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Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 30 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.41’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Θ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 29-11-2017
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
29 Νοεµβρίου 2017, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις»).
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 1ης Δεκεµβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.Η µε αριθµό 471/28-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Μάρδα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Μυδοκαλλιέργειες: Σηµαντικές απώλειες
εσόδων για το δηµόσιο η αδυναµία νέων αδειοδοτήσεων και οι
παράνοµες δραστηριότητες».
2. Η µε αριθµό 468/27-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Χρηµατοδότηση από τη
ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά –Γεφύρι
Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.00 ευρώ».
3. Η µε αριθµό 396/23-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Θ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων κ. Μάριου Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ισότιµη
προβολή όλων των κοµµάτων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 405/24-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη,
προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την
προστασία ακινήτων αξίας έως 300.000 ευρώ από πλειστηριασµούς.
2. Η µε αριθµό 306/16-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ένταξη έργου β’ φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης Αρκαδίας».

3. Η µε αριθµό 253/7-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Η ΔΕΗ κόβει το ρεύµα
στην περιοχή Καρυστίας Εύβοιας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα αρχίσουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 403/24-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Βιωσιµότητα του
Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)».
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά, για
να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, µέρες που είναι, δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες οικογένειες συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος βιώνουν µία εξαιρετική αγωνία. Αγωνιούν δε,
διότι η πίστωση της επικούρησης είναι στο 13% για τον µήνα Δεκέµβρη και φοβούνται πολύ ότι για τον επόµενο µήνα αυτό µπορεί να πέσει στο 10% και τον µεθεπόµενο µήνα να µην υπάρχει
καν παροχή επικούρησης για αυτούς τους συνταξιούχους και τις
οικογένειές τους.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε υποστηρίξει τη
µορφή του ΛΕΠΕΤΕ και την αυτονοµία του ως µιας συµφωνίας,
ως ενός λογαριασµού που προέκυψε από συµφωνία εργοδοτώνεργαζοµένων. Άλλωστε, και εσείς ο ίδιος, ως νοµικός, έχετε γνωµοδοτήσει ότι είναι ένας λογαριασµός εγγυηµένων παροχών.
Παρ’ όλα αυτά, από τον Οκτώβρη υπήρχαν οι προειδοποιήσεις δεν θα τις πω απειλές- οι οποίες ενείχαν και τη µορφή απειλής
της εργοδοσίας ότι δεν έχει καµµία υποχρέωση να δώσει τις παροχές, να δώσει τα χρήµατα για τις παροχές επικούρησης, αλλά
βεβαίως, όπως γνωρίζετε καλά, και περίθαλψης και υγείας για
τους συνταξιούχους και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος και για
τους εργαζόµενους της Εθνικής Τράπεζας.
Ο λογαριασµός ΛΕΠΕΤΕ οδηγείται πραγµατικά σε χρεοκοπία,
σε κλείσιµο. Θέλω, λοιπόν, να επισηµάνω εδώ ότι δεν αρκεί να
λέµε ότι πιέζουµε να βρεθεί λύση µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, διότι όλοι γνωρίζουµε και νοµίζω ότι κανείς σ’ αυτήν
την Αίθουσα δεν θα διαφωνήσει ότι η βέλτιστη λύση θα ήταν,
όντως, να µπορούσε να γίνει µία συµφωνία εργοδοτών και εργα-
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ζοµένων, που θα εξασφάλιζε τη βιωσιµότητα των παροχών επικούρησης και πρόνοιας και υγείας για αυτούς τους συνταξιούχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που περιµένουµε από την Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ,
είναι κάτι παραπάνω και όχι απλώς µία στάση ότι εµείς θέλουµε
αυτή η συµφωνία να υπάρξει και να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα
του ΛΕΠΕΤΕ. Περιµένουµε από εσάς µια πιο ενεργό δράση, µια
πιο ενεργό πολιτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι συντελεστές και να βρεθεί τώρα, άµεσα, λύση. Το
απαιτούν οι δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες οικογένειες, οι οποίες
βιώνουν αυτή τη στιγµή την προοπτική µιας προϊούσας φτωχοποίησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Χριστοφιλοπούλου.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, είµαι βέβαιος ότι στη δευτερολογία
σας θα προτείνετε εσείς τη λύση που θα δίνατε όταν ήταν στην
ευθύνη της Κυβέρνησής σας όλα αυτά και όταν η διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας αποφάσιζε µε το γενικό συµβούλιό της να
ρυθµίσει έτσι τα θέµατα του ΛΕΠΕΤΕ, όπως τα ρύθµισε και έτσι
κατέληξαν.
Επειδή αναφερθήκατε σε δικές µου γνωµοδοτήσεις υπό την
ιδιότητα του νοµικού συµβούλου, του δικηγόρου, για να βάλω τα
πράγµατα στη θέση τους –το έχω ξαναπεί, θα το πω για τελευταία φορά, ελπίζω- η δική µου γνωµοδότηση έχει αναρτηθεί και
υπάρχει στον Σύλλογο των Εργαζοµένων της Εθνικής. Το 2008
διατύπωσα άποψη ότι µε βάση τα όσα αναφέρει και στο σχετικό
βιβλίο του ο κ. Γεώργιος Μίρκος, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας το1995, όταν το γενικό συµβούλιο έπαιρνε την απόφαση ότι
είναι ο λογαριασµός εγγυηµένων παροχών –έτσι το είπε η ίδια η
Τράπεζα- και ότι θα κατέβαλε µια εισφορά που µάλιστα το 1996
έδωσε µια αύξηση στον συντελεστή αναπλήρωσης στο 1,29% περίπου, που οδήγησε σε µια αύξηση της καταβολής των επικουρικών συντάξεων, καθώς τις συνέδεσε και µε τις κάθε φορά
καταβαλλόµενες αυξήσεις στους µισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων. Κι αυτά, χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αποθεµατικό. Διότι, όπως ισχυριζόταν τότε η Τράπεζα, δεν χρειάζεται να υπάρχει
αποθεµατικό του ΛΕΠΕΤΕ, διότι η ίδια η Τράπεζα το εγγυόταν.
Έτσι έλεγε τότε.
Κι εγώ εκείνο που είπα στη γνωµοδότησή µου είναι ότι σύµφωνα µε την Τράπεζα είναι εγγυηµένων παροχών και µάλιστα,
µε βάση αυτές τις διατάξεις, προώθησε προγράµµατα εθελούσιας εξόδου µε τη βεβαιότητα ότι εκείνοι που έβγαιναν µε προγράµµατα εθελούσιας εξόδου θα λαµβάνουν αυτήν την παροχή
στο ύψος που την ελάµβαναν και αυτός ήταν και ο όρος των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου. Εκεί που υπήρχαν τέτοιου είδους περιστάσεις, υπό τις συνθήκες που αναφέρω, πραγµατικά
υπάρχει ένα θέµα αντισυµβατικής υποχρέωσης και ιδίως σ’ αυτούς για τους οποίους είχε εγγυηθεί.
Όλες οι συµβάσεις και ιδίως οι συµβάσεις αόριστου χρόνου
είναι γνωστό στη νοµική θεωρία ότι υποβάλλονται σε µεταβολές.
Δεν υπάρχει καµµία αµετάβλητη σύµβαση. Το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας όρισε µε γνωµοδότησή του το 2005 ότι αυτές οι συµφωνίες πρέπει να γίνονται µε συµφωνίες γενικού χαρακτήρα, µεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδότη κι αυτή τη
σύσταση είχε κάνει τότε προς την Ελλάδα, την οποία εµείς υποστηρίζουµε σήµερα.
Δεν είναι αποφυγή ευθύνης, όταν λέµε ότι πρέπει η τράπεζα
να συζητήσει για τους εργαζόµενους. Είναι κατ’ εφαρµογή και
της σχετικής έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, µια
υποχρέωση που υπάρχει για τον εργοδότη.
Χθες, όπως πληροφορήθηκα, µετά από τόσον καιρό, εδέησε
η Εθνική Τράπεζα να συστήσει µια επιτροπή -δεν ξέρω εάν το
κάνει καλά- διαπραγµάτευσης µε τους εργαζόµενους, ώστε σε
περίοδο περίπου είκοσι ηµερών να καταλήξουν σε µια πρόταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν ξέρω εάν η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σωστά διαχειρίζεται αυτό το θέµα, ελπίζω να το διαχειρισθεί σωστά και να βάλουν κάτω τα δεδοµένα. Αυτά τα δεδοµένα πρέπει να πάρουν υπ’
όψιν τα εύλογα δικαιώµατα και οι προσδοκίες των εργαζοµένων
και να µην επιχειρήσει να µετακυλίσει στην ευθύνη του δηµοσίου
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, στο ΕΤΕΑΕΠ πλέον, τα βάρη
µε τα οποία είναι υποχρεωµένη η Εθνική να αντιµετωπίσει το
θέµα αυτό.
Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου και περιµένω και την πρότασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ωραίοι
οι χειρισµοί του να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα ή άλλως να
νίπτουµε τας χείρας µας ως Πόντιοι Πιλάτοι, αλλά αυτή η µανιέρα της Κυβέρνησης «για όλα φταίνε οι προηγούµενοι» ισχύει
και στην περίπτωση αυτή. Εµείς έχουµε κάνει αυτοκριτική, αλλά
είµαστε και περήφανοι για πολλά που κάναµε και εσείς τώρα που
τα υλοποιείτε, όπως στα θέµατα της διαφθοράς, την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση ή τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, δεν
µιλάτε καθόλου. Τότε τα καταψηφίζατε και ήσασταν στα κάγκελα. Ας τα αφήσουµε, όµως, αυτά.
Εγώ θα το αφήσω αυτό, γιατί το ζήτηµα που συζητάµε δεν
χρειάζεται κοµµατική αντιπαράθεση. Εσείς ήρξατε χειρών αδίκων. Σας απαντώ, λοιπόν, το εξής: Τόσα χρόνια, ακόµη και µετά
τον νόµο του 2005 -που έφερε ο κ. Αλογοσκούφης τότε, µε τον
οποίον είχαµε διαφωνήσει- δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα ποτέ
µε τον ΛΕΠΕΤΕ και όλες ανεξαιρέτως οι διοικήσεις κατέβαλαν
όσα έπρεπε να καταβάλουν και αυτό το ξέρετε κι εσείς, όπως το
ξέρουν και οι χιλιάδες συνταξιούχοι που βιώνουν τώρα το πρόβληµα.
Τόσα χρόνια δεν υπήρχε πρόβληµα. Είστε τρία χρόνια Κυβέρνηση. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, µε απίθανους ερασιτεχνισµούς, µε φοβερές έως και εγκληµατικές ενέργειες –της Βαρουφακειάδας το 2015- έφτασαν οι τράπεζες και συγκεκριµένα και
η Εθνική να έχουν πρόβληµα.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, εµείς, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη,
και ο διευρυµένος νέος φορέας δεν θα απεκδυθούµε ευθυνών
της Αντιπολίτευσης και θα κάνουµε και προτάσεις και στο συνέδριο µας.
Θα σας πω, όµως, κάτι: Φτάνει να µου λέτε όσα µου είπατε τώρα, να παραπέµπετε στον ILO ή να παραπέµπετε σε γενικά θέµατα και να µη µου δίνετε µια απάντηση; Πράγµατι, υπάρχει αυτή
η επιτροπή διαπραγµάτευσης. Θα συµφωνήσω µαζί σας. Να
δούµε πού θα καταλήξει. Η Κυβέρνηση θα παρακολουθεί το
θέµα; Όταν η τράπεζα έχει δηµόσιο χρήµα, όταν κύριος µέτοχος
είναι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, πού είναι η
Κυβέρνηση; Γιατί η Κυβέρνηση δεν βάζει κάτω τους φορείς; Αυτό
δεν αφορά µόνο εσάς προσωπικά, αλλά και τον κ. Δραγασάκη
και συνολικά την Κυβέρνηση, η οποία, επειδή δηµιούργησε το
πρόβληµα, οφείλει να δώσει λύση.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, περιµένω τη δική σας πρόταση. Η δική
µας πρόταση είναι ότι η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει ότι δεν
καταλαβαίνει και να εύχεται, όπως ευχηθήκατε -στις ευχές µπορεί να συµφωνήσουµε- ότι το πρόβληµα θα λυθεί. Ούτε µπορεί
να τηρεί την παρελκυστική στάση, που τηρεί µέχρι τώρα.
Αυτό που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση είναι να δράσει πολιτικά, να δει απ’ όλες τις πλευρές –σας ανέφερα τον τρόπο- πώς
µπορεί να δοθεί βιώσιµη λύση. Αν αφήσουµε την επιτροπή και
περάσει χρόνος, σε λίγο οι συνταξιούχοι δεν θα έχουν καµµία
παροχή επικούρησης. Και τόσα χρόνια κατέβαλαν αδιαλείπτως
τις εισφορές τους.
Περιµένω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι παραπάνω από το «βλέπουµε τα τρένα να περνούν». Δείχνετε ανοχή στους µπαχαλάκηδες και στον Ρουβίκωνα, έτσι κι αλλιώς, ως Κυβέρνηση. Την ίδια
ανοχή βλέπω ότι δείχνετε και προς τους εργοδότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Χριστοφιλοπούλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα να δω πώς θα διαχειριστεί η συνάδελφος το θέµα
αυτό. Τώρα που λέγεται «Κίνηµα Αλλαγής», θεωρούσα ότι θα αλλάξει και γραµµή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αστειάκια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, γιατί
µου µιλήσατε για κοµµατική αντιπαράθεση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς το κάνατε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σκέφτοµαι
ποια θα είναι η θέση του Ποταµιού στο θέµα αυτό και ποια θα
είναι η θέση της ΔΗΜΑΡ στο θέµα αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι δικό µας θέµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Απλώς, αναρωτιέµαι.
Μιλήσατε για κοµµατική αντιπαράθεση την οποία εγώ δεν επιχείρησα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πάλι πετάτε τη µπάλα
στην εξέδρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, µην
ανοίγετε διάλογο. Κάνετε ερωτήσεις που αναγκάζονται να κάνουν σχόλια και ανοίγετε τον διάλογο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όταν µε
ρωτάτε, θεωρώ ότι έχετε µελετήσει και το θέµα και ότι, τουλάχιστον, έχετε ρωτήσει επιφανή στελέχη της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», που είναι στελέχη της παράταξής σας. Εκείνοι να σας
πουν, που είχαν ευθύνη για τη διαχείριση όλων αυτών των θεµάτων και από συνδικαλιστική θέση. Μη µε αναγκάζετε να µπω σε
