θέσουµε ξανά το θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων
µε το σκεπτικό αυτό που είπαµε προηγουµένως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε πολύ καλά τι έκαναν οι
άλλοι Πρόεδροι της Βουλής. Πόσο αυστηροί ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επόµενη είναι η
έβδοµη µε αριθµό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή
ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου
από την Τυνησία.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα σχόλιο µόνο θα ήθελα να κάνω σε αυτά που ειπώθηκαν
πριν. Κύριε Αποστόλου, δεν είναι αν προαιρείστε, είστε υποχρεωµένος και εσείς και όλοι οι Υπουργοί να απαντάτε, να συµµετέχετε και να ανταποκρίνεστε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και
κλείνω µε αυτό.
Συζητούµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό θέµα και αφορά στην
εισαγωγή ελαιολάδου από την Τυνησία. Δυστυχώς, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, η καταστροφική πολιτική σας συνολικά -και η
δική σας προσωπικά, κύριε Υπουργέ- συνεχίζεται και στον κλάδο
των ελαιοπαραγωγών. Η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορολόγητου λαδιού από την Τυνησία και µάλιστα τριάντα πέντε
χιλιάδων τόνων φέτος και άλλων τόσων του χρόνου δηµιουργούν
εύλογη ανησυχία, όπως καταλαβαίνουµε όλοι µας, στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς.
Η Σύνοδος της Ολοµέλειας στις Βρυξέλλες κατά τις συνεδριάσεις στις 24 και 25-02-2016 ενέκρινε την ευρωπαϊκή βοήθεια
προς την Τυνησία µε την εισαγωγή αφορολόγητου ελαιολάδου.
Στα πολλαπλά προβλήµατα προστέθηκε και η σκανδαλώδης απόφαση για την εισαγωγή αφορολόγητου τυνησιακού λαδιού.
Ήδη από τον Νοέµβριο του 2015 µε κοινοβουλευτική µου παρέµβαση είχα επισηµάνει το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργείται και σας είχα καλέσει από αυτό εδώ το Βήµα, κύριε Υπουργέ,
στο επόµενο Συµβούλιο των Υπουργών Γεωργίας να αναθεωρήσετε την στάση σας και να µπλοκάρετε αυτήν την απόφαση.
Θυµάστε ποια ήταν η απόφασή σας; Να σας θυµίσω. Είχατε
αντιδράσει έντονα κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια στις 30 Νοεµβρίου του 2015 διαψεύδοντας την εισαγωγή τυνησιακού ελαιολάδου χωρίς δασµούς και αποκαλώντας µας ούτε λίγο ούτε
πολύ ψεύτες. Για άλλη µία φορά είπατε, κύριε Αποστόλου, ψέµατα στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας µας.
Μάλιστα, είχατε δεσµευτεί εντονότατα ότι δεν θα επιτρέψετε
να συµβεί κάτι τέτοιο χαρακτηρίζοντας την απόφαση προσωρινή
και επιρρίπτοντας τις ευθύνες στον προηγούµενο υπηρεσιακό
Υπουργό. Έχω τα Πρακτικά της συνεδριάσεως τότε, την απάντησή σας. Αν δεν τα θυµάστε, ευχαρίστως να σας τα υπενθυµίσω
εγώ. Γραπτά είναι και µένουν ευτυχώς τα γραπτά αυτά και είναι
τα δικά σας λεγόµενα.
Δυστυχώς, για άλλη µία φορά επιβεβαιώνονται τα ίδια τα γεγονότα. Η απόφαση αυτή καταβαραθρώνει τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, αφού ρίχνει στο ναδίρ τις τιµές του ελαιολάδου.
Οφείλατε να προστατεύσετε τα συµφέροντα των Ελλήνων παραγωγών, αλλά δεν το πράξατε. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση Τσίπρα
µε τις επιλογές και τις πολιτικές που ακολουθεί καταστρέφει
κάθε δηµιουργικό και παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. Αντί να
στηρίξει και να ενισχύσει την παραγωγή ελληνικών προϊόντων,
οδηγεί τους παραγωγούς στην καταστροφή. Αντί να στηρίξει τα
εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα που άντεξαν στην
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κρίση και χαίρουν διεθνούς αναγνωρισιµότητας, τα οδηγεί στην
καταστροφή και την αφάνεια.
Κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ: Αντιλαµβάνεστε τις δυσµενείς επιπτώσεις για την εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου; Γιατί στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 16 Νοεµβρίου 2015 δεν διαφωνήσατε, αλλά οµοφωνήσατε και εσείς και δεν ασκήσατε βέτο -είχατε το δικαίωµα- στη συζήτηση για την εισαγωγή τριάντα πέντε
χιλιάδων τόνων ελαιολάδου φέτος και άλλων τόσων του χρόνου
από την Τυνησία;
Γνωρίζετε ότι χάνουµε τη µάχη του ελαιολάδου στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής και όχι µόνο λόγω της υψηλής τιµής που
προκύπτει από το υψηλό κόστος παραγωγής; Τι κάνετε ως Κυβέρνηση; Τι κάνετε ως Υπουργός; Ποιες δράσεις αναλαµβάνετε
ή έχετε αναλάβει για τη στήριξη του ελληνικού ελαιολάδου και
των Ελλήνων παραγωγών;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Αυγενάκη, ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω, επανέρχεστε σε ένα θέµα για το οποίο σας έχω απαντήσει,
επιτρέψτε µου να σας πω, απλά για να φωνασκείτε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σοβαρά το λέτε αυτό τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ θα σας απαντήσω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Άλλα είπατε, άλλα κάνετε. Πλάκα
µου κάνετε τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας διέκοψα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Άλλα είπατε, άλλα κάνετε, κύριε
Υπουργέ. Σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε, επιτέλους. Δεν είµαστε
όλοι το ίδιο εδώ µέσα. Ανατρέξτε στα Πρακτικά της Βουλής. Σας
είπα την ηµεροµηνία, 30 Νοεµβρίου. Τι λέγατε τότε; Τι απαντούσατε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Μα, είναι δυνατόν να µου
λέτε τέτοια πράγµατα; Για ποιους µας περνάτε, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, όσο και να επιµένει δεν πρόκειται να εκνευριστώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Εδώ δεν χαϊδεύουµε. Κοινοβουλευτικό έλεγχο κάνουµε. Να είστε σοβαρός και συνεπής, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Αυγενάκη!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν ανακαλέσει τη λέξη «σοβαρός» δεν θα του απαντήσω, διότι πρέπει να την επιστρέψω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Να είστε σοβαρός, κύριε Υπουργέ. Άλλα λέγαµε τότε και άλλα λέτε σήµερα, άλλα έχετε υπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
σας παρακαλώ. Πρώτον, έχετε δευτερολογία. Δεύτερον, δεν
είναι…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ενοχλείστε όταν σας λένε την
αλήθεια. Με µας δεν θα χαϊδεύεστε. Τελείωσαν τα ψέµατα. Θα
µάθετε να ακούτε την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
Έχετε δευτερολογία. Το να ανεβάζουµε τους τόνους…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε!
Όταν αναιρεί αυτό που είχε συµβεί εδώ µέσα, αναιρεί τα Πρακτικά της Βουλής. Απαντήσεις δικές σας είναι. Δικά σας λεγόµενα είναι αυτά. Τρελό θα µε βγάλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να γίνει µία σοβαρή συζήτηση. Το αντιλαµβάνεστε και νοµίζω ότι το επικροτείτε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σοβαρότητα, κύριε Πρόεδρε,
χρειάζεται απ’ όλους, πράγµα το οποίο, δυστυχώς, σπανίζει από
την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πρέπει να ρίξουµε
λίγο τους τόνους για να γίνει σοβαρή συζήτηση, αλλιώς θα κάνουµε καυγά και δεν είναι σωστό στη Βουλή µέσα να κάνουµε
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συνέχεια καυγάδες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω την τοποθέτησή
µου, αν ανακαλέσει ο κ. Αυγενάκης τη φράση του ότι εγώ δεν
είµαι σοβαρός.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Αυτό σας ενόχλησε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν υπάρχει περίπτωση
από τη δική µου πλευρά να συνεχίσω απαντώντας. Δεν έχω κανέναν λόγο να καταθέσω στα Πρακτικά σχετική απάντηση και
όλα τα έγγραφα. Όµως, απαιτώ αυτό που προείπα, διότι τουλάχιστον, όσον αφορά στην παρουσία µου στη Βουλή, δεν νοµίζω
ότι έχω δώσει δικαιώµατα για να εκφράζονται τέτοιες απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
αν θέλετε να συνεχιστεί η συζήτηση, νοµίζω ότι οι χαρακτηρισµοί
αυτοί…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μόνο αν ο Υπουργός διαβάσει
και υπενθυµίσει στον εαυτό του τον ίδιο τα λεγόµενά του, τότε
κι εγώ θα ανακαλέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το αντιλαµβάνεστε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, άλλα λέγατε
τότε. Ψέµατα λέγατε για άλλη µία φορά. Το καταλάβατε; Άλλα
µου απαντούσατε από αυτό εδώ το Βήµα. Άρα πώς µου λέτε σήµερα να ανακαλέσω τη λέξη «σοβαρός»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
συνεχίζετε. Δεν είναι σωστό! Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ απλά θα απαντήσω
στην ερώτηση καταθέτοντας στα Πρακτικά όλα όσα αιτιολογούν
τη στάση και την άποψή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έχω τη δευτερολογία µου, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και πάλι θα σας
παρακαλέσω να περιοριστούµε σε επιχειρήµατα, διότι διαφορετικά δεν βοηθούµε την κοινοβουλευτική συζήτηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Καταλαβαίνω την αµηχανία του
κ. Αποστόλου, αλλά εδώ δεν είµαστε για να χαϊδεύουµε Υπουργούς, όπως κάνουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είµαστε για
να ασκούµε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Κι εγώ δεν επικαλούµαι τίποτα παραπάνω από τα Πρακτικά της
Βουλής της 30ης Νοεµβρίου, όπου σε απάντηση δικής µου επίκαιρης ερώτησης, ο Υπουργός απαντούσε αυτά που διάβασα.
Αν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εσείς σήµερα δεν θυµάστε αυτά που
εσείς απαντούσατε, σας παραπέµπω στα Πρακτικά της Βουλής.
Παρακαλώ πολύ λίγη σοβαρότητα, λίγη υπευθυνότητα και κυρίως ειλικρίνεια. Τέρµα τα ψέµατα πλέον και στους αγρότες και
στους κτηνοτρόφους και στους Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
σας παρακαλώ πολύ. Έχετε δευτερολογία. Παρακαλώ περιοριστείτε στην δευτερολογία και όχι σε χαρακτηρισµούς.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τι χαρακτηρισµούς, κύριε Πρόεδρε; Εγώ επικαλέστηκα τα Πρακτικά της Βουλής. Αστειευόµαστε τώρα; Με συγχωρείτε, για ποιο λόγο υπάρχουν τα Πρακτικά;
Να µπορούµε να ανατρέξουµε ανά πάσα ώρα και στιγµή. Ήταν
ο ίδιος Υπουργός τότε. Δεν ήταν κάποιος άλλος που απάντησε.
Δεν είναι υπηρεσιακός. Είναι θέµα σοβαρότητας όταν δεν θυµάται αυτά που έχει απαντήσει και µου λέει ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ λέω για τους
προσωπικούς χαρακτηρισµούς…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ποιος χαρακτηρισµός; Ότι δεν
είναι σοβαρός; Όταν έχει απαντήσει άλλα, έπραξε άλλα, ψήφισε
άλλα και έρχεται σήµερα και µου λέει άλλα πράγµατα; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε µε τη
δευτερολογία σας, κύριε Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Θα πάω σε ένα άλλο θέµα, αφού
για το λάδι δεν έχει απαντήσει το παραµικρό ο κύριος Υπουργός,
υπεκφεύγοντας πίσω από τάχα µου προσβολές και το θέµα είναι
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ότι έχει πει τόσα ψέµατα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Έχει πει τόσα ψέµατα! Άλλα έγραφε σε δελτία Τύπου τον Ιούνιο,
άλλα έλεγε προ ηµερών µε το ξεκίνηµα των κινητοποιήσεων των
αγροτών, άλλα έλεγε στη Βουλή. Αλήθεια, για ποια αξιοπιστία
συζητάµε σήµερα; Δεν υπάρχει αξιοπιστία, δεν υπάρχει σοβαρότητα από κανένα µέλος αυτής της Κυβέρνησης.
Πάω σε ένα άλλο θέµα, αφού το πρώτο το απαντήσατε, κύριε
Υπουργέ, µη απαντώντας. Όπως πληροφορούµαστε, έρχεται
προς έκδοση, κύριε Αποστόλου, η υπουργική απόφαση -ή την
έχετε ήδη εκδώσει καθ’ υπόδειξη του ΟΟΣΑ- η οποία αποτελεί
απόφαση βόµβα για την αγορά του γάλακτος.
Πιο συγκεκριµένα, µε την απόφαση αυτή, αποσυνδέετε, κύριε
Αποστόλου το νωπό γάλα από την παρασκευή γιαουρτιού στο
όνοµα της προσαρµογής µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Αφήνετε παράθυρα ακόµα και για τη χρήση σκόνης γάλακτος και
ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες για αθρόες εισαγωγές φθηνών
προϊόντων γάλακτος.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε τι κάνετε; Τι είδους υποταγή είναι
αυτή στον ΟΟΣΑ, εσείς, ένας επαναστάτης αριστερός που θα τα
καταργούσατε όλα; Γνωρίζετε τι είδους συµφέροντα εξυπηρετούν αυτές οι ρυθµίσεις; Αυτή είναι η εργαλειοθήκη Τσίπρα-Καµµένου-Αποστόλου και όχι η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Η αλλαγή
του θεσµικού πλαισίου για την απαλοιφή του όρου «νωπό γάλα»
για την παρασκευή του ελληνικού γιαουρτιού, που αποτυπώθηκε
σε προσχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, αποτελεί τεραστίων
διαστάσεων ανατροπή στην εγχώρια αγορά. Αν εκδοθούν τα όσα
ενηµερωνόµαστε ανοίγει την πόρτα σε εισαγωγές, όχι µόνο,
κύριε Αποστόλου για φθηνό, νωπό γάλα, αλλά και για φθηνές
πρώτες ύλες για την παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Και κάτι ακόµα. Την ίδια ώρα η Τσεχία –κρατήστε το αυτό κι
ελπίζω να έχετε να απαντήσετε κάτι κι ό,τι απαντήσετε θα µείνει
στα Πρακτικά να το επικαλούµαστε µετά από µερικές εβδοµάδες- διεκδικεί τη χρήση του όρου «ελληνικό γιαούρτι» στα γαλακτοκοµικά προϊόντα της. Σχέδιο διατάγµατος της Τσεχίας έχει
υποβληθεί προς διαβούλευση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζει τις απαιτήσεις για το γάλα και διεκδικεί να παρασκευάζει προϊόντα, χρησιµοποιώντας παρακαλώ τον όρο
«ελληνικό γιαούρτι». Το έχετε πάρει χαµπάρι εκεί στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης;
Σας ερωτώ ευθέως, λοιπόν, κύριε Αποστόλου, και µην γελάτε
και κοιτάζετε από την άλλη πλευρά. Ισχύουν όλα αυτά; Τι είδους
συµφέροντα εξυπηρετείτε; Τι έχετε στο µυαλό σας; Έχετε; Έχει
υποβληθεί προς έγκριση στην Κοµισιόν το σχέδιο υπουργικής
απόφασης; Για ποιους λόγους προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια;
Είστε εσείς που βρίσκεστε –δικά σας λόγια είναι αυτά- στην
ίδια πλευρά του τραπεζιού µε τους αγροτοκτηνοτρόφους, όπως
είχατε πει σε συνέντευξή σας και σε δηλώσεις σας; Κι αν, δηλαδή, ήσασταν απέναντι τι θα κάνατε; Για πέστε µας, τι χειρότερα µπορούσατε να κάνετε;
Σταµατήστε πλέον την υποβάθµιση της ελληνικής αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγικής βάσης και για το καλό της ελληνικής
παραγωγής, για το καλό των Ελλήνων παραγωγών κτηνοτρόφων
φύγετε τώρα! Είστε η πιο ανίκανη, είστε η πιο αναποτελεσµατική,
είστε η πιο διεφθαρµένη ελληνική Κυβέρνηση. Φύγετε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα κρατήσω την ψυχραιµία µου.
Απλά να πω ότι πριν από λίγο είχαµε σχετική συζήτηση για το
θέµα της υποχρέωσής µας απέναντι στην εργαλειοθλήκη του
ΟΟΣΑ. Είναι µνηµονιακή δέσµευση του 2013, έρχεται από παλιά.
Αντιλαµβάνεστε ότι µέσα στα πλαίσια της νέας συµφωνίας,
υπάρχει αυτή η ρύθµιση η οποία δηµιουργεί πρόβληµα, το είπα
προηγουµένως. Η άποψη, όµως, ότι χρησιµοποιείται σκόνη γάλακτος είναι απαράδεκτη να εκφράζεται. Δεν υπάρχει αυτό, είναι
ξεκάθαρο.
Επίσης, η Τσεχία θέλει, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία, ήδη
εδώ και καιρό, έχει απαντήσει κι έχει βάλει, ειδικά για το συγκεκριµένο κοµµάτι, την αντίδρασή της σε τέτοιο σηµείο που δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό.
Από εκεί και πέρα, θέλω πραγµατικά, επειδή ειπώθηκε η φρά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ση «συµφέροντα», να πω το εξής. Όταν έγινε αυτός ο ξεσηκωµός
για το τυνησιακό λάδι, φρόντισα από τη δική µου πλευρά να δω
ποια είναι η κατάσταση.
Θα καταθέσω, λοιπόν, την επιστολή του πρέσβη µας, των προξενικών αρχών, στην Τυνησία. Ξέρετε πόση είναι η εισαγωγή τυνησιακού λαδιού –γιατί η συµφωνία έρχεται από παλιά και απλώς
αυξάνεται τώρα κατά τριάντα πέντε χιλιάδες- στη χώρα µας;
Είναι µηδέν! Κανένα λίτρο λαδιού. Και προκαλώ να µου φέρουν
ένα τιµολόγιο στην Ελλάδα που να δείχνει ότι µπήκε τυνησιακό
λάδι. Κανένα!
Δεύτερον, επειδή µιλάµε για µια περίοδο που οι τιµές, υποτίθεται, έπεσαν εξαιτίας του θορύβου, τη συγκεκριµένη χρονιά οι
τιµές αυξήθηκαν και θα καταθέσω σχετικά δικαιολογητικά. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσες ήταν οι εξαγωγές του λαδιού
το 2015; Ήταν 631 εκατοµµύρια ευρώ, τουτέστιν, εκατόν εβδοµήντα τρία εκατοµµύρια λίτρα. Ξέρετε πόσο ήταν την προηγούµενη χρονιά, το 2014; Ήταν 260 εκατοµµύρια ευρώ, εβδοµήντα
τέσσερα εκατοµµύρια λίτρα. Ξέρετε ποια ήταν η τιµή; Ήταν 3,51
ευρώ το 2014 και 3,64 ευρώ το 2015.
Αυτές τις προσπάθειες κάνουµε εµείς κι αυτές αποδίδουν. Γι’
αυτό µε βλέπετε ότι αισθάνοµαι ότι µε πνίγει το δίκιο.
Ποιο συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου; Το έχω εξηγήσει εκατό
φορές. Το συγκεκριµένο Συµβούλιο Υπουργών δεν είχε θέµα
ελαιολάδου από την Τυνησία. Απλώς, είχε µια γενική συζήτηση
όσον αφορά τις εµπορικές σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τις τρίτες χώρες.
Κι εκεί, εγώ ο ίδιος έβαλα ότι είναι απαράδεκτο από πού επιχειρείται να γίνει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Γιατί δεν βάλατε βέτο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ποιο βέτο να βάλω; Σε ποια απόφαση;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ποιον δουλεύετε; Οµόφωνη ήταν
η απόφαση!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν υπάρχει απόφαση!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ήταν οµόφωνη η απόφαση! Το
ψηφίσατε κι εσείς αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν υπάρχει απόφαση. Συζητείται.
Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όντως συνεδρίασε και αποδέχτηκε. Θέλω να είµαι ξεκάθαρος, γιατί εγώ είχα
στείλει επιστολή στους Έλληνες Ευρωβουλευτές όπου τους ανέφερα τη θέση που έχει η χώρα µας. Ξέρετε τι αποτέλεσµα είχε η
ψηφοφορία; Τρεις µόνο Ευρωβουλευτές ψήφισαν «ναι». Οι υπόλοιποι είτε απείχαν είτε ψήφισαν «κατά».
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Για ποια ψηφοφορία λέτε, κύριε
Αποστόλου;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Και ξέρετε σε αυτούς τους τρεις, ένας ήταν της
Νέας Δηµοκρατίας και οι άλλοι δύο δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μη λέτε ψέµατα, κύριε Αποστόλου. Καταθέστε στα Πρακτικά την απόφαση αυτή για το τυνησιακό ελαιόλαδο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας καταθέσω.
Ψηφοφορία, λοιπόν, που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στην ολοµέλεια αναφέρεται 24 και 25 ενώ δεν έγινε η συγκεκριµένη συνεδρίαση στις 24 και 25, αλλά στις 12 και 13. Τι λέτε τώρα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μη λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μα, λέει ψέµατα. Άλλη απόφαση
επικαλείται ο Υπουργός. Καταθέστε την απόφαση στα Πρακτικά,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να κατατεθεί στα Πρακτικά η απόφαση αυτή. Δεν µπορεί να επικαλείται έγγραφα χωρίς να τα καταθέτει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων): Αυτά θα τα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε. Και θέλω
πραγµατικά επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα, να πληροφορηθεί.
Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, αποφασίζει σχέσεις µε τρίτες χώρες, γίνονται πολλές συζητήσεις σε πάρα πολλά
συµβούλια. Όντως, λοιπόν, στη σχετική συζήτηση έξι-επτά χώρες είχαν ταχθεί εναντίον, δηλαδή, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία, χώρες οι οποίες είχαν σχέση µε το ελαιόλαδο.
Προχθές στο συµβούλιο που αφορούσε τα ζητήµατα εξωτερικών σχέσεων, όλες αυτές οι χώρες, επειδή ήδη είχε δηµιουργηθεί µια πλειοψηφία που ουσιαστικά έδινε τη δυνατότητα στην
Τυνησία να εξάγει αυτές τις ποσότητες, δεν αντέδρασαν. Και
έχουµε καταθέσει ειδική επιστολή εµείς -δεν έχει πάει στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας ακόµη το συγκεκριµένο θέµα- και
αυτήν την επιστολή έρχονται τώρα και την υιοθετούν η Ιταλία,
περιµένουµε να την υιοθετήσει η Ισπανία, η Πορτογαλία, για να
δούµε πώς θα πιέσουµε τουλάχιστον για να κρατήσουµε µερικά
πράγµατα.
Διότι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, µπορεί να σκέφτεστε µια
προσέγγιση για ένα προϊόν εκείνη την ώρα, αλλά εγώ έχω στον
νου µου ότι την επόµενη ώρα θα συναντήσω τον Επίτροπο Χόγκαν και θα µου βάλει το θέµα της φέτας µε τη Νότια Αφρική, θα
µου βάλει το ένα, θα µου βάλει το άλλο. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν,
ότι όταν λέµε «κάνεις εξωτερική πολιτική» ειδικά σε τέτοια θέµατα θέλει σοβαρότητα, δεν θέλει να πυροβολούµε στον αέρα
χωρίς ούτε ένα λίτρο. Το καταλαβαίνετε; Χωρίς ούτε ένα λίτρο,
εµείς ξεσηκώνουµε τον κόσµο. Είστε µε τα καλά σας;. Δηµιουργείτε ένα θέµα εκεί που ούτε καν υπάρχει;
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
για ένα λεπτό, για µια παράκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ζητώ από τον Υπουργό να καταθέσει στα Πρακτικά την απόφαση βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής τυνησιακών ελαιόλαδων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, να δούµε και τις τοποθετήσεις από τα Πρακτικά –
παρακαλώ πολύ θέλω εγγράφως να γίνουν αυτά - του Υπουργού
τότε αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ζητώ από τους υπηρεσιακούς να
καταθέσουν στον Υπουργό τα Πρακτικά από την απάντησή του
στις 30 Νοεµβρίου, διότι άλλα λέγατε, κύριε Υπουργέ, τότε, άλλα
επικαλεστήκατε τότε.
Άρα, παρακαλώ πάρα πολύ, λίγη σοβαρότητα και κυρίως λίγη
υπευθυνότητα από µέρους σας δεν βλάπτει. Γιατί άλλα λέτε και
άλλα κάνετε. Μην µας βγάζετε τρελούς εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε στην
όγδοη µε αριθµό 689/21-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ανακτήσεις Αγροτικών Ενισχύσεων.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του χρόνου, και όταν συζητιόταν
στην Αίθουσα αυτή το νοµοσχέδιο για τις βοσκήσιµες γαίες,
έφερε ο κύριος Υπουργός Γεωργίας σε δικό του νοµοσχέδιο εκπρόθεσµη τροπολογία για την ανάκτηση ενισχύσεων που κριθήκαν µη συµβατές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 425 εκατοµµυρίων ευρώ, παρότι σε ερωτήσεις µας τότε, αν είχε πρόθεση
να φέρει κάτι τέτοιο το Υπουργείο και να ψηφίσει νόµο, έλεγε όχι
στις επιτροπές.
Όταν αντιδράσαµε σε σχέση µε αυτή την εκπρόθεσµη τροπολογία, ο κύριος Υπουργός σ’ αυτήν την Αίθουσα είπε συγκεκριµένα τα εξής και διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής: «Εγώ επαναλαµβάνω και πάλι αυτά που έχω πει. Δεν υπάρχει περίπτωση
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αυτή η διαδικασία επανείσπραξης από αγρότες, µέσω των ανακτήσεων, να γίνει όσο εγώ είµαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μόνο µία περίπτωση υπάρχει, να περάσει από τη
Βουλή». Και συνεχίζει: «Να είναι ήσυχοι ότι τουλάχιστον επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση δεν θα υπάρξουν οι ανακτήσεις
από τους αγρότες».
Ερχόµαστε και πραγµατικά µε µεγάλη έκπληξη ακούσαµε τον
Υπουργό να λέει ότι έχει πρόθεση να φέρει κοινή υπουργική απόφαση -και αυτό το ανακοίνωσε στις 19-3-2016, σε συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων εδώ στη Βουλή- για την ανάκτηση των 425
εκατοµµυρίων, που µετά από συνεντεύξεις που έδωσε είπε ότι
θα µειωθούν στα 200 εκατοµµύρια, δεν θα αφορά επτακόσιες χιλιάδες, αλλά θα αφορά ενενήντα πέντε χιλιάδες και µετέπειτα
δώδεκα χιλιάδες αγρότες.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό: Τι συνέβη και
σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα υπάρχει µία τέτοια διαστροφή των δηλώσεων και από το «δεν θα εφαρµόσω ανακτήσεις» περνάµε τώρα σε υπουργική απόφαση στο πώς θα τις
εισπράξει; Όπως δεσµεύτηκε στη Βουλή, θα έρθει, πριν υπογράψει αυτήν την υπουργική απόφαση, να συζητήσει αυτό το θέµα
στη Βουλή;
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι ναι, το πακέτο Χατζηγάκη αφορά την περίοδο 2008-2009. Οι πληρωµές τότε στους
Έλληνες αγρότες, οι οποίοι όντως είχαν σηµαντική ζηµιά στις
καλλιέργειες, έγιναν βιαστικά, χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των επικείµενων εκλογών του 2009.
Γίνονταν καταβολές από τον Μάιο του 2009 έως και τον Οκτώβριο του 2009 και δεν υπήρχε καµµία τεκµηρίωση. Θα ήθελα,
όµως, να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, σχετικά µε αυτήν τη µεταστροφή για τις ανακτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, και βέβαια είπα τη συγκεκριµένη
φράση για τον απλούστατο λόγο ότι πριν από δύο ηµέρες είχε
υπάρξει συγκεκριµένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
µε την οποία είχαν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες δικαστικής
αντιµετώπισης του πακέτου Χατζηγάκη, αυτού που το 2008-2009
έδωσε σε επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες αγρότες 421 εκατοµµύρια ευρώ, αγνοώντας τη συµβατική υποχρέωση να ενηµερώσει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έχω πει και το ξαναλέω, εάν είχε κάνει τότε αυτή την κίνηση
και τεκµηρίωνε την αναγκαιότητα των ενισχύσεων –και είµαι από
αυτούς που λέω ότι υπήρχε ανάγκη για τις ενισχύσεις- εάν είχε
γίνει αυτή η προσπάθεια, έστω και µία απλή αναφορά ότι έχουµε
αυτό το πρόβληµα και πρέπει να δώσουµε αυτές τις ενισχύσεις,
δεν θα φθάναµε στη σηµερινή κατάσταση. Βλέπετε, όµως, έρχονταν οι εκλογές και τα πράγµατα ήταν ζόρικα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι εάν είχε κάνει αυτή την κίνηση, δεν θα
φθάναµε στη σηµερινή κατάσταση. Επειδή, όµως, εµείς ξέραµε,
αναµέναµε -διότι έτσι λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια,
έτσι λειτουργούν εκεί οι θεσµοί- ότι θα έρθει η συγκεκριµένη
απόφαση, διότι κάναµε πάρα πολλές συζητήσεις στο ενδιάµεσο
διάστηµα, είχαµε προετοιµαστεί και µε τις σχετικές διαπραγµατεύσεις συνεχώς το προσπαθούµε. Οι διαπραγµατεύσεις αυτό
είναι. Μπορεί να λέω σήµερα «όχι», αλλά εάν στη διαδροµή εξασφαλίσεις µερικά πράγµατα, µπορεί να αλλάξει. Αυτή την έννοια
έχει η διαπραγµάτευση.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε µερικά
εργαλεία, για να µειώσουµε. Ποια είναι τα εργαλεία; Είναι το de
minimis, να δούµε µία καταγραφή, ποιοι είναι αυτοί που πήραν
τα λιγότερα. Κάπου, λοιπόν, σ’ αυτή τη διαδικασία φτάσαµε να
έχουµε συµφωνήσει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους επτακόσιους είκοσι πέντε χιλιάδες να πληρώσουν µόνο οι ενενήντα
πέντε χιλιάδες και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πάνω από
1.000 ευρώ. Δηλαδή, εµείς από τις επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες αγρότες φτάνουµε στις εξακόσιες τριάντα χιλιάδες αγρότες, δηλαδή στο 87% των αγροτών να πληρώσουν.
Όµως, ακόµη και για αυτούς τους ενενήντα πέντε χιλιάδες, αν
στη διαδικασία ανάκτησης υπάρξει συνεννόηση ή καλό πνεύµα
–γιατί εµείς πιστεύουµε ότι θα υπάρξει τέτοιο πράγµα-, τότε εν-
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δέχεται να µειωθούν και αυτοί οι ενενήντα πέντε χιλιάδες.
Και επειδή εγώ είπα ότι δεν θα κάνω όντως ανακτήσεις, ξέρετε
αυτές οι ανακτήσεις, που συζητάµε, είναι δώδεκα χιλιάδες αγρότες, που αντιπροσωπεύουν το 1,65% των αγροτών. Εσείς αν θέλετε γι’ αυτούς, το 1,65% των αγροτών να το πείτε! Για µένα τον
αγροτικό χώρο τον εκπροσωπούν το υπόλοιπο 98,5% των αγροτών! Γι’ αυτούς, λοιπόν, είπα και αυτούς θα στηρίζω! Το καταλαβαίνετε αυτό; Αν δεν µπορείτε να το καταλάβετε, πείτε το
στους αγρότες!
Από εκεί και πέρα, µιλάµε για δώδεκα χιλιάδες αγρότες. Θα
κληθούν µέσα από µια ΚΥΑ να επιστρέψουν. Αυτή την ώρα βρισκόµαστε στη σχετική διαπραγµάτευση, διότι ψηφίσαµε σχετική
τροπολογία στο συγκεκριµένο νόµο για το πώς θα γίνουν αυτές
οι διαδικασίες, ούτως ώστε να µην είναι επώδυνες για τους Έλληνες αγρότες και µεµονωµένα για τον καθένα.
Στην δευτερολογία µου θα σας πω περισσότερα. Ως προς το
ζήτηµα των ανακτήσεων, µη µε τσιγκλίζετε να σας πω τι έρχεται.
Θα τα πούµε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Τζελέπη,
έχετε τον λόγο και πάλι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λέτε και επιµένετε ότι µόνο δώδεκα χιλιάδες
αγρότες, το 1,67% θα πληρώσουν, δηλαδή όσοι πήραν πάνω από
1.000 ευρώ. Πώς θα σας πιστέψουµε, όταν έρχεσθε τον Ιανουάριο και λέτε ότι δεν θα κάνετε ανακτήσεις και έρχεσθε τον Μάρτιο και κάνετε ανακτήσεις και όταν η εισηγητική έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπρόθεσµη τροπολογία των ανακτήσεων λέει ότι από αυτή τη διάταξη θα επέλθει
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο συνολική αύξηση εσόδων
του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 320 εκατοµµυρίων ευρώ;
Και εσείς έρχεσθε σήµερα και λέτε ότι δεν θα κάνετε καµία ανάκτηση.
Εµείς αυτό θέλουµε, να µη γίνουν ανακτήσεις σε µια δύσκολη
χρονική περίοδο για τον αγροτικό τοµέα, για τους Έλληνες
αγρότες, όταν σήµερα διαλύεται ο αγροτικός τοµέας από την
αύξηση των φορολογικών βαρών, των ασφαλιστικών βαρών, του
ΦΠΑ, την αποεπένδυση, την υποχρηµατοδότηση και όλα αυτά,
τα οποία έχουµε µπροστά µας σήµερα να αντιµετωπίσουµε.
Πριν από λίγο συζητούσατε για την εργαλειοθήκη, αυτήν που
εσείς λέγατε «κατά παραγγελία» και σήµερα είναι το ευαγγέλιό
σας µετά τους εναγκαλισµούς του Γκουρία µε τον κ. Τσίπρα. Πώς
να σας πιστέψουµε εµείς όταν σήµερα εσείς επικαλείστε ότι είναι
δική σας επιτυχία, δηλαδή από τους επτακόσιους είκοσι πέντε
χιλιάδες να έχουµε σήµερα καταλογισµούς µόνο στους δώδεκα
χιλιάδες; Όχι δεν έχετε κάνει καµία ενέργεια! Γιατί αυτές οι ενέργειες για τη χρήση του de minimis των ενισχύσεων της ήσσονος
σηµασίας, όπως επίσης και να εξαιρεθούν κάτω των 100 ευρώ,
είναι ενέργειες που έγιναν από προηγούµενους Υπουργούς.
Και πραγµατικά θα θέλαµε να σταθούµε αρωγοί σε µια προσπάθεια, που πρέπει να γίνει και τώρα έστω και στο «και πέντε»
από την πλευρά του Υπουργείου απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, γιατί φοβάµαι ότι εσείς προσπαθείτε να καλυφθείτε πίσω
από την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου η απόφαση αυτή δεν έχει χρονικό όριο εφαρµογής. Και ναι, φυσικά, αν τα αφήσετε αυτά χωρίς να πράξετε τίποτα, ίσως να έλθει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά κάποια
άλλη Κυβέρνηση.
Όµως, σήµερα πρέπει να γίνουν ενέργειες και να τονιστεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το 13,8% του ενεργού πληθυσµού της
χώρας µας που είναι οι αγρότες, έχει µία µείωση του εισοδήµατος του συνολικά 27% έναντι αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά 17,5%, όταν έχουν αυξηθεί οι φόροι µέχρι στιγµής και αυτά
που έρχονται αύριο κάνουν την ελληνική γεωργία µη ανταγωνιστική, όταν έχουµε το εµπάργκο µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απέναντι στη Ρωσία που δηµιουργεί πρόβληµα στον
αγροτικό τοµέα. Όλα αυτά θα πρέπει να ξανατεθούν και να
υπάρξει µια συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταµατήσουν αυτές οι απαιτήσεις για τις ανακτήσεις από τους Έλληνες
αγρότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ, έ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

χετε τον λόγο και πάλι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT το αγροτικό εισόδηµα το 2015 αυξήθηκε
κατά 12%. Τα λέει η EUROSTAT, δεν τα λέω εγώ. Έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά της Βουλής.
Δεύτερον, όσον αφορά την απόφαση, δεν έχει χρονικό όριο
εφαρµογής. Απλά, θα καταθέσω εδώ τη σχετική επιστολή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέει: «Αν δεν ανακτήσετε αµέσως
τα χρήµατα, τότε θα προσφύγουµε ενώπιον δικαστηρίου». Σύµφωνα µε το άρθρο 108, παράγραφος 2, ξέρετε τι φέρνει αυτό;
Ηµερήσιο πρόστιµο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν εσείς το θέλετε αυτό, να µπούµε σε ηµερήσια πρόστιµα,
για να µην ανακτήσω τα ποσά -εγώ κάνω µια προσπάθεια- από
δώδεκα χιλιάδες αγρότες, που πήραν πάνω από 5.000 ευρώ ενίσχυση εκείνη την περίοδο, να το πείτε. Να το πούµε σε όλη την
ελληνική κοινωνία. Διότι αυτά τα πράγµατα πλέον, ιδιαίτερα όσα
αφορούν τις ανακτήσεις, θα τα έχουµε µπροστά µας.
Κύριε Τσελέπη, ξέρετε τι έχουµε τώρα µπροστά µας; Από τους
συνεταιρισµούς έχουµε να ανακτήσουµε περίπου 600 εκατοµµύρια ευρώ. Και για αυτές τις ενισχύσεις που δόθηκαν, υπάρχει
ονοµατεπώνυµο, υπάρχει Κυβέρνηση που τις έχει δώσει.
Τι κάνουµε, λοιπόν, στην προκειµένη περίπτωση; Βλέπετε ότι
προσπαθούµε να κάνουµε µια διαπραγµάτευση, να κάνουµε διαδικασίες. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτή την απόλυτη στάση που
έχετε, όταν γίνεται µια διαπραγµάτευση. Προς Θεού!
Και ξέρετε, να σας πω κάτι; Εµένα προχθές µου ήρθε άλλο
πρόστιµο. Εκεί που έλεγα «εντάξει, τελειώσαµε για τους βοσκοτόπους», µου ήρθε και άλλο πρόστιµο του 2013, που είναι 167
εκατοµµύρια ευρώ και θα έρθει λέει άλλο για το 2014. Κι εδώ
βρισκόµαστε σε µια διαδικασία διαπραγµάτευσης, όσο το δυνατόν να απαλύνουµε την κατάσταση.
Τι να τους πούµε, όσον αφορά τις ανακτήσεις; Να τα πετάξουµε όλα στον αέρα ή να µπούµε σε µια διαδικασία συνεννόησης, ούτως ώστε να µειώσουµε όσο το δυνατόν τα συγκεκριµένα
ποσά;
Εγώ, πραγµατικά, δεν θέλω να προκαλώ, αλλά αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά, επιτέλους, που
δεν είχαµε πρόστιµα για τους βοσκοτόπους. Αυτό δεν πρέπει να
το αποδεχτείτε; Άρα, κάποια δουλειά έγινε εκεί, για να µην υπάρχουν αυτά τα πρόστιµα.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Σας παρακαλώ, ο αγροτικός χώρος έχει ανάγκη -όχι όµως µε
κορώνες- να προσεγγίσουµε πραγµατικά τα προβλήµατα.
