«Η Σπάρτη αποτελεί brand name...
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
αποτελεί όνειρο που συνεχώς
διαφεύγει…»

«…να βγούμε από αυτήν τη δοκιμασία
πιο δυνατοί, από το καμίνι της κρίσης
πιο ώριμοι, περισσότερο αποφασισμένοι,
πολύ πιο ανθρώπινοι... »

3 Δυναμικά 3 Αποφασιστικά 3 Ανθρώπινα
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Φεβρωνία Πατριανάκου: Αιτία πολέμου
οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για το ελαιόλαδο
Αναφερόμενη στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για τις προσμίξεις του ελαιόλαδου, με άλλα φυτικά έλαια, η Βουλευτής Λακωνίας δήλωσε «Δίνουμε μάχη, κάνουμε αγώνες για
να καθιερώσουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δίνουμε μάχη για να αποδείξουμε τη διατροφική και την ποιοτική του αξία. Αποκλείεται να δεχτούμε ποτέ προτάσεις νόθευσης στο λάδι... είναι τεράστιο θέμα, είναι “αιτία πολέμου”...».

The Great Debate
blogs.reuters.com
11/03/2014
«...During a debate on the
issue in parliament, one MP,
F. Patrianakou, termed the
proposal “a cause for war”».

27/01/2014
«...“Αιτία πολέμου” χαρακτήρισε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ για τις προσμίξεις του ελαιολάδου...
η βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Φεβρωνία
Πατριανάκου».

Greek Proposal to Mix Oils a “Cause for War”
www.oliveoiltimes.com, 03/03/2014
«...Greek MP, Fevronia Patrianakou, said the OECD proposal is, “a cause for war.” During the parliament session
she also said, “We strive to highlight the quality features of
our products. There is no way we should accept proposals
that distort the truth of what really makes it on the store
shelf”».

Ενίσχυση των παραγωγών
εσπεριδοειδών ζητά
η Φ. Πατριανάκου

Τ

ην απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών, τόσο στη Λακωνία όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας,
λόγω των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή τους, υπογραμμίζει η Φεβρωνία Πατριανάκου...Η ζήτηση για
εξαγωγές εσπεριδοειδών και ιδίως πορτοκαλιών και μανταρινιών είναι
μειωμένη ακόμα και σε παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης. Στην εγχώρια αγορά -και ενώ τα κόστη παραγωγής έχουν αυξηθεί- οι τιμές
των εσπεριδοειδών κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στη Λακωνία η τιμή παραγωγού στα επιτραπέζια πορτοκάλια κυμαίνεται ακόμα και από 5 έως 10 λεπτά το κιλό, ενώ η τιμή για
τα χυμοποιήσιμα από 3 έως 5 λεπτά το κιλό επισημαίνει η βουλευτής...

30/04/2014

Στη συνδεδεμένη σχεδιάζει να βάλει τα εσπεριδοειδή
το ΥΠΑΑΤ - Η τοποθέτηση της Πατριανάκου

Τ

ι μέτρα προτίθεται να πάρει η πολιτεία, προκειμένου να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις εξαγωγές και την εξαγωγική δραστηριότητα; Ποιες
είναι οι προβλέψεις της νέας ΚΑΠ για τα εσπεριδοειδή;
Ποιες είναι οι προθέσεις της πολιτείας για τη «συνδεδεμένη» ενίσχυση, πάγιο αίτημα τα τελευταία χρόνια; Προτίθεται να εφαρμόσει τον Κανονισμό «de
minimis» για τη φετινή χρονιά για τους εσπεριδοπα-

20/06/2014
ραγωγούς; Υπάρχουν ή προτίθενται να γίνουν παρεμβάσεις οργανωμένα για την προώθηση και διανομή
εσπεριδοειδών, παραδείγματος χάρη, στα στρατόπεδα
ή μέσω του προγράμματος διανομής τροφίμων, άμεσα
όμως; Θα ενταθούν οι έλεγχοι για τα εισαγόμενα πορτοκάλια από τη Νότιο Αφρική, με την αρρώστια της
μαύρης κηλίδας που απειλεί να μεταφερθεί και στη
δική μας παραγωγή;...