θέµατα τα οποία δεν συνηθίζω να σχολιάζω, διότι η θέση µου ως θέση ευθύνης- οφείλει να βλέπει όλα τα ζητήµατα, µαζί και
την κατάσταση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» η οποία πρέπει να
στηριχθεί σε µια προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης.
Μη µε τσιτώνετε, λοιπόν, διότι το πρόβληµα υπάρχει και µάλιστα, µε βάση συγκεκριµένες αιτίες. Αν δεν δει κάποιος τις αιτίες,
δεν µπορεί να βρει και τη λύση. Η αιτία είναι ότι σήµερα έχουµε
δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιους που συνταξιοδοτούνται από το ΛΕΠΕΤΕ µε επικουρική σύνταξη και έχει µόλις τέσσερις χιλιάδες
οχτακόσιους ασφαλισµένους, όταν οι εργαζόµενοι σήµερα στην
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» πλησιάζουν τους δέκα χιλιάδες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τρία χρόνια είστε Κυβέρνηση. Γιατί δεν το αλλάζατε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν ακούγεστε από την τηλεόραση. Ακούγοµαι
εγώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω δικαίωµα τριτολογίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχετε την
άποψη ότι θα πρέπει σε µια τέτοια κρίσιµη περίσταση να µε εµποδίσετε να αναπτύξω τον συλλογισµό µου, ο οποίος πραγµατικά βοηθάει στην εξεύρεση λύσης του προβλήµατος; Το 2005
-όταν συνέβη αυτό που συνέβη µε τον νόµο Αλογοσκούφη- µε
την ένταξη όλων στο ΕΤΕΑΕΠ, έµεινε πίσω ένα θνησιγενές ταµείο
µαζί µε το ΕΤΑΤ.
Όµως, έρχεστε εδώ απροετοίµαστη. Χωρίς να ρωτήσετε ποια
είναι σήµερα η θέση του Συλλόγου Εργαζοµένων της Εθνικής που η πλειοψηφία έχει παράταξη των δικών σας πολιτικών επιλογών και κατευθύνσεων- ή τι λέει η ΟΤΟΕ. Άλλη στάση έχουν
ίσως από αυτό που λέτε. Αν η ΟΤΟΕ και ο σύλλογος της Εθνικής
µου λέει να εντάξω τώρα στο ΕΤΕΑΕΠ το ταµείο, να το συζητήσουµε. Να µου το πουν, όµως. Δεν µου το έχουν πει. Το λέτε εσείς. Αν είναι αυτό, το οποίο προτείνετε, να το εξετάσουµε και
να το συζητήσουµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς το είπατε. Είναι
λύση αυτό;
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εµείς, όµως, δεν θεωρούµε ότι θα πρέπει -χωρίς να επιδιωχθεί η επίλυση
του προβλήµατος από την ίδια την τράπεζα που έχει την ευθύνηνα µετακυλίσει τα βάρη στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης,
στο δηµόσιο, και δεν πρόκειται αυτό να το δεχθούµε. Τα βάρη
θα βαρύνουν την τράπεζα µέσα στο σύστηµα της κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό θα τα καταβάλλει.
Δεν φτάσαµε εκεί. Είµαστε στον προθάλαµο της προσπάθειας
εξεύρεσης λύσης. Γίνεται, επιτέλους, µε καθυστέρηση µια συζήτηση. Χθες, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, συστάθηκε µια επιτροπή
να διαπραγµατευτεί τα σχετικά ζητήµατα.
Σας υπενθυµίζω ότι ο κ. Αράπογλου το 2008 είχε προαναγγείλει την κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ µε σαφήνεια και ο κ. Ράπανος
το 2012 µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τότε -δεν υπήρχε η ευθύνη της
Κυβέρνησής µας- επίσης είχε αναγγείλει ότι ο ΛΕΠΕΤΕ θα τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει.
Αυτό εµείς δεν θα το κάνουµε µε τον τρόπο που σκέφτονται
να το κάνουν οι προκάτοχοί µας στην κυβέρνηση, δηλαδή µε
ανευθυνότητα και αφήνοντας να στερέψει η πηγή χρηµατοδότησης των συντάξεων, γιατί αυτό συνέβη µε όλους τους τρόπους
που ανέφερα. Θα είµαστε, φυσικά, σε θέση ευθύνης να επιδιώξουµε την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης. Όµως, δεν θα απαλλάξουµε την τράπεζα από την υποχρέωση που έχει, να επιζητήσει η ίδια να βρει λύση τώρα. Κι εσείς µε πιέζετε να δώσω γρήγορα µια λύση, που οι τράπεζες θα θέλανε από τότε που αναλάβαµε την Κυβέρνηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι εσείς. Η Κυβέρνηση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ξέρω πάρα
πολύ καλά, γιατί ήµουν σε θέση ευθύνης στο Υπουργείο, ότι ήθελαν και πίεζαν εκείνοι οι τύποι εκεί να δώσουµε το επικουρικό
στο ΕΤΕΑΕΠ, αυτό που µου ζητάτε κι εσείς τώρα. Δεν θα το κάνουµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ σας ζήτησα κάτι τέτοιο;
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορεί να παραποιεί
τα όσα λέω. Δεν µπορεί να βάζει λόγια στα δικά µου λεγόµενα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε τον διάλογο, όµως, αυτήν τη στιγµή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν γίνεται αυτό. Τέτοια
παραπλανητική πρακτική..
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, αυτήν
τη στιγµή, έχετε ανοίξει τον διάλογο και δεν είναι επί της διαδικασίας.
Πριν εισέλθουµε στις επόµενες δύο ερωτήσεις, που θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κονιόρδου, να
αναγνώσω ορισµένες, οι οποίες δεν θα απαντηθούν.
Η µε αριθµό 410/27-11-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτας Βράντζα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Η κατακόρυφη πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός κίνδυνος για τη φέτα», δεν θα
συζητηθεί λόγω απουσίας του αρµοδίου Υπουργού, του κ. Ευάγγελου Αποστόλου, στο εξωτερικό σε κυβερνητική αποστολή.
Επίσης, η µε αριθµό 400/24-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή Άρτας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Ανοµβρία και ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών», δεν θα συζητηθεί
λόγω απουσίας του αρµοδίου Υπουργού, του κ. Αποστόλου, στο
εξωτερικό σε κυβερνητική αποστολή.
Η µε αριθµό 473/28-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασ-
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φάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο πρακτορείο διανοµής Τύπου «ΕΥΡΩΠΗ», δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας της αρµόδιας Υπουργού, της κ. Έφης
Αχτσιόγλου, στο εξωτερικό.
Η µε αριθµό 470/27-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα:
«Η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών για την δήθεν διακρατική
συµφωνία µε την Σαουδική Αραβία», δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού, του κ. Νικολάου Κοτζιά, στο
εξωτερικό σε υπηρεσιακό ταξίδι.
Τέλος, η µε αριθµό 475/28-11-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Διασφάλιση της αποκλειστικής ευθύνης του Κράτους για
την καθολική και ισότιµη παροχή δηµόσιων, δωρεάν, σύγχρονων
και ασφαλών σχολικών κτηρίων, νοσοκοµείων, δικαστικών και άλλων δηµοσίων κτηρίων, καθώς και των θέσεων εργασίας και των
άλλων εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤΥΠ ΑΕ)», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας. Το αρµόδιο Υπουργείο, που θα µπο- ρούσε
να απαντήσει στην εν λόγω ερώτηση, είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η τρίτη µε αριθµό 367/21-11-2017επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα «Η δηµιουργία τριών νέων σταθµών
διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας –Σέρρες –Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για το Νοµό Σερρών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτή.
Θα συνεχίσουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 304/15-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Η επένδυση στο Ελληνικό κινδυνεύει να ακυρωθεί:
75.000 νέες θέσεις εργασίας και 8,2 δισ. ευρώ θα πάνε χαµένα,
εξαιτίας των τεχνασµάτων της Κυβέρνησης».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Δεν θα απαντηθεί πρώτα της κ. Κεφαλίδου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, του κ. Κωνσταντινόπουλου είναι.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Επειδή αυτήν τη σειρά είχα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, όπως το έχω εδώ,
στη λίστα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι. Έτσι και αλλιώς και τις
δύο θα απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε πρώτα της κ. Κεφαλίδου;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έχω πρόβληµα.
Ό,τι ξέρει καλύτερα η κυρία Υπουργός.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Τα ξέρω και τα δύο. Απλά αυτήν τη σειρά είχα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Φαντάζοµαι τα ξέρει
και τα δύο η Υπουργός. Δεν θεωρούµε κάτι τέτοιο…
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Αν θέλετε να το αλλάξουµε, να το αλλάξουµε. Δεν έχω πρόβληµα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, προς θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία, ας προχωρήσουµε µε την ένατη µε αριθµό 293/13-11-2017 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Χαράς Κεφαλίδου προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών».
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, για αρχή θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο για την ανταπόκρισή του.
Στις 3 Νοέµβρη, λοιπόν, και στη συνέχεια στις 13 Νοέµβρη κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τατέθηκε επίκαιρη ερώτηση από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Μετά ακολούθησαν και γραπτές ερωτήσεις συναδέλφων, γιατί
το θέµα είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά, είχε πάρει µεγάλη δηµοσιότητα και έκταση. Και, σήµερα, τέλος του µήνα, συζητάµε για
το θέµα της υπολειτουργίας του Μουσείου των Δελφών. Για ποια
επικαιρότητα µιλάµε αυτό το αφήνω στην κρίση σας.
Ωστόσο, χαίροµαι γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού,
αν και καθυστερηµένα, δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά. Και χαίροµαι διπλά γιατί προφανώς η επίσκεψη που πραγµατοποίησα
στις17 Νοέµβρη στους Δελφούς, δείχνει ότι βοήθησε, κινητοποίησε το Υπουργείο. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος την ως διά µαγείας- λύση που βρίσκει το Υπουργείο -και την ανακοινώνει µέσω του συναδέλφου Βουλευτή Φωκίδας, του κ. Ηλία
Κωστοπαναγιώτου, στις 20 Νοέµβρη-, που µας λέει ότι το Μουσείο Δελφών θα λειτουργήσει κανονικά διότι θα προσληφθούν
δεκαπέντε συµβασιούχοι αρχαιοφύλακες µε σύµβαση διάρκειας
πέντε µηνών και έτσι θα λειτουργεί πλήρως ο µουσειακός και ο
αρχαιολογικός χώρος;
Κυρία Υπουργέ, να συµφωνήσουµε κάτι; Εάν µία επίκαιρη ερώτηση και µια επίσκεψή µου είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να
διευθετούνται τα προβλήµατα του Υπουργείου, σας υπόσχοµαι
ότι θα οργώσω όλη την Ελλάδα, προκειµένου να βρείτε κίνητρο
για επίλυση προβληµάτων του Υπουργείου σας.
Και για να σοβαρευτούµε τώρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι
υπάρχει άµεσος κίνδυνος το Μουσείο των Δελφών να παραµείνει
κλειστό µία ηµέρα την εβδοµάδα λόγω έλλειψης προσωπικού.
Στις 6 Νοεµβρίου, λοιπόν, ανακοινώσατε ότι τις Τρίτες θα είναι
ανοικτός ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών έως το ύψος του
ναού του Απόλλωνα, θα είναι ανοικτή η αίθουσα του Ηνιόχου στο
µουσείο και το ιερό της Προναίας µε τιµή εισιτηρίου 6 ευρώ, δηλαδή στο µισό. Από το ολότελα καλό και αυτό.
Αλλά, για σκεφτείτε σε ένα µουσείο µε δέκα αίθουσες να είναι
κλειστές οι εννέα και ένας αρχαιολογικός χώρος, µοναδικός, να
είναι µόνο κατά το ήµισυ επισκέψιµος. Δίνει λύση αυτό σε πρόβληµα; Είναι υπολειτουργία και µπάλωµα.
Και επειδή είπατε και εσείς ότι είναι προσωρινό όλο αυτό,
µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, θα σας πω ότι µε µεγάλη χαρά διάβασα στον
ηµερήσιο Τύπο στις 27 Νοέµβρη ότι υπάρχει έγκριση για πρόσληψη τετρακοσίων ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι συµβάσεις είναι πέντε µηνών και οι
ειδικότητες είναι αρχαιοφύλακες, καθαριστές και εργάτες.
Όµως, ξέρετε, κάτι, κυρία Υπουργέ; Αυτή η ερώτηση -δηλαδή
οι Δελφοί- ήταν η αφορµή για να συζητηθεί ευρύτερα ένα πολύ
µεγάλο θέµα που αφορά την έλλειψη φύλαξης στα µνηµεία και
τα µουσεία όλης της χώρας που τελικά υπολειτουργούν.
Και εγώ θα σας πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί όλο
αυτό, είναι ένα τεράστιο πλήγµα όχι µόνο για την τοπική οικονοµία και όχι µόνο για την οικονοµία της χώρας, διότι υπάρχει και
ένας άλλος παράγοντας, ότι αµαυρώνεται η εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό. Και είναι εθνικά τραγικό -θα σας έλεγα- και γελοίο
από την άλλη για µια χώρα, που πουλάει τουρισµό κυρίως µέσω
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και επενδύει µεγάλο µέρος των
προσδοκιών της για ανάπτυξη στον πολιτισµό και τον τουρισµό,
να υπάρχει αυτή η εικόνα.
Και θέλω πραγµατικά να µου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις σας
για τη δυνατότητα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε µε αυτό, γιατί ήδη έχετε διπλασιάσει τον χρόνο σας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ για την ανοχή. Έχουµε σπάνια την ευκαιρία να συζητάµε θέµατα πολιτισµού σε αυτή την Αίθουσα, οπότε σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την ανοχή σας.
Με ποιον τρόπο σκέφτεστε, λοιπόν, να αντιµετωπίσετε όχι
µόνο το θέµα των Δελφών και σε ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες θα προχωρήσετε, για να εξασφαλίσετε και την εύρυθµη,
αλλά και την καθηµερινή -θα σας έλεγα- λειτουργία µουσείων και
µνηµείων της χώρας;
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Κεφαλίδου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κεφαλίδου, ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τη δυνατότητα να θίξουµε ένα θέµα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα όλη την