Είπατε τώρα για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Ε, αφού το 2013
εφαρµόστηκε, ως µνηµονιακή υποχρέωση. Δεν είµαι από αυτούς
που σας λέω τώρα, ότι η λαϊκή εντολή στις 20 Σεπτεµβρίου δόθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ, µε βάση, βεβαίως, τη συµφωνία που είχαµε υπογράψει -και την είχαµε υπογράψει όλοι.
Γιατί το ξεχνάτε αυτό το πράγµα και δεν βοηθάτε να γίνει µια
προσπάθεια, ιδιαίτερα σε έναν χώρο, τον οποίο στηρίζετε;
Άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφο, τον Αυγενάκη. Μα
είναι δυνατόν να λέει, γιατί δεν άσκησα βέτο σε ένα θέµα που
ούτε καν ερχόταν για συζήτηση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …δεν είναι δυνατόν!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Η αντιπολίτευση αυτή δεν σας
βγάζει πουθενά. Μας αναγκάζετε να βγάζουµε τα άπλυτά σας
στη φόρα. Εγώ δεν θα τα φέρω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ποια άπλυτα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κι επειδή, ειδικά για τις ανακτήσεις και για τα
πρόστιµα, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις εκείνη την περίοδο και µετέπειτα, θα τα δούµε στη διαδροµή. Αυτό έχω να σας
πω µόνο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί τώρα η ένατη µε αριθµό 639/10.3.2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης.
Οι ερωτήσεις είναι διπλές, διότι, ξέρετε, αναβάλλονται από την
προηγουµένη αυτόµατα, λόγω µη παρουσίας των Υπουργών. Γι’
αυτό οι Βουλευτές έχουν διπλές ερωτήσεις, πράγµα το οποίον,
όπως ξέρετε, δεν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό.
Παρακαλώ, κύριε Τζελέπη, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, σε συνέχεια της προηγουµένης ερώτησης, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς οι καταλογισµοί και οι ποινές έρχονται εκ των
υστέρων. Μην βιάζεστε. Θα δούµε και τη δική σας λειτουργία.
Εµείς θέλουµε να δείξουµε καλό πνεύµα συνεργασίας και
αρωγή στις προσπάθειες του Υπουργείου. Το Υπουργείο δεν το
επιδιώκει αυτό, όταν η συγκεκριµένη ερώτηση για το µέλλον της
πολύπαθης και ιστορικής βιοµηχανίας, της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, επί ένα µήνα και µε τέσσερις αναβολές δεν µπορεί
να συζητηθεί στη Βουλή, διότι δεν έρχεστε εδώ για να δούµε
ποιο το µέλλον της βιοµηχανίας, όταν έχουµε τους τευτλοπαραγωγούς το 2015, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για ποσά ύψους κοντά
στα 8,5 εκατοµµύρια ευρώ, όταν έχουµε δηλώσεις από τους αρµόδιους Υπουργούς, από την κ. Τζάκρη, τον Δεκέµβριο του 2015
ότι µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου θα αποπληρωθούν οι παραγωγοί και
δεν θα µείνει κανείς απλήρωτος, όταν έχουµε δηλώσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Σταθάκη ότι θα χρηµατοδοτηθεί
η βιοµηχανία και ότι υπάρχει πλάνο εξυγίανσης, ότι υπάρχει προγραµµατισµός για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και να σπείρουν ζαχαρότευτλα.
Τους άκουσαν οι Έλληνες τευτλοπαραγωγοί και καλλιέργησαν
σαράντα πέντε χιλιάδες περίπου στρέµµατα για το 2016. Δεν
υπάρχουν εγγυήσεις για αυτούς, για το τι θα γίνει. Δεν ξέρουµε
ποιο είναι το πλάνο εξυγίανσης της βιοµηχανίας. Δεν γνωρίζουµε
µέχρι στιγµής µε αυτά που ακούµε, αν υπάρχει χρηµατοδότηση
ή όχι.
Βλέπουµε µέσα σε δύο εβδοµάδες να παραιτούνται τα διοικητικά συµβούλια. Στα µέσα του προηγούµενου µήνα παραιτήθηκε
ο διευθύνων σύµβουλος και ορίστηκε νέο διοικητικό συµβούλιο
πριν από δύο εβδοµάδες. Πριν από τρεις µέρες παραιτήθηκε κι
αυτό το διοικητικό συµβούλιο. Δεν υπάρχει διοικητικό συµβούλιο
αυτή τη στιγµή.
Μάλιστα, ενώ πρόκειται για µία βιοµηχανία η οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου δεν
υπάρχει άλλο ζαχαρουργείο, εκτός από ένα µικρό ιδιωτικό, βλέπουµε σήµερα ότι το ελληνικό ζαχαρότευτλο και η ελληνική βιοµηχανία δεν εντάσσεται πουθενά από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε σχέση µε την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Παρ’ ότι η βιοµηχανία αυτή, στις αρχές του 2015 –και καλώςενισχύθηκε τότε µε τριάντα εκατοµµύρια, είδαµε όµως ότι επί
ένα χρόνο δεν υπήρξε καµία µέριµνα, ούτως ώστε η βιοµηχανία
αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί και να είναι βιώσιµη και να µη
χαθεί ένα σηµαντικό αγροτικό προϊόν, όπως το ελληνικό ζαχαρότευτλο από τη χώρα µας. Μάλιστα, αυτό γίνεται σε µία κρίσιµη
χρονική περίοδο, όπου απελευθερώνεται η ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2017.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιλάµε για µια πολύπαθη βιοµηχανία διαχρονικά. Όµως,
υπήρχε η δυνατότητα τα τριάντα εκατοµµύρια του ελληνικού λαού, που δόθηκαν µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις αρχές
του 2015, να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο, να γίνει
ένας προγραµµατισµός για την εξυγίανσή της. Αντιθέτως, είδαµε
το 2015 να λειτουργούν εργοστάσια, να λειτουργεί εργοστάσιο
για δεκαοκτώ και µόνο µέρες, αλλά να προσλαµβάνονται εκατόν
πενήντα και πλέον εργαζόµενοι για έξι µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε στη δευτερολογία σας, κύριε
Τζελέπη.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τι κόστος είχε αυτό; Πώς η βιοµηχανία
θα µπορούσε να είναι ανταγωνιστική και να προσφέρει στον Έλληνα αγρότη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αγαπητέ συνάδελφε, µίλησα προηγουµένως σχετικά µε τις παρουσίες µου και για το αν µπορώ ή δεν µπορώ να
ανταποκριθώ. Κάναµε µία µεγάλη προσπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι
έχουµε ένα Υπουργείο, το οποίο έχει ιδιαίτερες ανάγκες για επαφές και συναντήσεις. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό µας δηµιουργεί
µεγάλο πρόβληµα. Δεν ξέρουµε πού να πρωτοανταποκριθούµε.
Όµως ο αρµόδιος Υπουργός έχει απαντήσει για τη ζάχαρη.
Προχθές υπήρχε ανάλογη επίκαιρη ερώτηση. Δεν ξέρω αν ήταν
από εσάς. Ο αρµόδιος Υπουργός έχει απαντήσει.
Από τη δική µου πλευρά, θέλησα σήµερα να απαντήσω…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επιλεκτικά απαντάει ο αρµόδιος
Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλησα να απαντήσω, γιατί η αγωνία η δική µου
είναι κυρίως πώς θα κρατήσουµε την τευτλοκαλλιέργεια. Αυτό
είναι.
Επειδή αναφερθήκατε στην περσινή χρηµατοδότηση, θέλω να
σας υπενθυµίσω ότι κληρονοµήσαµε µία κατάσταση στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, που ουσιαστικά είχε τα συγκεκριµένα
εργοστάσια κλειστά. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να τα λειτουργήσουµε.
Κάναµε µία κίνηση, δώσαµε µία µάχη, για να εξυγιάνουµε τη λειτουργία της συγκεκριµένης επιχείρησης, γιατί θέλαµε και να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας, αλλά και να µη
χάσουµε την τευτλοκαλλιέργεια. Αντιλαµβάνεστε ότι ήταν πάρα
πολύ σοβαρό αυτό.
Θα έλεγα πάλι ότι και η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ανορθολογικής λειτουργίας και
γενικότερα παρεµβάσεων της πολιτικής κατάστασης της χώρας
µας στη συγκεκριµένη λειτουργία. Μην κρυβόµαστε.
Αυτή, λοιπόν, την κατάσταση εµείς τη βρήκαµε. Ξέρετε ποιος
την επιδείνωσε πολύ περισσότερο; Η µεταφορά της Αγροτικής
Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς συνοδεύτηκε πραγµατικά µε
έναν γόρδιο δεσµό, που δεν υπάρχει προηγούµενος στον επιχειρηµατικό κόσµο.
Ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ στην προκειµένη περίπτωση είναι
διαφορετικός από τον µοναδικό πιστωτή, που είναι η Τράπεζα
Πειραιώς, και είναι ένας γόρδιος δεσµός, που είναι πάρα πολύ
δύσκολο να λυθεί, πόσω µάλλον όταν η διαδικασία της εκκαθάρισης ήδη έχει πάει και σε άλλα χέρια.
Πέρσι, λοιπόν, κάναµε αυτό, για να σώσουµε, και πραγµατικά
καταφέραµε να πληρώσουµε πολλά συσσωρευµένα χρέη, προµηθευτές λειτουργικές ανάγκες, που δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν διαφορετικά, γιατί θα έκλεινε η εταιρεία και συνεχίσαµε.
Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται µεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης µια συµφωνία για ένα σχέδιο
αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει ποσό χρηµατοδότησης δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ, εκταµιευόµενα σε τρεις δόσεις: πέντε,
τρία και τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ. Το σχέδιο αυτό καθιστά
βιώσιµη την προοπτική και διασφαλίζει τη συνέχιση της παραγωγής.
Όµως, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται κι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα γενικό σχέδιο βιωσιµότητας της ίδιας της επιχείρησης.
Δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κινήσεις -κι έχουµε
υποχρέωση αύριο, µεθαύριο να τις κάνουµε-, που θα µειώσουν
το κοστολόγιό της.
Απλά σάς αναφέρω ότι, όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το µέσο κοστολόγιο είναι 392 ευρώ τον τόνο και σε
εµάς ξεπερνάει τα 750 ευρώ, αντιλαµβάνεστε τι µεγάλο πρόβληµα έχουµε. Θα δούµε, λοιπόν, µετά την υπογραφή.
Ας αφήσω, κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τις πληρωµές και την
τευτλοκαλλιέργεια να απαντήσω στη δευτερολογία µου, γιατί θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπάρχει µια σύνδεση σε αυτά που θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είπα από την αρχή της
τοποθέτησής µου για µια πολύπαθη βιοµηχανία. Ναι, υπήρχε
ανορθολογική λειτουργία, αλλά το 2015 ήταν µία καθοριστική
χρονιά, που µε την ενίσχυση των 30.000.000 ευρώ από την ελληνική πολιτεία και, ενώ θα έπρεπε να µπει η βιοµηχανία σε ένα
πρόγραµµα αναδιοργάνωσης για τη βιωσιµότητά της, αντιθέτως
τι είδαµε; Σταµάτησε ο ανορθολογισµός ως προς τη λειτουργία
της;
Σας τόνισα προηγουµένως και σας ρωτώ ευθέως, γιατί είπατε
ότι κατορθώσατε να ανοίξετε εργοστάσιο που ήταν κλειστό:
Πόση ήταν η ζηµιά από τη λειτουργία του εργοστασίου της Ορεστιάδας; Εκτός αν πούµε και πάλι ότι συνεχίζουµε τον ίδιο τρόπο
λειτουργίας. Γιατί σας είπα ότι για δεκαοκτώ µέρες λειτουργίας,
όταν επεξεργάστηκε το 10% των καλλιεργούµενων ζαχαροτεύτλων, ενώ το άλλο το εργοστάσιο του Νοµού Σερρών είχε δυνατότητα του 30%, προσλήφθηκαν για έξι µήνες εκατόν πενήντα
εργαζόµενοι.
Μήπως σταµάτησε η βιοµηχανία να συναλλάσσεται µε τις εταιρείες εµπορίας ζάχαρης, που οφείλουν αρκετά εκατοµµύρια; Και
εκεί, ναι, σωστά πήγαν στον εισαγγελέα. Αλλά εγώ κάνω και µία
πρόταση επιπλέον: Ασφαλιστικά µέτρα ρύθµισης των υπηρεσιακών στοιχείων των τότε διοικητικών συµβουλίων. Δηλαδή, τι έχει
γίνει σ’ αυτή την κατεύθυνση το 2015; Γι’ αυτό έφτασε σήµερα η
βιοµηχανία προ του αδιεξόδου και να µην υπάρχει µέλλον. Γιατί
γι’ αυτά που λέτε αυτή τη στιγµή, ότι θα χρηµατοδοτηθεί µε
12.000.000 ευρώ, που τώρα θα πάρει τα 5.000.000, µα, 8.500.000
ευρώ χρωστάτε στους παραγωγούς για το 2015.
Πώς θα αποπληρώσετε τους παραγωγούς στη συνέχεια και
πώς θα πληρωθούν, ποιες είναι οι εγγυήσεις γι’ αυτούς που έβαλαν ζαχαρότευτλα για το 2016;
Παράλληλα, θα ήθελα να µου πείτε εάν, στο πλάνο αυτό,
υπάρχει πρόταση εκποιήσεως των δύο εργοστασίων στη Σερβία,
γιατί, αν υπάρχει αυτή η πρόταση στο πλάνο και την αποδέχεστε
εσείς, τότε βάζετε το λουκέτο στη βιοµηχανία και το γνωρίζετε
καλά.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της βιοµηχανίας είναι να κρατήσει
αυτές τις δύο βιοµηχανίες, οι οποίες είναι οι µόνες κερδοφόρες
και µετέπειτα, ναι, να γίνει µία ανασυγκρότηση, ένας εκσυγχρονισµός, µία µείωση του κόστους λειτουργίας της βιοµηχανίας στη
χώρα. Αυτή η βιοµηχανία χρειάζεται να υπάρξει και είναι αναγκαιότητα και, αν δεν µπορείτε να δώσετε λύση, εσείς θα έχετε
την ευθύνη για την ταφόπλακα που βάζετε στην ιστορική Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης.
Το πλάνο αυτό, το οποίο έχετε εξαγγείλει και αποδεχθεί, σε
σχέση µε τη χρηµατοδότησή της, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς.
Γι’ αυτό δεν υπάρχουν διοικητικά συµβούλια, που να αποδεχθούν
να το υπογράψουν.
Θα ήθελα να σας τονίσω, επίσης, ότι, και σήµερα να τοποθετήσετε διοικητικό συµβούλιο, θέλει τουλάχιστον δύο µε τρεις
εβδοµάδες να περάσει από τη συνέλευση των µετόχων και να γίνουν αυτά µετέπειτα αποδεκτά από την τράπεζα. Βλέπω τους
Έλληνες τευτλοπαραγωγούς να κάνουν, δυστυχώς, µαύρο
Πάσχα, που δεν θα κατορθώσετε να πληρώσετε τις σοδειές του
2015. Σκεφτείτε τι θα γίνει και µε το 2016, που ήδη χαλάνε την
τευτλοκαλλιέργεια, τα σαράντα πέντε χιλιάδες στρέµµατα που
έχουν σπείρει.
Πραγµατικά, εγώ έχω καταθέσει δύο επίκαιρες από αρχές
Μαρτίου. Σήµερα έχουµε Απρίλιο. Τι κάνατε τόσον καιρό; Αφήσατε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης στο «και πέντε», για να
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µην έχει µέλλον ως προς την ελληνική τευτλοκαλλιέργεια και να
µην µπορείτε σήµερα να έχετε χρόνο να διαπραγµατευτείτε, αν
θέλετε να βρείτε και άλλες λύσεις, µέσω στρατηγικών επενδυτών, για να κρατηθεί η βιοµηχανία.
Γι’ αυτό είναι ανάστατοι τόσο οι αγρότες της βορείου Ελλάδος
όσο και οι εργαζόµενοι, αλλά και λόγω της καθετοποίησης της
παραγωγής κι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, που εµπλέκονται
µε τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι πήραµε µια απόφαση την περσινή χρονιά, για να κρατήσουµε ζωντανή την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. Νοµίζω πως κι εσείς
συµφωνήσατε, µε αυτά που είπατε. Έπρεπε να την πάρουµε. Την
κρατήσαµε ζωντανή.
Το µεγάλο µας στοίχηµα τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούµε πως µέσα από µία…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Δεν κάνατε τίποτα το 2015.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Επιτέλους, σας σεβάστηκα. Σεβαστείτε κι εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κι εγώ σας σέβοµαι. Το ζητούµενο, όµως, είναι ότι δεν µπορείτε να λέτε «ναι, συµφωνήσαµε τότε». Το
θέµα είναι τι κάνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τι θα γίνει µ’ εσάς; Δεν σέβεστε τους συνοµιλητές σας; Είναι αδιανόητο αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Τζελέπη,
παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, λέω ότι θέλουµε πλέον να δούµε
τη βιωσιµότητα της συγκεκριµένης δραστηριότητας, µέσα από
παρεµβάσεις, που αφορούν το κόστος και γενικότερα τη λειτουργία, ακόµα και τις τιµές που θα πωλούν οι τευτλοπαραγωγοί.
Σας είπα προηγούµενα πού βρισκόµαστε από πλευράς κόστους.
Δεν θα πρέπει να το κάνουµε αυτό το πράγµα;
Άρα εµείς τώρα τι λέµε; Έρχοµαι εγώ στους τευτλοπαραγωγούς. Όπως είχα δεσµευθεί στην τελευταία συνάντηση που είχαµε, στις 5 Απριλίου, είχα πει ότι θα πάρουν οι τευτλοπαραγωγοί τη συνδεδεµένη ενίσχυση, προσαυξηµένη κατά 40%. Δηλαδή, από 37,5 ευρώ, που ήταν το στρέµµα, θα πάρουν 53 ευρώ
και συνολικά 2,32 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία καταχωρίστηκαν
χθες-προχθές στους λογαριασµούς τους.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Για την ολοκληρωµένη;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για την ολοκληρωµένη, λοιπόν. Αυτό δεν θέλετε;
Αυτό θέλουν να ακούσουν οι αγρότες. Για την ολοκληρωµένη
όλες οι εκκρεµότητες των παλαιότερων ετών -αυτών που δεν
θέλω να πω τώρα ποιος, τι δεν δώσατε, δεν κάνατε- είναι περίπου
2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι, βεβαίως, εκκρεµότητες, που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πληρωθούν. Αυτές όλες µεταφέρθηκαν ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης και θα πληρωθούν σταδιακά σε τρεις µήνες, κάθε
µήνα ένα ποσό. Σε τρεις µήνες θα βρισκόµαστε σ’ αυτήν τη διαδικασία. Αυτά όσον αφορά την ολοκληρωµένη, τις παλαιές.
Όσον αφορά την ολοκληρωµένη του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, του καινούργιου πλέον, αντικαθίσταται αυτό το
µέτρο µε ένα άλλο µέτρο, που είναι η στήριξη για τη νέα συµµετοχή στο σύστηµα ποιότητας. Αυτό προβλέπει 1.319 ευρώ ανά
εκµετάλλευση και, βεβαίως, ανάγοντάς τη, µε βάση τα στρέµµατα που καλλιεργεί κατά µέσο όρο, γύρω στα 32 ευρώ το
στρέµµα. Αυτή είναι η ολοκληρωµένη και, βεβαίως, µιλάµε για το
διάστηµα από εδώ και πέρα, για την επόµενη περίοδο.
Επίσης, εάν προσθέσουµε τα προηγούµενα, βγάζουµε το
ποσό των 85 ευρώ και εννοώ από εδώ και πέρα. Να µε ακούσουν
οι τευτλοκαλλιεργητές, ότι από εδώ και πέρα θα έχουν 85 ευρώ
το στρέµµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τα πληρώσατε αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι γεγονός ότι πληρώσαµε χθες τη συνδεδεµένη. Τώρα σας λέω ότι θα πληρώσουµε, τους επόµενους δύοτρεις µήνες, την ολοκληρωµένη των παλαιότερων εποχών.
Για την καινούργια καλλιεργητική περίοδο δεν είναι δυνατόν
να πληρωθούν τώρα. Σας λέµε, δηλαδή, ότι η ολοκληρωµένη βάσει του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και η συνδεδεµένη
της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου ξεπερνάει τα 85 ευρώ
το στρέµµα, ενώ θα βάλουµε και ως στόχο να διεκδικήσουµε ενίσχυση γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης σε περιπτώσεις που
υπάρξει είτε απώλεια εισοδήµατος είτε αυξηµένο κόστος. Είναι
ζητήµατα τα οποία προβλέπονται µέσα από σχετικό κανονισµό
και θα προσπαθήσουµε να τον εκµεταλλευτούµε.
Βεβαίως, οφείλονται 8 εκατοµµύρια ευρώ, όπως σας είπα, από
την προηγούµενη παραγωγή. Η πρώτη δόση του δανείου των 5
εκατοµµυρίων ευρώ, που πιστεύουµε ότι θα συναφθεί σύντοµα,
θα είναι για τους τευτλοκαλλιεργητές.
Βεβαίως, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέµα, πρέπει να
ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν δεν φτάσουµε σε µια τευτλοκαλλιέργεια εκατό χιλιάδων στρεµµάτων,
είναι πάρα πολύ δύσκολο να µπορέσουµε να κρατήσουµε τη συγκεκριµένη. Αυτός είναι ο στόχος µας και σε αυτό µπορείτε και
εσείς και εµείς να πείσουµε τους τευτλοκαλλιεργητές να καλλιεργήσουν, για να µπορέσουµε να έχουµε εκείνο το κρίσιµο µέγεθος παραγωγής, που καθιστά βιώσιµη τη δραστηριότητα. Αυτό
είναι το ζητούµενο. Εµείς προς τα εκεί θα δώσουµε µάχη.
Επειδή αναφερθήκατε στην ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα 30 εκατοµµύρια ευρώ, εγώ σας λέω ότι για
τους παραγωγούς δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο, κύριε Υπουργέ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όµως, σας ρωτώ, γιατί δεν δείξατε ανάλογη
ευαισθησία σε όλους αυτούς τους καταλογισµούς, σε όλες
αυτές τις ενισχύσεις, που καλούµαστε τώρα εµείς να τις πληρώνουµε ως ανακτήσεις, και πάτε και σκαλίζετε ένα θέµα, που αφορά έναν χώρο που αποδεδειγµένα θέλουµε να τον κρατήσουµε όρθιο και σας λέω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβληµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Εδώ θα είµαστε και θα το δούµε. Με τα
ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Προχωρούµε στη δέκατη µε αριθµό 718/29-3-2016 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας
κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου της
µεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική Αχαΐα.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Είναι ατυχής σύµπτωση η σηµερινή, κύριε Υπουργέ, καθώς
απεργούν οι δηµοσιογράφοι. Με την ευκαιρία, να στείλουµε τον
χαιρετισµό και τη συµπαράστασή µας και σε όλους τους άλλους
που απεργούν µαζί τους.
Λέω ότι είναι ατυχής σύµπτωση, γιατί δεν µπορώ να φανταστώ
ότι εσείς διαλέξατε αυτή την ηµέρα για να έρθετε εδώ, γιατί η
σηµερινή συζήτηση είχε πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις µέσα
από τον βασανιστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όσοι γνωρίζουν –και είναι αρκετοί
αυτοί- την ανθρωπογεωγραφία, ξέρουν πολύ καλά ότι εσείς είστε
µια από τις εξαιρέσεις της σηµερινής Κυβερνήσεως, που γνωρίζει εξαιρετικά το αντικείµενο. Γι’ αυτό δέχεστε τώρα και αυτή την
αυστηρή κριτική, γιατί από εσάς περιµένουµε πολλά.
Οι άλλοι Υπουργοί µπορεί να θυµίζουν –και µε συγχωρείτε
πολύ για την έκφραση- και λίγο «καφενείο», να είναι πολύ της
κουβέντας. Εσείς δεν είστε σε αυτή την κατηγορία.
Έτσι, λοιπόν, έρχεται η ερώτηση αυτή µετά από τη συζήτηση
για τη Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ένα από τα εµβληµατικά
εργοστάσια που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Και έρχεται η ώρα να κουβεντιάσουµε για την άρδευση της Δυτικής Αχαΐας, ένα έργο που επίσης χαρακτηρίζει εκείνη την
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εποχή, τη χρυσή οκταετία του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Από τότε ακολούθησαν στην «κληρονοµική» µας δηµοκρατία
πολλοί, που ήρθαν, έφυγαν και µίλησαν γι’ αυτό το έργο.
Μίλησε και ο Κώστας Καραµανλής γι’ αυτό το έργο. Μίλησε ο
Γεώργιος Παπανδρέου. Μίλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εκείνος που
δεν θα προλάβει να µιλήσει, απ’ ό,τι διαβάζω και σήµερα, για όσα
ευτράπελα συµβαίνουν εκεί στον πολύπαθο χώρο της µεταλλαγµένης σε «Ποτάµι» Νέας Δηµοκρατίας, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι ο µόνος, το µόνο «πριγκιπόπουλο» αυτής της
«κληρονοµικής» δηµοκρατίας, που δεν θα προλάβει να µιλήσει
για αυτό το έργο.
Κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία µου, αν χρειαστεί, θα επιχειρηµατολογήσω για την αναγκαιότητα του έργου, γιατί είµαι
σίγουρος ότι σε εσάς τουλάχιστον δεν χρειάζεται επιχειρηµατολογία. Προσφάτως είδατε και τον Δήµαρχο της Δυτικής Αχαΐας.
Όµως, δεν δηµιούργησαν οι ανακοινώσεις σας ευχάριστες εντυπώσεις. Και ξέρετε ότι είµαστε και σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή,
για να µπορεί να εκληφθεί η σοβαρότητα ως αστείο ή ανέκδοτο,
για να µπορεί να θυµίζει η δέσµευση για ένα τόσο σοβαρό έργο
του σηµερινού Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στην πλατεία
Γεωργίου, δυστυχώς, εκείνη την παλιά ελληνική ταινία, κύριε
Πρόεδρε, στην οποία ο Μαυρογιαλούρος όλα τα έταζε, «και νερό
θα σας φέρουµε». Από την απάντησή σας κρίνεται το να δείξουµε
ότι εννοούσαµε πως αυτό το σηµαντικό –πραγµατικά- έργο, επιτέλους, µπορεί να πει κανένας ότι δροµολογείται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, µην ανησυχείτε, η υπόσχεση
του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθεί, θα µπει σε δρόµο υλοποίησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µπει το νερό στο αυλάκι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακριβώς!
Επιτρέψτε µου, επειδή είναι και το αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου, να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια για το πρόσωπό µου, αλλά θα διαφωνήσω µαζί σας όσον αφορά τις κρίσεις
σας για τους συναδέλφους µου.
Σε ό,τι αφορά τώρα το αντικείµενο της επίκαιρης ερώτησής
σας, που ουσιαστικά είναι η επέκταση της αξιοποίησης του
φράγµατος του Πηνειού προς τη Δυτική Αχαΐα, η µελέτη υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πιέζουµε εµείς από
τη δική µας πλευρά. Γι’ αυτό, η σχετική συζήτηση που έγινε ίσως
βγήκε προς τα έξω διαφορετικά. Δεν ήταν στις προθέσεις µας
να δηµιουργήσουµε πρόβληµα.
Βεβαίως, ξέρετε ότι η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου µας
έχει γνωµοδοτήσει θετικά για τη συγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλω να σας πω ιδιαίτερα ότι πάνω σε
αυτό το κοµµάτι που αφορά τον Πηνειό είχαν ενταχθεί τρία έργα
στην ευρύτερη περιοχή.
Το πρώτο έργο, που αφορά τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων του Νοµού
Ηλείας για την εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας, δυστυχώς,
απεντάχθηκε, λόγω µηδενικής απορροφητικότητας. Δεν ήταν
έτοιµο το έργο. Εντάχθηκε, δεν µπόρεσε να περπατήσει.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο, αυτό της αντικατάστασης των
προβληµατικών υπόγειων αγωγών ολοκληρώθηκε, απορροφώντας 9,5 εκατοµµύρια ευρώ –σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισµού-, ενώ το τρίτο, αυτό της υπογειοποίησης δικτύων ροής
ΤΟΕΒ της περιοχής, µεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συνεχιστεί η εκταµίευσή του, η απορρόφησή του ως –αυτό που λέµε- ανειληµµένη υποχρέωση.
Στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει εγκριθεί
ένα µέτρο που λέγεται «Υποδοµές Εγγείων Βελτιώσεων». Για το
µέτρο αυτό θα συγκεντρωθούν αιτήµατα, σε περιφερειακό και
σε εθνικό επίπεδο, από ολόκληρη την επικράτεια, θα ιεραρχηθούν όλα αυτά, βεβαίως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις απαιτήσεις του νέου προγράµµατος αλλά και τα πολυάριθµα αιτήµατα
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έργων και µελετών που υπάρχουν. Εµείς τα επεξεργαζόµαστε.
Ήδη έχει έρθει και βρίσκεται στα χέρια µας ένα αίτηµα που
αφορά την κατασκευή-επέκταση διώρυγας Πηνειού στην Αχαΐα,
δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέτετε στην επίκαιρη ερώτησή σας.
Είναι, λοιπόν, στις προθέσεις µας να στηρίξουµε το έργο.
Υπάρχει και η δέσµευση του Πρωθυπουργού, η οποία, όπως αντιλαµβάνεστε, µας υποχρεώνει –είναι ένας λόγος παραπάνω- να
το υλοποιήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα στη δευτερολογία µου, αν και εσείς το θεωρείτε κρίσιµο, να πούµε µερικά πράγµατα σχετικά µε αυτό το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης και κυρίως να αναφέρουµε αυτό που εµείς
στοχεύουµε να υπηρετήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε και πάλι τον
λόγο, κύριε Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα φταίνε
οι αντιπολιτευόµενοι ούτε οι δηµοσιογράφοι, αν πουν ότι τη ρητή
και κατηγορηµατική δέσµευση του Πρωθυπουργού ο Υπουργός
σήµερα την έκανε πρόθεση.
Είστε παλιός Κοινοβουλευτικός και ξέρετε πολύ καλά ότι από
τις καλές προθέσεις, δυστυχώς, δεν έγιναν τα έργα, αλλά έγιναν
από ανθρώπους που «πάνε καταπάνω». Kαι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ρίξουν όλο το βάρος τους και το ενδιαφέρον
τους, γιατί όντως έτσι είναι, όπως το είπατε, αυτή η µελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί. Κόστισε 800 χιλιάδες ευρώ.
Δεν ξέρουµε –και εάν το ξέρετε, χρήσιµο θα είναι να το ακούσουµε- πόσο είναι το κόστος -εάν έχει υπολογιστεί- των απαλλοτριώσεων για το συγκεκριµένο έργο. Φοβάµαι πως, ενώ δεκαπέντε µήνες είναι η καινούργια Κυβέρνηση στην εξουσία, το ξεχνάµε και το ξεχνάτε περισσότερο εσείς και παίζετε µε χρόνους
εκκλησιαστικούς. Εκεί είναι η αιωνιότητα. Εδώ δεν είναι έτσι και
το ξέρετε πολύ καλά. Πολύ φοβάµαι, δηλαδή, ότι, ώσπου να
έρθει και να αξιολογήσετε, ενδεχοµένως να έχουµε απέναντί µας
έναν άλλο Υπουργό.
Θα ήθελα, όµως, στη δευτερολογία σας, αφού σας θυµίσω το θεωρώ περιττό, αλλά και αναγκαίο ίσως- ότι η Δυτική Αχαΐα,
για την οποία µιλάµε, είναι το κοµµάτι εκείνο µαζί µε την Ηλεία,
που, όπως ξέρετε, είναι ακόµα ζωντανό, προσφέρει πολλά στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, έχει νέους ανθρώπους, εάν θέλουµε
να τους κρατήσουµε αυτούς τους νέους ανθρώπους–και είναι
πάρα πολλοί- και όχι µόνο να επιστρέψουν άλλοι. Το ξέρετε πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ.
Και ξαναλέω: Εσείς δεν θα έχετε το άλλοθι ότι δεν ξέρατε. Αν
κοιτάξετε το Υπουργικό Συµβούλιο, είπα εκείνον τον χαρακτηρισµό όχι για άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι πολύ της κουβέντας.
Πρέπει να είναι συνήθειο της Αριστεράς, της προόδου, να κουβεντιάζουν πάρα πολύ! Εσείς όµως ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα
πρέπει να πιέσετε, όπως είπατε.
Είχατε πει και στη συνάντησή σας ότι θα ζητήσετε να σας
έρθει η επικαιροποιηµένη µελέτη. Αν σας ήρθε ή αν σας είπαν
πότε θα έρθει, καλό είναι να µας το πείτε. Να µας πείτε, επίσης,
αν αναθέσατε τη µελέτη για τις απαλλοτριώσεις και, τέλος, σας
παρακαλώ πολύ, αν δεν το καταλάβαµε καλά αυτό που είπατε,
αν το περιεχόµενο ήταν άλλο, δώστε µια ρητή δέσµευση, διότι ο
κατάλογος των προτεραιοτήτων –το γνωρίζω και εσείς το γνωρίζετε, βεβαίως– είναι ατελείωτος, είναι µεγάλος και άρα, αν περιµένουµε και πάλι ποια θα είναι η αξιολόγηση, πολύ φοβόµαστε
ότι δεν θα είµαστε και τόσο ήσυχοι µετά τη σηµερινή συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω πως ήµουν σαφής
στην τοποθέτησή µου όσον αφορά την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, αλλά επιτρέψτε µας να ακολουθήσουµε και µερικές διαδικασίες οι οποίες έχουν έναν βασικό στόχο: πώς η
εφαρµογή, πώς η υλοποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα υπηρετεί πρωτίστως τον στόχο της αποτελεσµατικότητας και δευτερευόντως τον στόχο της απορροφητικότητας.
Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα, που εµείς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν το έργο δεν τον υπηρετεί,
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πείτε το.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα. Σας είπα προηγουµένως «δείτε ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί, παρουσίασε
µηδενική απορροφητικότητα». Δεν είχε τις προϋποθέσεις.
Αυτό, λοιπόν, θέλουµε να κάνουµε σε όλη αυτήν τη διαδικασία
και, βεβαίως, το συγκεκριµένο έργο έχει µια σηµαντικότερη προϋπόθεση, ότι είναι δέσµευση του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να
είµαι ειλικρινής.
Από αυτή την πλευρά, λοιπόν, λέµε ότι θα τα µαζέψουµε αυτά
και µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, από επισκέψεις, από
προσκλήσεις, από συναντήσεις γενικότερα, θα έχουµε την πραγµατική εικόνα. Ας µην ξεχνάµε, κύριε συνάδελφε, τα προγράµµατα και τα πακέτα που πέρασαν, για να φτιάξουµε τα καµπαναριά, για να φτιάξουµε τις πλατείες των χωριών. Βεβαίως, δικαιολογηµένα χρειαζόταν µία παρέµβαση. Πρέπει, όµως, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα χρήµατα, λοιπόν, του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης πάνε σε συγκεκριµένα έργα, που υπηρετούν την αγροτική ανάπτυξη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το έργο που συζητούµε έχει
κάποια σχέση µε αυτό;
Κύριε Υπουργέ, αδικείτε το έργο που συζητούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Νικολόπουλε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, δεν το αδικώ.
Προχωράµε, λοιπόν, και να είστε σίγουρος ότι είναι ένα από
τα έργα που το έχει ανάγκη η περιοχή και, βεβαίως, θα υπάρξει
µια σχετική τεκµηρίωση, για να είναι απόλυτη η υλοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 2932/204/5-2-2016 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Χίου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Μηταράκη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
των αναγκαστικών συνεταιρισµών στον Νοµό Χίου.
Κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κατέθεσα στις 5 Φεβρουαρίου γραπτή
ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων αναφορικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση της αναγκαστικότητας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αφού παρήλθε η
κατά τον νόµο προθεσµία και δεν είχα λάβει απάντηση από το
Υπουργείο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, ζήτησα να
συζητηθεί σήµερα αυτή ως επίκαιρη ερώτηση.
Είχε γίνει µια συζήτηση για το ίδιο θέµα πριν από αρκετούς
µήνες, µε ερώτηση του συναδέλφου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη. Και τότε είχα σχολιάσει ότι η απάντησή σας
ήταν γενική. Πλέον καταθέσατε και το νοµοσχέδιο και αύριο στην
επιτροπή θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι ακριβώς εννοείτε µε το άρθρο 32. Όµως, νοµίζω ότι η σηµερινή συζήτηση θα
µας δώσει µια πρώτη γεύση.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ξεκαθαρίσετε την πρόθεση της
Κυβέρνησης. Εσείς θέλετε ή δεν θέλετε να καταργήσετε τους
αναγκαστικούς συνεταιρισµούς; Θέλετε ή δεν θέλετε να καταργήσετε την αναγκαστικότητα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών
Χίου;
Δεν θα επαναλάβω θέµατα που ξέρετε. Ήταν πολύ πετυχηµένη η πορεία της ένωσης. Προστάτευσε κατά κανόνα µικρούς
παραγωγούς. Δεν υπάρχουν µεγάλοι παραγωγοί µαστίχας. Το
70% των παραγωγών παράγουν κάτω από εκατό κιλά, µικρή ποσότητα, και αυτή η αναγκαστικότητα επέτρεψε σε αυτούς τους
παραγωγούς να επιβιώσουν, επέτρεψε στη µαστίχα να γίνει ένα
προϊόν αναγνωρισµένο και αυτό ήταν πολύ θετικό για το εισόδηµα των παραγωγών της Χίου.
Υπάρχει ο ν.2169/1993, ο οποίος ήδη προβλέπει µε προεδρικό
διάταγµα -όχι µε κοινή υπουργική απόφαση, όπως προτείνετενα δίνεται η δυνατότητα στους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς,
εάν αυτοί το ζητήσουν -και στη Χίο δεν έχει θέσει κανείς θέµα
κατάργησης της αναγκαστικότητας από τους συνεταιριστές-, να
γίνει η µετατροπή σε κανονικό συνεταιρισµό.
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Εδώ, µε το νοµοσχέδιο που καταθέσατε εσείς, θέτετε και ένα
άλλο θέµα. Θέτετε ότι µπορεί να γίνει άρση της αναγκαστικότητας, όπως λέτε στο άρθρο 32, ή σε περίπτωση παραβίασης του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νοµοθεσίας.
Σας ρωτώ, λοιπόν, όπως ρώτησα και στη γραπτή µου ερώτηση
το εξής: Υπάρχει κάποια αλληλογραφία µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία ζητά την κατάργηση της αναγκαστικότητας των
συνεταιρισµών; Υπάρχει κάποια απόφαση του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά κάτι τέτοιο;
Επίσης, αναφέρεται σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι αυτονόητο. Ένας νόµος
που θα κριθεί αντισυνταγµατικός καταργείται. Όµως, υπάρχει η
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η 3580/2010, η οποία
κρίνει ότι η αναγκαστικότητα είναι σύµφωνη µε το ελληνικό Σύνταγµα. Άρα, τελικά, ποιο είναι το θέµα που εισάγετε; Τι προσπαθείτε να αλλάξετε και γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, εµείς οι δύο συζητούµε
τώρα. Υπάρχει όµως και µια τρίτη παράµετρος, η οποία αναγκαστικά µπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία της συζήτησης.