ελληνική επικράτεια, αλλά, φυσικά και το Υπουργείο Πολιτισµού,
που είναι η εύρυθµη και η καθηµερινή λειτουργία των µουσείων
και των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Αυτό αποτελεί µόνιµο
στόχο, αγωνία και αγώνα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Καθηµερινή µέριµνα όλων των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής -και το τονίζω,
ασφαλής- λειτουργία των οργανωµένων επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, τόσο για τους επισκέπτες όσο
και για την πολιτιστική κληρονοµιά.
Γνωρίζουµε όλοι ότι υπάρχει µεγάλη αναγκαιότητα πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού. Οι ελλείψεις σε φυλακτικό προσωπικό δηµιουργούνται, προκύπτουν κάθε φορά µετά την αποχώρηση του εποχικού, αλλά και του µόνιµου φυλακτικού προσωπικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συνειδητοποιούµε. Υπάρχουν άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται, υπάρχουν εργαζόµενοι
οι οποίοι µετατίθενται για οικογενειακούς λόγους, υπάρχουν
ασθένειες, υπάρχουν άδειες. Όλα αυτά δηµιουργούν ελλείψεις
που δεν έχουν πάντα εκ των προτέρων προϋπολογιστεί.
Η πρόταση, λοιπόν, της υπηρεσίας ήταν η µη λειτουργία για
µία ηµέρα -την ηµέρα Τρίτη- των αρχαιολογικών χώρων και µόνο
για λίγες βδοµάδες. Αυτό το τονίζω, γιατί έτσι όπως προβλήθηκε
από τα µέσα ενηµέρωσης, ήταν σαν να έµπαινε λουκέτο ξαφνικά
στο µουσείο των Δελφών, το οποίο είναι κάτι που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν συµβαίνει. Μιλούσαµε για µία ηµέρα και για
λίγες βδοµάδες, µέχρι να προσέλθει το εποχικό, το χειµερινό
προσωπικό των τετρακοσίων φυλάκων που καταφέραµε να εξασφαλίσουµε.
Εποµένως, για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του
µουσείου των Δελφών, αλλά και της µουσειακής συλλογής του
Γαλαξιδίου, η εφορεία αρχαιοτήτων περιέλαβε κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα στο πρόγραµµα δράσης της την πρόσληψη ορισµένου χρόνου φυλακτικού προσωπικού και το ποσό των
900.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε και πιστώθηκε έγκαιρα από το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Αυτό είχε υπολογιστεί και
δαπανήθηκε για το καλοκαίρι µε βάση τα χίλια τριακόσια δεκατέσσερα άτοµα, που γνωρίζετε ότι προσελήφθησαν ως εποχικοί
για τη θερινή περίοδο. Όµως, υπολείπεται και το ποσό των
400.000 ευρώ, που έχει υπολογιστεί για το χειµερινό ωράριο.
Εποµένως, βλέπετε ότι είχε γίνει µία κατάλληλη προεργασία και
προετοιµασία.
Ήδη από τη θερινή περίοδο ξέρετε πολύ καλά ότι είχαµε ανακοινώσει, ότι είχαµε ζητήσει τετρακόσια επιπλέον άτοµα για τη
χειµερινή περίοδο. Αυτό έγινε κατορθωτό µε την έγκριση από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έτσι µπορέσαµε να
εξασφαλίσουµε αυτά τα τετρακόσια άτοµα, τα οποία θα διανεµηθούν σε όλα τα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της
χώρας κατά τη χειµερινή περίοδο, µε διάρκεια πέντε µήνες.
Στην ΕΦΑ Φωκίδας αυτή τη στιγµή είναι δεκαεπτά µόνιµοι,
διότι υπήρξαν δύο απώλειες. Σηµειώνω ότι η περσινή περίοδος
υποστηρίχθηκε µε έναν µεγάλο αριθµό από τον ΟΑΕΔ, κάτι που
φέτος δεν ήταν κατορθωτό. Το τονίζω αυτό, για να δείτε πόση
µέριµνα και σηµασία δίνει το Υπουργείο Πολιτισµού στο να υπάρξει πάντα µία κάλυψη, ιδιαίτερα στα µεγάλα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους µε µεγάλη επισκεψιµότητα. Φέτος, λοιπόν,
θα πάρει δεκαπέντε επιπλέον εργαζόµενους φύλαξης και δύο εργαζόµενους καθαριότητας.
Εποµένως, πρέπει να τονίσω ότι η προσπάθεια για πρόσληψη
προσωπικού σε αυτή την εποχή που διανύουµε, δεν είναι µία εύκολη υπόθεση. Δεν µπορούµε να προσλαµβάνουµε, όποτε το
χρειαζόµαστε, µόνιµους υπαλλήλους και πάντα οι εποχικοί πρέπει να ακολουθήσουν µία διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ, η οποία µερικές φορές δηµιουργεί ανάγκη για προσωρινές λύσεις, όπως ήταν
αυτή που δώσαµε τώρα, όπου καταφέραµε να βρούµε και τη
λύση της επιµέρους λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και
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του µουσείου.
Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το κλείσιµο των µουσείων και χώρων µία ηµέρα την εβδοµάδα δεν είναι κάτι το οποίο συµβαίνει
µόνο στη χώρα µας, αλλά διεθνώς. Για παράδειγµα, το µουσείο
του Λούβρου είναι κλειστό µία ηµέρα, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Νάπολης, που συνδέεται µε την Ποµπηία είναι κλειστό µία ηµέρα, η Γλυπτοθήκη Μονάχου, µε την περίφηµη αυτή
συλλογή, είναι κλειστή µία ηµέρα.
Βεβαίως, εµείς κατανοούµε απολύτως την αγωνία της τοπικής
κοινωνίας, που συνδέεται άµεσα η ανάπτυξή της µε τον αρχαιολογικό προορισµό των Δελφών και γι’ αυτό καταβάλλουµε όλες
τις προσπάθειες αυτοί οι χώροι να παραµείνουν ανοιχτοί όλη την
εβδοµάδα, όπως και άλλοι αντίστοιχοι χώροι στην Ελλάδα µε µεγάλη επισκεψιµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Καλλίπολης
Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Για να γνωρίζετε, αυτή τη στιγµή παρακολουθείτε τη διαδικασία, κατά την οποία έχει δικαίωµα κάθε Βουλευτής να κάνει απευθείας µία επίκαιρη ερώτηση στον ή στην Υπουργό, που αφορά η
εν λόγω ερώτηση. Αναπτύσσει τη θεµατολογία ο Βουλευτής και
ο ή η Υπουργός απαντά αντίστοιχα.
Κυρία Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Υπουργέ, σας παρακολούθησα µε πολλή προσοχή και
σας είπα από την αρχή ότι θεωρώ την καλή πρόθεση του Υπουργείου δεδοµένη. Φτάνει, όµως, αυτό; Είναι τέτοια η προχειρότητα
και τέτοια η ανεπάρκεια, που ό,τι συζητάµε τώρα, είναι σαν να
ρίχνουµε στάχτη στα µάτια. Αυτό το λέω γιατί µιλάµε για εποχικές προσλήψεις και είναι ήδη τέλος Νοεµβρίου. Έχει βγει η έγκριση για τις προσλήψεις, οι οποίες είναι µέσω ΑΣΕΠ. Ξέρετε
πόσο χρόνο θέλει για να µπορέσει να είναι ο φύλακας στο κάθε
µουσείο; Εγώ θα σας πω ότι θα φτάσουµε, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, εάν όλα κυλήσουν καλά, χωρίς κανένα πρόβληµα,
τον Ιανουάριο. Η χειµερινή περίοδος αρχίζει από 1η Νοεµβρίου
και τελειώνει 31 Μαρτίου. Άρα για να το σκεφτούµε λίγο: Προλαβαίνουµε τη χειµερινή περίοδο που τρέχει;
Το επισηµαίνω, γιατί, ξέρετε, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο
αυτό που λέτε, ότι το Υπουργείο Πολιτισµού σπεύδει να προσλάβει εποχικό προσωπικό στα µουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους για να µείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν, όπως αρµόζει
σε µία χώρα σαν την Ελλάδα. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο πραγµατικά! Αλλά είναι έτσι; Σας λέω ότι δεν είναι, γιατί απλά δεν
βγαίνουν τα µαθηµατικά.
Εποχικούς, λοιπόν, χρειαζόµασταν τώρα, αυτήν την εποχή. Το
Υπουργείο έχει πάρει την έγκριση. Την προκήρυξη δεν την έχει
βγάλει ακόµα, εκτός εάν σήµερα, λόγω της κουβέντας, υπάρχει
και η προκήρυξη έτοιµη, πράγµα το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό.
Άρα θα φτάσουµε τα µέσα Γενάρη σίγουρα.
Και δεν µιλάµε µόνο για τους Δελφούς. Θα σας πω ότι, δυστυχώς, η ίδια εικόνα υπάρχει και στην Ολυµπία, η οποία µόνον τα
Σαββατοκύριακα δεν είναι επισκέψιµη. Τα Σαββατοκύριακα είναι,
όµως, οι ηµέρες που έχουν τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα. Έχουν δαπανηθεί εκατοµµύρια για να φτιαχτεί το Μουσείο Ιστορίας Ολυµπιακών Αγώνων. Ο συνάδελφος το ξέρει γιατί είναι
στην περιοχή του. Τα Σαββατοκύριακα, λοιπόν, είναι κλειστό το
µουσείο.
Να µην πάω στην Νάξο, που λειτουργεί µόνον Τρίτες και Παρασκευές. Και όταν έχουν τουρισµό, που οι άνθρωποι έχουν προγραµµατίσει χρόνια πριν να έρθουν να δουν την πολιτιστική
κληρονοµιά µας, καταλαβαίνετε πόσο µεγάλο πρόβληµα δηµιουργεί αυτή η έλλειψη προσωπικού που λέµε.
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Τελικά, κυρία Υπουργέ, ποιος είναι υπεύθυνος για την υπολειτουργία µουσείων, πωλητηρίων, αναψυκτηρίων, που δεν λειτουργούν µε τον τρόπο που έπρεπε και δεν τα έχετε φροντίσει εγκαίρως; Εγώ; Δεν γνωρίζετε πόσο διαρκούν οι συµβάσεις; Δεν γνωρίζετε ότι το χειµερινό ωράριο στα µουσεία θέλει προσωπικό;
Δεν γνωρίζετε ότι από την 1η Απριλίου θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό ωράριο 8.00’ µε 20.00’ και εκεί θα χρειαστείτε άλλους χίλιους τριακόσιους για φύλαξη;
Επειδή µιλάµε για προσωπικό, θέλω να σας θυµίσω ότι σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα είχαµε ψηφίσει και εµείς την πρόσληψη
διακοσίων µονίµων αρχαιοφυλάκων το 2016. Μάλιστα σε αυτούς
τους διακόσιους προστίθενται και άλλοι εκατόν πενήντα µόνιµοι
που κέρδισαν µε ένδικα µέσα δικαστικές αποφάσεις. Γιατί δεν
έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες; Ξέρετε ότι τον Σεπτέµβριο του
2016 εγκρίθηκε η πρόσληψή τους από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους; Ξέρετε ότι τον Ιούλιο του 2017 πάρθηκε η τελική υπογραφή και µάλλον σε κάποια από τα συρτάρια του Υπουργείου
σας αραχνιάζει η διαδικασία και ακόµα αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν προσληφθεί, δεν έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις;
Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι το Υπουργείο έχει κάνει έναν
τριετή προγραµµατισµό. Και µαθαίνουµε ότι και στο νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου υπάρχουν πάνω από οκτακόσια κενά
µόνιµου προσωπικού για ηµερήσιους φύλακες και νυχτοφύλακες. Πώς θα τα καλύψετε όλα αυτά;
Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένας ανορθολογισµός στο Υπουργείο Πολιτισµού. Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ,
αφού παραδεχτούµε ότι τη φετινή χειµερινή σεζόν τη χάσαµε,
θέλω να δούµε εάν την επερχόµενη θερινή, που ξεκινάει από την
1η Απριλίου του 2018, θα µπορέσουµε να την προλάβουµε και,
το βασικότερο, αν αυτό που ζήσαµε φέτος, δηλαδή την έλλειψη
έγκαιρου προγραµµατισµού δεν θα το ξαναζήσουµε του χρόνου,
εάν το Υπουργείο έχει πάρει το µάθηµά του.
Απαντήστε, λοιπόν, σε εµάς.
Απαντήστε, όµως, και στη συνάδελφό σας, την Υπουργό Τουρισµού, η οποία λέει ότι φέτος θα έχουµε αύξηση των τουριστών
στη χώρα µας. Μιλάει για τριάντα πέντε εκατοµµύρια τουρίστες.
Και όλοι αυτοί θα είναι επισκέπτες σε µισόκλειστα µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους που υπολειτουργούν! Σηµειώστε το
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Απαντήστε και στους tour operators, οι οποίοι λένε ότι θέλουν
να προγραµµατίσουν τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα, για να
µπορέσουν να έχουν πλάνο και προγραµµατισµό. Ειδικά όσον
αφορά τους Δελφούς –το ξέρετε πάρα πολύ καλά- είναι ένας
χώρος και µοναδικός, αλλά συνδυάζεται στα τουριστικά πακέτα
µε µονοήµερες ή διήµερες επισκέψεις στην Αττική και στην Ολυµπία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και αν θέλετε ολοκληρώστε µε αυτό, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Τέλος, απαντήστε –πραγµατικά σας το λέω- στους τοπικούς φορείς γιατί ναι µεν έχουν τη
µοναδικότητα του να ζουν στο δελφικό τοπίο, αλλά αυτό έχει και
τους αντίστοιχους περιορισµούς στις δυνατότητες επαγγελµατικής αξιοποίησης. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν αποκλειστικά από τον
πολιτισµό και τον τουρισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Κεφαλίδου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Κυρία Κεφαλίδου, φαντάζοµαι ότι ήδη θα έχετε ενηµερωθεί,
οφείλω όµως να το αναφέρω εκ νέου, ότι για την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων µόνιµου φυλακτικού προσωπικού ήδη
έχει εγκριθεί η διαδικασία πλήρωσης εκατόν σαράντα επτά µόνιµων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
και πενήντα τριών µόνιµων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων.
Το Υπουργείο ήδη βρίσκεται στη διαδικασία αποστολής όλων
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των στοιχείων στον ΑΣΕΠ για να εκδοθεί η προκήρυξη για την
πλήρωση αυτών των κενών οργανικών θέσεων, σε συνδυασµό µε
τον καινούργιο οργανισµό, τον οποίο εµείς καταθέσαµε και µε
βάση αυτόν τον οργανισµό θα γίνεται σταδιακή κάλυψη αυτών
των θέσεων µόνιµου προσωπικού. Εποµένως, είναι σταδιακή η
κάλυψη. Δεν µπορούµε οκτακόσιους ανθρώπους…
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δύο µήνες θέλει ελάχιστο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν ακούγεστε, κυρία
Κεφαλίδου.
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν µπορούµε να
κάνουµε διάλογο έτσι.
Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι µεγάλη µας υποχρέωση να παραµείνουν ανοικτοί οι χώροι και σας βεβαιώ ότι κάνουµε πολύ
µεγάλη προσπάθεια έγκαιρης προετοιµασίας. Ωστόσο, δεν είναι
πάντα εύκολο να µην υπάρχουν αυτά τα κενά που απαιτούν κάποιες προσωρινές λύσεις.
Οι τετρακόσιοι νέοι εργαζόµενοι θα µπουν µέσα στον επόµενο
µήνα. Εποµένως, δεν χάνεται η χειµερινή σεζόν και δεν θα πρέπει
να θέτουµε έτσι το θέµα.
Επίσης, είναι πάντα ενήµεροι οι tour operators για τις ώρες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων.
Όσον αφορά αυτό που λέτε, ότι αµαυρώνεται η χώρα µας διεθνώς, θεωρώ πως το µεγαλύτερο θέµα που πρέπει να µας απασχολεί για τη διεθνή µας εικόνα είναι το θέµα της ασφάλειας των
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. Έχουµε πολύ µεγάλη ευθύνη και σας διαβεβαιώ ότι τόσο οι έφοροι όσο και οι εργαζόµενοι έχουν πολύ µεγάλη αίσθηση ευθύνης για την ασφαλή φύλαξη
των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων. Δεν θα πρέπει να
ξαναζήσουµε αυτό που έγινε στην Ολυµπία πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή τη ληστεία των θησαυρών µας.
Αυτή, λοιπόν, είναι µία παράµετρος που δεν πρέπει να ξεχνάµε
όταν πολλές φορές διογκώνουµε θέµατα µέσα από τα media και
δίνουµε λανθασµένη εντύπωση ότι µπαίνει λουκέτο σε όλα τα
µουσεία.
Θα ήθελα να σας τονίσω, επίσης, το γεγονός ότι µας απασχολεί πάρα πολύ η ευµάρεια των ανθρώπων της περιοχής όπου,
πραγµατικά, συνδέεται η οικονοµία της µε τον αρχαιολογικό
χώρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία µπορώ να
θέσω υπ’ όψιν σας, ειδικά στην περιοχή της Φωκίδας υπάρχει αύξηση 27,5% στο διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2016, καθώς
και στο αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Υπάρχει, δηλαδή, αυτή η
ποσοστιαία αύξηση του 27,5%.
Επίσης, σε όλη τη χώρα υπάρχει αύξηση επισκεψιµότητας σε
αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία 17% µε 19% αντίστοιχα και
αυξηµένες εισπράξεις 20% µε 22%. Αυτό έχει ήδη καταγραφεί
και είναι µία ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, ακόµα κι αν για τέσσερις ή πέντε εβδοµάδες λειτουργεί κατά το ήµισυ ο αρχαιολογικός χώρος. Αυτό πραγµατικά το εισπράττει η τοπική κοινωνία
και δεν θα πρέπει να το παραβλέπουµε.
Εποµένως, µας ενδιαφέρει η οικονοµία της περιοχής και κάνουµε κάθε προσπάθεια για να καλύψουµε τις ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Λυδία Κονιόρδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Επόµενη είναι η
έβδοµη µε αριθµό 304/15-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η επένδυση στο
Ελληνικό κινδυνεύει να ακυρωθεί: 75.000 νέες θέσεις εργασίας
και 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα πάνε χαµένα, εξαιτίας των τεχνασµάτων της Κυβέρνησης».
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος για δύο λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα να σας ευχηθώ και από κοντά
«περαστικά» για την προηγούµενη εβδοµάδα. Βεβαίως, η Κυβέρ-
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νηση για το θέµα του Ελληνικού έχει αρρωστήσει εδώ και ενάµιση µήνα και δεν έρχεται να µας απαντήσει. Ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ώστε να έρθει να µας απαντήσει.
Και επειδή εδώ βρίσκονται νέοι άνθρωποι οι οποίοι µας παρακολουθούν και ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν δουλειές για να
µπορέσουν να εργαστούν, θέλω να τους πω ότι η επένδυση του
Ελληνικού είναι η µεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στην Ευρώπη. Είναι της τάξης των 8,2 δισεκατοµµυρίων
και ίσως φτάνει τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Είναι µια επένδυση
που θα δώσει εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Κυρία Υπουργέ, εσείς, ως Κυβέρνηση, µαζί µε τη «LAMDA DEVELOPMENT», δηλαδή µε τους επενδυτές, υπογράψατε δύο
συµβάσεις. Κάνατε τη µια σύµβαση τον Ιούλιο του 2016 και την
επικυρωµένη τον Σεπτέµβριο του 2016, που φέρατε εσείς οι ίδιοι
στη Βουλή. Σε αυτή, ως ένα από τα δύο µέρη, εσείς, ως Κυβέρνηση, βάλατε όρους και κανόνες, µε τους οποίους θα έπρεπε να
λειτουργήσει αυτή η επένδυση.
Θα µάθατε, βέβαια, παρ’ ότι λείπατε στο εξωτερικό για ανειληµµένες υποχρεώσεις, ότι την εποχή που ήσασταν στη Γερµανία, εδώ, κάποιοι έκαναν σκληρές δηλώσεις για το ΚΑΣ. Δεν τις
κάναµε εµείς, αλλά ο κ. Φλαµπουράρης. Και από το Γραφείο του
κ. Τσίπρα έβγαιναν διαβεβαιώσεις ότι δεν µπορεί να αλλάξει τίποτα. Βεβαίως, ήταν απ’ έξω και ο κ. Φίλης. Αυτά είναι τα γνωστά
παιχνίδια που παίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεπλένουν τη µια ιστορία µετά την άλλη. Όµως, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
Άρα υπάρχουν δύο θέµατα, τα οποία βάζει σήµερα ο επενδυτής, µε τον οποίον εσείς φέρατε συµφωνία. Λέει ότι αθετήσατε
τους όρους -θα έχετε δει πιστεύω την επιστολή- τους οποίους εσείς υπογράψατε, ως Κυβέρνηση, τόσο όσον αφορά τα αρχαιολογικά, όσο και όσον αφορά τα ύψη. Επιπλέον επειδή εσείς που
φέρατε τη σύµβαση αλλάζετε τους όρους, βάζει ένα θέµα, αν
µπορεί η επένδυση να προχωρήσει, άρα να λειτουργήσει υπέρ
των ελληνικών συµφερόντων.
Και αφού λέτε ότι θέλετε να γίνει η επένδυση, εγώ σας ερωτώ,
αλλάξατε τους όρους; Γιατί αλλάξατε τους όρους της επένδυσης; Υπάρχει θέµα υλοποίησης του έργου µε βάση τα ύψη και
τους αρχαιολογικούς, που εσείς πήρατε απόφαση;
Θα σας παρακαλούσα να µας ενηµερώσετε, γιατί δεν έχουµε
άλλη επιλογή από το να συζητάµε µε τον κάθε Υπουργό ξεχωριστά, γιατί η Κυβέρνηση εδώ και ενάµιση µήνα -πάµε στους δύο
µήνες- που η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα σύσσωµη έχει καταθέσει ερώτηση, δεν έρχεται στη Βουλή να µας απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντινόπουλο. Ελάτε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε για την ερώτηση, γιατί µου
δίνετε τη δυνατότητα να διαλευκάνω θέµατα, για τα οποία υπάρχει πολύ µεγάλη σύγχυση έτσι όπως έχουν προβληθεί.
Μιλάµε για τους όρους. Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, αν και
συνήθως δεν καταχρώµαι του χρόνου, επειδή είναι σοβαρό το
θέµα, να αναφερθώ σε έναν-έναν από τους όρους που έχουν
τεθεί στην απόφαση. Οι όροι αυτοί γενικά προστατεύουν και αναδεικνύουν τις διάσπαρτες αρχαιότητες εντός του αεροδροµίου,
βάσει του αρχαιολογικού νόµου, που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς
από την αρχαιολογική νοµοθεσία, είτε γίνει κήρυξη είτε όχι. Ας
πάρουµε έναν, έναν τους όρους.
Ο όρος 1 αφορά τον Άγιο Κοσµά. Έχει γίνει ήδη κήρυξη από
το 1960 κι επαναοριοθέτηση το 2014. Είναι σε γνώση της εταιρείας.
Ο όρος 2 αφορά τον ταφικό περίβολο, ο οποίος µεταφέρεται
από τη θέση που είναι αυτή τη στιγµή, στην οποία είναι εκ µεταφοράς, γεγονός που διευκολύνει την επένδυση. Παλαιότερα,
αυτό ήταν ένα κώλυµα για την επένδυση. Δεν έγινε για να διευκολύνουµε την επένδυση. Έγινε για να βρεθεί η πραγµατική του
θέση, η οποία βρέθηκε βάσει επιστηµονικής τεκµηρίωσης και
έτσι θα µεταφερθεί στην αρχική του θέση.
Ο όρος 3 αφορά το αρχαίο λατοµείο, που περιβάλλεται από
πράσινο ακτίνας δεκαπέντε µέτρων. Ήταν ήδη γνωστό και αποτυπωµένο στα τοπογραφικά της εταιρείας, κύριε Κωνσταντινό-
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πουλε.
Ο όρος 4 αφορά τη µελέτη συντήρησης ήδη γνωστών ναών.
Ο όρος 5 αφορά τη διασύνδεση και δηµιουργία πολιτιστικής
διαδροµής στο µητροπολιτικό πάρκο, που στην ουσία δίνει προστιθέµενη αξία στην επένδυση. Γενικά αυτοί οι όροι δίνουν προστιθέµενη αξία στην επένδυση και αυτό το ξέρει και το έχει
παραδεχτεί και η ίδια η εταιρεία και δεν θέλει να το αγνοήσει.
Ο όρος 6 αφορά τα νεότερα µνηµεία, το Παγόδα και το κτήριο
Saarinen, το πρώην Ανατολικό, που ήταν ήδη κηρυγµένα και η
παρουσία τους ήταν εν γνώσει των επενδυτών.
Ο όρος 7 αφορά τη στέγαση της εφορείας αρχαιοτήτων, η
οποία προβλέπεται στην τροποποιητική σύµβαση που έχει υπογραφεί ήδη από την Κυβέρνηση το 2016.
Ο όρος 8 αφορά τα τοπογραφικά διαγράµµατα.
Οι όροι 9, 10 και 11 αφορούν µελέτες.
Ο όρος 12 είναι το ύψος για το οποίο έπεσε πολύ µελάνι. Το
ύψος, όπως ίσως γνωρίζετε, δεν είναι µια αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, αλλά είναι κατά βάση αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θα εκδώσει και
το προεδρικό διάταγµα.
Εποµένως ο όρος αυτός που ετέθη είναι ένας όρος δυνητικός,
έχει έναν ευκτικό χαρακτήρα και όχι δεσµευτικό, σύµφωνα µε την
άποψη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.
Προχωρώ στον όρο 13. Είναι ανασκαφικές εργασίες, χερσαίες
ή ενάλιες, οι οποίες θα παρακολουθούνται βάσει του µνηµονίου.
Το 14, από το α’ έως το ιβ’ είναι οι υπόλοιποι όροι, οι οποίοι ήταν ήδη γνωστοί βάσει του µνηµονίου και οι 15 και 16 είναι τυπικοί όροι και δεν εµποδίζουν την επένδυση.
Εποµένως κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν υπάρχει καµµία ανατροπή των όρων, δεν υπάρχει αιφνιδιασµός. Θεωρούµε ότι η
απόφαση αυτή δεν εµποδίζει την επένδυση και πιστεύουµε ότι
αυτή τη στιγµή και προστατεύεται η πολιτιστική κληρονοµιά,
αλλά ταυτόχρονα και η επένδυση µπορεί να συνεχίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αναλυτικά θέµατα όπως τα θέσατε.
Θέλω να σας πω ότι, για να υπάρχει αξιοπιστία µεταξύ του
κράτους που είναι σε σύµβαση µε έναν ιδιώτη ουσιαστικά, δεν
µπορεί το κράτος και να διοικεί και να αλλάζει τους όρους και να
κάνει µια σύµβαση. Πρέπει όλα αυτά τα θέµατα να τα έχει θέσει
στην αρχική σύµβαση.
Πολύ σωστά είπατε, παρ’ ότι, όπως θα έχετε διαβάσει, η ίδια
η εταιρεία λέει για έναν επιπλέον αρχαιολογικό χώρο. Εγώ το ξεπερνώ, όµως, αυτό και ξεπερνώ και κάτι άλλο που είπατε, γιατί
αυτό είναι πολύ σηµαντικό σήµερα. Όπως καταλαβαίνετε, ως
προς τις εντάσεις και τις εστιάσεις, θα θυµάστε ότι στο ΚΑΣ έρχονταν από το Μαξίµου κατά κύριο λόγο, θα έλεγα µάλιστα και
προειδοποιήσεις ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει. Λείπατε,
αλλά νοµίζω ότι τις διαβάσατε. Έλεγαν ότι πρέπει να προχωρήσουν, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, στο ΚΑΣ υπάρχει η κ. Βλαζάκη.
Η κ. Βλαζάκη δεν είναι εκεί ούτε ως αρχαιολόγος ούτε ως ένα
µέλος κάποιου κινήµατος. Είναι διορισµένη από την πολιτική ηγεσία, όπως και εσείς, και έχει πολιτικές ευθύνες για το πώς πρέπει
να προχωρήσει η επένδυση και πρέπει να τηρεί αυτά που υπογράφει το κράτος, η Κυβέρνηση, µαζί µε οποιονδήποτε ιδιώτη.
Ήθελα να πω ότι σήµερα θέσατε ένα θέµα το οποίο είναι πολύ
διαφορετικό µε τα θέµατα που τίθενται τώρα. Νοµίζω ότι θα τα
ακούσουµε όλοι. Ως προς αυτό που θέσατε για το ύψος, πρώτον,
δεν φαίνεται να είχατε την αρµοδιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπατε και δεν έχει κανένα δεσµευτικό χαρακτήρα. Αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Το δεύτερο είναι ότι µας στέλνετε να κάνουµε ξανά ερώτηση
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν πειράζει. Θα κάνουµε και στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επειδή η Κυβέρνηση δεν έρχεται συνολικά, µας στέλνει ο ένας στον άλλο.
Όµως, είναι η πρώτη φορά, κυρία Υπουργέ, που λέει η Κυβέρνηση δηµόσια ή, εν πάση περιπτώσει, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης -αλλά εσείς θα µπορούσατε να το πείτε δηµόσια µε µια
δήλωσή σας- ότι δεν είναι δεσµευτικό το ύψος.
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Ξέρετε κάτι; Για να έρθει το προεδρικό διάταγµα το επόµενο
χρονικό διάστηµα, νοµίζω ότι το ξέρετε καλά, τον Δεκέµβριο δεν
µπορεί να υπογραφεί, όπως πάνε οι διαδικασίες. Άρα οι µπουλντόζες που έλεγε ο κ. Φλαµπουράρης θα αργήσουν, θα µας πιάσει
χειµώνας. Και επειδή νοµίζω ότι όλοι σε αυτό το έργο θέλουµε
να ξεκινήσει για να βοηθήσει τη χώρα µας, τους νέους ανθρώπους να βρουν δουλειά, σήµερα βγήκε ένας από αυτούς που θα
βοηθήσουν την ολοκλήρωση του έργου και είπε ότι το επόµενο
χρονικό διάστηµα θα αυξηθεί η παραγωγή, παραδείγµατος χάρη,
τσιµέντου κατά 70% µε βάση αυτό το έργο.
Άρα επειδή µας ενδιαφέρει να µην πάµε στα τριανταπέντε εκατοµµύρια τουρίστες και επειδή ξέρετε ότι µε βάση το Ελληνικό
θα έρθουν δύο εκατοµµύρια επιπλέον τον χρόνο για αυτή τη µεγάλη επένδυση, θέλω να πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι σήµερα
ξεκαθαρίσατε κάτι και θα πάµε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, που θα βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η µεγάλη επένδυση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντινόπουλο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Σας ευχαριστώ.
Επειδή θίξατε δύο φορές την απουσία µου κατά τη διάρκεια
των επίµαχων συµβουλίων, θα ήθελα να σας τονίσω ότι ήµουν
εδώ παρούσα. Δηλαδή έπαιρνα το αεροπλάνο από τη Γερµανία,
ερχόµουν και έφευγα µόλις τελείωνε το ΚΑΣ. Αυτό έγινε και τις
τρεις φορές. Εποµένως δεν αµέλησα τα καθήκοντά µου. Επειδή
το είπατε και επειδή έχει γραφτεί και αυτό, είναι ευκαιρία και απ’
αυτή τη θέση να το απαντήσω.
Επίσης όσον αφορά το θέµα της απόφασης του ΚΑΣ για τη
µικρή κήρυξη ενός αριθµού τριακοσίων στρεµµάτων στην επένδυση, ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει ένα µικρό ιστορικό πάνω σ’
αυτό. Το ξέρετε, φαντάζοµαι. Υπήρχαν τρεις προτάσεις, µία µεγαλύτερη της εφόρου, µία µικρότερη των επτακοσίων στρεµµάτων και µία ακόµα πιο µικρή των τριακοσίων περίπου στρεµµάτων.
Έγινε διεξοδική συζήτηση αυτών των τριών εισηγήσεων. Θα
ήθελα να τονίσω εδώ ότι το ΚΑΣ, µέσω ενός πολύ πολωµένου
κλίµατος από ακραίες φωνές από όλες τις κατευθύνσεις, κατάφερε µε νηφαλιότητα, µε µεγάλη αίσθηση καθήκοντος και µε επιστηµονική επάρκεια, να αποφασίσει και να προκρίνει τη µικρότερη απ’ αυτές τις τρεις εισηγήσεις, η οποία στην ουσία χαρακτηρίζει τις περιοχές που ούτως ή άλλως δεν προβλέπονταν να
αξιοποιηθούν από την εταιρεία.
Συγκεκριµένα µιλάµε για την περιοχή του αµαξοστασίου του