Εγώ δεν θα διαφωνήσω µαζί σας σχετικά µε την προσφορά
της αναγκαστικότητας στη Χίο, που όντως δεν είναι µόνο ότι
έδωσε διέξοδο στην παραγωγή της Χίου, αλλά έφτασε και σε σηµείο να υπάρχει ζήτηση µεγαλύτερη από την προσφορά όσον
αφορά στο συγκεκριµένο προϊόν. Μάλιστα, χαρακτηρίστηκε,
όπως αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, πολιτιστική κληρονοµιά, προϊόν προστατευόµενο από την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Όµως, το ξέρετε ότι έχουµε αντιδράσεις όσον αφορά στην
αναγκαστικότητα, οι οποίες δεν είναι τωρινές, αλλά έχουν ξεκινήσει από παλιά και επειδή βρισκόµαστε σε µια ώρα που η λειτουργία των αναγκαστικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα έχει
φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει απασχολήσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε απόφασή του -σταµατώ
εδώ- αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα πρόβληµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ξεκαθαρίζω ένα πράγµα από την αρχή, το
οποίο αναφέρεται µέσα. Σε περίπτωση που υπάρξουν πιέσεις
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους θεσµούς ή εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις, τότε µε κοινή υπουργική απόφαση –το τονίζω- θα καθοριστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας των αναγκαστικών
συνεταιρισµών διαφορετικό απ’ αυτό που υπάρχει σήµερα.
Όπως αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλουµε να καταργήσουµε την αναγκαστικότητα, τη στηρίζουµε και
προσπαθούµε να την περιφρουρήσουµε στη συγκεκριµένη στιγµή. Όµως, είναι ένα θέµα το οποίο µένει ανοικτό σε καταστάσεις
που σας προανέφερα. Ταυτόχρονα να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι
χρειάζεται η στήριξη των τοπικών παραγόντων και των τοπικών
κοινωνιών.
Δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Θα συµφωνήσω µαζί σας
πάλι. Μάλιστα, κύριε συνάδελφε, ειδικά για την αναγκαστικότητα
για τη µαστίχα της Χίου, εγώ θέλω να πάω ακόµα πιο πέρα. Πιστεύω ότι έχει κάνει τέτοια δουλειά και είχε τόση προσφορά,
που, ακόµα και να καταργηθεί η αναγκαστικότητα, την ίδια δουλειά θα εξακολουθήσουν να έχουν οι συνεταιρισµοί και η συγκεκριµένη ένωση στη Χίο. Αυτό το πράγµα δεν σηµαίνει ότι είµαστε
εναντίον της αναγκαστικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα τα πω όλα µια και καλή.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στη συγκεκριµένη ρύθµιση λέµε ότι η µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των ενώσεων πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ύστερα από αίτηµα των ίδιων –ξέρετε, τέσσερις
είναι οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί στην Ελλάδα- ή σε περίπτωση παραβίασης του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
ελληνικής νοµοθεσίας, αν υπάρχει µία παράβαση σε αυτή τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα που περιγράψατε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, πραγµατοποιείται η µετατροπή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου που περιγράφει όλες τις διαδικασίες
και ολοκληρώνεται σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της από-
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φασης. Δεν είναι στις προθέσεις µας να αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο θέµα µε τον συγκεκριµένο νόµο, µόνο υπό µία προϋπόθεση, αυτή που σας περιέγραψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μηταράκη,
ορίστε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που συµφωνείτε για την προσφορά
της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι
είµαι απογοητευµένος από την απάντησή σας. Θεωρώ ότι θα
έπρεπε να αποσύρετε το άρθρο 32 –και θα σας το πω στην επιτροπή ή στην κατ’ άρθρον συζήτηση- γιατί σύµφωνα µε αυτά που
είπατε, καλύπτεστε απόλυτα µε το άρθρο 47, παράγραφος 7 του
ν.2169/1993 που προβλέπει τη µετατροπή. Τι προσθέτετε µε
αυτό το άρθρο; Έρχεστε µόνος και λέτε το αυτονόητο. Έρχεστε
και λέτε: «Αν υπάρξει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
αν υπάρξει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, θα αναγκαστώ να αλλάξω τον νόµο».
Κατ’ αρχάς, αυτό εννοείται από το Σύνταγµα και από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, µε το να έρχεστε εσείς
και να το βάζετε στον νόµο, ανοίγετε µία κερκόπορτα. Δίνετε
τροφή σε αυτούς που αντιδρούν. Είπατε πριν από λίγο ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χιλιάδες φορές
υπάρχουν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χιλιάδες
θέµατα. Ο ρόλος, όµως, της ελληνικής Κυβέρνησης είναι να προστατεύει την ελληνική οικονοµία, τους Έλληνες παραγωγούς.
Αυτό κάναµε εµείς και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Όταν έρχεστε στον ίδιο τον νόµο και λέτε: «Αν υπάρξει αντίδραση, εγώ
θα το αλλάξω», είναι σαν να προκαλείτε την αντίδραση. Έτσι
έγινε και µε τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το βάλαµε στον νόµο, µετά µας ανάγκασαν και το κάναµε.
Αν όντως πιστεύετε στην αναγκαστικότητα, ανοίγετε χωρίς
λόγο µια κερκόπορτα. Αν δεν πιστεύετε στην αναγκαστικότητα,
πείτε το. Όµως, αν πιστεύετε, µην ανοίγετε κερκόπορτα. Μη δίνετε τροφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρξει απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προβλέπεται η εφαρµογή της. Αν
υπάρξει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, προβλέπεται
η εφαρµογή της. Έρχεστε και λέτε το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο
νόµος θα αλλάξει, αν είναι παράνοµος. Φυσικά και θα αλλάξει!
Το άλλο που δεν διευκρινίζεται είναι αυτή η µετατροπή από
ένωση σε πρωτοβάθµιο. Ισχύει έτσι κι αλλιώς ή µόνο σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικότητας; Αυτό δεν είναι εµφανές στο
άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόµου.
Επίσης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων -που δεν είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δεν πρέπει να συγχέουµε το Συµβούλιο της Ευρώπης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση- συζήτησε ένα πολύ συγκεκριµένο θέµα, ότι
κάποιοι οινοπαραγωγοί στη Σάµο ζήτησαν άδεια οινοποίησης. Ο
συνεταιρισµός δεν πουλούσε σε αυτούς πρώτη ύλη. Αυτό δεν
ισχύει στη Χίο. Στη Χίο όποιος θέλει αγοράζει προϊόν, πρώτη ύλη,
από την ένωση για να παραγάγει το δικό του προϊόν. Υπάρχουν
δεκάδες, εκατοντάδες παραγωγοί τελικού προϊόντος µε πρώτη
ύλη τη µαστίχα. Απλώς η ένωση εξασφαλίζει µια σταθερή τιµή
στους παραγωγούς και µια σταθερή τιµή σε αυτούς που θέλουν
να παράγουν.
Κύριε Υπουργέ, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουµε τώρα στην
επιτροπή. Αναθεωρώ ότι δίνετε τροφή σε αυτούς που είναι εναντίον των συµφερόντων των ενώσεων, γιατί έρχεστε και λέτε το
αυτονόητο, ενώ υπάρχει νοµοθεσία που καλύπτει αυτό που λέτε.
Ευελπιστώ ότι τελικά στην επιτροπή θα αποσύρετε το άρθρο 32.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και πάλι τον λόγο, για να δευτερολογήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, θα τα πούµε έτσι κι αλλιώς
στην επιτροπή. Την Παρασκευή έρχεται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στόχος της ρύθµισης
είναι να υπερασπιστούµε όσο είναι δυνατόν τον αγροτικό χώρο
και κυρίως, να αποφύγουµε καταστάσεις σαν κι αυτές για τις
οποίες µιλούσαµε διαρκώς την προηγούµενη ώρα και οι οποίες
οδηγούν στο ότι αυτός που θα πληρώνει τελικά τον λογαριασµό
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θα είναι ο αγρότης, ο Έλληνας πολίτης. Να είστε σίγουρος ότι
αυτό θα το υπερασπιστούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 728/1-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Πελεγρίνης.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο. Ελπίζω να είστε πιο
ήρεµος τώρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
ο ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών, εδρεύει τυπικά ακόµα στο Ηράκλειο. Ο ENISA
συµπληρώνει δώδεκα χρόνια λειτουργίας. Δεν αποτελεί µόνο ένα
σηµαντικό όργανο για την Ευρώπη, αλλά η ύπαρξή του, πρώτον,
ως ευρωπαϊκό κέντρο εµπειρογνωµοσύνης για την ασφάλεια και
τον κυβερνοχώρο, αλλά και, δεύτερον, ως διεθνής δηµόσιος οργανισµός έχει συµβολική αξία για την Κρήτη και τη χώρα µας.
Κυρίως, όµως, έχει ουσιαστική αξία, αφού η συνεργασία του µε
τους επιστηµονικούς φορείς της Κρήτης –πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, ΙΤΕ,
κ.λπ.- µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτοµίας αλλά και της επιχειρηµατικότητας.
Στην κοινοβουλευτική µου παρέµβαση στις 3-2-2016 είχα αναφέρει ότι, δυστυχώς, φαίνεται πως ο οργανισµός µετακοµίζει
από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Ήδη ένα µέρος του προσωπικού
του έχει ήδη µεταφερθεί στην Αθήνα, προβάλλοντας ως αφορµή
το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιούνται οι απευθείας πτήσεις από
το Ηράκλειο στις Βρυξέλλες, που συµπεριλαµβάνονταν στη σύµβαση που υπογράφτηκε µεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και
του ENISA.
«Αυτές τις ηµέρες δροµολογείται η εθελούσια σιωπηλή µετακίνηση…», έλεγα τότε, «…και των υπολοίπων υπαλλήλων του
ENISA στην Αθήνα µε στόχο τη µετακίνηση του 90% των υπαλλήλων µέχρι το Σεπτέµβριο του 2016». Έτσι, µόνο έξι υπάλληλοι
και ο διευθυντής θα παραµείνουν στην Κρήτη, προκειµένου να
δικαιολογήσουν τυπικά τη διατήρηση της έδρας του οργανισµού.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, οι ανησυχίες
που τότε εξέφρασα επιβεβαιώθηκαν µε τον χειρότερο τρόπο και
µάλιστα µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Οι εξελίξεις είναι
ραγδαίες και µε την ανικανότητα της Κυβέρνησης τίθεται πλέον
το ζήτηµα της πιθανής δροµολόγησης της µεταφοράς του ENISA
εκτός Κρήτης και ενδεχοµένως εκτός χώρας.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA σε επίσηµη επιστολή
του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι όσον αφορά τα
γραφεία στην Αθήνα, η συµφωνία για διπλή έδρα Ηράκλειο-Αθήνας δηµιουργεί πρόβληµα στον οργανισµό.
Όσον αφορά την πρόταση στο Ηράκλειο, λέει ότι η προσβασιµότητα είναι δύσκολη, αφού άµεσες πτήσεις διεξάγονται από
διάφορες πρωτεύουσες µόνο το καλοκαίρι.
Για το Ευρωπαϊκό Σχολείο λέει ότι για το σχολείο δεν υπάρχει
κρίσιµη µάζα µαθητών και η έκθεση αξιολόγησης δεν εξασφαλίζει πιστοποίηση ευρωπαϊκού σχολείου για το µέλλον. Αντιθέτως,
στην Αθήνα υπάρχει µεγάλο φάσµα επιλογών µε τα ξενόγλωσσα
σχολεία.
Για τις συζύγους των εργαζοµένων λέει ότι το Ηράκλειο ως
πόλη που ζει από τη γεωργία και τον τουρισµό δεν παρέχει ευκαιρίες εργασίας κάνοντας την έδρα µη ελκυστική.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στις 16 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή Προϋπολογισµού του Ευρωκοινοβουλίου σε µία κρίσιµη συνεδρίαση για το µέλλον του
ENISA διαπιστώνει ότι η Κυβέρνηση δεν είναι συνεπής -για άλλη
µία φορά- στην καταβολή των µισθίων για τα γραφεία της. Μάλιστα, στη συνεδρίαση αυτή έγινε διπλή προσβλητική παρατήρηση
για τη χώρα µας, για την Κυβέρνησή σας, από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασυνέπεια της Κυβέρνησης στην κατα-
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βολή του µισθίου των γραφείων. Όµως, δεν υπήρξε κανένας αντίλογος, καµµία υπεράσπιση της ελληνικής πλευράς, δεν διατυπώθηκε καµµία άποψη υπέρ της παραµονής του ENISA στη χώρα
µας και ιδιαιτέρως, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Είναι άξιο αναφοράς ότι σε αυτή τη συνεδρίαση δεν παρέστη
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Αν είναι δυνατόν! Επίσης, ο εκπρόσωπος της µόνιµης ελληνικής αντιπροσωπείας δεν πήρε καν
θέση. Προφανώς, δεν είχε λάβει σχετική ενηµέρωση για το τι θέση πρέπει να πάρει.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε και τι κίνητρα θα δηµιουργήσετε προκειµένου
να παραµείνει ο ENISA στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να επιστρέψει το προσωπικό που έχει ήδη µετακινηθεί στην Αθήνα. Ποιος ο
σχεδιασµός -εάν υπάρχει- της Κυβέρνησης για τη στήριξη διεθνών ευρωπαϊκών οργανισµών που βρίσκονται στην χώρα µας
και φυσικά την ενίσχυση του ρόλου τους;
Σας ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να συζητήσουµε
µαζί την ερώτηση;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είναι για το ίδιο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, απευθύνεται
στον Υπουργό Υποδοµών.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κάνετε λάθος. Απευθύνεται και
στον Υπουργό Παιδείας. Αφού είναι το σχολείο µέσα.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Ακριβώς. Θα σας πω ότι από τα ζητήµατα
που αφορούν το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου έχουν αντιµετωπιστεί τα δύο βασικά: της πλήρωσης των εκπαιδευτικών και της
ισότιµης πρόσβασης των αποφοίτων του σχολείου αυτού στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτά έχουν ήδη δροµολογηθεί. Έχουν
γίνει οι σχετικές τροπολογίες και έχει γίνει η προκήρυξη.
Το άλλο θέµα για την µεταφορά του ENISA από την Κρήτη
στην Αθήνα είναι ένα θέµα του Υπουργείου Υποδοµών. Δεν
µπορώ να σας απαντήσω εγώ γι’ αυτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ευκαιρία,
αφού έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε και την κυρία Υφυπουργό
εδώ πέρα, να απαντήσει. Κάνω πρόταση.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Απλώς, θέλω να σας πω ότι έχετε δίκιο ως
προς το ότι, εάν πράγµατι µεταφερθεί ο ENISA στο σύνολό του
στην Αθήνα, παύει να έχει λόγο ύπαρξης το Ευρωπαϊκό Σχολείο
εκεί. Όµως, δεν ξέρω τις διαδικασίες αυτές και πού βρίσκεται,
διότι δεν είναι θέµα του Υπουργείου Παιδείας, είναι θέµα του
Υπουργείου Υποδοµών.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν πάρω τον
λόγο για δευτερολογία, προτείνω το εξής: Αφού και ο συνάδελφος από το Ηράκλειο ο κ. Κεγκέρογλου έχει καταθέσει ερώτηση
για το ίδιο θέµα και είναι εδώ πέρα η Υφυπουργός Υποδοµών,
γιατί να µην έχουµε µία απάντηση και να δευτερολογήσουµε
µετά οι δύο Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, εάν θέλει η κ. Υπουργός να απαντήσει, θα απαντήσει, βεβαίως.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό προτείνω,
πριν πάρω τον λόγο για δεύτερη φορά, αφού ούτως ή άλλως
αυτό το θέµα αφορά και το Υπουργείο Παιδείας αλλά κυρίως το
Υπουργείο Υποδοµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αλλά κοιτάξτε,
συγγνώµη, η κ. Υφυπουργός θα πρέπει να ενηµερωθεί για να
απαντήσει, εκτός εάν θέλει να απαντήσει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ούτως ή άλλως έχει ερώτηµα
από τον κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ας συζητηθούν µαζί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Λέω να µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αφού είναι παρόµοιο θέµα,
έχουµε έναν συνάδελφο εδώ από το Ηράκλειο που ρωτά το ίδιο
θέµα, είναι δύο συναρµόδια Υπουργεία εδώ πέρα για το ίδιο
θέµα, ας ρωτήσει ο συνάδελφος, ας απαντήσει η κυρία Υφυπουργός και ο κύριος Υφυπουργός.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, κυρία Χρυσοβελώνη, θέλετε να απαντήσετε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα απαντήσω στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου και θα απαντήσω για τα θέµατα που άπτονται της
αρµοδιότητας του Υπουργείου µας. Απλώς, θέλω να διευκρινίσω
στον κ. Αυγενάκη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, θα απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου.
Σας δίνω τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Θα επιθυµούσα βεβαίως, να
υπάρχει και η παρέµβαση του ετέρου συναδέλφου από το Ηράκλειο, διότι το θέµα δεν είναι κοµµατικό, δεν είναι ενός Βουλευτή,
είναι συνολικά της κοινωνίας του Ηρακλείου και της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στην δική σας αρµοδιότητα
είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Και είναι στη δική σας αρµοδιότητα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι στη δική
µου αρµοδιότητα να υποχρεώσω…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είναι στη δική σας αρµοδιότητα,
κύριε Πρόεδρε. Αφού είναι παρόµοιο το θέµα, όµοιο, για το ίδιο
ζήτηµα, είναι δική σας αρµοδιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εφόσον, η ερώτηση…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Παρ’ όλα ταύτα εγώ το προτείνω
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, η διαδικασία αυτή των τριών δεν υπάρχει στον Κανονισµό. Εάν, όµως,
η κυρία Υφυπουργός θέλει κοινή συναινέσει να γίνει, εγώ δεν έχω
αντίρρηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Εγώ, πάντως συµφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κανονισµός
είναι ερώτηση- απάντηση. Παρακαλώ. Εσείς έχετε δευτερολογία
τώρα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία
Υφυπουργέ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εγώ έρχοµαι εδώ, για να απαντήσω στην
ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου. Θέλω να πω για το θέµα του
ENISA, το οποίο είναι πραγµατικά πάρα πολύ σηµαντικό, ότι είχε
υποβληθεί ερώτηση για τη Δευτέρα από την πλευρά του κ. Δανέλλη, η οποία αποσύρθηκε και επρόκειτο να απαντηθεί στις 19
Απριλίου.
Εάν θέλει ο κ. Αυγενάκης να ακούσει την απάντηση, την οποία
θα δώσω εγώ στον κ. Κεγκέρογλου µόνο για τα θέµατα, όµως,
που άπτονται της αρµοδιότητας του Υπουργείου, ευχαρίστως.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα απαντήσει,
όπως είπε, στον κ. Κεγκέρογλου. Εσείς έχετε το δικαίωµα δευτερολογίας. Σας δίνω τον λόγο, λοιπόν, για τη δευτερολογία σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Αφού είναι και η κ. Χρυσοβελώνη
εδώ πέρα, εγώ απευθύνω τα ερωτήµατά µου και προς την ίδια.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν θα απαντήσω σε εσάς, κύριε Αυγενάκη. Στον κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Το ξέρω πως δεν θα απαντήσετε
σε µένα. Ούτως ή άλλως η απάντηση, την οποία θα δώσετε, δεν
είναι προσωπική. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία που παρακολουθεί το ζήτηµα αυτό. Εδώ δεν κάνουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο
επί προσωπικών ζητηµάτων. Φαντάζοµαι ότι και οι υπόλοιποι
Κρήτες και Ηρακλειώτες Βουλευτές ενδιαφέρονται γι’ αυτό το
ζήτηµα. Ακόµη και ο κ. Συντυχάκης, Βουλευτής του ΚΚΕ, αλλά κι
εκείνος έχει το ενδιαφέρον και την αγωνία, φαντάζοµαι, όπως και
οι άλλοι που δεν είναι παρόντες σε αυτή την Αίθουσα.
Άρα το ερώτηµα που τίθεται σε έναν βαθµό στον Υπουργό Παιδείας και σε έναν άλλο βαθµό στον Υπουργό Υποδοµών είναι αν
έχει δροµολογηθεί η αποµάκρυνση του ENISA. Γιατί οι πληρο-
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φορίες που φτάνουν σε εµάς είναι ότι έχει δροµολογηθεί. Και τι
θα κάνετε -και οι δύο, ιδιαιτέρως το Υπουργείο Υποδοµών- για
να ανατραπεί αυτή η απόφαση, η οποία έχει ληφθεί, όπως φαίνεται;
Όπως έχει επισηµανθεί πολλές φορές και στην κοινοβουλευτική µου παρέµβαση στις 3 Φεβρουαρίου 2016, η µετακίνηση του
ENISA από το Ηράκλειο θα έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις
σε επιστηµονικό, οικονοµικό, πολιτισµικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η αδιαφορία της Κυβέρνησης, καθώς και η προχειρότητα
και η αφέλεια, µε την οποία αντιµετωπίζει όλα τα ζητήµατα, οδηγούν σε φυγή έναν σηµαντικό οργανισµό για το Ηράκλειο, αλλά
απ’ ό, τι φαίνεται και για ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι, ως γνωστόν –τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έρχονται σε εµάς,
είναι και σε εσάς γνωστές- υπάρχει θέµα πλέον παραµονής του
ENISΑ και στη χώρα.
Είµαστε αντίθετοι µε τη στάση που κράτησε ο κ. Κίρτσος ως
Ευρωβουλευτής και µέλος της Επιτροπής Προϋπολογισµού του
Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος υποστήριξε: «Μία µόνο έδρα στην
Αθήνα. Η ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να συνεργαστεί γι’
αυτό». Σε αυτό είµαστε αντίθετοι. Από την πρώτη στιγµή καυτηριάσαµε αυτήν τη θέση. Ταχθήκαµε δηµόσια ενάντια σε αυτήν
την τοποθέτηση.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε και το άλλο: Η λειτουργία του
ENISA στην Κρήτη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη λειτουργία
του Ευρωπαϊκού Σχολείου, κύριε Υπουργέ Παιδείας. Αποτελεί
σηµαντική υποχρέωση της χώρας µας η παράλληλη λειτουργία
του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Όµως, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα τόσο µε τη στελέχωσή του σε διδακτικό προσωπικό όσο και
µε τη µεταστέγασή του, δηµιουργώντας σοβαρά ζητήµατα για
την καλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Συνεπώς δηµιουργείται ένα σηµαντικό πρακτικό πρόβληµα
για την εγκατάσταση του προσωπικού του ENISA και των οικογενειών του στην Κρήτη, ένα πρόβληµα που αξιοποιούν κατά το
δοκούν οι υπερασπιστές της µεταφοράς του ENISA εκτός Κρήτης.
Έχω κάνει επανειληµµένως παρεµβάσεις για το Ευρωπαϊκό
Σχολείο. Μάλιστα, στην τελευταία παρέµβασή µου το Υπουργείο
Παιδείας µε το από 15-3-2016 έγγραφό µου διαβεβαιώνει ότι στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια
για την αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου. Στην πράξη,
πλέον, τίθεται θέµα συνέχισης της λειτουργίας του. Μάλιστα, το
Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων συνεδριάζει
αύριο, στις 8 Απριλίου, και µεταξύ άλλων θα αποφασίσει για το
µέλλον του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο.
Έχουν γίνει ενέργειες –το ερώτηµα απευθύνεται προς εσάς,
κύριε Υπουργέ- για την υποστήριξη της παραµονής του Ευρωπαϊκού Σχολείου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο; Ή έχει και αυτό αφεθεί στην τύχη του; Δυστυχώς -και εδώ διαπιστώνουµε την ανικανότητα και την απραξία της Κυβέρνησης- είναι πλέον εµφανείς
οι αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Το µόνο καλό που
έχετε να κάνετε είναι το συντοµότερο δυνατό να φύγετε από την
Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε τώρα…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν απάντησε ο
Υπουργός.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Τι να απαντήσω; Αφού σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα συζητηθεί η
πέµπτη µε αριθµό 737/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη, προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Δήµος Φαιστού αριθµεί περίπου είκοσι πέντε
χιλιάδες κατοίκους και η ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς πάνω
από πενήντα χιλιάδες κατοίκους. Ο µαθητικός πληθυσµός στον
συγκεκριµένο Δήµο Φαιστού υπερβαίνει τους τέσσερις χιλιάδες
τριακόσιους µαθητές. Τα προβλήµατα είναι και πολλά, είναι οξυ-
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µένα, είναι διαχρονικά και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. Αυτό,
βέβαια, είναι αποτέλεσµα της χρόνιας εγκατάλειψης από το κράτος, της αδιοριστίας των εκπαιδευτικών, της δραµατικής υποχρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών, των ελλείψεων προσωπικού στους δήµους, οι οποίοι αδυνατούν βέβαια να ανταποκριθούν στην επίλυση όλων αυτών των προβληµάτων. Πρόκειται,
δηλαδή, για ένα διαχρονικό έγκληµα αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και της δικής σας Κυβέρνησης, βάζοντας το κόστος και τις υποχρεώσεις σας στους
δανειστές πάνω από τις ανάγκες του λαού και τη µόρφωση των
παιδιών.
Λογικό, λοιπόν, είναι εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές να αντιδρούν έντονα, γιατί οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και αυτό
είναι αποτέλεσµα της αύξησης του µαθητικού πληθυσµού. Ανύπαρκτη σχολική και ασφαλή σχολική στέγη. Κατεστραµµένες
κτηριακές υποδοµές τριτοκοσµικού χαρακτήρα. Πολλά εκπαιδευτικά κενά. Πολυπληθή τµήµατα, στα οποία στοιβάζονται είκοσι πέντε και πάνω µαθητές. Αυτή είναι η εικόνα που συνθέτει
ένα σχολείο διαλυµένο και απαξιωµένο.
Βέβαια είναι τεράστια πρόκληση για τις λαϊκές οικογένειες, οι
οποίες στερούνται αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδοµές, πράγµα βέβαια που εµποδίζει την πρόσβαση στη γνώση από
τα πρώτα βήµατα των παιδιών, όπως στην προσχολική αγωγή,
που η θέσπιση της υποχρεωτικότητάς της την καθιστά κενό
γράµµα για πολλούς γονείς, αφού δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί
και υποδοµές. Το ίδιο συµβαίνει µε τον αποκλεισµό των παιδιών
από την ειδική αγωγή µε την έλλειψη σχολείων, τις µεγάλες αποστάσεις, την προβληµατική µεταφορά, τις οικονοµικές και οικογενειακές δυσκολίες.
Καταθέτω στα Πρακτικά, για να έχετε υπ’ όψιν σας, τις διαµαρτυρίες και τα αιτήµατα, τις προτάσεις και αποφάσεις του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Η ΦΑΙΣΤΟΣ» µε απόφαση 25-01-2016, του Δηµοτικού Συµβουλίου Φαιστού µε απόφαση 02-02-2016, των Συλλόγων Γονέων Γαλιάς µε
απόφαση 23-11-2015, αντίστοιχα των Βοριζίων, του Τοπικού Συµβουλίου Πηγαϊδακίων µε απόφαση 14-01-2016, των κατοίκων της
περιοχής και των τριών δηµοτικών Ενοτήτων Μοιρών, Τυµπακίου
και Ζαρού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες από τα αιτήµατα και τις ανάγκες, προκύπτουν:
Πρώτον, ότι δεν πρέπει να καταργηθεί ή να συγχωνευθεί κανένα δηµοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο ή τµήµα.
Δεύτερον, µε κριτήριο τα παιδαγωγικά οφέλη, και όχι µε τη λογική των αριθµών και κριτήριο τη µείωση του κόστους και τον λεγόµενο εξορθολογισµό, να µην γίνει καµµία περικοπή οργανικών
θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής, ακόµα και αν
στο σχολείο κάποιου χωριού φοιτούν δέκα ή δεκαπέντε µαθητές.
Αντιθέτως, πρέπει να σχεδιαστεί και να θεσπιστεί η οργανικότητα
των σχολείων µε κριτήριο την αναλογία µαθητών προς εκπαιδευτικό: δεκαπέντε προς έναν για το νηπιαγωγείο και τις Α’ και Β’
τάξεις δηµοτικού και είκοσι προς έναν για τις υπόλοιπες τάξεις.
Από εδώ προκύπτει βέβαια και η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναµοριοδότηση των σχολείων του Νοµού Ηρακλείου.
Τρίτον, την προαγωγή σχολικών µονάδων κατά περίπτωση, µε
βάση τα αιτήµατα της κοινωνίας και τις πραγµατικές ανάγκες των
σχολείων και την αύξηση του µαθητικού πληθυσµού. Πρέπει να
ενισχυθούν οι δοµές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην
πρωτοβάθµια, µε την προαγωγή σε πενταθέσιου ειδικού σχολείου Πόµπιας όσο και στη δηµιουργία δοµών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Μοναδική υφιστάµενη δοµή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για όλη την περιοχή της Μεσαράς είναι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυµπακίου.
Πέµπτον, να δηµιουργηθούν τµήµατα ένταξης σε δηµοτικά
που δεν έχουν και γενικότερα να δηµιουργηθούν τµήµατα ένταξης σε όλα τα εξαθέσια και άνω δηµοτικά σχολεία µε το αναγκαίο
ειδικό προσωπικό. Να ιδρυθούν νηπιαγωγεία για την κάλυψη των
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αναγκών φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων της περιοχής. Να επαναλειτουργήσει το νηπιαγωγείο των Πηγαϊδακίων,
καθώς συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Στο επόµενο σχολικό
έτος µάλιστα θα εγγραφούν περίπου δεκαπέντε παιδιά, ενώ υφίσταται κτήριο, το οποίο βέβαια έχει εγκαταλειφθεί µε ευθύνη διαχρονικά υπηρεσιών εκπαίδευσης της περιοχής και του δήµου.
Θα πω παρακάτω σε σχέση µε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώνετε
παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η κοινότητα Πηγαϊδακίων είναι ορεινή περιοχή. Είναι το τελευταίο χωριό του Δήµου Φαιστού, πριν το Λιβυκό Πέλαγος, µε κακό
οδικό δίκτυο και παρά την αντιαγροτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, οι νέοι επιµένουν και παραµένουν στο χωρίο τους.
Υπάρχει δηλαδή µια δυναµική.
Επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Συντυχάκη, ολοκληρώνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα είναι συγκεκριµένο: Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ;
Τι µέτρα θα πάρετε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών
του Δήµου Φαιστού µε την ίδρυση, προαγωγή, επαναλειτουργία
των σχολικών µονάδων, που αναφέρονται;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Να λάβετε τα απαραίτητα µέτρα για τη χρηµατοδότησή τους,
ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτηριακή, υλικοτεχνική
υποδοµή, όλα τα εποπτικά µέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να διατηρηθούν οι οργανικές θέσεις στα
σχολεία της περιοχής και να ανασχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο
που να εξασφαλίζει την αναλογία µαθητών προς εκπαιδευτικό
προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη, αφήστε κάτι και για τη δευτερολογία σας!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να πω και κάτι τελευταίο, κύριε
Πρόεδρε. Πρέπει να γίνουν µαζικοί µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών -αυτό είναι το ζητούµενο- για την κάλυψη όλων των κενών
και µονιµοποίηση, βέβαια, όλων των συµβασιούχων, χωρίς προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δηλώσω µόνο
ότι συνυπογράφω τα ερωτήµατα του κ. Συντυχάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Αυγενάκης συνυπογράφει τα ερωτήµατα του ερωτώντος Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Συντυχάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και ο κ. Κεγκέρογλου. Άρα, κύριε Πελεγρίνη, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, βρίσκεστε
ενώπιον µετώπου. Φροντίστε να ικανοποιήσετε και τους τρεις.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, είναι τουλάχιστον άδικο να γίνεται λόγος για
επιδείνωση της κατάστασης στον χώρο της εκπαίδευσης στη
χώρα µας και να εγκαλείται η Κυβέρνηση για παθογένειες δεκαετιών. Πρέπει να σας δηλώσω µε κάθε ειλικρίνεια ότι φέτος κάναµε το καλύτερο δυνατόν, δεδοµένων των ασφυκτικών συνθηκών.
Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, λόγω του επείγοντος
του προβλήµατος, κάναµε χρήση των πόρων του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων για την πληρωµή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για τα σχολεία ειδικής αγωγής. Προχωρήσαµε στις
προσλήψεις είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έναντι δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα
πέρσι. Συνολικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχουν προσληφθεί φέτος δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιοι ενενήντα έξι αναπληρωτές έναντι δώδεκα χιλιάδων εξήντα ένα πέρσι, δηλαδή χίλιοι
επτακόσιοι τριάντα πέντε περισσότεροι φέτος.
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Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ο αριθµός των προσλήψεων
αναπληρωτών έφτασε φέτος τις έξι χιλιάδες τριακόσιους έναντι
πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων πέρσι, δηλαδή χίλιοι
εκατόν τριάντα έξι περισσότεροι.
Στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση επέστρεψαν οι διαθέσιµοι και φέτος τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις οι καθηγητές των ειδικοτήτων επαγγελµατικών λυκείων που είχαν καταργηθεί. Λειτούργησαν πάλι από τον Σεπτέµβριο του 2015 τµήµατα
αυτών των ειδικοτήτων στα σχολεία, ώστε οι οικογένειες των µαθητών και των µαθητριών που ενδιαφέρονται γι’ αυτές τις ειδικότητες να µπορούν να τις παρακολουθήσουν σε δηµόσια
σχολεία. Για τις ειδικότητες των επαγγελµατικών σχολών, που
επίσης είχαν καταργηθεί, ξεκίνησε η λειτουργία στα επαγγελµατικά λύκεια.
Ειδικώς για τον Δήµο Φαιστού ισχύουν τα εξής: Πρόκειται για
έναν δήµο στην ενδοχώρα του νησιού µε αρκετά σχολεία σε αποµακρυσµένα χωριά. Υπάρχει µέριµνα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ώστε τα σχολεία της περιοχής,
δηµοτικά και νηπιαγωγεία να στελεχώνονται µε προτεραιότητα.
Πολυπληθή τµήµατα στον Δήµο Φαιστού δεν υπάρχουν, παρά
µόνο µία τάξη στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μοιρών µε πενήντα δύο
µαθητές, είκοσι έξι ανά τµήµα, κάτι που είναι µέσα στα όρια που
ορίζει ο νόµος.
Τα λειτουργικά κενά στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
είναι: Δύο δάσκαλοι σε ολοήµερα τµήµατα δηµοτικών σχολείων,
δύο δάσκαλοι ειδικής αγωγής σε τµήµατα ένταξης, πέντε νηπιαγωγοί σε ολοήµερα τµήµατα νηπιαγωγείων, πέντε καθηγητές αγγλικής γλώσσας, ένας γυµναστής.
Τα οργανικά κενά είναι λόγω έλλειψης διορισµών την τελευταία εξαετία και ανέρχονται συνολικά σε ογδόντα δύο.
Όσον αφορά στη λειτουργία των νηπιαγωγείων στα Πηγαϊδάκια και Καµηλάρι, µέχρι στιγµής οι αρµόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου δεν έχουν στοιχεία µαθητών για φοίτηση.
Τώρα ως προς τις προαγωγές, µεταβολές σχολικών µονάδων:
Οι σχολικές µεταβολές, ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις,
µετατροπές, γίνονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, µε γνώµονα τις τεκµηριωµένες προτάσεις των διευθυντών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. Ζητούνται επίσης οι γνωµοδοτήσεις των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, οι
οποίες δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων.
Η διαδικασία για τις σχολικές µεταβολές του έτους 2016–2017
είναι σε εξέλιξη, καθώς έχει ήδη αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος
τον Δεκέµβρη του 2015 στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις περιφερειακές διευθύνσεις και
στους δήµους.
Απ’ όσο γνωρίζω υπάρχει ήδη πρόταση για την προαγωγή του
επταθέσιου 3ου Δηµοτικού Σχολείου Τυµπακίου σε εννιαθέσιο και
την προαγωγή του οκταθέσιου Δηµοτικού Σχολείου Καπαριανών
σε εννιαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καπαριανών.
Επίσης, ως προς την κτηριακή και υλικοτεχνική δοµή: Τα ζητήµατα της κτηριακής υποδοµής, όπως ξέρετε, ανάγονται στη
δικαιοδοσία του δήµου και της Περιφέρειας Κρήτης. Η αλληλογραφία που υπάρχει στο αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης αφορά κυρίως στο κτηριακό πρόβληµα που υπάρχει στο Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βοριζίων.
Συγκεκριµένα, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι το δηµοτικό σχολείο εκεί, ύστερα και από κατάληψη του σχολείου από
τους γονείς, ζήτησε αυτοψία η οποία πραγµατοποιήθηκε. Υπήρξε
συνεννόηση µεταξύ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Δήµου για δροµολόγηση άµεσης τοποθέτησης λυόµενων αιθουσών στον αύλειο χώρο του σχολείου.
Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου Κρήτης τον Απρίλιο του 2015 περιλαµβάνεται πρόταση στο υπηρεσιακό πρόγραµµα «Διάταξη Ανθρωπίνου Δυναµικού Εκπαίδευσης και διά Βίου Μάθησης 2014-2020» ανακατασκευής του σχολικού κτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βοριζίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρύτανη, πρέπει να συντοµεύσετε.
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου θα
πω περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή είναι τρεις συνάδελφοι που ενδιαφέρονται, άσχετα που είναι µε πρωτοβουλία
του κ. Συντυχάκη, ολοκληρώστε σε ένα λεπτό ακόµα αν θέλετε
και στη δευτερολογία θα αναφέρετε τα υπόλοιπα.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Όχι, τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν στις 6-4-2016 σχέδιο νόµου «Αγροτικοί συνεταιρισµοί,
µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του
Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 5-4-2016 ποινική δικογραφία κατά Υπουργών Υγείας.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λίγο - πολύ παρουσιάσατε µια ειδυλλιακή εικόνα, δηλαδή ότι έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις των εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει κανένα θέµα και εσείς, εν πάση περιπτώσει,
ήρθατε και λύσατε ό,τι γκρέµισαν οι προηγούµενοι. Νοµίζω ότι
θα χρειαστεί να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα. Προσγειωµένοι βέβαια, είστε, αλλά σε µια πραγµατικότητα που λέει ότι
πρέπει να είµαστε πλήρως εναρµονισµένοι µε αυτά που λέει ο
ΟΟΣΑ, µε αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ σας µίλησα σχετικά µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Και τα έγγραφα των φορέων και τα έγγραφα από τον
Σύλλογο Εκπαιδευτικών και τον Δήµο Φαιστού, αλλά και τα έγγραφα από τους ίδιους τους γονείς αναφέρουν ότι πρέπει να
υπάρξει µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες. Πρέπει να καλυφθούν πλήρως όλες οι οργανικές
θέσεις των σχολείων. Επ’ αυτού δεν απαντάτε συγκεκριµένα. Αντιθέτως, µας λέτε ότι θα διορίσετε είκοσι χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε βάθος τριετίας, στη βάση της εκλογίκευσης. Τι σηµαίνει
αυτό στην πραγµατικότητα; Σηµαίνει ότι παραπέµπετε στις καλένδες τον διορισµό του αναγκαίου αριθµού εκπαιδευτικών στην
εκπαίδευση.