τραµ, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε µέσα στις προθέσεις
της αξιοποίησης, την κορυφή του Λόφου Χασάνι. Σας διαβεβαιώ,
επειδή διάβασα όλα τα Πρακτικά, ότι έγινε πολύ διεξοδική συζήτηση για τον Λόφο Χασάνι και αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί
µόνο η κορυφή του λόφου, καθώς είναι ασαφή τα όρια του λόφου λόγω κυρίως των παρεµβάσεων που έγιναν στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Επίσης δεν έχει κηρυχθεί η «Ζώνη Α», που σηµαίνει ότι δεν εµποδίζεται η δόµηση. Ο χαρακτηρισµός δεν εµποδίζει τη δόµηση
στην περιοχή.
Εποµένως θα ήθελα εδώ να εκφράσω την εκτίµησή µου στο
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο γι’ αυτή την πολύ ψύχραιµη
και µε αίσθηση καθήκοντος απόφασή του, για να προστατεύσει
τόσο την πολιτιστική κληρονοµιά, όσο και τη συνέχεια της επένδυσης.
Το ΚΑΣ είναι ένα ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο. Θα ήθελα
να το πούµε αυτό, γιατί ίσως ο κόσµος δεν γνωρίζει. Απαρτίζεται
από επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς
µηχανικούς και αρχαιολόγους και συµµετέχει εκπρόσωπος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Εποµένως όπως βλέπετε, τα παραπάνω δεν εµποδίζουν τη συνέχεια της επένδυσης. Άλλωστε, σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου της «Lamda Development», η εταιρεία είναι έτοιµη για την εκκίνηση του έργου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κυ-
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ρία Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Λοβέρδο, κατ’
αρχάς να σας ευχηθούµε χρόνια πολλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Λοβέρδο, πείτε
µου τι θα θέλατε. Υποψιάζοµαι, βέβαια, αλλά να ξέρετε ότι αν
αφορά την ερώτησή σας, θα σας διακόψω. Όµως, πείτε µας για
ένα λεπτό τι θέλετε και θα το συζητήσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είµαι στον
δεύτερο κύκλο και ταυτοχρόνως συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για άρσεις ασυλιών και έχω το δυσάρεστο καθήκον να
είµαι εκεί, αντικαθιστώντας τον κ. Παπαθεοδώρου για σήµερα
λόγω πολιούχου Πατρών Αγίου Ανδρέα, σας παρακαλώ πολύ να
εκφωνήσετε τώρα τις αναβαλλόµενες ερωτήσεις, ούτως ώστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Την έχω εκφωνήσει
ήδη τη δική σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ήµουν επάνω, κατέβηκα και θα πάω
ξανά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για τη δική µου, όσο έχω το δικαίωµα, έτσι όπως λειτουργούµε εθιµικά, δώστε µου για ένα
λεπτό να πω κάτι για το Υπουργείο Εξωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Απλώς ξέρετε ότι
υπάρχει απαντητική επιστολή προς εσάς µε ορισµένη ηµεροµηνία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ξέρω πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Οπότε κανονικά δεν
έχετε αυτή τη στιγµή …
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω τη δυνατότητα και θα σας εξηγήσω γιατί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, λοιπόν, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ πολύ να είστε σύντοµος. Εάν
ξεφύγουµε από τη διαδικασία, να ξέρετε ότι δεν θα το αφήσω
έτσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα ξεφύγουµε σε καµµία περίπτωση.
Κύριε Πρόεδρε, επανειληµµένα και σε άλλα Υπουργεία έχω πει
αναφορικά µε ένα Υπουργείο που έχει πολλούς Υπουργούς –
έναν Υπουργό, έναν Αναπληρωτή και δύο Υφυπουργούς- πως έχει τη δυνατότητα αλλά και την πολυτέλεια, ειδικά στο Υπουργείο
Εξωτερικών µε τα πολλά ταξίδια των Υπουργών, να παρίσταται
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο άλλο στέλεχος του Υπουργείου –
εννοώ πολιτικό στέλεχος- και να δίνει απαντήσεις.
Έχει συµβεί µάλιστα και µε το Υπουργείο Εξωτερικών προ
µηνών αυτό, όταν ρώτησα κάτι τον Υπουργό και µου απήντησε ο
Αναπληρωτής Υπουργός.
Όταν ήµουν εγώ Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών θυµάµαι, κύριε Πρόεδρε, ότι πολλοί Βουλευτές µε κάποια χρόνια
εµπειρίας στο Κοινοβούλιο δεν εδέχοντο Υφυπουργό να απαντά
στη θέση του Υπουργού -εγώ δεν έχω τέτοια προβλήµατα- και
έκαναν φασαρία, γιατί δεν είναι εδώ Υπουργός. Μα, ο Υπουργός
πρέπει να είναι στην Ινδία, πρέπει να είναι οπουδήποτε, έχει το
καθήκον του. Το κατανοώ απολύτως, επειδή έχω την εµπειρία.
Εγώ δεν έχω πρόβληµα να έρθει ο κ. Κατρούγκαλος, να έρθει ο
κ. Κουίκ ή ο κ. Αµανατίδης, αλλά το να µην έρχεται κανείς είναι
ένα θέµα.
Και επειδή και την επόµενη εβδοµάδα ο Υπουργός πάλι θα
απουσιάζει και πάµε για την µεθεπόµενη και τα ερωτήµατά µου
δεν είναι απλά, θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο, να µεταφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών την δική µου παράκληση,
την επόµενη φορά να είναι κάποιος από τους Υφυπουργούς, για
να πάρουν τον λόγο.
Άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, και µε αυτό κλείνω, από τα χαρτιά,
από τα έγγραφα που κατέθεσε ο κ. Καµµένος και αφορούν το
Υπουργείο Εξωτερικών την περασµένη Δευτέρα, όπως και εχθές
έδειξα και σήµερα δείχνω, προκύπτει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ήξερε τα πάντα σχετικά µε τη σύµβαση µε τους Σαουδάραβες. Και –αυτή είναι η τελευταία µου φράση- ο περίφηµος µεσάζων έλιωσε τα παπούτσια του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ξεφεύγουµε όµως
κύριε Λοβέρδο, µη συζητήσουµε για την ουσία της ερώτησης.
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Είναι ξεκάθαρο το µήνυµά σας. Θα µεταφερθεί στο Υπουργείο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέλειωσα, ακούστε µε, είναι η τελευταία µου φράση. Ο περίφηµος µεσάζων διαµόρφωσε τη σύµβαση, που τελικώς και ο κ. Κοτζιάς υπέγραψε. Τα κατέθεσε ο
Υπουργός και τα επανακαταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ, όµως, επειδή...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ πολύ. Ξεκινάµε αυτή τη στιγµή και να συζητήσετε επί
της ουσίας. Δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε µε τι σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Επί της ερώτησης σας
άφησα, µιλήσατε για τη διαδικασία. Και τώρα, αυτή τη στιγµή
µπαίνουµε στην ουσία της συζήτησης και θέλετε να πείτε κάτι
που αφορά την ερώτηση. Δεν αφορά τη διαδικασία όµως και δεν
προβλέπεται και το ξέρετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι που
αφορά εσάς. Όταν θέτουµε θέµατα παρουσίας των Υπουργείων
εδώ, ο εκάστοτε Προεδρεύων, όχι εσείς µόνο, όλοι, λένε -αυτή
την παρατήρηση την οποία καταλαβαίνουν- ότι το Προεδρείο
έχει κάνει προσπάθειες και θα τα µεταφέρουν στους Υπουργούς.
Έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σωστά και αυτό θα
γίνει. Δεν µπορούµε να µπούµε επί της ουσίας και δη στην ερώτηση που θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το Προεδρείο δεν µπορεί να θεωρεί
ότι ολοκλήρωσε τα καθήκοντά του µνηµονεύοντας στην Αίθουσα
ότι κατανοεί τις αιτιάσεις των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μα, υπάρχει και επιστολή από το Υπουργείο, το οποίο σας έχει δώσει εναλλακτική
για να έρθει ο κ. Κοτζιάς να απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µε καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Αφήστε µου τότε να καταλάβετε, για να µου απαντήσετε.
Οι Προεδρεύοντες λένε ότι κατανοούν το πρόβληµα. Η κατανόηση του προβλήµατος δεν αποτελεί και τη λύση του προβλήµατος.
Ζητώ από εσάς λοιπόν, να µεταφέρετε την εξής παράκληση
ενός µέλους της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Δεν πρέπει να περιµένουµε να είναι στην Ελλάδα ο Υπουργός µετά από δεκαπέντε
ηµέρες. Ζητάω δι’ υµών να έρθει ο Αναπληρωτής Υπουργός ή
ένας εκ των δύο Υφυπουργών, την επόµενη Πέµπτη για να διεκπεραιωθεί επιτέλους αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μα, θα γίνει αυτό όπως το είπατε. Θα το πούµε. Εµείς θα το µεταφέρουµε. Από εκεί
και πέρα ο Υπουργός θα αναλάβει εκείνος επί της διαδικασίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ. Θέλω όµως να ξέρω
και να είµαι βέβαιος ότι εσείς θα το µεταφέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εγώ θα το µεταφέρω,
να είστε σίγουρος για αυτό.
Χρόνια σας πολλά και πάλι. Καληµέρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Σπίρτζη, προτού
ξεκινήσουµε µε τη δική σας τελευταία ερώτηση, θα µου επιτρέψετε να αναγνώσω τις ερωτήσεις, που δεν θα συζητηθούν λόγω
κωλυµάτων των αρµοδίων Υπουργών, λόγω του ότι δύο από αυτούς βρίσκονται στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα.
Η δεύτερη µε αριθµό 399/24-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της
Κυβέρνησης για τα ψηφιακά οργανογράµµατα», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 415/16-10-2017 ερώτηση του κύκλου
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών µονογονεϊκών οικογενειών στις δια-
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δικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του
ν.2643/1998, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού
κ. Γεροβασίλη.
Επίσης, ο κ. Σκουρλέτης θα βρίσκεται στα Ιωάννινα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και, συνεπώς, η τρίτη µε αριθµό 394/22-11-2017
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία στον Νοµό Αττικής, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού.
Η τέταρτη µε αριθµό 476/28-11-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και
εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η τέταρτη µε αριθµό 465/27-11-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Έως πού θα φτάσει η ασυδοσία και η κάλυψη από την
συγκυβέρνηση της εγκληµατικής δράσης ακροαριστερών συµµοριών στα πανεπιστήµια;», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα, αιτία ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Τέλος, η πρώτη µε αριθµό 182/5-10-2017 ερώτηση του κύκλου
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση του πλαισίου οικονοµικής ενίσχυσης των δοµών κοινωνικής φροντίδας από τους
ίδιους τους ωφελουµένους, δεν θα συζητηθεί λόγω συνάντησης
της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Θεανώς Φωτίου µε τους θεσµούς.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει και σχετική επιστολή από τη
Γραµµατεία της Κυβερνήσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεννέα µαθήτριες και µαθητές και ένας
εκπαιδευτικός από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, πείτε µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αποδεχθώ ότι πράγµατι είναι αιτία η συνάντηση µε τους τροϊκανούς,
που δεν είναι παρούσα η κ. Φωτίου.
Θέλω, όµως, να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι από τον Απρίλιο
επαναλαµβάνω τη συγκεκριµένη ερώτηση, η οποία κατέληξε σήµερα να είναι επίκαιρη ερώτηση. Σήµερα ανέµενα µία απάντηση.
Τότε, κύριε Πρόεδρε, είχα κάνει την αναφορά για το πρόβληµα
που θα προκύψει από τη µη στελέχωση, τη µη χρηµατοδότηση
των κοινωνικών µορφών λειτουργίας δοµών στη Δράµα. Είχα επισηµάνει τον κίνδυνο αυτό.
Δυστυχώς, εξαναγκάστηκα εκ νέου, κύριε Πρόεδρε, να επαναφέρω το ζήτηµα, διότι άρχισαν να «εκδιώκονται» απ’ το ορφανοτροφείο, απ’ το γηροκοµείο από τη δοµή των ΑΜΕΑ παιδιά,
λόγω µη στελέχωσης και µη χρηµατοδότησης. Από τον Απρίλιο
είχα επισηµάνει αυτόν τον κίνδυνο. Δεν έγινε κατανοητό ή αντιληπτό, όµως, αυτό από την Κυβέρνηση. Από την πλευρά της Κυβέρνησης θα καλύπτονταν ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών
οµάδων, ειδικά των ΑΜΕΑ. Στην πράξη, όµως, δεν το είδαµε. Περίµενα σήµερα µια απάντηση, την οποία δυστυχώς δεν την έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι ξεκάθαρο αυτό
που λέτε. Κύριε Κυριαζίδη, αναγκαστικά θα ακολουθήσετε τη
διαδικασία της επανακατάθεσης.
Εισερχόµαστε στην τελευταία ερώτηση για τη σηµερινή διαδι-
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κασία, στην όγδοη µε αριθµό 261/10-11-2017 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας
µε την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε, ύστερα από τρία χρόνια
περίπου, επιτέλους είµαστε εδώ και θέλω να πιστεύω σε µια ευθεία από την πλευρά σας θέση για ένα τεράστιο ζήτηµα που αφορά τον τόπο µου. Θα αποφύγω το εισηγητικό µέρος της ερώτησης, το οποίο µάλιστα µπορεί να είναι και παρωχηµένο. Δεν ξέρω
τις εξελίξεις, αλλά είχα αναφερθεί στην επωδό της εισηγητικής
στο ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς της Κυβέρνησης, προκειµένου να υλοποιήσει το συγκεκριµένο έργο, µε την
έννοια της οδικής αποµόνωσης της Δράµας από τη λοιπή χώρα.
Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου να
προσθέσετε και τον χρόνο της πρωτολογίας.
Έθεσα συγκεκριµένα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ: Τι θα γίνει
τελικά µε την υλοποίηση των ήδη παραδοθέντων µελετών; Θα
προχωρήσει το έργο της κατασκευής του τµήµατος Δράµας Αµφίπολης και πότε; Τρίτον, σε σχέση µε τις απαντήσεις που κατά διαστήµατα έλαβα στην προηγούµενη ερώτησή µου, έχει σηµειωθεί πρόοδος στο ζήτηµα των καθέτων αξόνων συνολικά και
ποια είναι αυτή; Πότε εν τέλει θα υλοποιηθούν τα έργα;
Αυτά ήταν τα ερωτήµατα. Περιµένω τις απαντήσεις σας. Ελπίζω να υπάρξει µια ικανοποίηση σε αυτό το τεράστιο ζήτηµα
που αφορά έναν νοµό αποµονωµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριαζίδη και για τον σεβασµό του στον χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ.
Δεν απαντώ στην ανάπτυξη του σκεπτικού που έχετε στην επίκαιρη ερώτηση, αν και είχα να πω πολλά. Μπαίνω κατευθείαν
στην ουσία. Οι συγκεκριµένοι οδικοί άξονες, όπως και πολλοί σε
όλη την επικράτεια, αγαπητέ συνάδελφε, αποτελούν κλασικά παραδείγµατα και της προχειρότητας και της παντελούς έλλειψης
σοβαρού σχεδιασµού που χαρακτήριζε τον τρόπο µε τον οποίο
γίνονταν τα έργα στη χώρα µας. Έχουµε αυτοκινητόδροµους
χωρίς κάθετους άξονες, χωρίς συνδέσεις σε πόλεις, λιµάνια και
αεροδρόµια, µε τµήµατα χωρίς αρχή και τέλος και µε µηδενική
διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν δύο τελείως διακριτές –αν θέλετε- θεωρήσεις. Υπάρχει η άποψη του περιφερειακού συµβουλίου και της περιφέρειας που ρίχνει το βάρος στον οδικό άξονα
Σέρρες – Δράµα - Καβάλα για άλλους λόγους και η άποψη των
περισσότερων φορέων της αντιπεριφέρειας Δράµας για να γίνει
ο δρόµος Δράµα - Αµφίπολη.
Εµείς αναγνωρίζουµε ότι και οι δύο δρόµοι εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και πρέπει να γίνουν. Για να γίνουν, όµως,
πρέπει να έχουµε µελετητικές ωριµότητες. Έχουµε διαφορετικά
επίπεδα σχεδιασµού στους δύο δρόµους και διαφορετικά προβλήµατα.
Για τον συγκεκριµένο δρόµο που είναι ο δρόµος από τη Δράµα
µέχρι την Αµφίπολη, η κατάσταση των µελετών έχει ως εξής: Έχουµε το τµήµα της νοτιοανατολικής παράκαµψης της Δράµας,
µήκους τεσσάρων χιλιοµέτρων, που είναι µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.». Εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι προκαταρκτικές µελέτες των ανισόπεδων κόµβων και του παράπλευρου οδικού δικτύου για τη σύνδεση της παράκαµψης της Δράµας µε
τους άξονες Δράµα - Αµφίπολη και Δράµα - Καβάλα και απαιτείται ποσό -που έχει εγκριθεί- 850.000 ευρώ για τη συµφωνία για
τη µελετητική ωρίµανση του έργου.
Για το τµήµα από τη Δράµα µέχρι την Παλαιοκώµη, δηλαδή
Δράµα -Μαυρολεύκη - Παλαιοκώµη, που είναι συνολικού µήκους
τριάντα εννέα χιλιοµέτρων, η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» έχει παραλάβει µέρος των µελετών που εκπονήθηκαν υπό την ευθύνη
άλλων φορέων, δηλαδή της περιφέρειας και παλιότερα του Υ-
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πουργείου µέχρι να πάει στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ» και αναµένει τις υπόλοιπες υπό εκπόνηση και υπό έγκριση µελέτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Οι µελέτες που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οριστική µελέτη, οι µελέτες υδραυλικών
και πέντε οριστικές µελέτες τεχνικών. Εκκρεµούν οι οριστικές µελέτες δέκα τεχνικών. Δεν υπάρχει ακόµα έγκριση του Κτηµατολογίου και δεν έχουν γίνει οι µελέτες σήµανσης και ασφάλειας.
Τέλος, το τµήµα Παλαιοκώµη - Αµφίπολη είναι µήκους δέκα χιλιοµέτρων περίπου. Απαιτείται αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας
που θα αφορά σε νέα χάραξη, ανατολικότερα της υφιστάµενης
οδού, δηλαδή προς τις υπώρειες του όρους Παγγαίου, ώστε να
υλοποιηθεί η οµογενοποίηση της διατοµής και των υπολοίπων
χαρακτηριστικών του εν λόγω υποτµήµατος µε το προηγούµενο
υποτµήµα στον άξονα. Στο εν λόγω τµήµα είναι βέβαιο ότι θα
υπάρξουν καθυστερήσεις εάν δεν προηγηθούν οι αναγκαίες εργασίες για τα αρχαιολογικά που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά
δεν είναι κρίσιµο τµήµα, καθώς υπάρχει υφιστάµενη εναλλακτική
διαδροµή.
Πιστεύουµε ότι αυτές οι µελέτες πρέπει να προχωρήσουν και
αυτό θα κάνουµε. Συγκεκριµένα, µε την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» έχει δροµολογηθεί να προσληφθεί τεχνικός σύµβουλος για
να συνδράµει στις διαδικασίες ωρίµανσης των υπόλοιπων µελετών.
Μην κάνετε έτσι το χέρι σας, γιατί θα αρχίσω να σας βγάζω
χάρτες για το τι έχει γίνει τα προηγούµενα χρόνια…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να βγάλετε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μην
κουνάτε το χέρι σας, κύριε Κυριαζίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μην αρχίσετε τον διάλογο, παρακαλώ.
Κύριε Κυριαζίδη, ας ολοκληρώσει ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχουµε έναν δρόµο που λέγεται «Εγνατία Οδός» µε τα
προβλήµατα και της κατασκευής και της λειτουργίας της, έτσι
όπως τη βρήκαµε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για τον κάθετο άξονα µιλάµε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κυριαζίδη, αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχουµε έναν υπέροχο δρόµο που έχει αφήσει όλες τις περιοχές, που δεν διέρχονται, εκτός -είτε είναι κρίσιµη υποδοµή
είτε είναι λιµάνι είτε τουριστική περιοχή είτε πόλη που δεν διέρχεται η Εγνατία Οδός- και ζητάνε και τα ρέστα. Έχουµε πάνω
από δεκαπέντε χρόνια να σπάνε οι µελέτες των έργων για να µην
έχουµε ενιαία µελετητική αντιµετώπιση των κάθετων αξόνων. Και
έρχονται και λένε: «Πότε θα γίνουν επιτέλους τα έργα»;
Λοιπόν, θα σας πούµε τι έχουµε προγραµµατίσει να κάνουµε.
Η λογική του Μαυρογιαλούρου «και δρόµο θα κάνουµε και θάλασσα θα φέρουµε» τέλος!
Δεύτερον, λοιπόν, που έχουµε κανονίσει να γίνει, είναι να ανατεθούν οι υπολειπόµενες µελέτες για τα τριάντα χιλιόµετρα του
δεύτερου τµήµατος σε µελετητή. Ο στόχος µας είναι η ολοκλήρωση της µελετητικής ωρίµανσης άµεσα και αµέσως µετά θα
ακολουθήσουν οι µελέτες κόστους - οφέλους για τη διερεύνηση
της βιωσιµότητας του έργου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία
εξεύρεσης χρηµατοδότησης για την κατασκευή του έργου.
Στο σηµείο αυτό θέλω -αν µου επιτρέπετε- ένα λεπτό να διευκρινίσω κάτι, για να τελειώνει και ο λαϊκισµός ανά περιοχή: Για
να γίνει ένα έργο και να χρηµατοδοτηθεί, πλέον, από τα χρήµατα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το νέο ΕΣΠΑ, πρέπει το έργο
να είναι βιώσιµο. Σε περίπτωση που δεν είναι βιώσιµο δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χρήµατα από εκεί και αυτό είναι ένα
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από τα µεγάλα εγκλήµατα που έγιναν στην αναθεώρηση και στη
µείωση του φυσικού αντικειµένου των αυτοκινητοδρόµων.
Αν δεν µπορούµε να αποδείξουµε, λοιπόν, τη βιωσιµότητα ενός έργου, πρέπει να χρηµατοδοτηθεί ή µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων -που, όπως γνωρίζετε, το κόστος αυτών των έργων, ειδικά για τους δύο άξονες της Δράµας, για τους
οποίους µπορώ να σας έχω άµεσα µια προσέγγιση για το πόσο
κοστίζουν και στη δευτεροµιλία µου να σας τα δώσω, είναι τέτοιο
που δεν επιτρέπει να χρηµατοδοτηθούν στο σύνολό τους από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου- ή µέσα από
δανεισµό είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από
αλλού.
Άρα δεσµευόµαστε για άµεση µελετητική ωρίµανση των αυτοκινητοδρόµων και των κάθετων αξόνων της Δράµας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, γιατί έχουµε ήδη φτάσει στα οκτώ λεπτά.
Έχετε και δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε.
Να µην κουνάνε τα χέρια, όµως. Γιατί αυτές οι µελέτες ξεκίνησαν µερικές δεκαετίες πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έγινε ξεκάθαρο αυτό.
Θα έχει δικαίωµα τώρα ο κ. Κυριαζίδης να αναπτύξει και να πει
ό,τι θέλει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ναι. Είπα κι εγώ να αποφύγω να τοποθετηθώ για το σκεπτικό της ερώτησης, που αναφέρει ότι φοβόµαστε, µάλλον, να
έρθουµε να απαντήσουµε. Κάτι τέτοιο αναφέρεται στο σκεπτικό.
Τη στιγµή που τη µία ηµεροµηνία που αναφέρει ο κ. Κυριαζίδης
ήµουν στη Σόφια, τη δεύτερη είχε Υπουργικό Συµβούλιο εκείνη
την εβδοµάδα, την τρίτη ήµουν στο Λουξεµβούργο. Για όνοµα
του θεού! Αν µη τι άλλο, να µη γράφονται αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έγινε ξεκάθαρο, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ανέµενα να µας
απαντήσετε µε περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Και µας απογοητεύσατε και µας προκαλέσατε. Δεν αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου για την απουσία σας, αλλά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Το γράφετε, όµως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …δεν είναι πρόσφατο το γεγονός.
Σε επίκαιρη ερώτηση πριν από δύο χρόνια, ακριβώς τον ίδιο
καιρό, ο κ. Σγουρίδης απαντούσε, για να έρθουµε σε αυτά τα
οποία λέτε σήµερα και τα οποία καµµία σχέση δεν έχουν µε την
πραγµατικότητα, εκτός βεβαίως αν, πράγµατι, είναι τόσο παραλυµένη και δεν σας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή.
Εµείς, οφείλουµε να σας επαναφέρουµε στην πραγµατικότητα
και να δείτε ποια είναι.
Ο κ. Σγουρίδης απάντησε, λοιπόν, σε αντίστοιχη ερώτησή µου
ότι µέχρι τον Μάρτιο οι µελέτες Δράµα - Καβάλα θα έχουν τελειώσει.
Θα σας παραδώσω για τα Πρακτικά και την απάντησή του.
Αναφορικά µε το Δράµα - Αµφίπολη τον Ιούλιο του 2016. Εσείς
τι κάνατε; Είπατε ότι δεν υπήρχε σχεδιασµός. Και σχεδιασµός
σάς παραδόθηκε και συγκεκριµένη κατεύθυνση µε την ανάληψη
του όλου έργου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» σας δόθηκε και
διασφάλιση του σχετικού κονδυλίου σας δόθηκε. Το οµολογείτε
σε απάντησή σας. Πότε δηλαδή; Τον Μάρτιο του 2017. Και τι
λέτε; Λέτε ότι ύστερα από τόσες παρατάσεις που έχω δώσει -τον
Ιούνιο του 2015, τέλος του 2015, τον Ιούνιο του 2016, τέλος του
2016, µέχρι 17 Φεβρουαρίου του 2017, τώρα πήγαµε στο τέλος
του 2017- θα τελείωναν οι µελέτες. Και τώρα µας λέτε: «αν θα
βρεθεί χρηµατοδότηση». Διασφαλισµένο ήταν το ποσό και µάλιστα δόθηκε επιπλέον µε την αύξηση του ΦΠΑ. Έχουµε και την
απάντησή σας πράγµατι τον ίδιο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για δώστε τή µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βεβαίως, θα σας τα παραδώσω.
Σήµερα λέτε ψέµατα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Αυτά είναι δικά
σας κείµενα, κύριε Υπουργέ. Και τι λέτε πέρα από αυτό; Λέτε ότι
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οι καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν δεν είναι ευθύνη του
αναδόχου, είναι ευθύνη δική µας. Είναι δική σας ευθύνη, κύριε
Υπουργέ. Το οµολογείτε σε απάντησή σας.
Άρα αφήστε τα αυτά σήµερα εδώ. Δεν έχετε να µας πείτε το
παραµικρό και ήρθατε σήµερα εδώ µε έναν τρόπο και προκαλείτε
τη νοηµοσύνη µας. Αυτό είναι το άσχηµο. Έπρεπε να ζητήσετε
µια συγγνώµη διότι τρία χρόνια τώρα δεν έχετε κάνει το παραµικρό.
Βρεθήκαµε συλλογικά στο Υπουργείο σας και µας είπατε το
ίδιο που είπε ο κ. Σγουρίδης ότι οι µελέτες θα είχαν τελειώσει το ένα κοµµάτι τους- τον Μάρτιο του 2016 και το άλλο τον Ιούλιο
του 2016. Θα είµαστε στο 2018, όπου νά ’ναι, και εσείς µας λέτε:
«αν θα βρεθεί χρηµατοδότηση». Όλα αυτά είναι καταγεγραµµένα
και συγκεκριµένα. Είναι ευθύνη δική σας, διότι µε δηµόσιες δαπάνες θα γίνει ο δρόµος, ο κάθετος άξονας Δράµα - Αµφίπολη,
συνδεόµενος µε τον Ε61. Δεν έχετε κάνει το παραµικρό και µας
απαντάτε ότι αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, θα τελειώσει το
2050. Αυτό µας απαντάτε. Άρα δεν έχετε κάνει το παραµικρό.
Δεν έχετε διασφαλίσει το παραµικρό.
Έρχεστε πάλι µε αυτόν τον τρόπο να µας προκαλέσετε χωρίς
να απαντάτε. Ξεκινήσατε και καταλήξατε µε την ωρίµανση των
µελετών, όταν υπάρχει το σχετικό κονδύλιο διασφαλισµένο,
εκτός αν το σχετικό κονδύλιο το έχετε αναθέσει αλλού ή το προσµετρήσατε στο πλεόνασµα, έτσι ώστε να µετρηθεί.
Δυστυχώς η Δράµα δεν περιµένει καµµιά εξέλιξη για όλα αυτά
και δυστυχώς είστε υπεύθυνος, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή
σας δηλαδή, διότι δεν έχει την πολιτική βούληση να συνδέσει τη
Δράµα µε τον κάθετο άξονα, µε τον κορµό της υπόλοιπης Ελλάδας, έχοντας έναν νοµό αποµονωµένο. Είστε απολογούµενοι
γιατί ύστερα από τρία χρόνια δεν κάνατε ένα µέτρο µελέτης, ένα
µέτρο δρόµου.
Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση που είπατε µέσα από τα κονδύλια και τον σχεδιασµό ο κ. Σγουρίδης απαντάει: «Ναι, έχουν διασφαλιστεί όλα αυτά, έχει συσταθεί διυπουργική επιτροπή µε
πανεπιστηµιακούς, µε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα,
έχουν εξευρεθεί τα σχετικά κονδύλια µέσω πακέτων και όλα αυτά
είναι θέµα χρόνου να υλοποιηθούν».
Ύστερα από τρία χρόνια δεν κάνετε το παραµικρό και έχει καταλήξει, ένας δρόµος, κύριε Πρόεδρε...
Κύριε Πρόεδρε, µε ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ακούω, κύριε Κυριαζίδη, ξεκάθαρα. Πρέπει να ολοκληρώσετε κιόλας, γιατί είστε
στα πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν εξάντλησα
τον πρώτο χρόνο. Ο κύριος Υπουργός µίλησε διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο. Αφήστε µε να πω και τι ακριβώς συµβαίνει µε τον
κίνδυνο, µε την έννοια της µετακίνησης αγαθών και ανθρώπινου
δυναµικού από έναν δρόµο επικίνδυνο. Καθυστερεί και συµβάλλει στην αποµόνωση και στη µη ανάπτυξη του τόπου σε πάρα
πολύ µεγάλο βαθµό, αλλά και στα τροχαία. Έχουν γίνει εκατόν
σαράντα τέσσερα τροχαία ατυχήµατα, µε είκοσι δύο τραυµατίες,
µε νεκρούς, γιατί δρόµος, µε την ελπίδα ότι θα κατασκευαστεί,
έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, διότι
δεν συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Οφείλει να απολογηθεί η Κυβέρνηση και ως προς αυτό, διότι δυστυχώς έχει εγκαταλείψει τα