Όµως, πέρα από αυτό, θα σας θυµίσω την τροπολογία του περασµένου Φλεβάρη και τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πρόσφατα σε σχέση µε τα τµήµατα ένταξης. Τι κάνετε;
Συγχωνεύετε σχολεία και ταυτόχρονα, µε αυτή τη συγχώνευση,
συγχωνεύετε και τα τµήµατα ένταξης. Δηλαδή, στην πραγµατικότητα τα κλείνετε τα τµήµατα ένταξης. Αντί να ανοίγετε δοµές
ειδικής αγωγής, αντί να διορίζετε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, εσείς κλείνετε τα τµήµατα ένταξης. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
τα δυσκολεύετε ακόµα περισσότερο µε το να ζητάτε τρεις γνωµατεύσεις από τα ΚΕΔΔΥ, που θα πάρει ακόµα και έναν χρόνο
για να δώσουν αυτές τις γνωµατεύσεις, γνωρίζοντας την κατάσταση.
Σε σχέση µε τις στεγαστικές και κτηριακές ανάγκες, είπατε ότι
δεν είναι αρµοδιότητα δική σας. Και µη µου πείτε, ξέρετε δεν
είναι αρµοδιότητα δική µου για αυτά που θα σας πω, δεν σας
απαντάω. Αυτά πάνε πακέτο. Δηλαδή, τι να το κάνεις; Ακόµα και
να διορίσετε εκπαιδευτικούς εγώ σας λέω -που δεν θα διορίσετε,
αλλά εγώ σας λέω ότι θα διορίσετε-, σε τι σχολεία θα τους διορίσετε, σε τι κτηριακές υποδοµές, σε ποια σχολική στέγη, που
είναι ανύπαρκτη και διαλυµένη; Και όλα αυτά ως αποτέλεσµα της
υποχρηµατοδότησης και προς τους δήµους, γιατί το κράτος
φόρτωσε όλες αυτές τις αρµοδιότητες στους δήµους χωρίς πό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρους.
Βέβαια, το ζήτηµα δεν είναι ότι φόρτωσε τις αρµοδιότητες
απλά χωρίς πόρους. Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, δεν έπρεπε να περάσει το ζήτηµα της σχολικής στέγης
και όλων αυτών των αρµοδιοτήτων που αφορούν την παιδεία, την
υγεία, την πρόνοια, στους δήµους, γιατί έτσι «σπάει» το ενιαίο
της εκπαίδευσης και βέβαια το θέµα της χρηµατοδότησης.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι από την καταγραφή των φορέων και
των αιτηµάτων, τουλάχιστον σε είκοσι δύο σχολεία και στις τρεις
δηµοτικές ενότητες του Δήµου Φαιστού η κατάσταση είναι εφιαλτική και τριτοκοσµική. Κτηριακές υποδοµές παλιές, εγκαταλειµµένες, ασυντήρητες, σχολικά κτήρια χωρίς πολεοδοµικές άδειες,
αυθαίρετα ανέλεγκτα ως προς τη στατικότητά τους, ελλείψεις
αιθουσών διδασκαλίας, µάθηµα σε λυόµενες, κακοσυντηρηµένες
αίθουσες, υδραυλικές εγκαταστάσεις µε διαρροές, λέβητες,
τουαλέτες, αύλιοι χώροι ασυντήρητοι και επικίνδυνοι, υγρασίες,
σοβάδες. Αυτή είναι η σηµερινή κατάσταση.
Βεβαίως, την κληρονοµήσατε. Όµως, εσείς τι κάνετε; Αυξήσατε τη χρηµατοδότηση στους δήµους; Αυξήσατε τη χρηµατοδότηση στην παιδεία; Κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις λέτε ότι θα περάσουµε στην παιδεία του 21ου αιώνα και µάλιστα καλείτε και σε δηµόσιο διάλογο τους φορείς της εκπαίδευσης; Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες;
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα σας καταθέσω, επίσης, αναλυτικό έγγραφο ανά δηµοτική ενότητα και σχολείο, νηπιαγωγεία, δηµοτικά,
γυµνάσια, λύκεια, για την ειδική αγωγή, ένα σηµαντικό εύρος των
κτηριακών προβληµάτων, υποδοµών και αναγκών, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα.
Απλώς σας αναφέρω ενδεικτικά: Δηµοτικό Σχολείο Γαλιάς. Το
2013 έγινε σεισµός 6,3 ρίχτερ. Το κτήριο υπέστη σοβαρές στατικές βλάβες και απαιτείται άµεσα νέο κτήριο. Έχει καταντήσει
«το γιοφύρι της Άρτας». Από τότε µέχρι σήµερα στεγάζονται σε
λυόµενες αίθουσες. Θα σας καταθέσω, επίσης, το έγγραφο του
Συλλόγου Γονέων της Γαλιάς.
Στα Πηγαϊδάκια δηµοτικό και νηπιαγωγείο καταργήθηκαν περίπου προ δεκαετίας. Το κτήριο είναι εγκαταλελειµµένο. Δεν
φρόντισε κανείς και ποτέ να αναζητήσει την τύχη -προσέξτε- του
αρχειακού και υπηρεσιακού υλικού του σχολείου, της βιβλιοθήκης, των θρανίων, του εργαστηριακού υλικού όταν έκλεισε. Η
απόλυτη καταστροφή. Πραγµατική αδιαφορία για το σχολείο του
21ου αιώνα.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει από µια άλλη οπτική γωνία την κρατική εγκατάλειψη, το
τι παιδεία διακηρύττει και η Κυβέρνησή σας, όπως και οι προηγούµενες.
Απευθύνθηκα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης των
προηγούµενων κυβερνήσεων και της τωρινής και ξέρετε τι µου
απάντησαν; «Δεν είναι δικό µας θέµα, είναι θέµα του δήµου». Βεβαίως, ένα µέρος που αφορά τη βιβλιοθήκη και τις υποδοµές
είναι του δήµου. Το αρχειακό υλικό, όµως; Όταν κάποιος που
φοίτησε σ’ αυτό το σχολείο πάει να ζητήσει ένα έγγραφο, ποιος
θα του το δώσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά, υπάρχει και η κατάσταση του σχολείου των Βοριζίων,
όπως είπατε, που επίσης είναι ακατάλληλο. Κινδυνεύουν τα παιδιά. Η λύση, βέβαια, δεν είναι οι λυόµενες κατασκευές. Έχει ενενήντα παιδιά, µε ραγδαία εξέλιξη και αυτή η κοινότητα, πτηνοτροφική κατ’ εξοχήν περιοχή. Οι γονείς είναι σε κινητοποίηση.
Βέβαια, για το ειδικό νηπιαγωγείο στον Δήµο Φαιστού απαιτείται ένα σύγχρονο κτήριο που να καλύπτει τις ανάγκες όλης της
ευρύτερης περιοχής της Μεσσαράς. Όχι µόνο του Δήµου Φαιστού αλλά όλης της Μεσσαράς, πενήντα χιλιάδων κατοίκων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
σας παρακαλώ, κλείστε. Δεν κάνουµε αγόρευση. Ερώτηση είναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά συνέπεια σας ρωτάω,
κύριε Υπουργέ, πολύ συγκεκριµένα γι’ αυτό το ζήτηµα: Τι µέτρα
θα πάρετε για την κάλυψη των οξυµµένων αναγκών της σχολικής
στέγης στον Δήµο Φαιστού µε την υλοποίηση ενός σύγχρονου
προγράµµατος σχολικής στέγης µε αποκλειστική ευθύνη του
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ίδιου του κράτους και όχι να παραπέµπουµε στους δήµους την
ευθύνη γενικά και αφηρηµένα, που βέβαια και αυτοί έχουν την
ευθύνη τους γιατί αποδέχθηκαν αυτή την κατάσταση σήµερα;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Συντυχάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8
Απριλίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 753/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
2. Η µε αριθµό 740/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση
των ΜΚΟ στη χώρα.
3. Η µε αριθµό 749/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ίδρυση Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος.
4. Η µε αριθµό 750/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των
επιδοτήσεων στους παραγωγούς της χώρας.
5. Η µε αριθµό 754/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σχετικά µε την αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία της χώρας.
6. Η µε αριθµό 744/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον αποκλεισµό του ελληνικού πνεύµατος από το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 751/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράς
Καφαντάρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την υπογραφή της νέας διεθνούς κλιµατικής συµφωνίας.
2. Η µε αριθµό 741/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννας – Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013
που βρίσκονται «σε κίνδυνο».
3. Η µε αριθµό 745/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
4. Η µε αριθµό 747/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore-φοροδιαφυγή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Βουλευτά, µε αδικείτε όταν λέτε ότι
προσπάθησα να παρουσιάσω µια ειδυλλιακή κατάσταση. Δεν
είπα ότι συνολικά τα κενά είναι ογδόντα δύο και ότι οφείλονται
ακριβώς στην οικονοµική κατάσταση της τελευταίας εξαετίας;
Επίσης, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι τόσο ο κύριος Υπουργός
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όσο κι εγώ έχουµε τονίσει την απόλυτη αναγκαιότητα πρόσληψης µόνιµων εκπαιδευτικών. Εάν δεν γίνουν αυτές οι προσλήψεις, είναι αµφίβολο ότι θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Το έχουµε
τονίσει κατ’ επανάληψη αυτό.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω ότι δεν έχετε καλή εποπτεία
της όλης κατάστασης εκεί, µε όλο το θάρρος και την ευγένεια
που θέλω να έχω απέναντί σας.
Θα σας πω ποια είναι η κατάσταση: Όσον αφορά τη στελέχωση σχολείων ειδικής αγωγής µε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ο Δήµος Φαιστού στεγάζει τρεις δοµές ειδικής αγωγής.
Πρώτον, Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Μοιρών και Νηπιαγωγείο Πόµπιας µε δεκαεπτά µαθητές, Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Μοιρών µε
έναν µόνο µαθητή, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυµπακίου µε είκοσι επτά µαθητές.
Ύστερα από την κατανοµή των πιστώσεων που αποφάσισε το
αρµόδιο περιφερειακό συµβούλιο, το Ειδικό Δηµοτικό Κωφών
Μοιρών καλύπτεται µια µέρα από λογοθεραπευτή.
Το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Μοιρών και Νηπιαγωγείο Πόµπιας
στελεχώθηκε πλήρως µε ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό
εκπαιδευτικό προσωπικό. Συγκεκριµένα, καλύφθηκε από ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή
και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυµπακίου στελεχώθηκε µε ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, σχολικό νοσηλευτή
–δύο άτοµα- ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
Σχετικά µε το ζήτηµα της µονιµοποίησης -γιατί και αυτό ετέθηόλων των συµβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις δηλώνω
τα εξής: Οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται µε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που συνάπτεται κατά την εµφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής πρόσληψής τους και
λήγει µε τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 21 Ιουνίου στην πρωτοβάθµια και 30 Ιουνίου στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών σε έκτακτα λειτουργικά
κενά, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, πραγµατοποιούνται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται
κάθε έτος ανά κλάδο και ειδικότητα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε αξιολογικά κριτήρια που καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο και περιλαµβάνονται στην εκδοθείσα -για τον σκοπό αυτό- υπουργική απόφαση.
Ανάλογα αξιολογικά κριτήρια ισχύουν για την κατάρτιση ενιαίου πίνακα ωροµισθίων ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης από τον οποίο προσλαµβάνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
για την κάλυψη διδακτικών ωρών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου. Η κείµενη νοµοθεσία, που διέπει τις προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, δεν προβλέπει τη µονιµοποίησή τους όπως ζητείται µε την
παρούσα επίκαιρη ερώτηση, αλλά τον διορισµό τους ως µονίµων
αποκλειστικά και µόνο στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν
τους διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τόσο για κατά την τρέχουσα µεταβατική περίοδο -πρόκειται για το άρθρο 9 του ν.3848/2010- όσο
και µετά τη λήξη αυτής, άρθρο 2 του ν.3848/2010.
Επιπροσθέτως, από το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία των προσλήψεων σε συνάρτηση προς τις εγκεκριµένες για
τον σκοπό αυτό πιστώσεις ανά διδακτικό έτος, προκύπτει ότι δεν
είναι δεδοµένη η πρόσληψη του ίδιου αναπληρωτή ή ωροµισθίου
εκπαιδευτικού σε κάθε έτος. Ως εκ τούτου, οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν εµπίπτουν στο καθεστώς ανανεώσιµων διαδοχικών ή µη συµβάσεων, διότι προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές ανάγκες και ως τη λήξη
του εκάστοτε διδακτικού έτους και επιπροσθέτως η µονιµοποίησή τους δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται από τις κείµενες
διατάξεις.
Σχετικά τώρα προς τη χρηµατοδότηση των σχολείων για την
κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, αυτή γίνεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µέσω των οικείων δήµων. Έτσι είναι.
Η µέριµνα για τη σχολική στέγη -απόκτηση γης, ανέγερση, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισµός- εµπίπτει στις αρµοδιότητες των
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δήµων. Ανάλογες δράσεις πραγµατοποιεί και η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» µέσω του προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η δωρεάν µεταφορά µαθητών δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που κατοικούν µακριά από το σχολείο εµπίπτει
στην αρµοδιότητα των δευτεροβάθµιων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων για το
διδακτικό έτος 2016-2017 και εφόσον οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορούν να καλυφθούν µε συµβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους. Για το
κόστος των συµβάσεων αυτών εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία, στους οικείους
δήµους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το δηµόσιο σχολείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Υφυπουργέ, αν θέλετε.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Κλείνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Το δηµόσιο σχολείο άντεξε την οικονοµική και κοινωνική κρίση,
που προκάλεσαν τα µνηµόνια, κυρίως χάρη στον πατριωτισµό
και το µεράκι των εκπαιδευτικών. Είµαστε εδώ για να στηρίξουµε
αυτή την προσπάθεια. Θέλουµε σχολεία ανοιχτά, ανθρώπινα, δηµοκρατικά, ανοιχτά στην κοινωνία, που να εµπλέκονται σε δραστηριότητες και σε συνεργασίες µε το τοπικό και το διεθνές επίπεδο. Θέλουµε σχολεία που θα επικοινωνούν µε τα παιδιά και
δεν θα ασκούν µόνο έλεγχο, που θα καλλιεργούν την κριτική
σκέψη, τη φιλοµάθεια, τα ταλέντα. Θέλουµε σχολεία που θα εργάζονται σε ένα κλίµα έµπνευσης, συνεργασίας και αλληλεγγύης
που θα κάνει χαρούµενους όλους όσους ζουν εκεί, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη, όχι
άλλο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είπε κάτι ο κύριος Υπουργός
και θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά αντιλαµβάνεστε ότι σας άφησα έξι και έξι, σύνολο δώδεκα λεπτά αντί για
πέντε. Έτσι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είπε, όµως, ότι δεν έχω γνώση
του χώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα. Για τριάντα δευτερόλεπτα,
όµως. Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πλήρη εικόνα έχετε και εσείς, έχω κι εγώ, έχουν και οι υπόλοιποι Βουλευτές από την Κρήτη, έχουν οι κάτοικοι και οι φορείς.
Εγώ σας κατέθεσα συγκεκριµένα έγγραφα. Εκτός αν είναι τρελοί
οι άνθρωποι. Εκτός αν γενικά θέλουν να τα βάζουν µαζί σας.
Πρόκειται για φορείς της περιοχής, για τον δήµο, για τον σύλλογο διδασκόντων, για τους γονείς.
Εγώ για την ειδική αγωγή σας είπα πάρα πολύ συγκεκριµένα
πράγµατα και δεν σας ανέλυσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
σας παρακαλώ, όχι ξανά αγόρευση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είπα για το ειδικό σχολείο της
Πόµπιας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι ξανά αγόρευση!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
...που µάλιστα εκεί στεγάζεται και το κέντρο αποκατάστασης
βαρύτατων περιστατικών και επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
σας παρακαλώ πολύ, κλείσαµε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …για το ειδικό γυµνάσιο στην
περιοχή. Υπάρχει ειδικό γυµνάσιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, τελειώσαµε,
κύριε Συντυχάκη! Μπορούσατε µε µια φράση να τοποθετηθείτε:
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Ότι όλα όσα είπατε δεν είναι προσωπικές απόψεις, αλλά των φορέων της περιοχής. Χρειαζόσασταν δέκα δευτερόλεπτα γι’ αυτό.
Πριν πάµε στον επόµενο κύκλο επικαίρων ερωτήσεων, οι
οποίες είναι δύο -θα απαντήσει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων- κι επειδή, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, παρακολουθούν αρκετοί Έλληνες τις
συνεδριάσεις της Βουλής, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγµατα
στις απαντήσεις του κυρίου Υπουργού, είµαι υποχρεωµένος ως
τέως αυτοδιοικητικός, αυτό να το πω: Κύριε Υπουργέ, ναι µεν,
πράγµατι, έτσι είναι, αυτά τα οποία είπατε έχουν φορτωθεί στους
δήµους µε τον περιβόητο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά τότε -αν διαβάζατε τον νόµο, την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου- υποτίθεται
ότι θα προικιζόταν ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ. Όχι µόνο δεν πήρε την προίκα των τεσσάρων δισεκατοµµυρίων για να ανταποκρίνονται οι δήµοι στις επιπλέον υποχρεώσεις τους, αλλά -ο κ. Αλεξιάδης δεν ευθύνεται, αλλά λόγω
ειδικότητος- οι ΚΑΠ που έπαιρναν το 2009 µειώθηκαν σταδιακά
από το 2010 µέχρι σήµερα κατά 60%. Όχι, λοιπόν, να «κρεµάσουµε» τους δηµάρχους τώρα επειδή δεν έχουν λεφτά.
Πάµε τώρα στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση.
Θα συζητηθεί η δωδέκατη µε αριθµό 701/23-3-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του αεροδροµίου «Καζαντζάκης».
Θα απαντήσει –όπως προείπα- η Υφυπουργός, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να καυτηριάσω την απουσία του κ.
Σπίρτζη για ένα θέµα που είναι καθ’ ύλην αρµοδιότητά του.
Το αεροδρόµιο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» του Ηρακλείου είναι
το δεύτερο -µαζί µε των Χανίων, πλέον- µεγαλύτερο αεροδρόµιο
από πλευράς επισκεπτών και πτήσεων σε ετήσια βάση µετά το
αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στην Αθήνα. Ιδίως την
τουριστική περίοδο η κίνηση των επιβατών ξεπερνά τις δυνατότητες του αεροδροµίου. Όµως, µέχρι να κατασκευαστεί και να
αρχίσει να λειτουργεί ο νέος αερολιµένας στο Καστέλι, είναι σηµαντικό να µην καταρρεύσει το «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», το υφιστάµενο αεροδρόµιο στο Ηράκλειο.
Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο δεν έχει υπάρξει απολύτως καµµία ουσιαστική αναβάθµιση, µε αποτέλεσµα το ίδιο το αεροδρόµιο να είναι κορεσµένο και ποιοτικά προβληµατικό. Δεν υπάρχουν, κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ούτε τα απαραίτητα για να
λειτουργήσει το αεροδρόµιο αυτό. Ούτε τα απαραίτητα!
Προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να συµβάλουν ορισµένα
µέτρα, µε την άµεση εφαρµογή τους και είµαι βέβαιος ότι θα έχω
συγκεκριµένες απαντήσεις από την Υπουργό.
Ενδεικτικά αναφέρω -και πολύ γρήγορα- τα εξής:
Άµεση αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού διαχείρισης εισιτηρίων, έκδοσης καρτών επιβίβασης και διαχείρισης αποσκευών. Το υπάρχον σύστηµα έχει υπερβεί κατά πολύ τις αντοχές του, µε αποτέλεσµα να χρήζει επισκευής σε τακτά διαστήµατα.
Δεύτερον, γενική απαίτηση -για όλα τα αεροδρόµια- είναι η εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος ελέγχου αποσκευών στην ροή
των ιµάντων αποσκευών. Σήµερα, ο επιβάτης υποχρεούται σε
διπλό έλεγχο από την αεροπορική εταιρεία, αλλά και από την
εταιρεία παροχής υπηρεσιών και ασφαλείας, µε αποτέλεσµα διπλές ουρές στον χώρο αναχωρήσεων και την αύξηση του χρόνου
εξυπηρέτησης.
Τρίτον, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στους εξωτερικούς χώρους επιβίβασης, αποβίβασης επιβατών, λεωφορείων κ.λπ.. Επίσης, ο δρόµος από και προς την Αλικαρνασσό περνά πολύ κοντά
στα κτήρια και περιορίζει τις δυνατότητες διαµόρφωσης. Εάν εντάξετε το εµβαδόν του δρόµου στον πρόβολο του αεροδροµίου,
καθώς υπάρχει παράλληλα και η κύρια πρόσβαση από την εθνική
οδό, ενοποιούνται δυνητικά µεγαλύτεροι χώροι και µπορεί να
γίνει πολύ καλύτερη διαδικασία επιβίβασης - αποβίβασης.
Τέταρτον, χρήζει άµεσης ανάγκης η ενίσχυση της αστυνοµικής
δύναµης. Δεν είναι η αρµοδιότητά σας, απλώς το καταθέτω ως
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ένα από τα προβλήµατα του αεροδρόµιου.
Τέλος, σήµερα υπάρχουν µόλις είκοσι τρεις θέσεις για τα αεροπλάνα, µε πολύ πιεσµένο χώρο και αυτές. Υπάρχει χώρος που
χρησιµοποιείται σπάνια από την Πολεµική Αεροπορία. Είναι ένα
απλό θέµα διευθέτησης µεταξύ Πολεµικής Αεροπορίας και ΥΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει άµεσα οι θέσεις να φτάσουν στις
τριάντα, για να υπάρξει η ελάχιστη χωρητικότητα. Απλές παρεµβάσεις θα διευκολύνουν, τόσο το προσωπικό όσο και το επιβατικό κοινό.
Κλείνοντας, να θυµίσω ότι σε σύσκεψη που είχε πραγµατοποιηθεί πριν το καλοκαίρι του 2015 στο γραφείο του κ. Σταθάκη και
µε τον κ. Σπίρτζη παρόντα, παρόντες ήταν και ο Περιφερειάρχης
της Κρήτης και ο Δήµαρχος Ηρακλείου και όλοι οι Ηρακλειώτες
Βουλευτές, υπήρξε δέσµευση από πλευράς Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού τότε, ότι θα υπάρξουν συσκέψεις και άµεσα
πρωτοβουλίες για να λυθούν µερικά από αυτά τα ζητήµατα. Ουδέποτε υπήρξε δεύτερη συνάντηση και βεβαίως τα προβλήµατα
παραµένουν άλυτα.
Κατά την άποψή µου, το ψέµα κυριαρχεί παντού, εκεί θα έλειπε;
Σας ερωτώ, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, πότε και σε ποιες παρεµβάσεις προτίθεστε να προβείτε και να κάνετε άµεσα για το αεροδρόµιο «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», γιατί η τουριστική περίοδος του
2016 ξεκίνησε; Ήδη οι πρώτοι επιβάτες έχουν ξεκινήσει να φτάνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα απαντήσει η Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη.
Έχετε τον λόγο, κυρία Υφυπουργέ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κατ’ αρχάς, κύριε Βουλευτά, µην προτρέχετε στις κρίσεις σας πριν λάβετε τις απαντήσεις για τις οποίες
έχετε υποβάλει ερωτήσεις προς το Υπουργείο µας. Όσον αφορά
την µη παρουσία του κ. Σπίρτζη, σαφέστατα και δεν οφείλεται σε
αδιαφορία αλλά σε πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας. Στο δικό µας
δε το Υπουργείο, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπάρχει ενιαία
εκπροσώπηση και συνέργεια.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µη µου αφαιρείτε τον χρόνο
από την απάντησή µου. Αν ξεπεράσω τον χρόνο, θα τον αφαιρέσω από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε την σχετική
ανοχή και εσείς. Μην ανησυχείτε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ο κρατικός αερολιµένας Ηρακλείου «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» είναι πραγµατικά ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια, κύριε Βουλευτά, σε αφίξεις στην Ελλάδα. Είναι γεγονός
ότι παρουσιάζει και προβλήµατα και ελλείψεις. Θεωρώ ότι δεν
είναι της παρούσης εδώ πέρα να ανατρέξουµε στο παρελθόν και
να δούµε από πότε. Αυτές, όµως, τις ελλείψεις και τα προβλήµατα το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων προσπαθεί να επιλύσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά, βεβαίως,
τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία, η οποία µαστίζει την χώρα µας.
Προς αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση έχει καταρτιστεί από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρόγραµµα έργων και µελετών,
στο οποίο περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα έργα που απαιτούνται
για την εύρυθµη λειτουργία του αεροδροµίου του Ηρακλείου.
Τελείως επιγραµµατικά θα σας πω ότι έχει γίνει πλέον ο σχεδιασµός, ο οποίος απαιτείται, για την αποκατάσταση των τοπικών
φθορών και τις εργασίες συντήρησης οδοστρώµατος - διαδρόµου. Η τεχνική µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί και έχει εγκριθεί
από την ως άνω υπηρεσία. Για την ανατολική επέκταση του αεροσταθµού στον κρατικό αερολιµένα Ηρακλείου στην παρούσα
φάση έχει εκπονηθεί η οριστική µελέτη και εκπονείται η µελέτη
εφαρµογής του έργου από τον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου.
Στο τµήµα αυτό της επέκτασης, που έχει συνολικό εµβαδόν χίλια
διακόσια τετραγωνικά µέτρα περίπου, σε δύο επίπεδα, θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι επιβάτες, οι οποίοι προέρχονται από τα κρουαζιερόπλοια.
Προχωρώ σχετικά µε τη βόρεια επέκταση και την αναδιαρρύθµιση αιθουσών αναχωρήσεων υπάρχοντος κτηρίου αεροσταθµού
συνολικού εµβαδού δύο χιλιάδων τετρακοσίων τετραγωνικών µέ-
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τρων. Υποβλήθηκε πρόταση επέκτασης του κτηρίου αεροσταθµού από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών, τα λεγόµενα
ΚΑΕ, και βρίσκεται σε διαδικασία αποδοχής από την Υπηρεσία
της Πολιτικής Αεροπορίας.
Όσον αφορά τώρα στα ακτινοσκοπικά µηχανήµατα ελέγχου
αποσκευών, έχει ήδη εκπονηθεί τεχνική προδιαγραφή από τον
κρατικό αερολιµένα Ηρακλείου σχετικά µε την τροποποίηση των
συστηµάτων αναχωρήσεων της «GOLD AIR» σε ηµιαυτόµατο σύστηµα διακίνησης αποσκευών και έχει διαβιβαστεί στο ΣΕΠΑ για
να λάβει τη σχετική έγκριση.
Επίσης, έχουµε ζητήσει την παραχώρηση εκτάσεων από το
ΓΕΑ, µε σκοπό την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του αεροδροµίου. Πρόσφατα, µάλιστα, εστάλη
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου µας
ακριβής τοπογραφική αποτύπωση, όπως ακριβώς αυτή ζητήθηκε
από το ΓΕΑ, για την παραχώρηση των εξής εκτάσεων. Μιας έκτασης σαράντα στρεµµάτων, περίπου, στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του αεροδροµίου από την πλευρά της πόλης, για την
ανάπτυξη των αναγκαίων εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων του
αεροδροµίου, καθώς επίσης και διακοσίων ογδόντα τετραγωνικών µέτρων, περίπου, πλησίον της 106 Στρατιωτικής Μονάδας,
για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων γενικής αεροπορίας.
Τέλος, κύριε Βουλευτά, για την τρέχουσα πλέον τουριστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από το ΓΕΑ επτά θέσεις στάθµευσης
αεροσκαφών, που βρίσκονται στο δάπεδο στάθµευσης αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας.
Σχετικά, τώρα, µε τον εξοπλισµό του συστήµατος CUTE, το λεγόµενο Common Used Terminal Equipment, που καλύπτει µηχανογραφικά τις διαδικασίες αναχώρησης επιβατών και αποσκευών
όλων των αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρετούν τον αερολιµένα, για την άρτια λειτουργία του συστήµατος έχει ήδη ληφθεί
µέριµνα για την επισκευή και συντήρηση του υφιστάµενου εξοπλισµού, µέσω σχετικής σύµβασης, η οποία, µετά από διεξαχθέντα διαγωνισµό, προβλέπεται να υπογραφεί το αµέσως
προσεχές χρονικό διάστηµα.
Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυριά Υπουργέ, θα σας στεναχωρήσω, διότι οι απαντήσεις σας δείχνουν το µέγεθος της
άγνοιας, της ανεπάρκειας αλλά και της ιδεοληψίας σας κι όχι
εσάς προσωπικά, ιδιαιτέρως του Υπουργού σας.
Δεν µας είπατε τίποτα που να έχετε κάνει εσείς ως Κυβέρνηση.
Απεναντίας, µας περιγράψατε ενέργειες που έχουν ξεκινήσει δυο
χρόνια πριν και που είναι όλες στο συρτάρι. Είναι πολύ καλός ο
αγαπητός κ. Σπίρτζης στο να έχει τον Άρη Βελουχιώτη στο γραφείο του και να τον εµπνέει και να σας εµπνέει στο Υπουργείο
αλλά δυστυχώς έχετε καθυστερήσει σε όλα κι έχετε διαλύσει τα
πάντα.
Σας δίνουµε έτοιµες λύσεις. Σας προτείνουµε απλές λύσεις
και µε µικρό κόστος. Είναι λύσεις οι οποίες στηρίζονται και από
την Περιφέρεια Κρήτης και από τον Δήµο Ηρακλείου και από το
σύνολο των Ηρακλειωτών Κρητών Βουλευτών αλλά και από τους
φορείς του τουρισµού της Κρήτης. Είναι λύσεις που θα εξοικονοµήσουν χρήµατα και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του αεροδροµίου.
Ακόµα κι αυτό, όµως, φαντάζει δύσκολο για την Κυβέρνησή
σας, ακόµα και το απλό να ανάγεται σε µείζον και τελικά να τα
κάνετε θάλασσα. Σήµερα το αεροδρόµιο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», αντί να είναι έτοιµο να υποδεχθεί τους χιλιάδες τουρίστες
και επισκέπτες, έχει σοβαρές ελλείψεις σε βασικότατα ζητήµατα.
Όµως παρά την ιδιαίτερη σηµασία του αεροδροµίου και την
τουριστική οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου
και της Κρήτης γενικότερα, εσείς κυρία Υπουργέ, -µαζί φυσικά
µε τον Προϊστάµενό σας, παρών-απών κ. Σπίρτζη- αφήνετε τις
ελλείψεις να αυξάνονται και τα προβλήµατα να συσσωρεύονται.
Είχαµε κάνει την ίδια συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, πέρυσι στις
18 Ιουλίου –αξέχαστα θυµάµαι- και τότε µας κατηγορήσατε κι
εµένα προσωπικά ότι παραλάβατε χάος, τη γνωστή «καραµέλα».
Φέτος, όµως, ποιος φταίει; Ακόµα δεν έχετε βρει τον βηµατισµό
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σας;
Αν δεν είχατε επιµείνει στις εµµονές και τις ιδεοληψίες σας,
θα είχε προχωρήσει ο διαγωνισµός για το αεροδρόµιο στο Καστέλι. Έχετε καθυστερήσει δύο χρόνια για να ικανοποιήσετε τις
εσωτερικές σας αναζητήσεις κι αυτό αφορά ιδιαιτέρως τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθυστερήσατε την αξιοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων ένα και πλέον χρόνο παρακαλώ. Τελικά
στα τέλη του 2016 ολοκληρώνεται η διαδικασία παραχώρησης.
Σας πήρε έναν χρόνο, κύριε Κοντονή, -επειδή βιαστήκατε- για να
λύσετε τα θέµατα του πόνου και της ψυχής σας και να σκουπίσετε τα δάκρυά σας.
Το ίδιο κάνατε και µε τον δρόµο Ηράκλειο – Μεσσαρά, το ίδιο
κάνατε και µε τον δρόµο Πάνορµο – Εξάντη, το ίδιο και µε δεκάδες άλλα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία θα είναι αντικείµενο άλλης παρέµβασης. Μη νοµίζετε ότι θα ξεφύγετε από τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Είστε η επιτοµή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, κυρία Υπουργέ, της ανευθυνότητας, βεβαίως. Απλά αργήσατε να το δεχθείτε
και ντρέπεστε να το πείτε. Κι αυτό είναι η µήτρα της κυβερνητικής ανεπάρκειας συνολικά. Αυτή η άρνησή σας κοστίζει ακριβά
στον ελληνικό λαό. Κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, διότι έχει κόστος
διοικητικό, έχει κόστος οικονοµικό, έχει κόστος στην ποιότητα
ζωής των πολιτών και των επισκεπτών, έχει κόστος εθνικό.
Και για να τελειώνουµε, είναι καιρός να φύγετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χρυσοβελώνη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Βουλευτά, µε όλον τον σεβασµό που
τρέφω στο πρόσωπό σας, φαίνεται ότι δεν ακούσατε τι είπα στην
πρωτολογία µου, προφανώς γιατί τη δευτερολογία την είχατε
ήδη προετοιµάσει, γιατί σας είδα ότι την αναγνώσατε. Αλλά εν
πάση περιπτώσει θα έπρεπε να φροντίσετε, τουλάχιστον, να την
προσαρµόσετε στη δική µου πρωτολογία.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σας άκουσα πάρα πολύ καλά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εν πάση περιπτώσει να γνωρίζετε κάτι,
κύριε Βουλευτά, µετά απ’ όλα αυτά, ότι ο σχεδιασµός των αναγκαίων παρεµβάσεων και κατ’ επέκταση και η σταδιακή υλοποίηση, έτσι ώστε να λειτουργεί άρτια το συγκεκριµένο αεροδρόµιο,
το «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», το οποίο πρέπει και να λειτουργεί άρτια, γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο και στη λογική, παρά τα όσα είπατε
στην τοποθέτησή σας, ότι σε µία εξαετία ακριβώς από σήµερα
που µιλάµε θα λειτουργεί ο νέος διεθνής αερολιµένας στο Καστέλι της Κρήτης, ένα έργο το οποίο θα είναι απολύτως υπερσύγχρονο, προδιαγραφών όπως, κύριε Βουλευτά, αρµόζει αναµφισβήτητα στην Κρήτη και στους κατοίκους της. Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, της κατασκευής του συγκεκριµένου αεροδροµίου
στο Καστέλι, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει και µεταφορά του
όποιου εξοπλισµού.
Εν όψει, λοιπόν, αυτού του δεδοµένου, αυτού του σχεδιασµού
καταλαβαίνετε, βάσει της κοινής λογικής, αλλά σταθµίζοντας και
τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα
µας, ότι ο όποιος σχεδιασµός αφορά το αεροδρόµιο «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» επιβάλλεται να γίνεται µε φειδώ και να γίνεται και πάρα
πολύ προσεκτικά κάτι το οποίο εσείς δεν φροντίζατε να πράττετε
όσο ήσασταν Κυβέρνηση. Αυτό έχω να πω. Μην προτρέχετε, λοιπόν. Η Κυβέρνηση γνωρίζει, µεριµνά και ενεργεί µε πρόγραµµα,
µε σχέδιο, συντονισµένα πάντοτε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία την οποία διάγει αυτήν τη στιγµή η
χώρα µας, κάτι το οποίο εσείς όσο ήσασταν κυβέρνηση δεν το
πράττατε.
Ευχαριστώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Επί της ουσίας δεν απαντήσατε
κάτι.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Να µάθετε να ακούτε τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Χρυσοβελώνη.
Μην αντιδικείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εισερχόµαστε στη δεύτερη µε αριθµό 1106/12-11-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραµονή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης.
Θα απαντήσει η κ. Χρυσοβελώνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, για να συνδέσουµε και µε το προηγούµενο
θέµα, χρειάζεται να συνεργαστείτε τουλάχιστον µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους φορείς του νησιού για να είναι το
αεροδρόµιο όχι µόνο ασφαλές,- που πιστεύω ότι δεν υπάρχει αµφιβολία ότι γι’ αυτό νοιάζεστε- αλλά να είναι και ανάλογο των
απαιτήσεων της µεγάλης κίνησης που συµφωνήσατε προηγουµένως ότι εξυπηρετεί.
Μακάρι να είστε η τυχερή Υπουργός -γιατί άλλοι πέντε πριν
από εσάς το έχουν εξαγγείλει- που θα έχει αποτέλεσµα ο διαγωνισµός ο οποίος είναι για τις 6 Μάη, απ’ ό,τι ξέρω, για το διεθνές
αεροδρόµιο. Σε καµµιά περίπτωση, όµως, δεν πρέπει να αναβάλλονται οι απαραίτητες συντηρήσεις και εξοπλισµοί για την ασφάλεια του αεροδροµίου στο όνοµα της µετά από έξι χρόνια µεταφοράς.
Έχουµε ένα θέµα σήµερα για συζήτηση, το οποίο και αυτό έχει
απασχολήσει την Ολοµέλεια και την ελληνική Κυβέρνηση πάρα
πολλά χρόνια. Μέτρησα περίπου κοντά στις εκατό ερωτήσεις στο
Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέµα του
ENISA. Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των
Επικοινωνιών και των Πληροφοριών, ο οποίος αποφασίστηκε το
2004 να γίνει στη χώρα µας και να εδρεύει στο Ηράκλειο της
Κρήτης σε συνδυασµό µε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας που υπάρχει εκεί.
Υπήρχαν προϋποθέσεις. Οι ερωτήσεις τόσα χρόνια αφορούσαν αυτές τις προϋποθέσεις ουσιαστικά, για να µην ευοδωθούν
οι προσπάθειες κάποιων και από την Ευρώπη που ήθελαν να πάρουν τον οργανισµό από την Ελλάδα από την πρώτη ηµέρα.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε ότι σταδιακά εκπληρώθηκαν
όλες οι υποχρεώσεις. Μέχρι και κτήριο, τώρα που µιλάµε, τεσσεράµισι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα περίπου έχει γίνει στο Ηράκλειο, υπερσύγχρονο για την εγκατάσταση του οργανισµού. Τα
ζητήµατα του Ευρωπαϊκού Σχολείου, όπως είπε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως, έχουν λυθεί.
Έχει υπάρξει δικαστική απόφαση στις 29 Νοεµβρίου 2011 από
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την αιτίαση που προέβαλε ο εκτελεστικός –παρακαλώ!- διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι
δεν υπάρχουν επικοινωνίες και όλα τα σχετικά, η οποία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα. Όλες οι κυβερνήσεις είχαν δείξει
καλή διάθεση στις απαιτήσεις και του εκτελεστικού διευθυντή
αλλά και κάποιων Ευρωπαίων να υπάρχει συνεργασία. Όµως, δυστυχώς, αυτή η καλή διάθεση έγινε αντικείµενο εκµετάλλευσης.
Δηλαδή το 2011 υπήρχε µια συναίνεση, να δηµιουργηθεί ένας
χώρος εδώ για συναντήσεις απλά και µόνο, χωρίς µόνιµη στελέχωση. Το έλεγε ρητά η κοινή συµφωνία. Στη συνέχεια, µε άλλον
Υπουργό, αυτό άλλαξε και από γραφείο συναντήσεων έγινε υποκατάστηµα µε µερική στελέχωση. Σήµερα φτάνουµε στο σηµείο,
κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, να λέµε. Ε, µα τι, στο Ηράκλειο θα
είναι τώρα η έδρα, αφού εδώ είναι ο περισσότερος κόσµος!