πάντα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της Δράµας µε τον οδικό κορµό
της υπόλοιπης χώρας.
Είναι κρίµα, κύριε Υπουργέ, γιατί σήµερα περιµέναµε µε προσµονή -ειλικρινά σας το λέω- ότι θα είχατε κάτι να µας πείτε πως,
εν πάση περιπτώσει, τα έργα προχωρούν, θα υλοποιηθούν. Μας
µεταφέρετε κάθε λίγο και λιγάκι σε άλλες ηµεροµηνίες. Τώρα
µας πήγατε στο τέλος του 2018 για τις µελέτες και η χρηµατοδότηση, βεβαίως, θα καταλήξει πάλι στην ευθύνη και στις πλάτες
της Νέας Δηµοκρατίας ως επόµενη κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριαζίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει ο κ. Κυριαζίδης να συνεχίσει να
αναπτύσσει το σκεπτικό του, εγώ εδώ είµαι, δεν έχω πρόβληµα
χρόνου.
Κύριε Κυριαζίδη, όµως, είναι και σχολεία εδώ και µου θυµίζετε
όταν ήµασταν µικροί στο δηµοτικό σχολείο και λέγαµε εκείνο το
ωραίο ποίηµα: «Στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μόνοι µας είµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έτσι ακριβώς, κύριε Κυριαζίδη, είναι και η τοποθέτηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κυριαζίδη, δεν
ακούγεστε. Δεν σας διέκοψε ο κύριος Υπουργός. Έτσι και εσείς
σεβαστείτε τον.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το έκανε. Πολλαπλά το έκανε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έτσι ακριβώς είναι και η τοποθέτηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και εσείς, κύριε Υπουργέ, µην προκαλείτε, γιατί καταλαβαίνετε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Όχι, προκαλώ, γιατί προκαλούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ναι, αλλά θα αρχίσουµε τώρα...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Αν δεν είµαι κόσµιος, να µε διακόψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Όπως, ακριβώς λοιπόν, στη Β’ Δηµοτικού, περίπου, λέγαµε
το ποίηµα «Στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη», έτσι συνεχίζετε
τα τελευταία εξήντα χρόνια να λέτε το ίδιο ποίηµα, κοροϊδεύοντας τους πολίτες όλης της Ελλάδας. Περιδιαβαίνετε τις περιοχές
της Ελλάδας, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, τις περιδιαβαίνατε
και τάζατε κιόλας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για τη Δράµα σάς µιλάω, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Και για τη Δράµα ήταν και δράµα αυτά που τους λέγατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν ακούγεστε, κύριε
Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να σας φέρω τα χαρτιά. Τι να κάνουµε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για τη Δράµα, κύριε Κυριαζίδη, δυστυχώς, τα κάνατε δράµα στη Δράµα!
Αναθέσατε αυτόν τον δρόµο σε τρεις διαφορετικούς φορείς.
Στην περιφέρεια, στην Εγνατία, στο Υπουργείο να µελετήσουν
έναν δρόµο. Κάθε µελέτη είχε διαφορετική διατοµή. Αλλού το
τµήµα της µελέτης είχε ΛΕΑ, αλλού δεν είχε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κοινή υπουργική απόφαση υπογράφηκε το 2013, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για όνοµα του θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κυριαζίδη, δεν
ακούγεστε. Δεν σας διέκοψε ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Εγώ είπα, αν θέλετε, να συνεχίσετε να αναπτύξετε το σκεπτικό σας. Δεν θέλετε.
Αλλού, λοιπόν, είχε γίνει από τον ένα φορέα η µελέτη του δρόµου µε άλλη διατοµή και µε ΛΕΑ, αλλού δεν είχε ΛΕΑ. Στην Αµφίπολη θα βρίσκατε τον Μέγα Αλέξανδρο και προφανώς σταµατήσατε. Στον δρόµο Δράµα - Καβάλα ξέρει όλος ο κόσµος ότι
οι φοβερές µελέτες που κάνατε προέβλεπαν ότι θα περάσει µέσα
από το προστατευόµενο δάσος µε απίστευτες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να σας διακόψω για να κάνω µια ανακοίνωση,
επειδή µετά θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
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δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχουµε και σχολεία από την περιοχή, άρα µπορούν να το
πιστοποιήσουν κιόλας.
Στον δρόµο Δράµα – Καβάλα, λοιπόν, η φοβερή χάραξη που
είχατε σκεφτεί, περνούσε µέσα από το προστατευόµενο δάσος.
Δεν είναι µόνο θέµατα νοµοθεσίας, είναι και αντιδράσεις για την
προστασία του. Άρα, προφανώς, αυτό το τµήµα δεν µπορεί να
έχει µελετητική ωριµότητα.
Πώς είδατε εσείς ότι τα είχατε τακτοποιήσει όλα; Πόρους δεν
είχατε δεσµεύσει. Πώς τα κάνατε, δηλαδή, τα έργα; Ο Χουντίνι
είστε;
Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, ακούγονται διάφορα εδώ και τα
βάζουν στο στόµα της Κυβέρνησης, εδώ είναι η απάντηση µε
ηµεροµηνία 23 Μαρτίου. Θα διαβάσω τι λέει ακριβώς. «Η Εγνατία
Οδός», ούτε ο Σπίρτζης ούτε ο Σγουρίδης ούτε κανείς ...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Την απάντηση του κ. Σγουρίδη έχω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Προφανώς η απάντηση του κ. Σγουρίδη ήταν ανάγνωση
της απάντησης του αρµόδιου φορέα, δηλαδή της εταιρείας
«Εγνατία» και λέει -και το έχετε το έγγραφο της εταιρείας «Εγνατία»- για να καταλάβουµε πώς είναι το ποίηµα που µας λέει κάθε
φορά, κάθε Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
«Για το υποτµήµα παράκαµψη «Δράµα – Μαυρολεύκη – Παλαιοκώµη», αφού αναφέρει ό,τι λέει, «µε την προϋπόθεση ένταξης
σχετικής δαπάνης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Για το τελευταίο υποτµήµα «Παλαιοκώµη – Αµφίπολη» εάν εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση, θα ανατεθεί µέσω διαγωνισµού αναγνωριστική
µελέτη οδοποιίας, που αφορά σε νέα χάραξη αναλυτικότερα της
υφιστάµενης οδού».
Άρα, κύριε Κυριαζίδη, αυτά που σας απαντήσαµε τον Μάρτιο,
τα προχωράµε και σε πολύ δύσκολους οικονοµικά καιρούς. Τέρµα τα ποιήµατα προς τον ελληνικό λαό, «στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη». Πάνε αυτά από εµάς τουλάχιστον. Γι’ αυτό δεν
πρόκειται να ξαναβγείτε κυβέρνηση, γιατί είχατε φλοµώσει τον
ελληνικό λαό µε ψέµατα, µε έργα που θα κάνατε και δεν κάνατε
ποτέ, µε έργα που θα τελειώνατε και δεν τελειώνατε ποτέ, µε
απαλλοτριώσεις που δεν κάνατε µετά από δέκα χρόνια, µε δήθεν
µελετητικές ωριµότητες που ποτέ δεν υπήρχαν και ούτω καθ’
εξής. Και η Δράµα τα ξέρει πολύ καλά αυτά.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δείξω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για τις περιοχές που δεν διέρχεται η Εγνατία. Εδώ έχουµε
έναν δρόµο -να το έχετε στο γραφείο σας για να καµαρώνετε τα
έργα της Νέας Δηµοκρατίας- που ξεκινάει από χωράφι και τελειώνει σε χωράφι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να δούµε τα δικά σας πότε θα τα
καµαρώσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τα καµαρώνει ο κόσµος που τα χρησιµοποιεί σε όλη την
Ελλάδα.
Είναι φοβερό. Να το έχουµε. Εγώ θα το βάλω στο γραφείο
µου. Μιλάµε για δρόµο! Πάρτε τα να τα δώσετε στον κ. Κυριαζίδη. Να τα χαίρεται!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα σχέδια, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όπως καταλαβαίνετε,
δεν φαίνονται ακριβώς, αλλά τα καταθέτετε στα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ναι τα καταθέτω και να πάρει και αντίγραφο. Εγώ µπορώ
να τα δώσω και σε πιο µεγάλο. Σε plotter θα του τα τυπώσω.
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Και πάµε να δούµε, τι κάναµε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης µε τους κάθετους άξονες. Τελειώσαµε µε τον κάθετο άξονα
στην Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, τελειώσαµε -ενώ είχατε δέκα χρόνια κολληµένα- µε αυτόν του Έβρου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα µας πείτε και για την Πελοπόννησο τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Στην ερώτησή σας, λέτε για τους κάθετους άξονες της
Εγνατίας. Για τη Δράµα σας απάντησα. Μελετητική ωριµότητα.
Βρήκαµε λεφτά για το πρώτο τµήµα και για το δεύτερο που είναι
τριάντα εννιά χιλιόµετρα, για να ωριµάσει. Ξεκινάµε την αναγνωριστική και την προκαταρκτική µελέτη για το τελευταίο τµήµα,
που δεν βρήκατε τον Μέγα Αλέξανδρο στην Αµφίπολη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αυτά λέγατε το 2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κυριαζίδη, δεν
ακούγεστε και δεν σέβεστε τον Υπουργό. Δεν του δίνετε το δικαίωµα να απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Αυτό είναι το στυλ της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν σας διέκοψε και
οφείλω να το αναγνωρίσω στον Υπουργό. Όση ώρα µιλούσατε,
σας άκουγε προσεκτικά. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, γιατί ξεφεύγουµε από τον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ.
Και µετά θα κάνουµε, κύριε Κυριαζίδη και να το µάθετε κι εσείς
αυτό, µελέτη βιωσιµότητας. Αν δεν γίνει µελέτη βιωσιµότητας,
που να αποδεικνύει ότι το έργο είναι βιώσιµο, θα συνεχίσετε όπως κάνατε εξήντα χρόνια- να κοροϊδεύετε τον λαό της Δράµας. Θα συνεχίσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες της Δράµας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δηλαδή το ότι είµαστε αποµονωµένοι, αυτό είναι βιώσιµο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κυριαζίδη, δεν
ακούγεστε. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σας έχω κάνει παρατήρηση τόσες φορές. Σας παρακαλώ πολύ! Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ, και αν θέλετε ολοκληρώστε, γιατί έχουµε ξεφύγει και
πρέπει να παραδώσουµε και την Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ο κ. Κυριαζίδης, κύριε Πρόεδρε, κι ένα µεγάλο κοµµάτι
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λαϊκιστών της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας και όχι µόνο,
θεωρεί ότι πρέπει να µετακινήσουµε τη Δράµα για να είναι πάνω
στην Εγνατία. Δεν γίνεται. Τα ίδια µου λένε και για τον σιδηρόδροµο. Αν µπορείτε να µετακινήσετε τη Δράµα εσείς, µε γεια σας
µε χαρά σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αφήστε την εκεί που είναι, εγκαταλελειµµένη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Εσείς την κάνατε έτσι, δεκαετίες τώρα. Έχετε βάλει σκοπό
τη Δράµα όχι µόνο κατ’ όνοµα αλλά και στην πράξη να την κάνετε
δράµα και ζητάτε και τα ρέστα.
Πάµε τώρα στη Ροδόπη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη να ολοκληρώσουµε παρακαλώ. Πρέπει να παραδώσουµε
την Αίθουσα για την ειδική ηµερήσια διάταξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στη Ροδόπη ολοκληρώθηκε ο κάθετος άξονας. Στον Έβρο
µετά από δεκαετίες που είχαν κολλήσει τα έργα µε έκπτωτους
εργολάβους και µε πλήρη ακινησία, επιτέλους ολοκληρώνεται ο
κάθετος άξονας στο σύνολό του. Στην Ξάνθη έχουµε µελετητική
ωριµότητα και ξεκινάει η δηµοπράτηση του κάθετου άξονα στην
Αντιπεριφέρεια Ξάνθης. Και στη συνέχεια θα έχουµε τις δύο µελετητικές ωριµότητες, που συνδέουν τη Δράµα και µε την Αµφίπολη και µε την Καβάλα, τις µελέτες βιωσιµότητας και την ανεύρεση πόρων για να γίνει το έργο. Και, βέβαια, το ίδιο έγινε και µε
τις συνδέσεις της χώρας στην Καστοριά, που τις εγκαινιάσαµε
και έχουν ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Οφείλω να πω ότι τον προκαλέσατε για να απαντήσει. Όµως
από εκεί και πέρα ας ολοκληρώσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουµε στις 11.30’ µε την ειδική ηµερήσια διάταξη, που αφορά
στις άρσεις ασυλίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Παύλου Πολάκη (τέσσερις δικογραφίες), Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου Γιόγιακα.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 24-11-2017, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση ασυλίας του κ. Παύλου Πολάκη και για τις
τέσσερις υποθέσεις.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 24-11-2017, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση ασυλίας του κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 24-11-2017, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση ασυλίας του κ. Βασίλειου Γιόγιακα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας, συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη ή µήνυση ή η έγκλιση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων στις 23 Μαρτίου 2005, έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική
ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο.
Το ψηφοδέλτιο στο οποίο ο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει
το όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµαστε έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83 του
Κανονισµού της Βουλής, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υπόθεση αφορούν
τον συνάδελφο κ. Παύλο Πολάκη.
Η πέµπτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη.
Η έκτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Βασίλειο Γιόγιακα.
Επί της πρώτης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της δεύτερης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της τρίτης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της τέταρτης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της πέµπτης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της έκτης αίτησης υπάρχει συνάδελφος, που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Γιόγια-

κα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Πρόκειται για µία συµπληρωµατική
κατάθεση που µου ζητήθηκε για ανάκληση απόφασής µου, ως
Νοµάρχης Θεσπρωτίας, το 2007, όπου είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεως ανάµειξης και συσκευασίας ορυκτελαίων κι έξι υπέργειες δεξαµενές.
Η ανάκληση έγινε, λόγω καινούργιων στοιχείων που είχαν προσκοµιστεί από τον Δήµο Συβότων, όπου θα δραστηριοποιούνταν
η συγκεκριµένη µονάδα, την έντονη αντίδραση των κατοίκων της
περιοχής, καθότι είναι µία κατεξοχήν τουριστική περιοχή, όπως
επίσης και από δηµοσιεύµατα του Τύπου που έλεγαν ότι η περιοχή θα γίνει Σκαραµαγκάς. Όλα αυτά έγιναν κατόπιν εισηγήσεων υπηρεσιών του τµήµατος της πολεοδοµίας.
Θα ήθελα να πω ότι η όλη διαδικασία έχει εκδικαστεί και σε
άλλα δικαστήρια, έχει κριθεί και στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και δεν υφίσταται θέµα.
Από εκεί και πέρα, είµαι στη διάθεση της Ολοµέλειας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ για
τις διευκρινήσεις, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στα ονόµατα των συναδέλφων, για τους οποίους ζητείται η άρση της
ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, θα σηµειώνει την δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία τη λέξη «ΝΑΙ».
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας, θα
σηµειώνει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται
να αρθεί η ασυλία τη λέξη «ΟΧΙ.
Όποιος συνάδελφος αρνείται να ψηφίσει, θα σηµειώνει δίπλα
από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία, τη λέξη «ΠΑΡΩΝ».
Σας έχουν διανεµηθεί και λευκά ψηφοδέλτια.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού
της Βουλής.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συναδέλφους κυρίους Μάριο Κάτση από τον ΣΥΡΙΖΑ και
Απόστολο Βεσυρόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι θα
το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Τέλος θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους οι συνάδελφοι. Οι ψήφοι
αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές: κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι σφραγισµένες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προ-
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση και
διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, υπάρχει ένα αίτηµα για άδεια από τις εργασίες της Βουλής.
Ο Βουλευτής Νοµού Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 2-2-2017 έως
9-12-2017. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 154 Βουλευτές.
Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Παύλου Πολάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Παύλου Πολάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για την τρίτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Παύλου Πολάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την τέταρτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Παύλου Πολάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος
Γεωργιάδη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 5 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 134 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 14 Βουλευτές.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Βασιλείου Γιόγιακα:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 5 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 147 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Άκυρο 1.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2547

2548

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2549

2550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2551

2552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2553

2554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2555

2556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2557

2558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2559

2560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2561

2562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2563

2564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2565

2566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2567

2568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2569

2570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2571

2572

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2573

2574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2575

2576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2577

2578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2579

2580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2581

2582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2583

2584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2585

2586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2587

2588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2589

2590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2591

2592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2593

2594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2595

2596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2597

2598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2599

2600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2601

2602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2603

2604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2605

2606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2607

2608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2609

2610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2611

2612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2613

2614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2615

2616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2617

2618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2619

2620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2621

2622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2623

2624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2625

2626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2627

2628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2629

2630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2631

2632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2633

2634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2635

2636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2637

2638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2639

2640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2641

2642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2643

Σώµατος και ώρα 12.46’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 1η Δεκεµβρίου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