Αυτό, λοιπόν, ήταν µια µεθοδευµένη σταδιακή αποµάκρυνση
της έδρας του οργανισµού από την Κρήτη, από το Ηράκλειο
αλλά δεν σταµατούν εκεί, διότι αυτοί έχουν σκοπό να τον πάρουν
και από την Ελλάδα.
Έτσι, λοιπόν, µε την ερώτησή µου θα ήθελα να πληροφορηθώ,
εάν το αρµόδιο Υπουργείο που είναι το δικό σας, πέρα από το
ότι υπάρχει συναρµοδιότητα στα επιµέρους θέµατα µε το Παιδείας, έχει κάποιον σχεδιασµό, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις βλέποντας αυτή την επιδίωξη που υπάρχει από δυο-τρεις πλευρές- να ενισχύσει την έδρα, να επαναφέρει τα πράγµατα τουλάχιστον ως προς την τελευταία συµφωνία, η οποία έλεγε να υπάρχει γραφείο συναντήσεων, άντε και υποκατάστηµα και κάποιες
συνεργασίες που χρειάζονται στην Αθήνα, αλλά η έδρα και η
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καρδιά του οργανισµού να είναι στο Ηράκλειο από τη στιγµή που
ολοκληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες ετίθεντο. Επίσης και εµείς από την Κρήτη αυτό ζητάµε, γιατί ούτε η Αθήνα θα
καταφέρει, εάν υπάρξει αυτή η τελευταία υποχώρηση, να κρατήσει τον οργανισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστώ.
Η κυρία Υπουργός έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Βουλευτά, εφόσον ξεκινήσατε την
τοποθέτησή σας σε συνάρτηση µε την προηγούµενη απάντηση
και ερώτηση, θέλω να σας πω ότι σαφέστατα η Κυβέρνηση µεριµνά, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόµιο «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», έχοντας βεβαίως πάντοτε ως στόχευση το νέο
αεροδρόµιο το οποίο θα γίνει στο Καστέλι εντός έξι ετών από
σήµερα που µιλάµε.
Τώρα επί της προκειµένης ερωτήσεως, κατ’ αρχάς θέλω να
σας ευχαριστήσω για την ερώτηση την οποία υποβάλατε. Είναι
πραγµατικά πάρα πολύ σηµαντικό το θέµα το οποίο θίγετε µε την
ερώτησή σας. Απλώς, θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι από τα
τρία ζητήµατα τα οποία θέτετε στην ερώτησή σας, που τιτλοφορούνται µε στοιχεία α’, β’ και γ’, εγώ θα σας απαντήσω µόνο στο
πρώτο, το τιτλοφορούµενο µε στοιχείο α’, που αναφέρεται στο
χωροταξικό πρόβληµα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου,
γιατί αυτό άπτεται των αρµοδιοτήτων του δικού µας Υπουργείου.
Επ’ αυτού, λοιπόν, σας επισηµαίνω τα εξής, τα οποία θα δώσουν και την απάντηση στα τελικά σας δύο ερωτήµατα.
Η λειτουργία, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο
για τη δυνατότητα φοίτησης παιδιών των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών,
του λεγόµενου ENISA, ήταν µια από τις βασικές υποχρεώσεις
που είχε αναλάβει η χώρα µας ως φιλοξενούσα χώρα. Αυτό το
σχολείο που εγκαταστάθηκε, όπως ενδεχοµένως γνωρίζετε και
εσείς, εξαρχής σε νεόδµητο κτήριο έτυχε των δύο πρώτων πιστοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά υπήρξε η υπόδειξη ότι η επόµενη πιστοποίηση από την πλευρά της επιτροπής,
θα ήταν καλύτερο να πραγµατοποιηθεί σε νέες εγκαταστάσεις
και µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα ευρωπαϊκό σχολείο.
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης, λοιπόν, παραχώρησε ένα κατάλληλο
οικόπεδο εντός του ευρύτερου χώρου των εγκαταστάσεών του
και πλησίον των εγκαταστάσεων του ENISA, ενώ ολοκληρώθηκε
και η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης γης, όπως επίσης και
έγιναν σχετικές ενέργειες από τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»,
προκειµένου να υπάρχει ετοιµότητα για την άµεση εκπόνηση,
κύριε Βουλευτά, µελέτης και διαθεσιµότητας κονδυλίων για την
κατασκευή του συγκεκριµένου σχολείου.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα αυτό η ανέγερση του κτηρίου
όπως επίσης ενδεχοµένως γνωρίζετε, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι Σεπτέµβριο του 2013, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ενδεχοµένως για αυτό εσείς να µπορείτε να µας πείτε περισσότερα
πράγµατα, µε δεδοµένο ότι, όπως όλοι γνωρίζουµε, µετείχατε
και στην κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα και κατόπιν διαρκούς επαφής µε τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». και βασικά βεβαίως µε τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο αυτής, πληροφορηθήκαµε ότι ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε η προµελέτη των αρχιτεκτονικών σχεδίων και
ότι ξεκινάει η µελέτη εφαρµογής, που υπολογίζεται να είναι
έτοιµη µέσα στον τρέχοντα χρόνο 2016. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δηµοπράτηση του έργου µε χρονοδιάγραµµα εφαρµογής το 2018.
Όµως, στο µεταξύ, λόγω των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν στο κτήριο, όπου στεγάζεται σήµερα το Ευρωπαϊκό Σχολείο,
έχει αποφασιστεί η µετεγκατάσταση αυτού σε κτήριο του Πανεπιστηµίου Κρήτης και προς τον σκοπό αυτό µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους θα γίνει η δηµοπράτηση των έργων παρεµβάσεων για τη διαµόρφωση του κτηρίου αυτού, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Σχολείο αµέσως µετά τη διαπίστωση της λειτουργικότητας του κτηρίου να µεταφερθεί εκεί το ταχύτερο δυνατό.
Σταµατώ εδώ και στη δευτερολογία µου θα ολοκληρώσω τα
ερωτήµατα που θέτετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
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Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προφανώς η Υπουργός παρεννόησε, γιατί δεν διάβασε τα ερωτήµατα αλλά θέλω να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, µια δυσλειτουργία που ίσως αντιµετωπιστεί µε την τροποποίηση του Κανονισµού.
Υπήρχε η πρόθεση -και για πρώτη φορά ίσως η συνεννόησηνα συζητηθεί αυτή η ερώτηση από κοινού σε µια επόµενη µέρα,
λόγω του ότι δεν µπορούσε να είναι παρών τη Δευτέρα ή και σήµερα λόγω της απεργίας ο κ. Δανέλλης, που είχε υποβάλει για
το ίδιο θέµα ερώτηση. Δεν έγινε κατορθωτό λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Το Υπουργείο είχε συµφωνήσει και ίσως
πρέπει να το δούµε.
Επίσης σήµερα συζητήθηκε για το ίδιο θέµα µε το συναρµόδιο
Υπουργείο Παιδείας και αυτά τα οποία είπε η κυρία Υπουργός
τώρα για το Ευρωπαϊκό Σχολείο, έχουν απαντηθεί στην προηγούµενη συζήτηση. Εγώ ρωτάω άλλο πράγµα µε το δεύτερο σκέλος
της ερώτησης που φέρνω ως επίκαιρη, που είναι ποιες είναι οι
ενέργειες του αρµόδιου Υπουργείου -το αρµόδιο Υπουργείο είναι
το Υποδοµών µε το σκέλος του ως προς τις επικοινωνίες- για τη
λειτουργία του ENISA στην Ελλάδα και όχι τα θέµατα χωροταξίας, που µπορεί να είναι αρµοδιότητα της κυρίας Υπουργού
αλλά δεν είναι το θέµα το οποίο ρωτάω εγώ για το χωροταξικό.
Εγώ ρωτάω το Υποδοµών, Μεταφορών, Επικοινωνιών, όπως
και να λέγεται, που είναι αρµόδιο να διαπραγµατεύεται µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρµόδιες διευθύνσεις, την ευρωπαϊκή
επιτροπή για το θέµα του ENISA, τι θα κάνει σε σχέση µε την
έδρα του ENISA στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το ερώτηµα.
Οι προϋποθέσεις, όπως και εσείς είπατε, σιγά-σιγά έχουν εκπληρωθεί όλες και για το Ευρωπαϊκό Σχολείο και για το κτήριο
και για τις επικοινωνίες, τις µεταφορές και ρωτάµε το εξής. Θα
συνεχίσετε και εσείς την τακτική των προηγούµενων Υπουργών,
που σας είπα ότι από το 2011 ξεκίνησαν να δείχνουν καλή διάθεση στις υποτιθέµενες αγαθές τότε προτάσεις των εκτελεστικών διευθυντών και άλλων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υπάρχουν γραφεία στην αρχή συναντήσεων στην
Αθήνα και µετά υποκατάστηµα και τώρα θέλουν να πάρουν την
έδρα;
Αυτό σας ρωτώ, εάν υπάρχει κάποιος σχεδιασµός ή αν θα
υπάρξει σε επόµενο στάδιο. Δεν είναι ανάγκη να µου απαντήσετε
σήµερα ότι υπάρχει. Μπορεί και να µην υπάρχει και να το δείτε
στο επόµενο διάστηµα. Εξάλλου, αναλάβατε πρόσφατα τα καθήκοντά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Βουλευτά, έχετε δίκιο σε αυτό που
είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας -µε δεδοµένο ότι έχει
υποβάλει µια, αν θέλετε, πιο γενικότερη ερώτηση ο κ. Δανέλληςότι θα ήταν καλό και πιο εύκολο να απαντηθούν και οι δυο ερωτήσεις ταυτόχρονα, για να υπάρχει και µια σφαιρική απάντηση.
Εν πάση περιπτώσει, αν και το δικό µας Υπουργείο ήταν πρόθυµο προς την κατεύθυνση αυτή, δεν ξέρω τι συνέβη και δεν
µπόρεσε να υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει θα ακούσετε και
την απάντηση, την οποία θα δώσω στις 19 Απριλίου που έχω προγραµµατίσει να έρθω να απαντήσω.
Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησης…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφού δεν µας απαντάτε, θα σας
καταθέσω επίκαιρη σήµερα και θα µου απαντήσετε µετά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Να µας καταθέσετε.
Σε κάθε περίπτωση όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής
µου, το Υπουργείο µας θα έρχεται πάντα. Να ξέρετε ότι το δικό
µας το Υπουργείο στοχεύει να απαντά στις ερωτήσεις αλλά βεβαίως χρειάζεται και η κατάλληλη προετοιµασία, έτσι ώστε η
απάντηση που θα δίνεται στις ερωτήσεις να είναι σαφής.
Όσον αφορά την απάντηση που σας έδωσα στην πρωτολογία
µου, σας ανέφερα τα τρία ζητήµατα που θέτετε. Το πρώτο, λοιπόν, αφορούσε στο χωροταξικό πρόβληµα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. Επ’ αυτού, λοιπόν, νοµίζω ότι σας έχω απαντή-
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σει.
Τώρα για την Κυβέρνηση, εφόσον εσείς ρωτήσατε ποια είναι
η στόχευση και της Κυβέρνησης και του δικού µας του Υπουργείου, θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι για την Κυβέρνηση και για το
Υπουργείο µας, το αρµόδιο και επισπεύδον για θέµατα Ευρωπαϊκού Οργανισµού,- για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών,- το ζήτηµα της παραµονής του ENISA στη χώρα µας έχει
πραγµατικά πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Θα σας πω, λοιπόν, ότι
έχει µέγιστη σηµασία για εµάς.
Θα συµφωνήσω, επίσης, στην παρατήρηση που διατυπώνετε
εσείς ο ίδιος στην ερώτηση την οποίαν έχετε απευθύνει προς το
Υπουργείο µας, ότι η παρουσία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού,
όπως είναι ο ENISA, µόνο θετικά µπορεί να προσφέρει, τόσο
στην Κρήτη όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά, λοιπόν, την επιτυχή έκβαση της οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών -και αναφέροµαι στην οδηγία NIS- διαφαίνεται πλέον
ενδυνάµωση του οργανισµού µε λειτουργική παρακολούθηση.
Εποµένως και µε ορίζοντα πάντοτε την αξιολόγηση του 2017,
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι µέληµα της δικής µας Κυβέρνησης
είναι να αγωνιστεί και να διεκδικήσει να διατηρηθεί η µονιµότητα
της έδρας του ENISA στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 738/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή “φιλέτο” µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή µεταχείριση.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Αλεξιάδης.
Παρακαλώ, κύριε Λαγέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγο χρονικό διάστηµα διαβάσαµε σε µια εφηµερίδα
-και επειδή υπήρξε µια έκρηξη εκεί πέρα κάποιου εκρηκτικού µηχανισµού έξω από κάποιο κτήριο στην οδό Ακαδηµίας- για την
ύπαρξη -και το διαβάσαµε στην εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»- κάποιου οικοδοµικού συνεταιρισµού Βουλευτών.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είχα διαβάσει τότε
και ψάξαµε να βρούµε στη Χρυσή Αυγή τι είναι αυτός ο οικοδοµικός συνεταιρισµός Βουλευτών, γιατί κάτι δεν µας πήγαινε πολύ
καλά στο αυτί.
Διαπιστώσαµε, λοιπόν, ότι έχει δηµιουργηθεί µια επιχείρηση,
η οποία λειτουργεί και πραγµατοποιεί εµπορική δραστηριότητα
µε ακίνητα που διαθέτει και εκµεταλλεύεται τελείως παράνοµα.
Ψάξαµε να βρούµε σε ποια περιοχή είναι αυτό και πού ακριβώς γίνεται. Τελικά, µάθαµε στη Χρυσή Αυγή ότι αυτή η έκταση
που λειτουργεί σαν κράτος εν κράτει -και θα εξηγήσω στην πορεία γιατί το λέω αυτό το πράγµα- είναι η γνωστή περιοχή της
Πολιτείας στην Κηφισιά.
Είναι, λοιπόν, µια περιοχή, στην οποία τις αρχές της δεκαετίας
του ’50 απ’ ό,τι µάθαµε, µε υπογραφή τότε του Κωνσταντίνου Καραµανλή και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των υπολοίπων -γιατί
ένας από αυτούς που πήγε να αγοράσει και κοµµάτι από αυτή
την έκταση «φιλέτο» ήταν και ο ιδεολογικός εχθρός του Καραµανλή, ο Ηλίας Ηλιού- πήγαν όλοι αυτοί και έστησαν αυτή την
επιχείρηση που ονοµατίσαµε και πάλι. Ουσιαστικά έχει καταπατηθεί από τους Έλληνες πολίτες.
Αυτή την περιοχή την έχουν πάρει, κύριε Υπουργέ, και την εκµεταλλεύονται όπως θέλουν. Εµείς δεν το γνωρίζαµε αυτό το
πράγµα, το µάθαµε τελείως συµπωµατικά. Η µία ερώτηση που
θέλω να σας απευθύνω, είναι εάν εσείς γνωρίζατε την ύπαρξη
αυτού του συνεταιρισµού και αν ναι, τι έχετε κάνει για αυτά τα
παράλογα τα οποία συµβαίνουν.
Επίσης να αναφέρουµε µερικά ονόµατα από αυτούς οι οποίοι
είναι στον οικοδοµικό αυτόν συνεταιρισµό και απολαµβάνουν τα
προνόµιά του. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και ο αδελφός
του Αχιλλέας, ο Κάρολος Παπούλιας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Απόστολος Κακλαµάνης, ο Αντώνης Σαµαράς, ο Γιώργος Σουφλιάς, ο Νίκος Παπανδρέου, ο
Σήφης Βαλυράκης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Αναστάσιος
Νεράντζης, ο Ιωάννης Τραγάκης και πολλοί πολλοί ακόµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπα, λοιπόν, ότι είναι κράτος εν κράτει, γιατί είδαµε ότι είναι
η περιοχή της Πολιτείας και τα µαγαζιά που υπάρχουν εκεί σε
µία έκταση τουλάχιστον σαράντα στρεµµάτων, αυτοί οι άνθρωποι τα εκµεταλλεύονται, τα νοικιάζουν και κανείς δεν ξέρει µε
ποιες διαδικασίες. Μάλιστα, εκεί ανήκει και το γνωστό σε άλλους
–εγώ το έχω ακούσει µόνο φυσικά- «POLITIA TENNIS CLUB».
Αυτά τα χρήµατα δεν ξέρει κανείς πού πηγαίνουν, τι γίνεται και
πώς διαχειρίζονται.
Μάλιστα, έχουµε µάθει –δεν ξέρουµε κατά πόσον αυτό αληθεύει- ότι το αποθεµατικό του συνεταιρισµού ανέρχεται στο
ύψος των 2.000.000 ευρώ περίπου. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία.
Επίσης, θα ήθελα να σας καταθέσω και την εξής ερώτηση,
κύριε Υπουργέ, και να µου απαντήσετε σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συντοµεύετε λίγο, κύριε
Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα είναι κυρίως ηθικό αλλά είναι και νοµικό. Θα ήθελα
να µου πείτε: Στο π.δ93/1987 υπήρχε το άρθρο 13, σύµφωνα µε
το οποίο ο Υπουργός µπορούσε να αποφασίσει τη διάλυση του
συνεταιρισµού, όταν ο συνεταιρισµός εκτρέπεται από τον σκοπό
του, όπως έχει γίνει καταφανέστατα µε το συγκεκριµένο συνεταιρισµό. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε µε το ν.4280-08-2014 εν
µέσω µνηµονίου.
Εµείς θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε ως Χρυσή Αυγή: Θα επαναφέρετε το συγκεκριµένο νόµο; Θα καταργήσετε αυτόν τον
απαράδεκτο συνεταιρισµό –και όποιον άλλο λειτουργεί κατ’
αυτόν τον τρόπο- που έχει γίνει; Επίσης, θα απαιτηθεί να γυρίσουν πίσω τα έσοδα τόσων χρόνων, αυτά που έχουν υπάρξει σε
διάφορες µυστήριες τσέπες; Επίσης, να ζητήσετε διαχειριστικό,
οικονοµικό και νοµικό έλεγχο για όλα αυτά τα σκάνδαλα που
έχουν συµβεί. Και να ζητήσετε οι κοινόχρηστοι χώροι να επιστραφούν στους κατοίκους, στους οποίους ανήκουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον
λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, µε απόλυτο σεβασµό
στον ρόλο του Κοινοβουλίου και χωρίς να αποδέχοµαι τα όσα είπατε, τα οποία δεν είναι της αρµοδιότητάς µου -γιατί πολλά από
αυτά που θίξατε δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών- θέλω να σας πω ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλο
Υπουργείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εσείς θα µου απαντήσετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ θα σας απαντήσω σε ό,τι αφορά τα θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα σας καταθέσω στα Πρακτικά τα τρία
έγγραφα που έχω από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και θα σας
δώσω απαντήσεις στα θέµατα που έχουν σχέση µε το Υπουργείο
Οικονοµικών. Υπάρχουν και θέµατα που θίγετε τα οποία είναι αρµοδιότητα άλλων Υπουργών και πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλα
Υπουργεία.
Πρώτα από όλα, σε ό,τι αφορά το θέµα των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Βουλευτών η «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ως προς τη φορολογία κατοχής ακινήτων αντιµετωπίζεται σε κάθε περίπτωση όπως και τα λοιπά κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, είναι υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων και καταβολής ΕΝΦΙΑ και δεν υπάρχει ειδική
πρόβλεψη για ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το δεύτερο σηµείο του ερωτήµατός σας,
δεν υπάρχει καµµία ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση. Θα πληρώσουν –και πληρώνουν- αυτά που είναι υποχρεωµένοι. Γενικά,
το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει καµµία διάθεση για ευνοϊκή
µεταχείριση σε οποιονδήποτε. Πρέπει να πληρώνουν όλοι τις
υποχρεώσεις τους, πολύ περισσότερο οι φορείς της πολιτείας,
που πρέπει µε το παράδειγµά µας να δίνουµε την κατεύθυνση
στους πολίτες.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέµα το ποιοι είναι µέλη, η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών
αναφέρει ότι δεν έχουµε εικόνα του ποιοι είναι µέλη. Παρ’ όλα
αυτά, έχει απευθυνθεί στον συνεταιρισµό και έχει ζητήσει τον
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αναλυτικό κατάλογο των ιδιοκτητών, πρώην και νυν Βουλευτών.
Μόλις έχουµε τα στοιχεία αυτά θα σας τα διαβιβάσουµε. Βεβαίως, από µία πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, βλέπω ότι
όλα αυτά τα στοιχεία είναι εκεί και µπορείτε να έχετε εικόνα. Σε
ό,τι αφορά όµως τα µέλη, εµείς δεν έχουµε στοιχεία στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Τέλος, σε σχέση µε το δηµόσιο κτήµα, εγώ δεν έχω καµµία
σχέση µε την περιοχή και δεν έχω εικόνα για το «POLITIA TENNIS
CLUB». Μένω στη Νίκαια. Δεν έχω εικόνα της περιοχής για το αν
είναι δηµόσιο κτήµα ή όχι. Από τον έλεγχο όµως που έγινε στο
αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας, προκύπτει
µε σαφήνεια ότι δεν υπάρχει γνωστό καταγεγραµµένο δηµόσιο
κτήµα στη θέση που βρίσκεται το «POLITIA TENNS CLUB».
Αυτές, λοιπόν, είναι οι απαντήσεις των υπηρεσιών. Αυτά είναι
τα θέµατα, στα οποία µπορώ να απαντήσω. Τα υπόλοιπα θέµατα
για τους συνεταιρισµούς, τα θέµατα των ελέγχων και τα λοιπά,
είναι αρµοδιότητα άλλων Υπουργείων. Πρέπει να απευθυνθείτε
εκεί για να σας απαντήσουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λαγέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε. Προσπαθήσατε να πείτε αυτά που είναι στην
αρµοδιότητά σας. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχουν τροµερά ζητήµατα ηθικής τάξης. Εδώ υπάρχουν ζητήµατα στα οποία οι Έλληνες Βουλευτές εκµεταλλεύονται προνόµια τροµερά, αδιανόητα και ειδικά σε µία συγκυρία σαν τη σηµερινή που ο Έλληνας
πολίτης πένεται. Αυτό από µόνο του ηθικά είναι κατάπτυστο. Βέβαια, οι προηγούµενες κυβερνήσεις και αυτές που είναι εδώ
πέρα τώρα πάνω, δεν έχουν κανέναν σεβασµό στον Έλληνα πολίτη και αυτό φαίνεται ολοκάθαρα.
Αυτό που θέλουµε να κάνουµε εµείς ως Χρυσή Αυγή είναι να
αναδείξουµε κάποια ζητήµατα που υπάρχουν. Σας είπα προηγουµένως και θα το συνεχίσω τώρα, ότι η Πολιτεία, που όλοι τη γνωρίζαµε σαν όνοµα, αλλά δεν ξέραµε ότι είναι ένα γαλατικό χωριό
στην ουσία και λειτουργεί αυτόνοµα, είναι κράτος εν κράτει. Και
έχουµε φτάσει στο επαίσχυντο σηµείο σ’ αυτό το τµήµα, σ’ αυτόν
τον οικισµό, πείτε το όπως θέλετε, το νερό, το δηµόσιο αγαθό,
να το διαχειρίζεται αυτός ο συνεταιρισµός. Δεν έχει δικαίωµα η
ΕΥΔΑΠ εκεί να επέµβει. Αυτό το καταγγέλλουµε. Είναι τροµακτικό και είναι αδιανόητο. Και να σας τονίσουµε ότι µε αυτά τα
στοιχεία που βρήκαµε και εµείς, τα έσοδα από την πώληση του
νερού µόνο, είναι γύρω στις 170.000 ευρώ κάθε χρόνο.
Αλλά πείτε µου αλήθεια, ως Υπουργός, ως Πρόεδρος της Βουλής, ως Βουλευτές εδώ που το ακούτε όλο αυτό το πράγµα, πώς
κρίνετε σε έναν οικισµό της Ελλάδος τη διαχείριση δηµοσίου
αγαθού, του νερού µας, να την έχει ο οικοδοµικός συνεταιρισµός
Βουλευτών. Μιλάµε για µία αλητεία, µιλάµε για µία ντροπή που
πιάνει όλη αυτήν εδώ πέρα την Αίθουσα, γιατί είναι πολλοί οι
Βουλευτές που δεν το ξέραµε και συµφωνώ ότι και σίγουρα θα
υπάρχουν και σε άλλες παρατάξεις αλλά τώρα που το µαθαίνουµε πρέπει αυτά τα πράγµατα να τελειώσουν. Είναι αδιανόητο
σας λέω και πάλι, αυτοί να λειτουργούν σαν κράτος εν κράτει.
Επίσης, να τονίσω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού του οικοδοµικού συνεταιρισµού, µέλη µπορούν να γίνουν όχι
µόνο οι Βουλευτές αλλά και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού. Δηλαδή, µιλάµε για εγγόνια, δισέγγονα, ανίψια και πάει λέγοντας. Μιλάµε για τη ντροπή!
Και θα τονίσουµε και κάτι άλλο. Τα εκάστοτε ρυµοτοµικά σχέδια που έχουν γίνει από το 1954 και µετά, γιατί από τότε είναι
αυτό το σκάνδαλο, αυτό το αίσχος, εκδίδονταν για τη διαµόρφωση της περιοχής και συντάσσονταν από τον ίδιο το συνεταιρισµό και υπογράφονταν χωρίς κανέναν έλεγχο από τους
αρµόδιους Υπουργούς. Γι’ αυτό υπάρχει γνωµοδότηση που συντάχθηκε το 2010 από τριµελή επιτροπή δικηγόρων, που ορίστηκε
µετά από απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά
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όλα υπάρχουν, τα έχουν βάλει στην άκρη και οι επαίσχυντοι, οι
ελεεινοί αυτοί τύποι συνεχίζουν αυτήν τη διαδικασία.
Απαιτούµε σήµερα ως Χρυσή Αυγή από την Κυβέρνηση να
δοθεί τέλος σε αυτό. Επαναλαµβάνω ότι απαιτούµε και πρέπει οι
κοινόχρηστοι χώροι να δοθούν όλοι πίσω στους Έλληνες πολίτες, εκεί που τους αξίζει και που τους αρµόζει.
Επίσης, οι εκτάσεις που έχουν αυτοί οι τύποι είναι γύρω στα
χίλια στρέµµατα στην περιοχή αυτή που συζητάµε και είναι γύρω
στις τεσσερεσίµισι χιλιάδες στην περιοχή Σκορπονερίου Βοιωτίας. Έχουν τεράστιες εκτάσεις γης. Φανταστείτε ότι µιλάµε µε
το φως του ηλίου, της ηµέρας, για µία περιοχή που την ξέρει όλη
η Ελλάδα. Φανταστείτε κι ας καταλάβει και ο Έλληνας πολίτης
τι άλλα «όργια» γίνονται εις βάρος του.
Επίσης, να τονίσουµε και κάτι τελευταίο, ότι τα µέλη που είναι
µέσα σ’ αυτόν τον συνεταιρισµό, πέραν των οικοπέδων και των
σπιτιών που παίρνουν και τα οποία είναι δικά τους χωρίς να έχουν
δώσει τίποτε στο ελληνικό δηµόσιο -νταηλίκι τα πήρανε- δέχονται
και δάνεια από τον συνεταιρισµό. Τα δάνεια, προφανώς, είναι
από αυτά που παίρνουν από τα ενοίκια, από τις διάφορες άλλες
δραστηριότητες που κάνουν; Δεν ξέρουµε. Εσείς είστε Υπουργός κι εσείς είστε Κυβέρνηση και πρέπει να το λύσετε. Είναι µείζον ζήτηµα. Έχει να κάνει µε ηθικά ζητήµατα και είναι ντροπή
που στην Ελλάδα σήµερα συµβαίνουν αυτά τα αίσχη. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να βρεθεί λύση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον
λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Βουλευτά, όπως είπα και στην πρωτοµιλία µου, θέτετε θέµατα στα οποία δεν µπορώ να απαντήσω. Έχουν
γενικότερο ενδιαφέρον αλλά πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλους
Υπουργούς, δεν µπορώ να σας απαντήσω εγώ. Δεν είναι της αρµοδιότητάς µου.
Σε ό,τι αφορά δύο ζητήµατα που είναι στα θέµατα της αρµοδιότητάς µου, πρώτα από όλα το θέµα της δηµόσιας περιουσίας.
Δεν υπάρχει περίπτωση το Υπουργείο Οικονοµικών να µην εξαντλήσει οποιαδήποτε δυνατότητα έχει για την κατοχύρωση, την
επανάκτηση ή την προάσπιση της δηµόσιας περιουσίας. Έχουν
γίνει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει περίπτωση εµείς να αφήσουµε το
πάρτι που βρήκαµε στο Υπουργείο Οικονοµικών να συνεχιστεί.
Και ήδη µε ενέργειες που έχουµε κάνει σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας και σε συνεργασία µε την
ΕΤΑΔ έχουµε στοχευµένες ενέργειες και συγκεκριµένο σχέδιο
για το τι θα κάνουµε για τη δηµόσια περιουσία.
Δυστυχώς, όµως, πάρα πολλά θέµατα έχουν ήδη λήξει νοµικά.
Δηλαδή έχουν γίνει τίτλοι µεταβίβασης, έχουν οριστικοποιηθεί.
Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε άλλο. Ανήκουν οι πολιτικές ευθύνες σε όσους έκαναν αυτά που έκαναν τα προηγούµενα χρόνια. Όµως, σε ό,τι αφορά τη δηµόσια περιουσία, όπως την παραλάβαµε, δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστούµε σε κανέναν.
Στα θέµατα φορολογίας εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι µε
αφορµή και την ερώτησή σας. Ούτε γαλατικά χωριά υπάρχουν
στην Ελλάδα σε θέµατα φορολογίας, λαθρεµπορίου και διαφθοράς ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το αποδείξαµε στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Δεν διστάζουµε να κάνουµε έλεγχο σε οποιονδήποτε και καταλαβαίνουµε από διάφορα δηµοσιεύµατα και επιθέσεις ποιους ενοχλούν αυτοί οι έλεγχοι που κάνουµε. Δεν
διστάζουµε να ανοίξουµε θέµατα που βρήκαµε στους «σκελετούς» του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν διστάζουµε να βγάλουµε υπουργικές αποφάσεις για λαθρεµπόριο καπνού και λαθρεµπόριο καυσίµων, τα οποία αράχνιαζαν τόσο καιρό σε νόµους
του Υπουργείου Οικονοµικών. Γαλατικά χωριά στα θέµατα φορολογίας και λαθρεµπορίου δεν υπάρχουν και όποιος έχει συγκεκριµένη καταγγελία, να την καταθέσει δηµόσια, ιδιωτικά ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και θα την ερευνήσουµε άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επιτρέψτε µου να υπάρξει
µία αλλαγή στη σειρά των ερωτήσεων, επειδή ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού έχει µία ιδιαίτερη δουλειά.
Γι’ αυτό προτείνω να προηγηθεί η πέµπτη µε αριθµό 727/1-42016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργίου Λαζαρίδη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα
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προβλήµατα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ορίστε, κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η επίκαιρη ερώτηση έρχεται εξ αναβολής, φυσικά όχι εξ
υπαιτιότητος του κυρίου Υπουργού.
Κύριε Υπουργέ, εάν κάναµε αυτή τη συζήτηση πριν από µερικά
χρόνια, θα ξεκινούσα λέγοντας ότι το ποτήρι ξεχείλισε. Τώρα,
όµως, µε τα τεκταινόµενα των τελευταίων ηµερών, του τελευταίου καιρού στο ποδόσφαιρο, το ποτήρι έσπασε.
Είµαστε η µόνη χώρα που πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθληµα,
ξέρουµε ποιος θα βγει πρωταθλητής. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, δεν αφήνουν και το κύπελλο να τους φύγει από τα χέρια
και ξέρουµε πλέον και ποιος θα είναι κυπελλούχος. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην υποσαχάρια Αφρική. Βλέπουµε ορισµούς διαιτητών χωρίς καµµία λογική, διαιτητές µε τραγικές επιδόσεις που
δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στους πίνακες να ορίζονται σε κρίσιµους αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος και να γίνονται εξαιτίας
της προκλητικής διαιτησίας τους οι ηθικοί αυτουργοί επεισοδίων.
Θέλω εδώ να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, την τραγική διαιτησία του τελικού του κυπέλλου Ολυµπιακός-Αστέρας Τρίπολης
πριν από µερικά χρόνια, όπου οι µόνοι που δεν είδαν το πέναλτι
ήταν ο διαιτητής και ο βοηθός, το είδε, όµως, όλη η Ελλάδα και
τα ξένα µέσα το µετέδωσαν σε όλο τον κόσµο, διασύροντας για
άλλη µία φορά στο θέµα του ποδοσφαίρου την πατρίδα µας.
Ο συγκεκριµένος διαιτητής, αντί να διαγραφεί από τους πίνακες, τον επόµενο χρόνο συµµετείχε κανονικά. Απλώς για µερικούς αγώνες τού στέρησαν το δικαίωµα συµµετοχής στους
πίνακες των play off, αν θυµάµαι καλά, τότε. Όµως, τον επόµενο
χρόνο διαιτήτευε κανονικά.
Στα τελευταία γεγονότα της Τούµπας –αναφέροµαι στο κύπελλο- ήταν για άλλη µία φορά αρνητικός πρωταγωνιστής ο διαιτητής. Αυτήν τη φορά η απόφαση του διαιτητή, ο οποίος έκλεισε τα µάτια σε καταφανέστατη παράβαση πέναλτι, είχε ως
αποτέλεσµα να µπουν οι φίλαθλοι στον αγωνιστικό χώρο και να
διακοπεί το παιχνίδι.
Όλοι καταδικάζουµε τα επεισόδια. Δεν υπάρχει υγιής φίλαθλος που να µην καταδικάζει τα επεισόδια. Όµως, ταυτόχρονα,
πρέπει να καταδικάσουµε και αυτόν τον ηθικό αυτουργό, τον διαιτητή.
Πρέπει να µνηµονεύσουµε εδώ -γιατί συνέβησαν περίεργα
πράγµατα- ότι δεν δόθηκε το πέναλτι, ενώ ακόµη και αν ισοφάριζε τότε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, θα είχε το πλεονέκτηµα ο Ολυµπιακός γιατί θα έπαιζε στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» µε την ισοπαλία. Παρ’ όλα αυτά, ο διαιτητής µην καταλογίζοντας το πέναλτι,
εξασφάλισε στον Ολυµπιακό τη νίκη, το δυάρι.
Και εδώ έρχεται µία πληροφορία για ένα στοίχηµα που παίχτηκε στη Μαλαισία στο δυάρι, δηλαδή στη νίκη του Ολυµπιακού,
ύψους 13 εκατοµµυρίων.
Βλέπετε ότι υπάρχουν σκιές, κύριε Υπουργέ, και µε τέτοιες
πράξεις, τέτοιες διαιτησίες αυτές οι σκιές έρχονται να ενισχυθούν και να θεωρούνται πραγµατικότητα.
Στον συγκεκριµένο, βέβαια, διαιτητή και ο Παναθηναϊκός έχει
καταλογίσει πολλά.
Όσον αφορά την ΚΕΔ, πρέπει οπωσδήποτε, κύριε Υπουργέ,
να το δείτε µε ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί από εκεί ρυθµίζονται
όλες οι σκοτεινές διαδροµές του ποδοσφαίρου µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, µπορείτε να προσθέσετε και άλλα στη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δείξτε την ανοχή σας για µισό λεπτό
ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, έχετε µισό λεπτό
ακόµα, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην τελευταία συνεδρίασή της η LIGA έδειξε
ότι η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο. Έχουµε γίνει στόχος
αρνητικών σχολίων του διεθνούς αθλητικού Τύπου, όπου µιλούν
για εκτεταµένη διαφθορά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η διαφθορά αυτή, µάλιστα, έχει ως αποτέλεσµα να σκέφτεται και ο
ΟΠΑΠ να φύγει από χορηγός της Εθνικής Ελλάδος. Βλέπουµε
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ενώσεις από όλη την Ελλάδα να καταγγέλλουν τη Διοίκηση της
ΕΠΟ και να της ζητούν να παραιτηθεί, υγιείς επιχειρηµατίες, ιδιοκτήτες οµάδων να απειλούν ότι θα αποχωρήσουν από το Πρωτάθληµα, αν δεν επέµβει η πολιτεία.
Επισπεύδω την πρωτολογία µου. Ήθελα να πω και κάποια
άλλα πράγµατα. Ορθώς πράξατε, κύριε Υπουργέ, και διακόψατε
το Κύπελλο. Θα ήθελα να δείτε τι γίνεται και µε το θέµα του πρωταθλήµατος, γιατί και εκεί ίδιες οµάδες παίζουν, οι ίδιοι διαιτητές
υπάρχουν και τα λοιπά.
Τελειώνοντας την πρωτολογία µου, θα ήθελα να σας ρωτήσω,
κύριε Υπουργέ: Θα επισπεύσετε τις διαδικασίες πραγµατικής κάθαρσης του ποδοσφαίρου και εάν ναι µε ποιον τρόπο;
Διατίθεστε να προβείτε σε κατάργηση του αυτοδιοίκητου του
ποδοσφαίρου, παρά το όποιο κόστος και µε µοναδικό γνώµονα
την ισότιµη επιβολή κανόνων;
Προτίθεστε να παρέµβετε στις κρίσεις αλλά και στην επιλογή
διαιτητών και παρατηρητών, όπως αυτές γίνονται κάθε καλοκαίρι, προκειµένου να σταµατήσουν επιτέλους αυτές οι απαράδεκτες διαιτησίες και –εάν ναι- µε ποιον τρόπο;
Κλείνω µε την αθλητική δικαιοσύνη, όπου και εκεί η παρέµβασή σας είναι απαραίτητη, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι ένα
καθεστώς καχυποψίας και αναξιοπιστίας καθορίζει αυτήν τη
στιγµή το κλίµα στο ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο.
Οι υπεύθυνοι είναι κατά πρώτον αυτοί που εµπλέκονται µε το
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, η διοίκηση της οµοσπονδίας, παράγοντες των σωµατείων και οι οπαδικοί στρατοί, οι οποίοι συγκροτούνται για να ασκούν πιέσεις πανταχόθεν.
Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι η κατάσταση αυτή δεν έπεσε από
τον ουρανό. Είναι προϊόν ενός πελατειακού κράτους που είχε οικοδοµηθεί τα προηγούµενα χρόνια και είχε να κάνει µε τη σχέση
που είχε αναπτυχθεί µεταξύ των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας και των ποδοσφαιρικών παραγόντων.
Αυτό το καθεστώς διαπλοκής επέτρεψε να ψηφίζονται νοµοθετικές ρυθµίσεις από τη Βουλή των Ελλήνων παρά το Σύνταγµα
και να δίδουν ένα καθεστώς ανεξέλεγκτο και αδιαφανές σε ό,τι
έπραττε επί χρόνια η Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία.
Στο σηµείο αυτό θέλω να σας απαντήσω ευθέως: Η Κυβέρνηση θα σεβαστεί απολύτως το αυτοδιοίκητο, όχι µόνο της Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας αλλά όλων των αθλητικών οµοσπονδιών. Αυτό το είχαµε διακηρύξει από την πρώτη στιγµή. Δεν είναι
ότι µας εµποδίζει για το αντίθετο το γεγονός ότι υπάρχουν διεθνείς συµβάσεις της χώρας. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι αθλητικές οµοσπονδίες πρέπει οι ίδιες να καθορίζουν τα τεκταινόµενα
στο άθληµα, το οποίο καλλιεργούν και εκπροσωπούν και πρέπει
αυτές να έχουν τον πρώτο λόγο.
Όµως, άλλο είναι το αυτοδιοίκητο που λειτουργεί στο πλαίσιο
του Συντάγµατος και άλλο ένα καθεστώς ασυδοσίας. Θα ήθελα,
λοιπόν, να τονίσω ότι αυτό το καθεστώς ασυδοσίας -αυτονοµίας,
όπως το περιγράφετε- έχει αρθεί µε τον ν.4326 που ψήφισε η
Βουλή των Ελλήνων πέρυσι τον Μάιο. Εµείς έχουµε ζητήσει όχι
µόνο από την ΕΠΟ, να προσαρµόσει το καταστατικό και τους κανονισµούς της µε τα διεθνή κρατούντα, αυτά δηλαδή που η FIFA
και η UEFA έχουν συµπεριλάβει στα καταστατικά τους αλλά και
από τις διεθνείς οµοσπονδίες να εποπτεύουν αυτό το έργο.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, ούτε η ΕΠΟ έχει κινηθεί προς
αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή εκσυγχρονισµού και εναρµόνισης
του καταστατικού της και των κανονισµών µε τα καταστατικά και
τους κανονισµούς των διεθνών οµοσπονδιών, ούτε οι διεθνείς
οµοσπονδίες επί έναν χρόνο τώρα –εάν και τους έχουµε καλέσει
και τους έχουµε παράσχει την υποστήριξη της Κυβέρνησης στο
να πράξουν αυτά που πρέπει να πράττουν- δεν έχουν ενεργήσει.
Δυστυχώς, λοιπόν, φτάσαµε για άλλη µια φορά σε ένα σοβαρό
πρόβληµα, το οποίο µάλιστα χρεώνεται ως παρέµβαση της Κυβέρνησης στα θέµατα του ποδοσφαίρου.
Θα ήθελα να τονίσω και από τη θέση αυτή ότι ουδεµία παρέµ-
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βαση στα θέµατα του ποδοσφαίρου υπάρχει, όταν για την απόφαση τουλάχιστον της οριστικής διακοπής του κυπέλλου, προεβλήθησαν ως δικαιολογητικοί λόγοι θέµατα δηµόσιας τάξης και
περιφρούρησης της κοινωνικής ειρήνης.
Αυτά είναι κανόνες και αξίες, τις οποίες περιφρουρεί όχι µόνο
το Εσωτερικό Δίκαιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχουν
επιβεβαιωθεί από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Επειδή θέτετε και άλλα ζητήµατα, θα ήθελα να σας πω εν συντοµία, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, ότι όσον αφορά το θέµα της
πειθαρχικής δικαιοσύνης, πάλι µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης,
σύµφωνη γνώµη των οµοσπονδιών, πέρσι τοποθετήθηκαν τακτικοί δικαστές στην απονοµή της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Αυτό
θεωρούµε ότι είναι µεγάλη βελτίωση.
Πού υπάρχει, όµως, εδώ το πρόβληµα; Δεν υπάρχει στην ΕΠΟ,
γιατί δεν θέλω να τα φορτώνουµε όλα αδίκως στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Υπάρχει στους παράγοντες, οι οποίοι
αν και κατά τη ψήφιση του νόµου υπεραµύνονταν της σχετικής
διατάξεως, όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ευθυνών από τους
τακτικούς δικαστές, οι οποίοι δικάζουν µε βάση το Πειθαρχικό
Δίκαιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, έβαλαν κατά
των αποφάσεών τους. Θεωρώ ότι αυτό το πράγµα είναι απαράδεκτο, αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη.
Οι παράγοντες των οµάδων και οι διοικήσεις των οµάδων πρέπει να προσεγγίζουν µε σεβασµό αυτήν τη διαδικασία και να
έχουν κατά νου ότι πλέον τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας δεν είναι στελεχωµένα από συνταξιούχους δικαστές ή δικηγόρους, οι οποίοι εµπλέκονται µάλιστα σε κακουργηµατικές πράξεις, σύµφωνα µε όσα έχουν δοθεί
στη δηµοσιότητα και γνωρίζουµε αλλά από τακτικούς δικαστές,
οι οποίοι χαίρουν όλων των εγγυήσεων του Συντάγµατος και πρέπει µε σεβασµό και µε προσοχή να µιλάµε γι’ αυτά τα ζητήµατα
όταν εκδίδονται αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Κύριε Λαζαρίδη, παρακαλώ επισπεύσατε τη δευτερολογία
σας. Δώστε µόνο επιπλέον στοιχεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν χρειάζεται επιείκεια η ΕΠΟ, γιατί για πολλά
πράγµατα, δηλαδή για όλη αυτήν την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ έχει το µεγαλύτερο
µερίδιο της ευθύνης.
Για να δείτε και τη νοοτροπία, κύριε Υπουργέ, όταν ρώτησαν
τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, µετά τον αγώνα Κυπέλλου του ΠΑΟΚ µε
τον Ολυµπιακό, µετά τα επεισόδια, να πει τη γνώµη του για τη
διαιτησία, είπε ότι δεν έβλεπε το µατς. Φαντασθείτε, δηλαδή, τη
νοοτροπία! Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ δεν έβλεπε το κυριότερο µατς
εκείνης της αγωνιστικής!
Θα ήθελα στη συνέχεια να σταθώ –δεν µπορώ να το προσπεράσω αυτό γιατί είµαι και Πόντιος, κύριε Υπουργέ- στους απαράδεκτους χαρακτηρισµούς των παραγόντων συγκεκριµένης
οµάδας, ανάµεσα στους οποίους, δυστυχώς, ήταν και πρώην
Υπουργός, ο οποίος βέβαια είναι γνωστός για τις επιδόσεις του.
Επί δικής του υπουργίας υπήρξε το αρνητικό ρεκόρ να ανέβει η
τιµή των καυσίµων µέσα σε µία ηµέρα στο 20% µε 25%.
Κατηγόρησαν τον Ιβάν Σαββίδη ως Ρωσοπόντιο, ως µουσαφίρη. Και εγώ, δηλαδή, ως Πόντιος θα πρέπει να νιώθω µουσαφίρης εδώ στην πατρίδα µου. Συγκεκριµένα –δεν χρειάζεται
βέβαια τη στήριξη κανενός ο Σαββίδης- θα πω δύο, τρία πραγµατάκια ως Πόντιος και Έλλην για τον κ. Σαββίδη.
Ο κ. Σαββίδης αντί να βγάζει τα χρήµατά του στο εξωτερικό,
όπως έκανε η παρέα του συγκεκριµένου Υπουργού και άλλοι
γνωστοί παράγοντες, έφερε λεφτά στην Ελλάδα και τα επένδυσε. Πάνω από 300 εκατοµµύρια ευρώ έχει επενδύσει στην πατρίδα µας. Επίσης, φρόντισε να εξοφλήσει, να τακτοποιήσει τα
χρέη του ΠΑΟΚ, σε αντίθεση µε κάποιους άλλους, οι οποίοι
φρόντισαν µε το «παραθυράκι» του υποβιβασµού να τακτοποιήσουν αυτά τα θέµατα.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω δύο, τρεις
προτάσεις για το θέµα της ΕΠΟ.
Πρώτον, θα ήθελα να σας πω ότι η θεσµοθέτηση της απλής
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αναλογικής θα είναι ένα πλήγµα στον νοσηρό παραγοντισµό και
θα δηµιουργήσει κίνητρα για τη συµµετοχή νέων ανθρώπων µε
όρεξη και διάθεση για προσφορά. Η απλή αναλογική διασφαλίζει
την αρχή της αυτοδιοίκησης και διευρύνει την ελεύθερη εκλογή
στα όργανα των ενώσεων και των οµοσπονδιών ατόµων ευρύτερης, κοινής αποδοχής και καταξίωσης.
Δεύτερον, διασφαλίζεται ότι δεν θα εκλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες άτοµα στις θέσεις µελών των διοικητικών
συµβουλίων των ενώσεων και των οµοσπονδιών.
Και τρίτον -τελειώνω εδώ- σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα, ψηφίζουν για το ΔΣ της ΕΠΟ τρία άτοµα από κάθε Ένωση. Η επιλογή, όµως, αυτών των ατόµων γίνεται µε υπόδειξη του
Προέδρου της τοπικής ένωσης, δηλαδή «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ούτε ένα
δευτερόλεπτο δεν θα χρειαστώ.
Η πρόταση είναι να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση για την
ανάδειξη των τριών εκπροσώπων και υποψήφιοι να µπορούν να
είναι απλά µέλη και όχι αποκλειστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και η ψηφοφορία να γίνεται µέσα από γενική συνέλευση
και να είναι άτοµα εκτός Διοικητικού Συµβουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Θα παρακαλούσα, βέβαια, κύριε συνάδελφε, για το εξής. Δεν
είναι σωστό στην ανάπτυξη των ερωτήσεων να γίνεται προσωπική, φωτογραφική υπεράσπιση ή καταδίκη ή απαξίωση -εν προκειµένω, ήταν υπεράσπιση- ποδοσφαιρικών παραγόντων κ.λπ..
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δηµιουργεί ένα αίσθηµα που ενδεχοµένως να είναι σε αντίθεση και µε τον λόγο για τον οποίο εσείς θέσατε το ζήτηµα.
Εδώ µπαίνουν γενικώς τα ζητήµατα και σε αυτά ο Υπουργός
θα απαντήσει, άλλωστε. Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Έτσι ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω γενικώς.
Στα ζητήµατα των προτάσεων που κατέθεσε ο αγαπητός συνάδελφος θέλω να του τονίσω ότι απασχολείται σοβαρά η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που έχουµε συστήσει για τη σύνταξη
νέου αθλητικού νόµου. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της
και αναµένω εντός των εποµένων ηµερών το πόρισµα µιας κοπιώδους και πολύµηνης προσπάθειας, την οποία έχουν καταβάλει όλα τα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής, τα οποία ευχαριστώ
και δηµόσια για τη συνεισφορά τους.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι συµφωνώ ότι πάρα
πολλές παθογένειες προκύπτουν από τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται και έχει δοµηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ η ευθύνη
πέφτει πρώτα και κύρια στην Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Σας
ανέφερα, όµως, ότι και άλλοι δεν είναι άµοιροι ευθυνών, όχι µόνο
εµπλεκόµενοι στο ποδόσφαιρο αλλά και πολιτικές ηγεσίες που
τόσα χρόνια ανέχονταν αυτή την κατάσταση.
Επίσης, θέλω να σας τονίσω ότι δουλειά της Κυβέρνησης και
του κράτους δεν είναι να εµπλέκεται στα ζητήµατα της διαιτησίας. Αυτά είναι ζητήµατα τα οποία το ίδιο το ποδόσφαιρο πρέπει
να επιλύει και να επιλύει µε τρόπο ορθό, για να καθίσταται το ίδιο
αξιόπιστο και να αντιλαµβάνεται ο κάθε φίλαθλος ότι δεν υπάρχουν σκιές και δόλος σε ανθρώπινα λάθη τα οποία µπορεί πράγµατι να υπάρξουν.
Όµως, εκείνο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι στο θέµα της
βίας και των αγριοτήτων πρέπει όλοι να είµαστε τοποθετηµένοι
µε σαφήνεια, χωρίς «ναι µεν, αλλά». Η βία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί, επειδή κάποιος ενδεχοµένως κατάλαβε ότι η οµάδα του
αδικείται ή µπορεί, πράγµατι, να αδικείται ή πράγµατι να υπάρχουν σκοτεινές πλευρές σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η βία
είναι κάτι που τροφοδοτείται από όλη αυτήν την κατάσταση και
πρέπει όλοι εδώ να αντιληφθούµε ότι όσο υπάρχει και όσο αναπτύσσεται, τόσο δυσκολεύει την προσπάθεια κάθαρσης και διαφάνειας στον αθλητισµό.
Θέλω να σας αναφέρω δύο θέµατα, τα οποία θεωρώ σηµαν-
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τικά. Έχουµε µπροστά µας τον παράνοµο στοιχηµατισµό. Είναι
ένα θέµα που η Κυβέρνηση έχει θέσει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συµβούλια Υπουργών, διότι είναι ένα ζήτηµα
το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, είναι ένα παγκόσµιο
πρόβληµα και αν δεν υπάρχει συντονισµός σε όλα τα επίπεδα,
διεθνή και εθνικά, τότε δεν πρόκειται να ελεγχθεί και να παταχθεί
αλλά κατ’ αρχήν, να ελεγχθεί.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτές τις µέρες υλοποιείται και στο επίπεδο της διαβούλευσης µια πρόταση πολλών
ποδοσφαιρικών παραγόντων, οµάδων της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, για να ξαναµπεί το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο σε νέα
βάση. Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι απολύτως θετική, αντανακλά την αγωνία αυτών των ανθρώπων του
ποδοσφαίρου. Θεωρούµε ότι η πρόταση την οποία ήδη έχουν
δηµοσιοποιήσει είναι µια λογική πρόταση και µια βάση για συζήτηση.
Όσον αφορά το θέµα που έχει προκύψει τις τελευταίες ηµέρες, η Κυβέρνηση είπε από την πρώτη στιγµή –και το τονίζει- ότι
σε θέµατα δηµόσιας ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης κανένας
δεν µπορεί να της υπαγορεύσει πολιτικές. Τονίσαµε, όµως, ότι
αν µε σοβαρές ενέργειες διασφαλιστεί η δηµόσια τάξη και η κοινωνική ειρήνη, µπορούµε να δούµε ξανά, µετά την έκδοση απόφασης από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το ζήτηµα της διοργάνωσης του κυπέλλου. Το αναφέραµε µε κάθε σαφήνεια στην
αντιπροσωπεία της FIFA και της UEFA, που είχε έρθει να µας επισκεφθεί.
Όµως, τους τονίσαµε ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να
γίνει είναι να εναρµονιστεί το καταστατικό της ΕΠΟ µε αυτά των
διεθνών οµοσπονδιών και άµεσα να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας όλων εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι αυτή τη
στιγµή διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος και κανένας δεν τους
έχει αγγίξει, διότι το προβλέπει αυτό που σας λέω –δηλαδή, να
µην τους αγγίζει κανένας- ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας. Έχουν τεθεί στο απυρόβλητο.
Αυτά τα πράγµατα, λοιπόν, που τώρα σας περιγράφω, ζητάµε
εµείς. Πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκουµε συµπαραστάτες από τις
διεθνείς οµοσπονδίες και όχι ανθρώπους να µας κουνούν το δάχτυλο. Θα έλεγα –διότι πρέπει να αποδίδουµε την αλήθεια σε
κάθε ζήτηµα που προκύπτει- ότι αρχίζουν να το καταλαβαίνουν
το πρόβληµα που υπάρχει στην Ελλάδα. Αρχίζουν να το συνειδητοποιούν.
Εύχοµαι να το συνειδητοποιήσουν µέχρι τέλους και να καταλάβουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική Κυβέρνηση είναι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του
ποδοσφαίρου και η ειρήνευση σε έναν χώρο, τον οποίο παρακολουθούν χιλιάδες Έλληνες πολίτες και κυρίως νέοι άνθρωποι,
ενώπιον των οποίων έχουµε την τελική και κύρια ευθύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 736/4-4-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Θηβαίου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα µισθώµατα.
Κύριε Θηβαίε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι σ’ αυτό το διάστηµα που κατατίθενται οι φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2015 προκύπτει
αντικειµενικά για πολλούς εκµισθωτές ακινήτων ένα πρόβληµα.
Είναι γνωστό ότι παρά πολλοί εκµισθωτές δεν µπορούν, λόγω οικονοµικής κρίσης ή άλλων παραγόντων να πληρώσουν τα ενοίκιά
τους, τα µισθώµατά τους, συνολικά ή µέρος αυτών. Όµως, η φορολογία εισοδήµατος από µισθώµατα είναι συγκεκριµένη και
πρέπει ο εκµισθωτής, όταν δεν εισπράττει, να εκχωρήσει στη
ΔΟΥ –µε αγωγή, φυσικά- διαταγή πληρωµής, ώστε να µη φορολογηθεί για ανείσπρακτα ενοίκια.
Σήµερα, η συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων για περισσότερο από δυόµισι µήνες δηµιουργεί αντικειµενικά ένα πρόβληµα.
Στερεί από χιλιάδες εκµισθωτές το δικαίωµά τους να προστατευθούν από τον τρόπο µε τον οποίο θα φορολογηθούν –και θα φο-
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ρολογηθούν άδικα- και γι’ αυτό ερωτάσθε τι µέτρα µπορούµε να
πάρουµε γι’ αυτό το θέµα που αδικεί σήµερα χιλιάδες εκµισθωτές, µιας και ο χρόνος για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
τρέχει και τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ µικρά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Αλεξιάδης έχει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, µε την ερώτησή σας θέτετε ένα υπαρκτό ζήτηµα, αλλά να είστε σίγουρος ότι θα
δώσουµε λύση. Όπως δώσαµε λύση στο θέµα των ανείσπρακτων
ενοικίων, έτσι θα δώσουµε λύση και σ’ αυτό το ζήτηµα. Δώσαµε
λύση στο θέµα των ανείσπρακτων ενοικίων, παρά τις καταστροφολογικές περιγραφές που υπήρχαν εκείνο το διάστηµα από ορισµένες πτέρυγες της Βουλής και από ορισµένα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης ότι η Κυβέρνηση θα φορολογήσει εισοδήµατα που
δεν υπάρχουν, δηλαδή ανείσπρακτα ενοίκια.
Δώσαµε µια λύση η οποία προέβλεπε ότι εφόσον έως την προθεσµία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας έχει εκδοθεί
σε βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή διαταγής απόδοσης
χρήσης µισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκαση µισθωµάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή αποβολής
ή επιδίκασης µισθωµάτων, δεν θα έχει καµµία φορολογική υποχρέωση αυτός που έχει το ακίνητο και το νοικιάζει και δεν εισέπραξε ενοίκια ή δεν εισέπραξε συνολικά ενοίκια και για το ποσό
εκείνο που δεν εισέπραξε..
Όµως, δυστυχώς, αυτός ο σχεδιασµός που είχαµε δεν µπόρεσε να προχωρήσει, διότι προέκυψε η αποχή των δικηγόρων.
Ωστόσο, αυτό το θέµα είναι κάτι που µας απασχολεί. Θα δώσουµε λύση. Οι λύσεις που εξετάζουµε αυτή τη στιγµή είναι να
παρατείνουµε σίγουρα τις προθεσµίες γι’ αυτές τις περιπτώσεις,
µέχρι να λυθεί η αποχή των δικηγόρων, η οποία ελπίζουµε να
λυθεί άµεσα. Εάν διαπιστώσουµε ότι δεν λειτουργεί αυτή η λύση,
θα δούµε το πώς θα µπορέσουν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα
ενοίκιά τους, χωρίς να φορολογηθούν γι’ αυτά.
Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Οικονοµικών το σχεδιάζει και
θα εκδοθεί σήµερα ή αύριο η σχετική απόφαση. Επιτρέψτε µου
εδώ να ανοίξω µια παρένθεση και να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα
την είχα εκδώσει αυτήν την απόφαση. Όµως, µου είχαν πει να
είµαι εδώ στις 11.30’ και έχει πάει 13.30’ και θα πρέπει να γυρίσω
τώρα στο Υπουργείο και στις 18.00’ να είµαι πάλι στη Βουλή για
άλλη υποχρέωση. Με αυτή την απόφαση, λοιπόν, θα πάνε όλες
οι φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στο τέλος Ιουνίου.
Άρα, µέχρι τότε θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δήλωσή
τους. Και αυτό το θέµα θα το αντιµετωπίσουµε είτε µε παράταση
σε αυτές τις περιπτώσεις, µέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες
αυτές µετά τη λήξη της αποχής είτε µε το να µη χρειαστεί να γίνουν αυτά τα πράγµατα, αλλά να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε
κάποιον άλλον τρόπο.
Να είστε σίγουρος ότι το πρόβληµα θα το αντιµετωπίσουµε.
Είναι σ’ αυτά που γνωρίζουµε και θα δώσουµε λύση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν σας δώσω τον λόγο,
κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 56ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αγαπητά παιδιά, θέλω να σας ενηµερώσω ότι τώρα που ήρθατε παρακολουθείτε το τέλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Πρόκειται για µια ειδική διαδικασία, στην οποία δεν συµµετέχει
η Ολοµέλεια της Βουλής, αλλά αφορά προσωπικά Βουλευτές, οι
οποίοι, ένας προς έναν, υποβάλλουν ερώτηση και παίρνουν τη
σχετική απάντηση από τον Υπουργό.
Πριν έρθετε, υπήρχαν άλλες δεκατρείς ερωτήσεις µε αντίστοι-
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χους Βουλευτές, οι οποίες απαντήθηκαν από Υπουργούς. Τώρα
παρακολουθείτε τη διαδικασία της τελευταίας ερώτησης.
Σας ενηµερώνω, για να µην µείνετε µε την απορία γιατί η
Βουλή συνεδριάζει µόνο µε την παρουσία του Προέδρου, ενός
Υπουργού και ενός Βουλευτού. Τα πράγµατα είναι αρκετά καλύτερα από αυτό που βλέπετε τώρα.
Να είστε καλά, παιδιά!
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εν αναµονή λοιπόν, κύριε Υπουργέ, των σχετικών ρυθµίσεων.
Σ’ αυτή τη φάση µπορούµε να πούµε ότι καλυφθήκαµε, µε την
έννοια ότι πολύ σύντοµα θα υπάρξουν ανακοινώσεις γι’ αυτό το
θέµα.
Σας ευχαριστώ.
(Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης
δεν θα δευτερολογήσει, γιατί ο κύριος Βουλευτής καλύφθηκε
από την πρωτολογία του)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρα-
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κτικά των συνεδριάσεων της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2016,
της Πέµπτης 4 Φεβρουαρίου 2016 και της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2016 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
OΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεπώς τα Πρακτικά της
Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2016, της Πέµπτης 4 Φεβρουαρίου
2016 και της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2016 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να διακόψουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.35’ διακόπτεται η συνεδρίαση για σήµερα το
απόγευµα και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος
νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Νέας Ζηλανδίας».
Να ενηµερώσω το Σώµα ότι ως εισηγητές έχουν δηλωθεί, από
τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Απόστολος Καραναστάσης και από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής. Ως ειδικοί αγορητές
έχουν δηλωθεί, από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος,
από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Σταύρος Τάσσος, από το Ποτάµι η κ. Αικατερίνη Μάρκου, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες
ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης και από την Ένωση Κεντρώων ο κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας.
Να σας ενηµερώσω, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή, µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Τον λόγο, δηλαδή,
µπορούν να λάβουν όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της Συµφωνίας.
Να θυµίσουµε τις θέσεις των κοµµάτων στην επιτροπή: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ, η Νέα Δηµοκρατία υπέρ, η Χρυσή Αυγή µε επιφύλαξη, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπέρ, το ΚΚΕ κατά, το
Ποτάµι υπέρ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέρ, οι Ένωση Κεντρώων
υπέρ.
Κατά συνέπεια, αν επρόκειτο να συζητήσουµε µόνο τη συµφωνία, θα έπρεπε να πάρουν τον λόγο η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.
Ενηµερώνουµε, όµως -και το γνωρίζετε ήδη- ότι έχουν κατατεθεί
τρεις υπουργικές τροπολογίες: η τροπολογία µε γενικό αριθµό
306 και ειδικό αριθµό 4, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 309 και
ειδικό αριθµό 7 και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 310 και ειδικό
αριθµό 8, στις οποίες τροπολογίες µπορούν να τοποθετηθούν οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές για πέντε λεπτά ο καθένας.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Να ξεκινήσουµε πρώτα µε την κύρωση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο διαδικασίες: Η µία είναι να ξεκινήσουµε και να ολοκληρώσουµε τη συµφωνία και να προχωρήσουµε µετά στις τροπολογίες και µια άλλη διαδικασία είναι κατ’ οικονοµία να µιλήσουν
οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές για πέντε λεπτά, µε µια άνεση
χρόνου, και για τη συµφωνία και για τις τροπολογίες. Ακούω τις
απόψεις.
Ο κ. Τάσσος ήθελε να πει κάτι και ο κ. Βρούτσης µετά.
Ορίστε, κύριε Τάσσο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Να πάµε µε την κανονική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προτείνει ο κ. Τάσσος µε την κανονική διαδικασία, δηλαδή πρώτα η συµφωνία και
µετά τα άλλα.
Κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο τον σεβασµό
µου στο Προεδρείο, θέλω να καταθέσω έναν προβληµατισµό.
Δεν θέλω να λειτουργήσω µεµψίµοιρα, δηλαδή στη λογική ότι
για µια πάλι συµφωνία έρχονται µια σειρά από τροπολογίες. Αυτό
το µάθαµε πλέον. Είµαστε αντίθετοι, αλλά εσείς νοµοθετείτε.
Θέλουµε, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διαδικασία και πριν εξελιχθεί, να ακούσουµε δια στόµατος της Κυβέρνησης -από τους
Υπουργούς- ποιες υπουργικές τροπολογίες επίσηµα εισηγείται
και ποιες θα κάνει δεκτές και ποιες τροπολογίες εκ µέρους των
Βουλευτών και να υπάρξει και µια τεκµηρίωση. Αυτό είναι αναγκαίο για τον δηµοκρατικό διάλογο που θέλουµε να έχουµε, για
να είναι και πιο ουσιαστικός και για να γνωρίζουµε. Αυτό απαιτούµε από το Προεδρείο και από την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Νοµίζω ότι αυτό

που λέτε, κύριε Βρούτση, είναι απολύτως εύλογο. Απλώς, µια
που υπάρχει το αίτηµα από τον κ. Τάσσο, να πάµε µε την πρώτη
διαδικασία. Δηλαδή, να ολοκληρώσουµε ίσως τη συµφωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς θεωρούµε ότι σαφέστατα είναι πολύ εύλογο αυτό που είπε ο κ. Βρούτσης, δηλαδή
να ακούσουµε περί ποιων τροπολογιών πρόκειται να συζητήσουµε, να ξεκινήσει η συζήτηση για τις κυρώσεις, ώστε µε τη συνήθη διαδικασία να τελειώσει και µετά να τοποθετηθούµε για τις
τροπολογίες ξεχωριστά. Και θα έλεγα, και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι να µπορούν, επίσης, να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέραν αυτού του γεγονότος, που ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει η συζήτηση, δηλαδή πρώτα
επί της κύρωσης και στη συνέχεια επί των τροπολογιών, στη συζήτηση επί των τροπολογιών, επειδή είναι µια διαδικασία που
ακολουθούµε εδώ εκτός του Κανονισµού, να τοποθετηθούν,
πέραν από τους εισηγητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, στον αντίστοιχο χρόνο και όσοι Βουλευτές το επιθυµούν. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Θα το δούµε στην πορεία. Θα δούµε. Δεν έχω αντίρρηση.
Να προχωρήσουµε. Από τη Χρυσή Αυγή θα πάρει τον λόγο ο
κ. Παναγιώταρος, για να τοποθετηθεί επί της κύρωσης της σύµβασης.
Σας ακούµε, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξίζει, κατ’ αρχάς, να θυµίσουµε την υπογραφή της αποικιοκρατικής παραχώρησης των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων, καθώς και τη µεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε
στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών, σχετικά µε την εκτέλεση των αεροπορικών δροµολογίων των άγονων γραµµών, των
οποίων η σύµβαση εκτέλεσης έληγε στις 31 Μαρτίου, φέρνοντας
ως λύση της τελευταίας στιγµής την παράταση του υφιστάµενου
καθεστώτος, χωρίς διενέργεια διαγωνισµού των άγονων δροµολογίων για έξι µήνες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η Κυβέρνηση
να το λύσει άµεσα, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, που ζουν
στις ακριτικές περιοχές της πατρίδος µας.
Από εκεί και πέρα, για το εν λόγω νοµοσχέδιο, είναι µια ακόµα
κύρωση συµφωνίας µεταξύ Ελληνικής Δηµοκρατίας και Κυβέρνησης Νέας Ζηλανδίας, σχετικά µε τις αεροπορικές υπηρεσίες.
Διαβάζοντας κάποιος την εν λόγω κύρωση, δεν βλέπει κάτι το
µεµπτό. Είναι κάτι θετικό, γιατί είναι µια χώρα, στην οποία υπάρχει και µια παρουσία ελληνικού πληθυσµού. Είναι άνω των πεντέµισι χιλιάδων Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία, ένας αριθµός που
βαίνει αυξανόµενος τα τελευταία έτη µε την κρίση στην πατρίδα
µας, γιατί οι Έλληνες καταφεύγουν σε όλα τα µήκη και πλάτη
της γης πλέον νοµίµως, προκειµένου να βρουν εργασία.
Όµως, έχουµε το παράλογο εδώ, λοιπόν, ότι ενώ αυτή η συµφωνία έχει τα θετικά της, η Ελλάδα έχει κλείσει εδώ και κάποιο
χρονικό διάστηµα την ελληνική Πρεσβεία στη Νέα Ζηλανδία και
οι όποιες διεκπεραιώσεις των Ελλήνων που ζουν εκεί, αλλά και
όσων ενδιαφέρονται και θα ενδιαφέρονται στο µέλλον µέσω
αυτών των αεροπορικών συνδέσεων να έρθουν στην Ελλάδα, να
γίνονται µέσω του ελληνικού Προξενείου στην Καµπέρα της Αυστραλίας. Είναι κάτι το οποίο θεωρούµε παράλογο. Είναι όπως
από τη µία ξεπουλάµε τα αεροδρόµια, όπως κι εσείς, κύριε
Υπουργέ, αυτό λέγατε µέχρι πρότινος και µε βαθιά λύπη υπογράψατε την εν λόγω παραχώρηση των περιφερειακών αεροδροµίων. Οι ενστάσεις είναι πάρα πολλές. Όλο και περισσότερα
στοιχεία βγαίνουν στη δηµοσιότητα, που αποδεικνύουν ότι αυτή
η συµφωνία είναι εντελώς µη επωφελής για την ελληνική Κυβέρνηση.
Από την άλλη, λέτε ότι θα φτιάξουµε µία αεροπορική σύνδεση,
αλλά βέβαια µέσα στα άρθρα αυτής της συµφωνίας υπάρχουν
και πολλά άρθρα, τα οποία είναι γενικά και αόριστα και δεν ξέρουµε αν στο τέλος θα είναι προς όφελος της Ελλάδος ή προς
όφελος κάποιου ιδιώτη.
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Στην συγκεκριµένη συµφωνία η Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει
«ΠΑΡΩΝ» και για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε αργότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Παναγιώταρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Τάσσος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, το νοµοσχέδιο που έρχεται
προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή για την κύρωση της συµφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Νέας
Ζηλανδίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και µε άλλες
χώρες, συµφωνίες οι οποίες θα συζητηθούν τις επόµενες µέρες,
Ισραήλ, Μολδαβία, Ιορδανία και Γεωργία, έχει την βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας
των ευρωενωσιακών επιχειρηµατικών οµίλων, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των αεροµεταφορών.
Με το σχετικό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί το αντιλαϊκό και αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, που
καθορίζει τις σχέσεις των κρατών-µελών µε τις τρίτες χώρες.
Η συµφωνία αυτή υπηρετεί την προώθηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού για τη διασφάλιση καλύτερων όρων για τα µονοπώλια του κλάδου. Η συµφωνία, όπως και το σύµφωνο της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να επιφέρει
κανένα όφελος για τον λαό. Αντιθέτως, θα συµβάλει στο να γίνει
η αεροµεταφορά ακόµα πιο δυσπρόσιτη και ακριβή για τους εργαζόµενους.
Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται προκλητικές φοροαπαλλαγές και ελάφρυνση από τελωνειακούς δασµούς προς τις επιλεγµένες αεροπορικές εταιρείες και από τα δύο µέρη. Με την
απαλλαγή των επιλεγµένων εταιρειών από δασµούς και χρεώσεις
σχετικά µε αεροσκάφη, ανταλλακτικά, καύσιµα και άλλα κατά την
εκτέλεση των συµφωνηθέντων δροµολογίων, επέρχεται µείωση
των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, που η κάλυψή τους
θα γίνει µέσα από την παραπέρα φοροληστεία του λαϊκού εισοδήµατος.
Είναι συµφωνία στήριξης της κερδοφορίας και της ανάπτυξης
του µεγάλου κεφαλαίου, που συµβάλλει µε τη σειρά της στην περαιτέρω συγκέντρωση και συγκεντροποίησή του. Θα επιφέρει
αλλαγές προς το χειρότερο σε εργασιακές σχέσεις και συνθήκες
δουλειάς και περιορισµό των αρµοδιοτήτων της κάθε χώρας
ακόµα και σε ζητήµατα διαχείρισης και ελέγχου του εναέριου
χώρου. Με τις συµφωνίες αυτές προωθείται η δηµιουργία κοινών
ζωνών εναέριας κυκλοφορίας και του κεντρικού ελέγχου τους
από ευρωπαϊκούς µηχανισµούς.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχετικό νοµοσχέδιο κύρωσης της συµφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών Ελλάδας-Νέας Ζηλανδίας. Για
µια ακόµα φορά επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ για την ανάγκη
αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε µονοµερή διαγραφή του χρέους και εργατική εξουσία, µε κοινωνικοποίηση των
µονοπωλίων και µε κεντρικό σχεδιασµό για την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Τάσσο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Θα δώσω τον λόγο για πολύ λίγο στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, προκειµένου να υποστηρίξει
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 309 και ειδικό αριθµό 7 και µετά
θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Σπίρτζης στο πνεύµα που µίλησε ο κ.
Βρούτσης προηγουµένως, δηλαδή για να πει ποιες κάνει δεκτές
και τι ακριβώς λέει.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, καταθέτουµε µια τροπολογία, την υπ’ αριθµόν 309/7, µε την οποία δίνεται δυνατότητα να συσταθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασµός για την αρωγή των
προσφύγων. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού διενεργείται,
κατά παρέκκλιση όλων των ισχυουσών διατάξεων.
Με δύο λόγια, είναι µια τροπολογία την οποία καταθέτουµε,
για να µπορέσουµε να ανοίξουµε τον λογαριασµό αυτόν που
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έχουµε εξαγγείλει και να µπορέσουµε να συγκεντρώσουµε εκεί
χρήµατα και να τα διαχειριστούµε άµεσα για τις ανάγκες των
προσφύγων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Αλεξιάδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
πω κάτι για την τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μην τοποθετηθούµε τώρα. Είπαµε ότι
θα τοποθετηθούµε µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά ποιος θα απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται αυτό
τώρα. Θα µιλήσει ο κ. Σπίρτζης. Θα µείνει ο κ. Υπουργός.
Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζης
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για την κύρωση να πούµε ότι η σηµερινή συζήτηση
στην Ολοµέλεια σχετικά µε την κύρωση της διµερούς αεροπορικής συµφωνίας Ελλάδας-Νέας Ζηλανδίας, καθώς και οι επόµενες τέσσερεις κυρώσεις που σήµερα συζητήθηκαν στις επιτροπές της Βουλής, αποτελούν ένα κρίσιµο κοµµάτι της εθνικής
µας στρατηγικής στον τοµέα των αεροµεταφορών.
Οι συµφωνίες αυτές ισχυροποιούν τη θέση της χώρας στην
ευρύτερη περιοχή, επεκτείνουν τους ορίζοντες στις επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές, δηµιουργούν συνθήκες αναπτυξιακές στον τοµέα µεταφορών του τουρισµού και κατ’ επέκταση
επιδρούν θετικά στην οικονοµία.
Επιτρέψτε µου να παραθέσω τα γεγονότα που µας οδήγησαν
στην υπογραφή της συµφωνίας µε τη Νέα Ζηλανδία, η κύρωση
της οποίας κρίνεται αναγκαία για τα συµφέροντα της χώρας µας.
Στις 18 Νοεµβρίου του 2014 διεξήχθησαν διµερείς αεροπορικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ οµόλογων αντιπροσωπειών της
χώρας µας και της Νέας Ζηλανδίας στα πλαίσια της διάσκεψης
του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας ICAO για τη
διεξαγωγή πολλαπλών διµερών αεροπορικών διαπραγµατεύσεων στο Μπαλί της Ινδονησίας.
Οι διαπραγµατεύσεις διεξήχθησαν µε πρωτοβουλία της Νέας
Ζηλανδίας, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον για σύναψη διµερούς
αεροπορικής συµφωνίας µε τη χώρα µας. Στην πρόταση αυτή
ανταποκριθήκαµε θετικά, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν είχε
συναφθεί διµερής αεροπορική συµφωνία των δύο χωρών. Η Νέα
Ζηλανδία ακολουθεί µια πλήρως φιλελεύθερη πολιτική αεροµεταφορών και το προταθέν εκ µέρους της σχέδιο διµερούς αεροπορικής σύµβασης αποτελούσε κείµενο συµφωνίας ανοιχτών
ουρανών.
Από πλευράς µας, δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθούµε τη σύναψη συµφωνίας ανοιχτών ουρανών µε τη χώρα και ως εκ τούτου
χρησιµοποιήθηκε ως βάση διαπραγµάτευσης το από ελληνικής
πλευράς πάγια προτεινόµενο σχέδιο. Πιστεύω ότι µε τη διαπραγµάτευση που έγινε επετεύχθη η κατάρτιση και η µονογραφή σύγχρονου και πλήρους συµβατού µε το Κοινοτικό Δίκαιο κειµένου
διµερούς αεροπορικής σύµβασης, καθώς και η υπογραφή µνηµονίου κατανόησης από τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών.
Στο µνηµόνιο κατανόησης, που υπεγράφη κατά τη διαπραγµάτευση, καθορίστηκαν µεταξύ άλλων: Ο αριθµός των εκατέρωθεν
εκτελούµενων εβδοµαδιαίων συχνοτήτων, που ανέρχεται σε δεκατέσσερις, χωρίς περιορισµό ως προς τον τύπο των χρησιµοποιούµενων αεροσκαφών, απεριόριστος αριθµός των εµπορευµατικών δροµολογίων µεταξύ των δύο χωρών, πρόβλεψη
περί δυνατότητας έγκρισης εξωσυµβατικών δροµολογίων, προσωρινή εφαρµογή του πίνακα διαδροµών, καθώς και η πρόβλεψη
περί χρήσης κοινού κωδικού µεταξύ των διορισµένων αεροπορικών εταιρειών των δύο πλευρών, αλλά και µε εταιρείες τρίτων
χωρών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ενδιαφερόµενες εταιρείες εκατέρωθεν να εκκινήσουν δροµολόγια ή να συνάψουν εµπορικές συνεργασίες, µέχρι την κύρωση και έναρξη ισχύος της
συµφωνίας, η αµοιβαία απαλλαγή των αεροπορικών εταιριών
από τελωνειακούς δασµούς και συναφείς φόρους, το δικαίωµα
υπέρπτησης, δηλαδή της αεροπορικής όδευσης από τον εναέριο
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χώρο µας πτήσεων αεροπορικών εταιριών της Νέας Ζηλανδίας
που κατευθύνονται προς τρίτους προορισµούς, το οποίο συνεπάγεται έσοδα για τα αεροδρόµια και το ελληνικό δηµόσιο και,
τέλος, το δικαίωµα στάθµευσης αεροσκαφών στο έδαφος του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους και ειδικότερα στα σηµεία που
καθορίζονται στο παράρτηµα της συµφωνίας για αποβίβαση και
επιβίβαση διεθνούς αεροπορικής κίνησης επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου.
Καταλήγοντας, θεωρούµε ότι η κύρωση της εν λόγω συµφωνίας είναι επωφελής για την ελληνική οικονοµία και σχετιζόµενη
µε τον αεροπορικό τοµέα και τις οικονοµικές δραστηριότητες.
Πολύ περισσότερο, όµως, υλοποιούµε ένα στρατηγικό σχέδιο
της χώρας, που την αναδεικνύει ως κόµβο εµπορευµατικών µε-
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ταφορών, οι οποίες είναι ένα από τα κρίσιµα εργαλεία για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη σταθερότητα της
ευρύτερης περιοχής και για τη διεθνή αναγνώρισή µας.
Θα ήθελα να καταθέσω µε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, µια
νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Κύρωση της
Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας». Στον τίτλο
του σχεδίου νόµου µετά τις λέξεις «Νέας Ζηλανδίας» προστίθεται η φράση «και άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Επίσης, να πω ότι γίνονται αποδεκτές τρεις υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
310 και ειδικό 8 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την οποία θα αναπτύξω και στη συνέχεια. Η δεύτερη είναι
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 309 και ειδικό 7 του Υπουργείου
Οικονοµικών, η τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 306
και ειδικό 4 του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και οι βουλευτικές
τροπολογίες µε γενικό αριθµό 304 και ειδικό 2 και µε γενικό
αριθµό 308 και ειδικό 6.
Στην τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών υπάρχει η αναγκαιότητα και µάλιστα άµεση αναγκαιότητα, γι’ αυτό και δεν το
βάζουµε σε κάποιο άλλο τακτικό νοµοσχέδιο και το βάζουµε στην
κύρωση.
Είχε προβλεφθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις η ένταξη
της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
Έγινε αυτή η συγχώνευση. Αυτό, όµως, που δεν είχε προβλεφθεί
ήταν να µεταφερθούν οι πόροι από το ΤΑΧΔΙΚ στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ» για έργα που είναι σε εξέλιξη, για άµεσες ανάγκες
των κτιριακών υποδοµών που σχετίζονται µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε τα δικαστήρια και τις φυλακές της χώρας και ένα
κοµµάτι της ακίνητης περιουσίας της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», που επίσης δεν είχε προβλεφθεί στη συγχώνευση.
Αυτό έχει φέρει τις κτιριακές υποδοµές και τις υποδοµές των
δικαστηρίων και των φυλακών της χώρας σε αδιέξοδο σε πάρα
πολλές περιπτώσεις και γι’ αυτό και την καταθέτουµε, προκειµένου να µπορούν να καλυφθούν και να υλοποιηθούν τόσο τα έργα
που είναι σε εξέλιξη, όσο και να δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναθέτει και να χρηµατοδοτεί µέσω του
ΤΑΧΔΙΚ τις κτιριακές υποδοµές για την υλοποίηση έργων.
Ο κ. Αλεξιάδης ανέπτυξε την άλλη τροπολογία και στη συνέχεια θα έρθει ο κ. Φίλης για να στηρίξει και του Υπουργείου Παιδείας. Αν θέλετε, να πω δυο λόγια: Έχει να κάνει µε τις µετακινήσεις των µαθητών που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εποµένως, πιστεύω ότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα να την
καταθέσουµε, ώστε εγκαίρως να ξέρουµε για να γίνει ο απαραίτητος προγραµµατισµός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Από τις βουλευτικές τροπολογίες, ποιες
είπατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Από τις βουλευτικές, είναι η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 304 και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 308. Θέλετε να
τις αναπτύξω εγώ ή οι Βουλευτές που τις έχουν καταθέσει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Η µία βουλευτική τροπολογία που γίνεται αποδεκτή,
έχει σχέση µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το φυσικό αέριο,
για τη χρήση του από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες, και προβλέπεται
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να καθοριστούν οι ειδικότεροι
όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούµενοι έλεγχοι,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την απαλλαγή
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή.
Και η δεύτερη, έχει να κάνει µε ένα αίτηµα αντίστοιχου συνδικαλιστικού φορέα, ώστε να εναρµονιστεί ο νόµος της εκπροσώπησης των εργαζοµένων στη ΔΕΗ µε τον νόµο που ισχύει για
όλες τις υπόλοιπες ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου. Υπήρχε
για τη ΔΕΗ µόνο -απ’ ό,τι διαβάζω- ο περιορισµός να µπορεί ο
εκπρόσωπος των εργαζοµένων να εκλεγεί µόνο µία θητεία και γίνεται στην προτεινόµενη διάταξη ο νόµος να ισχύει όπως ισχύει
και σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες του δηµοσίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτζη.
Τώρα µπαίνουµε στους εισηγητές. Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Καραναστάσης.
Κύριε Καραναστάση, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στις 28/5/2015 υπογράφτηκε στη Λειψία η
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συµφωνία ανταλλαγής αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της κυβέρνησης της
Νέας Ζηλανδίας.
Σήµερα, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, προτείνεται η κύρωση της συµφωνίας αυτής από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Στόχος της συµφωνίας και συνακόλουθα του παρόντος νοµοσχεδίου, είναι να ρυθµιστούν, µε πάγιο τρόπο και στα πλαίσια των
διεθνών συνθηκών και κανονισµών, θέµατα που αφορούν σε συνεργασία των δύο χωρών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών.
Κεντρικό θέµα της συµφωνίας είναι η ίδρυση και η λειτουργία
τακτικών αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ των αντίστοιχων
εδαφών των δύο χωρών, οι οποίες επιθυµούν να προωθήσουν
ένα σύστηµα διεθνών αεροπορικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καραναστάση, συγγνώµη που διακόπτω, αλλά οι εισηγητές τώρα στη
φάση αυτή, όπως και οι ειδικοί αγορητές, θα µιλήσουν µόνο επί
των τροπολογιών, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με επιφύλαξη ήταν
η Χρυσή Αυγή και κατά το ΚΚΕ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Είναι εισαγωγικά αυτά.
Αναφέρω, λοιπόν, για τις τροπολογίες που αναφερθήκαν, οι
οποίες είναι για τον Ειδικό Λογαριασµό Αρωγής για τις ανάγκες
των προσφύγων, καθώς και τα έξοδα µετακίνησης των µαθητών
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις οποίες τις θεωρούµε πάρα
πολύ σηµαντικό θέµα για την οµαλή λειτουργία των εξεταστικών
κέντρων και των µαθητών, για να µπορέσουν να έχουν οµαλή
πρόσβαση στα εξεταστικά κέντρα.
Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό το αίτηµα
εκπροσώπησης το οποίο υπάρχει όσον αφορά τους εργαζόµενους σε έναν φορέα, όπως είναι η ΔΕΗ στο ΔΣ. Ήταν µια µονοµέρεια αυτή που δεν µπορούσαν να συµµετάσχουν πάνω από µια
θητεία στο ΔΣ. Νοµίζω ότι µε την πρόταση αυτή έρχεται να ρυθµιστεί και να οµαλοποιηθεί το σύστηµα αυτό.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι πολύ σωστά ο Υπουργός αναφέρθηκε όσον αφορά το ΤΑΧΔΙΚ για την ενοποίηση η οποία έγινε
µε τις κτιριακές υποδοµές. Πιστεύω ότι θα οµαλοποιηθεί λίγο η
κατάσταση, γιατί, όπως ξέρουµε, έχουν καθυστερήσει λειτουργίες, που έχουν σχέση είτε µε κτιριακές εγκαταστάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε µε το θέµα των δικαστηρίων, καθώς
και µε θέµατα τα οποία ήταν σε εξέλιξη και έπρεπε να απορροφηθούν τα χρήµατα, κάτι που ήταν πάρα πολύ σηµαντικό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και τις δεχόµαστε εµείς και τις έξι αυτές τροπολογίες και τις τρεις υπουργικές και τις τρεις βουλευτικές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραναστάση.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωσταντίνος Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θα µιλήσει ο κ. Βρούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία. Τον λόγο
έχει ο κ. Βρούτσης, στο ίδιο πνεύµα, για τις τροπολογίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι µόνο, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι
στο πνεύµα των…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον κ. Καραναστάση τον διέκοψα και ήταν ολίγον απρεπές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συγγνώµη, εγώ είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν είναι το ίδιο. Ο εισηγητής µπορεί να τοποθετηθεί, αλλά και το πνεύµα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου
είναι ότι ο καθένας, υποτίθεται στο πλαίσιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά αν είναι
έτσι που το λέτε τώρα, πρέπει να µιλήσουµε µε τη σειρά των εισηγητών, όχι εσείς. Έτσι δεν είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προφανώς. Να µιλήσουν οι εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία. Να µιλήσουν
οι εισηγητές και µετά αν θελήσουµε να µιλήσουν οι κοινοβουλευτικοί.
Ο κ. Κωσταντίνος Καραµανλής, έχει τον λόγο επί των τροπο-
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λογιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Επί των τροπολογιών
θα σταθώ, κύριε Πρόεδρε, µόνο στην τροπολογία που έχει να
κάνει µε τη σύσταση Ειδικού Λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην οποία θα αναφερθεί αργότερα και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Βρούτσης.
Δυστυχώς, βλέπω όµως ότι ο κ. Αλεξιάδης έχει φύγει. Επί της
αρχής νοµίζω ότι όλοι είµαστε υπέρ της σύστασης του Ταµείου.
Το µόνο πρόβληµα που εµείς βλέπουµε στο άρθρο είναι ότι όταν
µιλάτε για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασµού λέτε: «διενεργείται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δηµοσίου
λογιστικού, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων επενδύσεων».
Νοµίζω ότι ο Υπουργός πρέπει να µας εξηγήσει για ποιο λόγο
έχει περάσει αυτήν τη διάταξη εδώ πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Καραµανλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος, ειδικός αγορητής από τη
Χρυσή Αυγή για τις τροπολογίες.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία µε αριθµό 309, για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασµού, θα αναφερθώ στο τέλος.
Για την τροπολογία µε αριθµό 306, για τη ρύθµιση θεµάτων
µετακίνησης µαθητών, συµφωνούµε.
Για την τροπολογία µε αριθµό 310, για τη ρύθµιση θεµάτων
λειτουργίας της σηµατοδότησης της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», δηλώνουµε «παρών».
Για τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 304, σχετικά µε την
κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 43 που αφορά την
θητεία εκπροσώπων εργαζοµένων στα όργανα διοίκησης των
ΔΕΚΟ, λέµε «όχι».
Στην τροπολογία µε αριθµό 308 «Απαλλαγή από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες», θα πούµε «παρών». Είναι καλή η τροπολογία, αλλά φέρνετε συνεχώς νέους φόρους. Την ίδια στιγµή οι
αγρότες στενάζουν µε τα µέτρα που έχετε πάρει και έχετε εξισώσει το πετρέλαιο των αγροτών µε το πετρέλαιο αυτών, οι
οποίοι το χρησιµοποιούν για οτιδήποτε άλλο. Μάλλον θεωρούν
ότι κάποια σκοπιµότητα έχει. Παρ’ όλα αυτά, εµείς στη συγκεκριµένη τροπολογία θα πούµε «παρών».
Όσον αφορά την τροπολογία µε αριθµό 309 «Σύσταση ειδικού
λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή των
προσφύγων», δεν συµφωνούµε όλοι, όπως είπε ο κ. Καραµανλής.
Εµείς καταψηφίζουµε, διαφωνούµε. Θεωρούµε ότι αυτός ο ειδικός λογαριασµός, συστήνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων. Αν οι Έλληνες παρεκκλίνουν, θα πέσει η δαµόκλειος
σπάθη του Υπουργείου, του οποίου προΐσταται ο κ. Αλεξιάδης,
καθώς και άλλων συναρµόδιων Υπουργείων. Έλληνες οι οποίοι
δεν µπορούν να αναπνεύσουν, δεν µπορούν να βλέπουν να γίνονται τα πάντα εις βάρος τους προς όφελος των λαθροµεταναστών και των ολίγων προσφύγων.
Βλέπουµε ότι µέρα µε τη µέρα ο ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων δεν έχει προηγούµενο.
Από τη δωρεάν περίθαλψη, την οποία µε νόµο µπορούν να
έχουν οι λαθροµετανάστες και οι πρόσφυγες χωρίς καµία άνω
τελεία ή αστερίσκο, τη στιγµή που οι Έλληνες θα πρέπει να τηρούν µια σειρά προϋποθέσεων, προκειµένου να έχουν δωρεάν
περίθαλψη.
Από την ατιµωρησία, όπου είδαµε το χθεσινό περιστατικό µε
κάποιον Αφγανό, ο οποίος κρατούσε ένα νεογέννητο µωράκι και
ήταν έτοιµος να το πετάξει, και είπατε ότι δεν πρόκειται να διωχθεί ο συγκεκριµένος λαθροµετανάστης από το Αφγανιστάν για
να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα.
Από τη στιγµή που κλείνουν εθνικές και άλλες οδοί, όπως γίνεται στην Εθνική Οδό Ευζώνων-Θεσσαλονίκης, στο Πολύκαστρο, παράπλευροι δρόµοι όπου κάνουν τους ελέγχους τους σε
Έλληνες πολίτες. Ζητούσαν -είδαµε στις τηλεοράσεις- διαβατήρια και ταυτότητες, για να δουν τι είναι και πού πάνε.
Από το γεγονός ότι διαφηµίστηκε και προωθήθηκε τεχνηέντως
πριν από λίγες ηµέρες, στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, µία
νεαρή µαθήτρια µε µαντήλα. Φανταστείτε τι θα γινόταν στη χώρα
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της, αν κάποια χριστιανή µαθήτρια δεν φορούσε µαντήλα.
Από το γεγονός ότι από το νέο έτος θα µπορούν να εγγράφονται στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθµούς, στα σχολεία
ακόµα και στα πανεπιστήµια χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα απολύτως, οι πρόσφυγες, οι λαθροµετανάστες, οι µετανάστες όλοι,
όταν οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν ένα σκασµό λεφτά, για να
σπουδάσουν το παιδί τους στα φροντιστήρια και οπουδήποτε
αλλού και πολλοί, παρ’ ότι µπαίνουν στα πανεπιστήµια, δεν µπορούν να πάνε, γιατί δεν έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα.
Φανταστείτε –άκουσον άκουσον- έγινε πρόταση κιόλας. Σε συζήτηση που έγινε πριν λίγες ηµέρες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είπαν, όσοι πρόσφυγες, λαθροµετανάστες έχουν προβλήµατα κινητικότητας, να περιθάλπονται σε διάφορα κέντρα αποκατάστασης. Για όσους γνωρίζουν, για να πάει ένας Έλληνας πολίτης σε ένα κέντρο αποκατάστασης αν έχει ένα πρόβληµα, θα
πρέπει να φιλήσει κατουρηµένες ποδιές, διότι δεν υπάρχουν θέσεις για κανέναν. Κι εσείς θέλετε ακόµα και αυτό, στους λαθροµετανάστες, στους πρόσφυγες, σε όλους όσοι έρχονται στην
πατρίδα µας να τους τα κάνετε όλα δωρεάν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λίγη ησυχία, κύριε Πρόεδρε, να µπορούµε να µιλάµε.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να φέρνετε αυτήν την τροπολογία.
Κι αν επίσης δεχόµασταν ότι είναι για καλό, θα θέλαµε να σας
υπενθυµίσουµε τι έγινε µε τον ειδικό λογαριασµό για τους πυρόπληκτους, όπου µαζεύτηκαν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ και
χάθηκαν στην πορεία. Είναι σίγουρο ότι, κι αν ακόµα κάποιοι από
καλή καρδιά, από αγάπη, από φιλευσπλαχνία, από οτιδήποτε
άλλο βάλουν λεφτά, αυτά τα λεφτά δεν θα πάνε στον τελικό τους
προορισµό.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, 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 πέντε µαθητές και
µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαος Φίλης είναι εδώ για να µας αναπτύξει την τροπολογία, αν
θέλει να πει κάτι περισσότερο απ’ αυτά που είπε ο κ. Σπίρτζης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία είναι επιβεβληµένη, διότι φέτος η φύση των εξετάσεων έχει αλλάξει. Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, φέτος δεν αποτελούν
πλέον απολυτήριες εξετάσεις.
Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρξει η διευκρίνιση που έχουµε
στην τροπολογία µέσα, προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση
των παιδιών που δίνουν εξετάσεις σε µέρη τα οποία είναι µακριά
από τον τόπο διαµονής τους, για να διευκολυνθούν τα ίδια αλλά
και η συνοδεία τους από κάποιον συγγενή τους, που είναι αναγκαίο όταν δίνουν εξετάσεις.
Τα αναλυτικότερα σχετικά µε τη ρύθµιση αυτή θα καθορίζονται
από την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
της προτεινόµενης τροπολογίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Συνεχίζουµε µε τον ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, τον κ. Τζελέπη.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο για να µιλήσετε για τις τροπολογίες.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Όσον αφορά τις τροπολογίες, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι για άλλη µία φορά η Κυβέρνηση
µας δείχνει το πόσο πρόχειρα νοµοθετεί, καταθέτοντας σωρηδόν
τις τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια και δη, σε µία κύρωση
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σήµερα.
Δεν θα διαφωνήσουµε για τις υπ’ αριθµόν 310, 306, 308 και
309 τροπολογίες. Θα ήθελα, όµως, ιδιαίτερα µέσα από την τροπολογία µε αριθµό 309, η οποία αφορά το άνοιγµα λογαριασµού
στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή των προσφύγων και
µε την οποία συµφωνούµε, να επισηµάνω το πόσο πρόχειρα,
όπως τόνισα, νοµοθετεί η Κυβέρνηση, όταν πριν από έξι µόλις
µέρες ψηφίστηκε σχετικό νοµοσχέδιο.
Η εκπρόθεσµη τροπολογία µε αριθµό 304, την οποία αποδέχεται ο κύριος Υπουργός, είναι αυτή που άρει τον περιορισµό
της εκλογιµότητας των εκπροσώπων των εργαζοµένων σε µία και
µόνο θητεία που ήταν µέχρι τώρα στο διοικητικό συµβούλιο της
ΔΕΗ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σπίρτζη εάν αυτό αφορά τον
κ. Φωτόπουλο ή όχι.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι τώρα εδώ αίρετε τις θητείες
όταν αύριο έχουµε σχετικό νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς,
όπου τις θητείες τις έχετε «ευαγγέλιο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τζελέπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης στη θέση του κ. Τάσσου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, επί των τροπολογιών θα τοποθετηθώ εγώ ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, διότι έπρεπε να απουσιάσει ο κ.
Τάσσος από την Αίθουσα λόγω ενός έκτακτου συµβάντος.
Συγκεκριµένα για τις τροπολογίες, σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε αριθµό 306, την οποία µόλις υποστήριξε ο Υπουργός
Παιδείας, για την κάλυψη των δαπανών για τα παιδιά που πρόκειται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, συµφωνούµε ότι πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη µετακίνησης και ό,τι άλλα έξοδα
χρειάζονται, προκειµένου τα παιδιά να λάβουν µέρος στις εξετάσεις.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία µε αριθµό 309, για
τον ειδικό λογαριασµό, εµείς θα την καταψηφίσουµε, διότι έχουµε καταψηφίσει τον πρόσφατο νόµο για το προσφυγικό και βεβαίως, αν θέλετε, βάζοντας και τη συγκεκριµένη διάσταση, όπως
αναφέρεται και µέσα, ο Υπουργός Οικονοµικών κατά το δοκούν
θα ορίζει τα όργανα, τη διαχείριση, αλλά και τη λειτουργία του
συγκεκριµένου λογαριασµού.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία µε αριθµό 310, για
τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας χρηµατοδότησης της εταιρείας
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», θα την καταψηφίσουµε, διότι
εµείς είχαµε καταψηφίσει και τη συγχώνευση ή και τη δηµιουργία
της συγκεκριµένης ανώνυµης εταιρείας.
Συµφωνούµε για τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 304, η
οποία αφορά την πέραν της µιας θητείας, δηλαδή αύξηση της
θητείας των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Εξάλλου, αυτό
ίσχυε και παλαιότερα. Θα την υπερψηφίσουµε, βάζοντας απλώς
και µία διάσταση –κάποια στιγµή µπορεί και πρέπει να το δούµεότι µε την προηγούµενη ρύθµιση που είχε µειωθεί η θητεία των
εκπροσώπων σε µία θητεία -που τώρα αλλάζει µε τη συγκεκριµένη τροπολογία- είχε µειωθεί και ο αριθµός των εκπροσώπων
των εργαζοµένων από τρεις σε δύο τώρα. Νοµίζω ότι και αυτό
είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δει το αρµόδιο Υπουργείο και
η Κυβέρνηση.
Και τελειώνω µε τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 308, η
οποία αφορά την πρόταση για απαλλαγή από φόρο ειδικής κατανάλωσης στο φυσικό αέριο συγκεκριµένων εταιρειών, που το
αξιοποιούν γι’ αυτούς τους λόγους που αναφέρετε µέσα, πλην
δηλαδή της παραγωγής ενέργειας.
Νοµίζω ότι είναι -το ελάχιστο που µπορώ να πω- υποκρισία, εµπαιγµός, την ίδια ώρα που ο λαός µας ταλανίζεται από την επέλαση στο εισόδηµά του, στη ζωή του από τις πολιτικές και των
προηγούµενων κυβερνήσεων αλλά και αυτής. Ειδικά στο κοµµάτι
της ενέργειας, υπάρχουν οικογένειες και σπίτια χωρίς ρεύµα ή
αδυναµία να πληρώνουν ρεύµα κι έρχεστε εσείς µε µία τροπολογία και δίνετε τη δυνατότητα µείωσης ή κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.
Έτσι, λοιπόν, εµείς θα την καταψηφίσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Λαµπρούλη.
Από το Ποτάµι ήταν η κ. Μάρκου να πάρει τον λόγο, αλλά θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοποθετηθεί ο κ. Αµυράς.
Σας ακούµε για τις τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ και κυρία
Υπουργέ, εµείς έχουµε ενστάσεις µε τη διαδικασία των πολλών
εκπρόθεσµων, άσχετων τροπολογιών που µπαίνουν και µάλιστα
σε µία κύρωση διεθνούς σύµβασης. Δηλαδή, έχουµε όγκο τροπολογιών. Είχαµε το αρνάκι εισαγωγής Νέας Ζηλανδίας τώρα
έχουµε τροπολογίες Νέας Ζηλανδίας ή µέσω Νέας Ζηλανδίας.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, θα σας πω ανά µία πώς τοποθετούµαστε.
Για την µε αριθµό 306 τροπολογία µετακίνησης των µαθητών
θα δηλώσουµε «παρών». Περιµένουµε µία ολοκληρωµένη, µία σε
βάθος ρύθµιση αυτών των θεµάτων στο νοµοσχέδιο για την παιδεία και την έρευνα που το περιµένουµε.
Σε σχέση µε την τροπολογία µε αριθµό 309, η οποία αφορά
τον λογαριασµό για το προσφυγικό, έχουµε µία θετική τοποθέτηση. Ωστόσο µας κρατάει σε απόσταση η κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εδώ θέλουµε περισσότερες διευκρινίσεις. Μόλις προχθές δεν ψηφίσαµε
το σχετικό σχέδιο νόµου που υποτίθεται ότι θα έβαζε κάτω την
οργάνωση του προσφυγικού ζητήµατος, της διοικητικής µηχανής, των οργανωτικών και των οικονοµικών; Γιατί δεν προβλέφθηκε τότε µια τέτοιου είδους ρύθµιση; Θα θέλαµε µία απάντηση
σε αυτό, αν την έχετε.
Για την τροπολογία µε αριθµό 310, η οποία αφορά τις κτιριακές υποδοµές, και εδώ θα σας πούµε «όχι», γιατί θεωρούµε ολίγον βιαστική αυτήν την τροπολογία. Θέλουµε, δηλαδή, να έχουµε
και έναν απολογισµό για το πώς προχώρησε η σύµπτυξη, η συνένωση των εταιρειών που οδήγησαν στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
Και τώρα πάµε στις δύο άλλες βουλευτικές τροπολογίες. Η
πρώτη είναι για την παραµονή ή όχι για δεύτερη θητεία µελών
της ΓΕΝΟΠ στην ουσία στο ΔΣ της ΔΕΗ. Εδώ εµείς θεωρούµε
ότι είναι φωτογραφική. Ξεκάθαρα αφορά τον κ. Φωτόπουλο και
τον κ. Καραλευθέρη, ενδεχοµένως. Για το δεύτερο δεν είµαι σίγουρος.
Εµείς έχουµε να σας δώσουµε µία άλλου είδους διάταξη, µια
άλλου είδους ρύθµιση. Εάν την κάνετε δεκτή, να την εναρµονίσετε µε τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 6 εδάφιο γ’ του
ν.4342/2015 για την ΕΡΤ που έλεγε τότε εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η ιδιότητα µέλους διοικητικού συµβουλίου, όσον αφορά
την ΕΡΤ ΑΕ, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του
διοικητικού συµβουλίου σε συνδικαλιστικά σωµατεία και ενώσεις
εργαζοµένων. Εδώ γιατί να έχουµε διαφορετικά µέτρα και σταθµά έναντι της ΕΡΤ και όχι το αντίστροφο; Εδώ θα πούµε «όχι».
Είµαστε κατηγορηµατικά αρνητικοί.
Και τέλος, για τη µε αριθµό 308 βουλευτική τροπολογία, θέλω
να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι και τον Ιούνιο του
2015 η κυρία Βαλαβάνη είχε καταθέσει µια τέτοια τροπολογία, η
οποία είχε αποσυρθεί. Και εκεί στην αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι η εκτίµηση του δηµοσιονοµικού κόστους από αυτήν τη
φοροαπαλλαγή -γιατί στην ουσία πρόκειται περί φοροαπαλλαγής- ανέρχεται στα 25 εκατοµµύρια ευρώ. Ισχύει αυτό σήµερα;
Έχει αλλάξει κάτι;
Εµείς θεωρούµε, βεβαίως, θετικό -και θα τοποθετηθούµε θετικά σε αυτήν την τροπολογία, θα ψηφίσουµε «ναι»- ότι µια βιοµηχανία, στην ουσία η «ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ», για να µιλάµε µε ονόµατα,
στη Βόρεια Ελλάδα, δυσχεραίνεται στο έργο των εξαγωγών,
διότι το φυσικό αέριο είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή νιτρικής αµµωνίας, κατά 90% συµµετέχει στο κόστος και άρα το θεωρούµε σηµαντικό.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θέλουµε µία ευρύτερη συζήτηση, θέλουµε έναν ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασµό για το πώς τέτοιου
είδους ρυθµίσεις θα µπορέσουν να επεκταθούν και σε άλλου είδους κοµµάτια της οικονοµίας, της παραγωγής, κυρίως δε του
εξαγωγικού τοµέα.
Αυτά και εάν χρειαστεί κάτι θα µου δώσετε, ελπίζω, τον λόγο
για διευκρινίσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστώ.
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Ο κ. Λαζαρίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως τις είδα τις τροπολογίες, µε βρίσκουν σύµφωνο και
όσον αφορά το θέµα της µεταφοράς των µαθητών και ό,τι έχει
να κάνει µε τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων κ.λπ..
Εκεί που θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις είναι στην τροπολογία µε αριθµό 304. Στα υπόλοιπα, δεν βρίσκω κάποιον λόγο να
µην στηρίξω τις άλλες τροπολογίες, αλλά εδώ θα ήθελα κάποιες
διευκρινίσεις περαιτέρω, γιατί και σε εµένα πραγµατικά γεννά
κάποια ερωτηµατικά αυτό το πράγµα.
Όσον αφορά τη σύσταση αυτού του ειδικού λογαριασµού για
τους πρόσφυγες, δεν µπορώ να είµαι αντίθετος σ’ αυτό.
Δεν θέλω τίποτα παραπάνω να πω. Απλώς, θα ήθελα κάποιες
διευκρινίσεις παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει µε την τροπολογία
µε αριθµό 304 για τη ΔΕΗ, για την εκλογή αυτών των προσώπων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας από την
Ένωση Κεντρώων.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ως προς την τροπολογία
µε αριθµό 306 που εισήγαγε το Υπουργείο Παιδείας θα την υπερψηφίσουµε, θα ψηφίσουµε «ναι», καθώς αφορά ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο δεν χωρά περαιτέρω συζήτηση. Απλώς, εµείς
πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερος σχεδιασµός, να
έρθει στο νοµοσχέδιο σχετικά µε την παιδεία, για να καταλάβουµε ότι για άλλη µια φορά δεν πάσχουµε από προχειρότητα.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στην τροπολογία µε αριθµό 308, που
αφορά το φυσικό αέριο. Κρίνουµε θετική αυτή την κίνηση, απλώς
και πάλι υπάρχει έλλειψη ενηµέρωσης. Δηλαδή, θα έπρεπε να
γνωρίζουµε ποια είναι τα ποσά, ποια είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί και οι λόγοι. Η αιτιολογική έκθεση είναι πάρα πολύ ελλιπής, γι’ αυτό ψηφίζουµε «παρών».
Επίσης, ψηφίζουµε «παρών» και στην τροπολογία µε αριθµό
309. Δεν µπορούµε να αρνηθούµε ότι είναι προς θετική κατεύθυνση το να γίνει ένας ειδικός λογαριασµός για τους πρόσφυγες,
αλλά και πάλι δεν υπάρχει σωστή ενηµέρωση. Δεν γίνεται αυτό
το θέµα να έρχεται µε µορφή τροπολογίας σήµερα, όταν την
προηγούµενη βδοµάδα είχαµε ψηφίσει σχετικό νοµοσχέδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ενενήντα άρθρα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ακριβώς, ενενήντα άρθρα.
Θα ψηφίσουµε «όχι» στην τροπολογία µε αριθµό 304 που
αφορά την ΔΕΗ, καθώς και εµείς βλέπουµε ότι αυτό γίνεται µε
ένα συγκεκριµένο σκοπό, µάλλον για να συνεχιστεί η πορεία συγκεκριµένων ατόµων. Βλέπουµε ότι έχει κοµµατικό και συγκεντρωτικό χαρακτήρα.
Θα ψηφίσουµε «όχι» στην τροπολογία µε αριθµό 310, καθώς
δεν βλέπουµε κάτι θετικό σε αυτό. Περαιτέρω ανάλυση θα υπάρχει και από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, που είναι νοµικός και γνωρίζει στο επίπεδο που χρειάζεται τα θέµατα σχετικά
µε το ΤΑΧΔΙΚ και τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα, ειδικό αγορητή της Ένωσης Κεντρώων.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία για τη συγκεκριµένη συµφωνία έχει θετική στάση. Την κριτική την ασκήσαµε για το σύνολο των τροπολογιών, που για άλλη
µια φορά µε έναν τρόπο αντιδεοντολογικό φέρνετε κατά τη διαδικασία άσχετων νοµοθετικών διαδικασιών.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κύριε Πρόεδρε, να κάνω µερικές
παρατηρήσεις, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές. Και τις
κάνω τώρα, σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο θα µπορείτε εύλογα
να πείτε ότι δεν έχουν σχέση αυτά που θα πω µε το νοµοσχέδιο,
αλλά δυστυχώς η Βουλή δεν συνεδριάζει και νοµοθετικό έργο
δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου, επειδή στη Βουλή πρέπει να ακουστούν τα πράγµατα έτσι όπως είναι και επειδή η επικαιρότητα
και οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν µε ταχύτητα, θα µου επιτρέ-
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ψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα, όλα αυτά τα οποία
συνέβησαν, από τα «WIKILEAKS» µέχρι την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής, µέχρι τα θέµατα της αξιολόγησης,
η οποία είναι σε εκκρεµότητα, έχουν διαµορφώσει ένα πολύ αρνητικό κλίµα για τη χώρα µας.
Η εικόνα της Ελλάδας είναι τραγική. Δυστυχώς, την µετατρέψατε σε µια χώρα τριτοκοσµική, µια χώρα η οποία αυτή τη στιγµή
είναι µε κλειστά σύνορα, µε κλειστές τράπεζες, µε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες στο εσωτερικό της και δείχνει
ακυβέρνητο καράβι. Η Κυβέρνηση είναι απούσα, διστάζει να
πάρει αποφάσεις και φθάνουµε, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, στο τραγικό σηµείο –και καλό είναι να βλέπετε και λίγο διαδίκτυο και καλό είναι να ενηµερώνεστε- να βλέπουµε Έλληνες
πολίτες, Έλληνες φορολογούµενους, οι οποίοι προσπαθούν να
περάσουν τις εθνικές οδούς και τους σταµατούν µετανάστες και
τους ζητούν ταυτότητες. Μετανάστες ζητούν ταυτότητες από
τους Έλληνες συµπολίτες µας, για να τους δώσουν το δικαίωµα
να περάσουν! Πώς το δέχεστε αυτό;
Και δεν είναι µόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι και µια σειρά
από άλλα ζητήµατα, τα οποία είναι επίσης πολύ σηµαντικά και
σήµερα αποκαλύπτονται. Και αποκαλύπτονται σε µια χρονική
στιγµή κρίσιµη για τη χώρα µας.
Κρατάω στα χέρια µου πρακτικά δηλώσεων δύο κορυφαίων
ευρωπαίων παραγόντων. Κατ’ αρχάς, του κ. Ντράγκι, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος µε δήλωσή του σηµερινή δηλώνει πλέον ξεκάθαρα ότι τα capital
controls στην Ελλάδα έγιναν λόγω της αβεβαιότητας της οικονοµίας που υπήρξε το πρώτο εξάµηνο του 2016 και των αστοχιών
της Κυβέρνησης. Το λέει ο ευρωπαίος τραπεζίτης για πρώτη
φορά σε συνέντευξή του τόσο ξεκάθαρα. Καλό είναι να το δείτε
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και να σταµατήσετε αυτή την αµπελοφιλοσοφία περί ευθυνών άλλων. Δική σας είναι η ευθύνη! Από
δική σας αβλεψία και πολιτικές αστοχίες έκλεισαν οι τράπεζες
µε αποτέλεσµα όλα αυτά να έχουν επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών, στην τσέπη του Έλληνα φορολογούµενου, τα
5,4 δισεκατοµµύρια που συζητάτε ότι θα φέρετε στον ελληνικό
λαό!
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις δηλώσεις του τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Ντράγκι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, µε χθεσινές του δηλώσεις -και αυτό είναι ιστορικό
ντοκουµέντο- ο κ. Ντοµπρόβσκι, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ελλάδα στο τέλος
του 2014 έβγαινε από το µνηµόνιο. Έµεναν µόνο λίγες οριακές,
παραµετρικές αλλαγές, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας
του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τη στιγµή που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυβέρνηση, µε δική του ευθύνη άλλαξε η πολιτική.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Διαβάζω το κείµενο, το οποίο είναι
αποκαλυπτικό. Λέει, λοιπόν, ο κ. Ντροµπόβσκι ότι: «Μετά την
ανάληψη από τη νέα Κυβέρνηση στην ηγεσία της Ελλάδος, υπονοµεύτηκε η ανάπτυξη της χώρας, της Ελλάδος, αυξήθηκε η
ανεργία και επιπλέον, η ανάπτυξη που ήταν προγραµµατισµένη
2,5% το 2015, πλέον πήρε αρνητικό πρόσηµο».
Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής, γιατί αυτά είναι πολύ
σηµαντικά κείµενα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αξίζει να
τα δει ο ελληνικός λαός, κυρίως να τα δείτε και εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και φτάνω τώρα στο σηµερινό, κύριε Πρόεδρε. Και επιτρέψτε
µου να σας πω ότι ζούµε στιγµές τραγικές και µέσα στο Κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, η Νέα Δηµοκρατία έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το
έχει πει αρκετές φορές ότι η διαφάνεια στη λειτουργία του κοι-
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νοβουλευτισµού αποτελεί νούµερο ένα στην ιεραρχία και στις
προτεραιότητες που θέτουµε.
Πώς µετατρέψατε το Κοινοβούλιο; Σε πλυντήριο ανοµίας, κύριοι Υπουργοί; Πριν από ένα διάστηµα, στο όνοµα της µεταναστευτικής πολιτικής, ζητήσατε εξουσιοδότηση από το Κοινοβούλιο για να κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και τα αποτελέσµατα
είναι γνωστά. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -προς τιµήν τους- έκαναν
ερωτήσεις για το πού πήγαν τα λεφτά, γιατί δεν αγοράστηκαν
από εταιρείες, όπως είχε δεσµευτεί ο κ. Βίτσας εδώ στη Βουλή
ότι θα αξιοποιηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις, και δόθηκαν µε
απευθείας αναθέσεις, κύριε Πρόεδρε, χρήµατα του ελληνικού
λαού -ίσως και ευρωπαϊκοί πόροι- σε εταιρείες οι οποίες εµφανίστηκαν σε ένα βράδυ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουν γίνει και ανάλογες καταγγελίες. Περιµένουµε τις απαντήσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν µέχρι τώρα.
Επιπλέον, αυτό που έρχεται σήµερα, επιπρόσθετο -και αναρωτιέµαι πώς θα το δεχθείτε και πώς θα το ψηφίσετε-, είναι το εξής:
Ζητάτε να γίνει ένας ειδικός λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος. Καλοδεχούµενο, ανθρώπινο για τους πρόσφυγες. Στον
ειδικό λογαριασµό θα πάνε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου,
ευρωπαϊκοί πόροι και όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θέλει, να
συµµετέχει. Βεβαίως, καλοδεχούµενο. Όµως, τι κάνετε; Κάνετε
κάτι το ασύλληπτο. Αυτό δεν έχει προηγούµενο στα κοινοβουλευτικά. Ή µάλλον έχει, επί ηµερών σας, µε αυτά που έγιναν πριν
από ένα διάστηµα µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Διαβάζω: «Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού διενεργείται
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού, κρατικών προµηθειών, δηµοσίων επενδύσεων, ανάθεσης
µελέτης, σύναψη συµβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης». Δηλαδή, στην τσέπη των Υπουργών τα λεφτά
και τα κάνουν και τα χειρίζονται όπως θέλουν. Πώς θα το ψηφίσετε αυτό; Πώς θα το ψηφίσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε την σκέψη σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν το ψηφίζουµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η συζήτηση εστιάζεται πλέον σε αυτήν τη διάταξη,
η οποία είναι κόλαφος, είναι ο ορισµός της αδιαφάνειας και ντροπιάζει το Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος.
Στη συνέχεια θα µιλήσει και ο κ. Καρράς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το ζήτηµα το αναφέρουµε
κάθε φορά που έρχεται µία κύρωση. Θέλω να τονίσω, όµως, ότι
κάτι πρέπει να γίνει. Συζητάµε την κύρωση µίας σύµβασης, έρχονται τρεις υπουργικές τροπολογίες, έρχονται βουλευτικές, εκπρόθεσµες και µέσα σε πραγµατικά πολύ λίγα λεπτά, χωρίς να
µπορεί να γίνει συζήτηση, χωρίς να µπορεί να ανοιχτεί κατάλογος οµιλητών στην ουσία, καλούµαστε να δούµε τέτοια ζητήµατα
κρίσιµα, πολλά εκ των οποίων είναι κατά παρέκκλιση διατάξεων,
είναι για χρηµατοδότηση κ.ο.κ.. Δεν νοµίζω ότι µπορούµε να συνεχίσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται εδώ να αποφασίσουµε
ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα νοµοθετούµε µε προχειρότητα.
Έρχοµαι συγκεκριµένα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 309,
η οποία πράγµατι λέει ότι κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού, κρατικών προµηθειών, δηµοσίων επενδύσεων, ανάθεσης µελετών και σύναψης συµβάσεων
προχωρούµε σε αυτήν τη διαδικασία.
Πριν λίγες µέρες είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και µίλησε για
τις «παρεµβάσεις» τις παλαιότερες. Και βλέπουµε κατά παρέκκλιση, ακριβώς τις επόµενες ηµέρες, να έρχονται τέτοιες τροπολογίες στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η διαφάνεια φαίνεται στον τρόπο που νοµοθετούµε και στο τι
βάζουµε σε κάθε τροπολογία και στο τι φέρνουµε. Διότι δεν αφο-
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ρά µόνο τον εκάστοτε Υπουργό, βέβαια, αυτό όταν νοµοθετούµε
κάτι.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, λοιπόν, ο λογαριασµός
αυτός θα αποτελεί ένα µέσο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς θα κατατίθενται σε αυτόν χρηµατικά ποσά
από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και από χορηγήσεις
χρηµατοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για άλλη µία φορά λοιπόν, παρά το γεγονός ότι µπορεί η ρύθµιση αυτή να χρειαζόταν κάποια στιγµή να τη δούµε και να ήταν
προς τη σωστή κατεύθυνση, έρχεται να νοµοθετήσουµε σε µία
κύρωση συµφωνίας, έξι µέρες µετά -και το είπε και ο κ. Τζελέπης
εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης- τη συζήτηση για
το προσφυγικό. Συζητούµε, λοιπόν, τώρα το λογαριασµό για την
αρωγή των προσφύγων, ενώ ψηφίσαµε πριν λίγες ηµέρες ολόκληρο νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σηµειώσω -και γι’ αυτό θα ήθελα να είναι
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Αλεξιάδης, όχι γιατί
τον ήθελα να παραµείνει σε όλη τη διαδικασία για κάποιον άλλο
λόγο- ότι βιάστηκε, κυρίες και κύριοι, να εκδώσει την υπουργική
απόφαση για τη σύσταση ειδικού λογαριασµού αρωγής προσφύγων. Πρόκειται για την υπουργική απόφαση 520/2-3-2016.
Πρώτα, λοιπόν, έβγαλε την υπουργική απόφαση -στις 2 Μαρτίου- για τη σύσταση ειδικού λογαριασµού αρωγής προσφύγων.
Η κίνηση και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτοµέρεια καθορίζεται
µε τις υπουργικές αποφάσεις.
Έβγαλε, λοιπόν, υπουργική απόφαση στις 2 Μαρτίου και ερχόµαστε σήµερα µε τροπολογία να το περάσουµε και να νοµοθετήσουµε για να φέρει νέα υπουργική απόφαση, στη συνέχεια,
µετά την τροπολογία. Όχι προχειρότητα! Όχι διπλές δουλειές!
Όχι προχειροδουλειές!
Καταθέτω την υπουργική απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το επόµενο θέµα αφορά, βέβαια, τη βουλευτική τροπολογία,
η οποία έγινε αποδεκτή. Πρώτον, η τροπολογία αυτή είναι εκπρόθεσµη. Και µιλάω σε µία διαδικασία που γίνεται έτσι όπως γίνεται και είναι µία εκπρόθεσµη τροπολογία. Μιλάω για τη ΔΕΗ.
Δεύτερο στοιχείο: Αναφέρετε µέσα ότι ουσιαστικά αίρει το γεγονός ότι υπήρχε ένας περιορισµός στο Διοικητικό Συµβούλιο
της ΔΕΗ, ότι πρέπει να διέπει έναν περιορισµό της εκλογιµότητας των εκπροσώπων των εργαζοµένων σε µία και µόνο θητεία.
Σας ρωτήσαµε και σας ξαναρωτάµε: Αφορά τον κ. Φωτόπουλο
η συγκεκριµένη ρύθµιση; Σας το ρώτησαν αυτή τη στιγµή η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το Ποτάµι και σας το ρώτησε και ο εταίρος σας, ο οποίος έχει επιφυλάξεις µε βάση αυτό το γεγονός.
Κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µείνατε µόνοι αυτήν τη στιγµή
να υπερασπίζεστε την τροπολογία για την επέκταση του κ. Φωτόπουλου στο συµβούλιο, αν είναι αυτό το γεγονός, διότι δεν
έχετε απαντήσει µέχρι τώρα.
Με τη διαφάνεια και µε αυτά τα θέµατα δεν µπορούµε να παίζουµε. Παρακαλώ, να υπάρχουν απαντήσεις και στα δύο ζητήµατα. Επέλεξα δύο συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία άπτονται
συγκεκριµένων προβληµάτων της χώρας µας, του προσφυγικού
και του µεταναστευτικού, τα οποία θέλουν µία σοβαρότητα, µία
αντιµετώπιση, διότι βλέπουµε καθηµερινά ότι χάνεται ο έλεγχος.
Το κράτος είναι απόν από τον Πειραιά, από την Ειδοµένη. Είναι
απόν από όλες τις διαδικασίες στα νησιά. Το κράτος να είναι
παρόν δεν σηµαίνει δακρυγόνα. Σηµαίνει να µπορέσει να υπάρχει
έλεγχος απλός, σε απλά ζητήµατα.
Στα θέµατα του προσφυγικού, λοιπόν, έρχονται σήµερα επιπρόσθετες τροπολογίες. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζεται σοβαρότητα πριν την αποτελεσµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχαρόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ένωση Κεντρώων, ο κ. Καρράς.
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Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα µου επιτρέψετε να δώσω και µια ευχάριστη είδηση στο Κοινοβούλιο; Σήµερα ξόφλησε το δάνειο των είκοσι δισεκατοµµυρίων η Ουγγαρία που είχε λάβει από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο το 2008. Εµείς τι κάνουµε; Αυτό είναι το ερώτηµά µου. Τι
κάνουµε; Φέρνουµε νοµοσχέδια τα οποία συµπληρώνουµε την
τελευταία στιγµή στην κύρωση συµβάσεως και άλλες διατάξεις
και επιχειρούµε συνεχώς τακτοποιήσεις-διευθετήσεις.
Επί των τροπολογιών, για να µην γίνοµαι κουραστικός γιατί
έχουν ειπωθεί πολλά.
Την τροπολογία για το ΤΑΧΔΙΚ, το οποίο µετασχηµατίστηκε σε
δηµόσια επιχείρηση «Κτηριακές Υποδοµές», δεν µπορούµε να
την ψηφίσουµε. Είναι τέτοια η παθολογία του ΤΑΧΔΙΚ, είναι τέτοια η προϊστορία του ΤΑΧΔΙΚ, της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ». Να θυµίσω τα ριντό που είχαν τοποθετηθεί στο
Εφετείο Αθηνών και χρεώνοντο µε παχυλές αµοιβές. Όχι, δεν θα
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Είπαν πάρα πολλά οι συνάδελφοί µου για το ζήτηµα της θητείας των µελών της ΔΕΗ. Θα πω και κάτι άλλο για να είµαι σύντοµος. Η τροπολογία αυτή δεν µπορεί να έρθει από τον κ. Σπίρτζη. Δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση ούτε τον τρόπο του νοµοθετείν.
Είναι επέµβαση σε διοίκηση ανωνύµου εταιρείας και θα πρέπει
να έρθει πλέον κατά τη διαδικασία των εταιρειών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Εποµένως, ούτε αυτή µπορούµε να ψηφίσουµε και για λόγους
αρχής, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία που αφορά τον φόρο κατανάλωσης στο φυσικό
αέριο µου ακούγεται καλή. Έχω επιφυλάξεις, όµως, και θα ψηφίσουµε «παρών». Γιατί; Διότι περίµενα να έρθει και µία έκθεση
για το τι απέδωσε ο φόρος -αν απέδωσε- τι θα αποδώσει η κατάργηση του φόρου στην εθνική οικονοµία. Έρχεται µια βουλευτική τροπολογία για να καλύψει προφανώς τις αδυναµίες της
Κυβέρνησης που δεν µπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα.
Περιµένουµε να ακούσουµε. Δεν το ακούσαµε, ούτε θα το ακούσουµε. Τι απέδωσε µέχρι σήµερα ο φόρος; Τι επιπτώσεις είχε
στη λειτουργία των επιχειρήσεων; Τι θα προσδοκούµε από την
αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων;
Και θέλετε να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε; Έχουµε και
τα περίφηµα ισοδύναµα µέτρα. Μήπως εµµέσως, λοιπόν, αυτή
τη στιγµή θα πρέπει αύριο, µεθαύριο, µετά την τροπολογία αυτή
να επιβάλουµε ένα νέο φόρο εις βάρος των Ελλήνων γιατί θα
πρέπει να αντικαταστήσουµε µε τις απαιτήσεις των δανειστών
αυτό τον φόρο που καταργούµε; Δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε
θετικά. Θα πούµε «παρών».
Όσον αφορά στο ζήτηµα των προσφύγων: Πράγµατι µας απασχόλησε. Εγώ ήµουν και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και εισηγητής την περασµένη εβδοµάδα στην Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης. Κουραστήκαµε, συνεισφέραµε, ταλαιπωρηθήκαµε
όλοι να αναγνωρίσουµε την ανθρωπιστική διάσταση του θέµατος
αυτού. Είµαι εξ εκείνων που ενδεχόµενα από τους πρώτους,
κύριε Πρόεδρε -και το θεωρώ τιµή µου- είπα και στην Αίθουσα
και στα µέσα δηµοσιότητος, ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που
είτε ονοµάζονται πρόσφυγες είτε είναι µετανάστες, παράνοµοι
ή όπως θέλετε πείτε τους, αυτούς αναγνωρίζουµε ότι πρέπει να
τους προστατεύσουµε και θα τους δεχτούµε στην Ελλάδα όσον
καιρό δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιµετωπιστούν κατ’ άλλον
τρόπο και να µετακινηθούν στις χώρες στις οποίες επιθυµούν.
Τι έρχεται, όµως, τώρα; Έρχεται µία τροπολογία σε µία αεροπορική συµφωνία και µας λέει να ξεχάσουµε τα πάντα, να ξεχάσουµε το δηµόσιο λογιστικό, να ξεχάσουµε τις διαδικασίες αναθέσεως συµβάσεων, προµηθειών, για να βοηθήσουµε τους πρόσφυγες. Ναι, να τους βοηθήσουµε. Όµως, να τους βοηθήσουµε
µέσα στο νοµοθετικό και ηθικό, αν θέλετε, πλαίσιο, το οποίο πρέπει να διακρίνει την Ελλάδα.
Γιατί το λέω αυτό –και τελειώνω- κύριε Πρόεδρε; Για έναν και
µοναδικό λόγο: Δεν γνωρίζουµε τι εισροές θα έχει αυτός ο λογαριασµός. Και εκεί µπορεί να γίνει το µεγάλο πάρτι, το µεγάλο
φαγοπότι. Διότι, εφόσον λέει «…και επιχορηγήσεις από χρηµα-
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τοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» -αυτό λέει η αιτιολογική έκθεση και µε αυτό το επιχείρηµα έρχεται ότι πρέπει να
ψηφιστεί- δεν γνωρίζουµε, δεν έχουµε εικόνα για την έκταση.
Μήπως εδώ θέλουν να διοχετευθεί η οικονοµική βοήθεια για τους
πρόσφυγες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να καταλήξουν
εκεί που πρέπει, δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν
πραγµατικά ανάγκη, καταλήξουν τελικά σε άλλες τσέπες;
Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και έχω
ήδη τοποθετηθεί αναλυτικά, νοµίζω, στα ζητήµατα που µας απασχολούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρρά, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρώων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τι θέλετε, κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω ένα ερώτηµα επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος µια υπουργική απόφαση, όπου πράγµατι πριν
από µερικές µέρες µε βάση αυτήν την απόφαση συστηνόταν
ένας λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που θέλουµε να διευκρινιστεί από την πλευρά της Κυβέρνησης είναι αν
ο λογαριασµός αυτός είναι ο ίδιος που έρχεται να συσταθεί µε
την τροπολογία ή αν θα είναι για άλλον σκοπό, αν θα είναι διαφορετική και γιατί δεν αναφέρεται µέσα ότι καταργείται, εν πάση
περιπτώσει, η προηγούµενη υπουργική απόφαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να έχω τουλάχιστον τον χρόνο του κ.
Βρούτση, όχι για τίποτε άλλο, αλλά είναι αρκετά τα ερωτήµατα.
Θα τα απαντήσω λεπτοµερώς και στοιχειοθετώντας τα.
Θέλω να ξεκινήσω, συµφωνώντας µε την τοποθέτηση του κ.
Θεοχαρόπουλου ότι απαιτείται σοβαρότητα. Και προφανώς σε
αυτές τις στιγµές στις οποίες βρίσκεται η χώρας µας απαιτείται
σοβαρότητα πρώτα απ’ όλα από το Κοινοβούλιο και από την Κυβέρνηση. Και αυτό επιδιώκουµε ακριβώς και µε τις τροπολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην κρυβόµαστε πίσω από το
δάχτυλό µας. Οι τροπολογίες έρχονται να καλύψουν τραγικά
λάθη της διοίκησης των προηγούµενων χρόνων. Διότι µην µου
πείτε ότι δεν είναι τραγικό λάθος το ότι δεν προβλεπόταν πώς
θα πηγαίνουν τα παιδιά να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και
δεν πιστεύω να εγκαλούµεθα διότι πάµε να διορθώσουµε κάτι το
οποίο είναι υποχρέωσή µας απέναντι στη νεολαία της χώρας, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει
να κάνουµε τέτοιες αλλαγές και τις κάνουµε και µε τροπολογίες.
Το δεύτερο είναι το θέµα των «ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ». Η
προηγούµενη διοίκηση επέλεξε να ενοποιήσει διάφορα δηµόσια
-αν θέλετε- συστήµατα κατασκευής έργων σε έναν φορέα, αλλά
δεν προέβλεψε να τους δώσει τα λεφτά µε τα οποία θα δούλευαν.
Πρακτικά δηλαδή -και το λέω και στον κ. Καρρά αυτό µε όλη
τη συναδελφική, αν θέλετε, επικοινωνία-…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έχω εµπειρία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα σας πω το εξής, κύριε Καρρά.
Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγχωρέστε µε, δεν είναι προσωπικό. Για χάρη του λόγου.
Αν δεν µεταφέρουµε τους πόρους του ταµείου του λογαριασµού αυτού προς τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ», είναι σαν να
απαγορεύουµε στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» να κάνουν δικαστήρια και επισκευές φυλακών.
Προφανώς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουµε το δικαίωµα να
απαγορέψουµε απ’ αυτόν τον δηµόσιο φορέα να κατασκευάζει
δηµόσια έργα. Δεν µπορούµε να στερούµε την ποιότητα των
υποδοµών ή τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πορεία της
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δικαιοσύνης.
Άρα, είναι υποχρέωσή µας, για να καλύψουµε τραγικά λάθη
και ανεπάρκειες της προηγούµενης διοίκησης, να κάνουµε και
αυτήν την τροπολογία.
Βέβαια, δεν µπορεί κανείς να µας κατηγορήσει ότι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν, ενισχύοντας την ανάπτυξη, να µειώσουν το κόστος ενέργειας σε µικρές και µεσαίες παραγωγικές
µονάδες που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, διότι αυτές υπάρχουν
στον άξονα του δικτύου φυσικού αερίου και αυτές στοχεύουµε
να ενισχύσουµε.
Καλώ και τον συνάδελφο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να σκεφτεί ότι η µείωση του κόστους ενέργειας στη µικροµεσαία και µεσαία επιχειρηµατικότητα βελτιώνει και τη θέση της
εργασίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τοποθετηθήκαµε. Μας ακούσατε. Μη µας εγκαλείτε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο µετά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, ευχαρίστως να
τοποθετηθείτε.
Πρακτικά, κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι η απασχόληση, η εργασία, οι εργαζόµενοι και οι άνεργοι που προσδοκούν απασχόληση, ευνοούνται από τη µείωση του κόστους εργασίας στις
βιοτεχνικές και παραγωγικές µονάδες και στους βιοτέχνες.
Ας πάµε λιγάκι σε αυτά τα δύο που σας απασχόλησαν περισσότερο.
Η θητεία των µελών στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ είναι
φωτογραφική διάταξη και αφορά ένα συγκεκριµένο άτοµο; Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν αναφέρεστε σε ένα συγκεκριµένο άτοµο,
προδήλως αποδεικνύετε ότι η φωτογραφική είναι η δική σας επιδίωξη του αποκλεισµού, διότι εµείς δεν αναφερθήκαµε σε άτοµο.
Δυστυχώς, µέχρι τώρα φωτογραφική ήταν η διάταξη και αντιδηµοκρατική, που απαγόρευε στους εργαζόµενους να διαλέγουν
όποιον θέλουν για το Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης,
διότι αυτό ίσχυε µε τη µία θητεία µόνο, που ήταν φωτογραφικό.
Εµείς ερχόµαστε και πολύ απλά λέµε ότι δεν πρέπει να τίθεται
κανένα πρόσκοµµα δηµοκρατικής εκπροσώπησης, ιδιαίτερα δε
το πρόσκοµµα των θητειών, όταν ακόµα και στις ανεξάρτητες
αρχές προσφάτως δόθηκε η δυνατότητα να επαναλαµβάνεται η
θητεία.
Πάµε και στο τελευταίο, που είναι ο ειδικός λογαριασµός. Ο
ειδικός λογαριασµός αρωγής απευθύνεται µόνο σε αυτούς που
κατ’ εξαίρεση του δηµόσιου λογιστικού και του ευρωπαϊκού λογιστικού θέλουν να δώσουν πόρους για τους πρόσφυγες. Έρχεται, παραδείγµατος χάριν, ένας φιλέλληνας ή ένας Έλληνας
ευπατρίδης του εξωτερικού και θέλει να δώσει πόρους.
Προτείνουµε, λοιπόν, να εξαιρείται αυτός ο λογαριασµός από
τη διαδικασία ανάληψης δαπάνης, έκδοσης εντάλµατος, διαδικασίας διαγωνισµού µε βάση τους όρους του δωροθέτη, αν θέλετε, αυτού που θέτει αυτή τη στιγµή την ενίσχυση.
Και για τον λόγο αυτό, για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις,
προτείνω, κύριε Υπουργέ, να αποσύρουµε τις επιχορηγήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά τη συµβατική χρηµατοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πρόσφυγες. Αφορούσε κατ’
εξαίρεση εργαλεία.
Επιφυλασσόµεθα, αγαπητοί συνάδελφοι, αν έρθει κατ’ εξαίρεση χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ευρώπης, να νοµοθετήσουµε
κατ’ εξαίρεση κάτι επιπλέον.
Για να µην υπάρχουν, λοιπόν, εντυπώσεις, το αφαιρούµε και
προτείνουµε στον Υπουργό να αποδεχθεί την αφαίρεση. Διότι,
πρακτικά, κύριοι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης,
έρχεται αυτή εδώ η τροπολογία να αντικαταστήσει την υπουργική απόφαση, η οποία δεν έχει νοµική βάση, διότι προφανώς
γνωρίζετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η διαχείριση λέει, κύριε Φάµελλε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …ότι ο νόµος είναι υπεράνω της
υπουργικής απόφασης, η οποία εκ νέου θα καθορίσει το πλαίσιο.
Και µην µπλέκετε. Είστε πολύ έµπειροι στα νοµοτεχνικά, γνωρίζετε τη διαδικασία.
Η κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, δηµιουργία του λογαριασµού και η
κατ’ εξαίρεση διαχείριση …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: «Η κατ’ εξαίρεση διαχείριση» λέει,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Φάµελλε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Βρούτση, µάλλον δεν καταλάβατε τίποτα. Αισθάνοµαι ότι είναι κρίµα να µιλάω τόση ώρα και
να µην µε έχετε ακούσει. Μάλλον ακούτε µόνο το δεύτερό σας
εαυτό. Θα σας εξηγήσω ποιος είναι αυτός. Προφανώς δεν είναι
Έλληνας, κύριε Βρούτση. Γιατί δεν υπηρετείτε αυτή τη στιγµή
το συµφέρον της παραγωγής και της οικονοµίας στη χώρα µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό είναι πολύ βαρύ που λέτε. Δηλαδή, εσείς είστε Έλληνας κι εµείς δεν είµαστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µου δώσετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα σας πω κύριε Βρούτση, και έχετε
τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αφήστε να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ, τις σκέψεις του.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, σας λέω ότι
στην περίπτωση που υπάρχει ενίσχυση του λογαριασµού από
οποιονδήποτε έξω από τη χώρα ή µέσα από τη χώρα, που θέλει
κατ’ εξαίρεση και µε τους δικούς του όρους να δηµιουργήσει, αν
θέλετε, ένα τέτοιο πρόγραµµα αρωγής, µε αυτούς του όρους δεχόµαστε να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός.
Όµως, επειδή ακούµε πάρα πολλά -τα άκουσα και από τον κ.
Βρούτση και προφανώς µπορεί να απαντήσει και θα απαντήσω
κι εγώ στη συνέχεια- καταστροφολογικά για την πορεία της
χώρας, είναι κρίµα η Νέα Δηµοκρατία να µιλάει για καταστροφή
το 2015, όταν η ύφεση σχεδόν εκµηδενίστηκε, όταν προέβλεπαν
οι ίδιοι ότι η ύφεση θα είναι 7%, όταν η Ελλάδα είναι πρώτη στην
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, όταν επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασµα 0,2% ενώ προβλέπαµε έλλειµµα 0,25% και οι ίδιοι πάνω από
3%, ενώ η ανεργία µειώθηκε ενώ αυξήθηκε το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων κι ενώ τελικά όλα λειτουργούν προς όφελος
της χώρας µας και προς όφελος της προόδου των Ελλήνων.
Και είναι κρίµα να χρησιµοποιούνται αιτιάσεις ξένων παραγόντων, διότι αυτό υποδηλώνει και µια εξωτερική πολιτική υποτακτική, δηλώνει ότι δεν εξυπηρετούµε τα συµφέροντα της χώρας,
αλλά τα συµφέροντα του κόµµατος. Και είναι κρίµα να υπηρετούµε τα συµφέροντα του κόµµατος, όταν η χώρα µας έχει τόσο
µεγάλη ανάγκη να στηριχτεί στα πόδια της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, ολοκληρώνετε την σκέψη σας, παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιζόµαστε καρέκλες. Και εµείς δεν θα υπερασπιστούµε ποτέ τις
καρέκλες µας. Και µάλιστα µην κρίνετε, κύριε Βρούτση, εξ ιδίων
τα αλλότρια, διότι εµείς ποτέ δεν είπαµε και αποδείξαµε ότι καµµία δηµόσια σύµβαση δεν πάει προς όφελος κανενός Υπουργού.
Κατατέθηκαν στη Βουλή και το κρύψατε και από τον κ. Βίτσα,
όλοι οι φάκελοι διαγωνισµών που έκανε το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας. Και ο κ. Τόσκας απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Θεοδωράκη και σας έδωσε τα στοιχεία διαγωνισµών για τα hot spots
των νησιών. Εµείς δεν µάθαµε ποτέ να υπηρετούµε κυκλώµατα
διαπλοκής. Εµείς υπερασπιζόµαστε τη χώρα και σας καλούµε
έστω τώρα να καταλάβετε ότι η µόνη προοπτική είναι να βγούµε
από την κρίση, να σηκωθούµε στα πόδια µας, να έχουµε εθνικά
ανεξάρτητη πολιτική.
Ελπίζουµε, κάποια στιγµή, να βάλετε µυαλό κι εσείς. Διότι οι
Έλληνες σας καταψήφισαν τρεις φορές, γιατί δεν είχατε βάλει
µυαλό και δεν υπηρετούσατε τα συµφέροντα των Ελλήνων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν πάµε για µία τέταρτη φορά, να
δούµε τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε.
Ο κ. Λαµπρούλης είχε ζητήσει τον λόγο.
Θέλετε τον λόγο, κύριε Λαµπρούλη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο,
παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αµυρά, µη
µπλέξουµε τώρα. Θα αρχίσουµε να απαντάµε ο ένας στον άλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
Α. «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφ’
ενός, και της Γεωργίας, αφ’ ετέρου».
Β. «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφ’
ενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφ’ ετέρου».
Γ. «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, αφ’ ενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφ’ ετέρου».
Δ. «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της και της
Δηµοκρατίας της Μολδαβίας».
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός και θα ολοκληρώσουµε τη
συζήτηση µε την ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου για
την ευρύτητα της στήριξης της συµφωνίας µε τη Νέα Ζηλανδία.
Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω σε διάφορα ερωτήµατα που τέθηκαν σε σχέση µε τις τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές.
Πρώτα απ’ όλα, να συµφωνήσουµε µε την τροποποίηση της
τροπολογίας που κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι µόνο από ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές και
όχι από ευρωπαϊκά χρήµατα. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι
αυτός ο ειδικός λογαριασµός είναι ειδικός λογαριασµός της Τράπεζας της Ελλάδος. Εποµένως, δεν µπαίνουν άλλα θέµατα περί
διαχείρισης και πώς θα διακινούνται τα χρήµατα. Είναι πολύ σαφείς οι διαδικασίες που κινούνται µέσα από τον λογαριασµό της
Τράπεζας της Ελλάδoς.
Απ’ ό,τι είδα στην τροπολογία, υπάρχει εξουσιοδότηση κατά
παρέκκλιση για τη διαχείριση αυτών των χρηµάτων. Όµως αυτό
υπάρχει, συνάδελφοι, σε πάρα πολλές νοµοθεσίες, όταν προβλέπονται έκτακτες καταστάσεις.
Να θυµίσω τη σπέκουλα και τη λάσπη, που φάγαµε εµείς στο
Υπουργείο για τον διαγωνισµό, µε πρόσκληση, που κάναµε για
τα κοντέινερ, που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, όταν προβλεπόταν µε τις διαδικασίες αυτές να κάνουµε απευθείας ανάθεση και
όταν είχαν κάνει απευθείας ανάθεση όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, όποτε είχαµε φυσικές καταστροφές, όταν είχαµε ενηµερώσει όλες τις εταιρείες που τηρούνταν στο µητρώο του
Υπουργείου, δεκαοκτώ τον αριθµό. Είχαν ανταποκριθεί οι οκτώ
και τελικά κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές.
Και εγώ δεν ξέρω τι είπαν! Και για να καταλάβετε πόσο άθλια
συκοφαντία υπάρχει, ο αριθµός που ζητούσαµε ήταν χίλια εκατό
και ανταποκρίθηκαν µόλις τα επτακόσια. Θα µπορούσε άνετα µε
τη νοµοθεσία που βρήκαµε το Υπουργείο να φωνάξει την τάδε
εταιρεία και να αναθέσει όσα ήθελε και παρ’ όλα αυτά ακούσαµε
αυτά που ακούσαµε. Δεν θέλω να πάω σε λογικές να καταθέτω
µε ποιες µεγαλύτερες τιµές προηγούµενες συµβάσεις µε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και όχι µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα, όπως κάναµε εµείς, είχαν δοθεί.
Εποµένως, περιµένετε να δείτε την υπουργική απόφαση που
θα βγάλει ο Υπουργός Οικονοµικών και µετά τον κατηγορείτε για
αδιαφάνεια. Εξουσιοδοτική παίρνει για κατά παρέκκλιση διαδικασίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συγγνώµη, αλλά ευθέως καταργείται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων):
Όχι, δεν σας συγχωρώ, κύριε Βρούτση.
Αυτό ισχύει σχεδόν σε όλους τους νόµους προµηθειών, εκτέλεσης µελετών και έργων. Προβλέπονται κατά παρέκκλιση διαδικασίες. Πρώτη φορά το ακούτε;
Το δεύτερο είναι ότι κατηγορούµαστε ως Κυβέρνηση για πρόχειρη νοµοθεσία. Να δούµε λίγο τις τροπολογίες: Όσα κόµµατα
έχετε περάσει και έχετε στηρίξει κυβερνήσεις ξέρετε ότι η καθηµερινότητα προφανώς φέρνει και ανάγκη να υπάρχουν κάποιες
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τροπολογίες για να αντιµετωπιστούν θέµατα της καθηµερινότητας. Πρέπει να τις δούµε µία µία, για να καταλήξουµε εάν είναι
πρόχειρη η νοµοθεσία της Κυβέρνησης ή εάν ήταν πρόχειρη η
νοµοθεσία που βρήκε η Κυβέρνηση και εάν έχουµε µια θεσµική
απαξίωση στη χώρα µε αυτά που έχουν ψηφιστεί τα προηγούµενα χρόνια.
Δεν ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση το πώς θα εκτελούν οι
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» τα έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
από ποιους πόρους θα πληρώνονται. Δεν το προέβλεψε αυτό.
Προέβλεψε µια συγχώνευση διοικητικού τύπου για τους υπαλλήλους και τελεία εκεί. Ούτε που τους ένοιαξε. Και ούτε προβλέφθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή οι πόροι που έχει το ΤΑΧΔΙΚ
να µπορούν να χρηµατοδοτούν τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» για
έργα που θέλει να υλοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Υποτίθεται ότι η συγχώνευση των τριών οργανισµών που
υπήρχαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δηλαδή της ΔΕΠΑΝΟΜ, του ΟΣΚ και της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.», έγινε µε προγραµµατισµό και τα είχατε δει όλα. Τίποτα δεν
είχατε δει! Πλήθος έργων αυτή τη στιγµή δεν µπορούν ούτε να
χρηµατοδοτηθούν ούτε να πληρωθούν οι ανάδοχοι ούτε να ξεκινήσουν καινούρια. Άρα µάλλον δεν ήταν δική µας πρόχειρη νοµοθέτηση, αλλά ήταν πρόχειρη νοµοθέτηση των προηγούµενων
κυβερνήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη µετακίνηση µαθητών.
Πάµε στη ΔΕΗ. Ακούστε: Η τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές και κάνουµε αποδεκτή αφορά την εκπροσώπηση των εργαζοµένων της ΔΕΗ και τους ενιαίους κανόνες που πρέπει να
ισχύουν. Οι εργαζόµενοι θα αποφασίσουν ποιον θα έχουν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ. Μάλλον τον κ. Φωτόπουλο και όσους έχουν διατελέσει στο Διοικητικό Συµβούλιο της
ΔΕΗ τους φωτογράφιζε η προηγούµενη ρύθµιση που έβαζε µόνο
µία θητεία µόνο στη ΔΕΗ. Μάλλον αυτό γινόταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εσείς τους φωτογραφίζετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα µας προκαλείτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Εµείς σας προκαλούµε; Δεν έχετε βάλει σε άλλο
φορέα µία θητεία! Να µας εξηγήσετε γιατί µόνο στη ΔΕΗ βάλατε
µία θητεία για τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων και στους άλλους φορείς το αφήνατε έτσι, χωρίς θητείες, χωρίς τίποτα, χύµα.
Εποµένως εµείς κάνουµε δεκτή την τροπολογία ως Κυβέρνηση, γιατί πιστεύουµε στους ενιαίους κανόνες σε όλες τις ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου. Για εµάς είναι θέµα δηµοκρατίας
και ισονοµίας. Οι εργαζόµενοι θα αποφασίσουν. Δεν διορίζεται
κανείς. Είµαστε ανοιχτοί πραγµατικά και ειλικρινά στη συζήτηση
για την πιθανή ύπαρξη και θητειών και ασυµβιβάστων, αλλά και
για ενιαίους κανόνες για όλες τις ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου.
Ειπώθηκαν, κύριε Πρόεδρε, και µερικά άλλα πράγµατα, όπως
ότι η αποκάλυψη των WikiLeaks χρεώνεται στην Κυβέρνηση και
ότι αυτό έχει δηµιουργήσει πολύ αρνητικό κλίµα για τη χώρα.
Κύριε Βρούτση, θέλω να σας θυµίσω να µη διασύρετε άλλο
την παράταξή σας. Υπάρχει και η πατριωτική Δεξιά που βλέπει
άλλα πράγµατα. Δεν υπάρχει µόνο η επιθυµία των θεσµών, όπως
υπήρχε για τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Επίσης, καταθέσατε τις δηλώσεις του κ. Ντράγκι, µία παρουσίαση της συνέντευξης του κ. Ντράγκι και απ’ ό,τι διαβάζω εδώ,
είναι από το έγκυρο site «Liberal». Ξέρουµε ότι δεν έχετε πραγµατικά ανάγκη στήριξης µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είτε αυτά
είναι sites είτε ραδιοφωνικοί σταθµοί είτε εφηµερίδες είτε κανάλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δηλαδή αµφισβητείτε τις δηλώσεις; Η
Κυβέρνηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάτι πιο αξιόπιστο.
Έχετε τόσα µέσα στη διάθεσή σας που αβαντάρουν τις θέσεις
και τις πολιτικές σας. Χρησιµοποιήστε κάτι πιο αξιόπιστο την επόµενη φορά. Αυτό είναι σχεδόν κοµµατικό έντυπό σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αναδηµοσίευση κάνει, κύριε Υπουργέ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Σας παρακαλώ!
Και για να ολοκληρώσω, υπήρχαν συγκεκριµένες και αναλυτι-
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κές απαντήσεις από τον κ. Βίτσα. Είναι κατατεθειµένος στο Κοινοβούλιο ολόκληρος ο φάκελος µε όλες τις δαπάνες όλων των
Υπουργείων σε σχέση µε το µεταναστευτικό.
Εµείς θα συνεχίσουµε να τιµούµε την παράδοση του ελληνικού
λαού και τις δηµοκρατικές καταβολές µας σε σχέση µε τους µετανάστες.
Δεν ξέρω πού είδε ο κ. Βρούτσης στους δρόµους µπλόκα µεταναστών να ζητούν ταυτότητες από Έλληνες πολίτες. Πραγµατικά, το να δηµιουργείται µια τέτοια εικόνα…
Έτσι είπατε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως και το είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Πού το είδατε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όλη η Ελλάδα το έχει δει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Πραγµατικά, πού το είδατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αντί να κάνετε κριτική γιατί, για ποιο
λόγο συµβαίνει αυτό, κατηγορείτε εµάς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ούτε το «Liberal» δεν έχει γράψει αυτό που λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όλη η Ελλάδα είδε το βίντεο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγη ησυχία, σας
παρακαλώ, για να τελειώνουµε!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Καρρά, περιµένουµε επίσηµα τις καταγγελίες
σας και για την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και για
οποιονδήποτε άλλο φορέα. Όµως, πραγµατικά, αδυνατώ να κατανοήσω το πώς λειτουργούσε κάποτε το ΤΑΧΔΙΚ και το τι έκανε
µε τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε σχέση µε το αν µπορούν οι «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» να έχουν χρήµατα από τους
πόρους που έχει το ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να
υλοποιήσει έργα για τη δικαιοσύνη.
Δηλαδή εσείς θα πείτε στους συναδέλφους σας τους δικηγόρους αύριο να µην γίνονται έργα ούτε στα δικαστήρια ούτε στις
φυλακές ούτε πουθενά, γιατί έχετε µια κακή εικόνα για το πώς
λειτουργούσε κάποτε η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και το
ΤΑΧΔΙΚ; Πραγµατικά θα ήθελα να αναθεωρήσετε αυτήν την
άποψή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας
και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 304 και ειδικό 2 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 304 και ειδικό 2 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 309 και ειδικό 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 309 και ειδικό 7 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 310 και ειδικό 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 310 και ειδικό 8 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 308 και ειδικό 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 308 και ειδικό αριθµό 6 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 306 και ειδικό 4 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 306 και ειδικό 4 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συναινεί το Σώµα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
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«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, που υπογράφηκε στη Λειψία στις 28
Μαΐου 2015, το κείµενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Μετακινήσεις µαθητών που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις
1. Στους υποψηφίους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συµµετοχής
τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική µονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση/δήλωση συµµετοχής
επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιµοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, µπορεί να καλύπτονται
τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής αυτών και ενός
συνοδού τους. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης/ δήλωσης συµµετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και οι
συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαµονή τους στην
έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες
κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες,
καθώς και το ύψος των καλυπτόµενων ηµερησίως δαπανών ανά
υποψήφιο και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) καταργείται.
Άρθρο τρίτο
Συνίσταται, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασµός
για την αρωγή των προσφύγων. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού, κρατικών προµηθειών, δηµοσίων
επενδύσεων, ανάθεσης µελετών, σύναψης συµβάσεων, καθώς
και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασµού και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
Άρθρο τέταρτο
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και χρηµατοδότησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»
1. Στην παρ. 2.2 τον άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), µετά την περίπτωση α’ προστίθεται υποπερίπτωση αα’ ως εξής :
«(αα) Να επιχορηγείται και από το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» για την κατασκευή, συντήρηση
- επισκευή κτιρίων και εξοπλισµό αυτών που καλύπτουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η επιχορήγηση πραγµατοποιείται µε βάση τον προϋπολογισµό µελέτης έργου, που
εκπονεί η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και συνοδεύεται
από πρόγραµµα χρηµατορροών, που περιλαµβάνει το ποσό της
προκαταβολής και τις τµηµατικές καταβολές µέχρι και την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος και τυχόν αδιάθετο ποσό της
επιχορήγησης αποδίδεται στο «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) η παράγραφος 2.3 αναριθµείται ως 2.4 και προστίθεται νέα 2.3 ως
εξής :
«2.3. Για την κάλυψη αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
εξοπλισµό των κάθε είδους υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων, υποβάλλεται έγγραφο του αρµόδιου υπουργού προς την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ», προκειµένου να γίνει σχετική ένταξη
στο πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό της εταιρείας. Ειδικώς
για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και του εξοπλισµού των δηµόσιων σχολείων η εταιρεία διαµορφώνει το πρόγραµµά της λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των δήµων στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) προ-

στίθενται νέες παράγραφοι 6.6. και 6.7. ως εξής:
«6.6. Υπόλοιπα των επιχορηγήσεων του «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» προς τη
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» , που περιήλθαν στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» µετά τη συγχώνευσή της µε αυτή, τα οποία
έµειναν αδιάθετα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, παραµένουν σε αυτή για να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών
των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, είναι δε νόµιµη η πραγµατοποιηθείσα χρήση τους για τον ίδιο σκοπό.
6.7. Η κυριότητα του κινητού εξοπλισµού της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που περιήλθε στο
«ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ» σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 112
του ν. 4055/2012, περιέρχεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των υπηρεσιών του και των εποπτευοµένων από αυτό
νοµικών προσώπων, µε εξαίρεση τον ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και τα αυτοκίνητα µε αριθµούς κυκλοφορίας ΙΗΙ
5505 SKODA OCTAVIA και ΙΗΕ 1055 AUDI Α4 που περιέρχονται
στην κυριότητα της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.»».
Άρθρο πέµπτο
Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 2773/1999 (Α’ 286) καταργείται.
Άρθρο έκτο
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις»
Στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ιβ’ µε το εξής περιεχόµενο:
«ιβ) Από 1.1.2016, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη’της παραγράφου 1 του άρθρου 73 που παραλαµβάνεται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιρουµένων των ενεργειακών προϊόντων».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούµενοι έλεγχοι, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την
περίπτωση αυτή.
Εξαιρούνται της απαλλαγής οι επιχειρήσεις µε ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους εργαζοµένους.»
Άρθρο έβδοµο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22
αυτής.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα παρέσχε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο
ηµέρα Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