Ας εκμεταλλευτεί
η χώρα τη δύναμη
της Λακωνίας
Συνέντευξη στην εφημερίδα

22/06/2014
Λακωνία έχει το ισχυρότερο διεθνές brand
name στην Πελοπόννησο, τη Σπάρτη. Έχει
επτά περιοχές Natura, τα περισσότερα χιλιόμετρα παραλίας, κάστρα, καστροπολιτείες,
συσσώρευση θρησκευτικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, 200 χλμ. σημασμένα ορειβατικά
μονοπάτια, το βυθισμένο Παυλοπέτρι, τα σπήλαια
του Διρού, το απολιθωμένο δάσος, την Ελαφόνησο, τη Μάνη, τον Μυστρά, τη Μονεμβάσια, έξι λιμάνια και δεκαέξι αγκυροβόλια. Παρά τα μοναδικά
μας χαρακτηριστικά, είμαστε πέμπτοι στους πέντε
νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης, η
Λακωνία είναι αγροτικός νομός, με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Από την κυβέρνηση διεκδικούμε πρωτίστως βασικά έργα υποδομών στη
νέα προγραμματική περίοδο. Έργα ανάδειξης της
στρατηγικής θέσης του νομού με συνδυαστικά μεταφορικά δίκτυα. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για
τον τουρισμό και τη μεταφορά προϊόντων, όχι μόνο
για το νομό αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο.
Θέλουμε χάραξη εθνικής στρατηγικής ανά παραγόμενο προϊόν και σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων. Η επένδυση στην ποιότητα και στη μοναδική
διατροφική αξία των προϊόντων μας είναι μονόδρομος. Για εμάς, εμβληματικής σημασίας είναι η κατασκευή στη Σπάρτη του αρχαιολογικού μουσείου,
η ανάπλαση του αρχαίου θεάτρου, η ανάδειξη και
διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων. Στα πέρατα της γης ξέρουν τη Σπάρτη. Ας εκμεταλλευτεί η
χώρα τη δύναμη της Λακωνίας...
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Φεβρωνία Πατριανάκου κατά
τη διάρκεια της μέχρι σήμερα
κοινοβουλευτικής της θητείας
έχει προβεί σε 287 παρεμβάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις
-επίκαιρες ερωτήσεις-αναφορές), έχει
συμμετάσχει σε 153 επιτροπές, έχει
πραγματοποιήσει 32 ομιλίες στην Ολομέλεια ενώ ήταν εισηγήτρια σε 5 Νομοσχέδια.

Η Φεβρωνία Πατριανάκου είναι:
• Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών
Υποθέσεων.
• Mέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
• Μέλος της Επιτροπής Δημοσίων
Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας & Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Δανίας.
• Μέλος στις Ομάδες Φιλίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την
Αυστραλία.
• Τακτικό Μέλος στην Επιτροπή Οικονομίας, Υποδομών και Ενέργειας της Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
της Διαδικασίας Συνεργασίας χωρών της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, SEECP (South-East European
Cooperation Process).
Διεθνείς Εκπροσωπήσεις:
• Στη Διεθνή Διάσκεψη του SEECP Σκόπια, 15-16/10/2012.
• Στη Συνάντηση Προέδρων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των
Κοινοβουλίων της Ε.Ε. - Κοπεγχάγη, 11/03/2013.
• Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
«Σχέδιο Στρατηγικής (Blueprint)» Βρυξέλλες, 07/05/2013.
• Στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά.
Βρυξέλλες, 07/05/2013.

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ

Κων/νου Παλαιολόγου 83,
Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Τηλ: 2731082040,
2731082058, Fax: 2731082920
Ακαδημίας 41, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα,
Τηλ: 2103641295, 2103641298,
Fax: 2103645836 • www.patrianakou.gr
info@patrianakou.gr
http://www.facebook.com/
fevronia.patrianakou
http://www.facebook.com/
fevronia.patrianakou.B
www.facebook.com/pages/FevroniaPatrianakou-Φεβρωνία-Πατριανάκου/
www.twitter.com/patrianakou

Δράσεις - Πράξεις για τα Αγροτικά
Πλεονέκτημα το ποιοτικό προϊόν
«Οι τράπεζες ασελγούν»
«...Οι αγρότες καλούνται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον να
επιβιώσουν με μόνο τους πλεονέκτημα
το ποιοτικό προϊόν που παράγουν και
αυτό σε ένα μη φιλικό και ορθολογικά
δομημένο διοικητικό περιβάλλον».
«Το νέο καθεστώς φορολόγησης των
αγροτών αποτελεί παράδειγμα κακής
εφαρμογής μεταρρύθμισης».
«Κόκκινα αγροτικά δάνεια: Η ρύθμιση
είναι σωστή και, για να μην υπάρχουν
παρανοήσεις, δεν χαρίζεται τίποτα
στους αγρότες. Αυτά που διευθετούνται κατ’ ουσίαν είναι τα πανωτόκια, να
μην υπερβαίνουν το 100% του κεφαλαίου».
«Τι συμβαίνει με τα δάνεια των αμιγώς αγροτικών επιχειρήσεων; Και αυτές έχουν δάνεια, όχι μόνο τα φυσικά
πρόσωπα. Γι’ αυτές δεν υπάρχει καμία
πρόνοια».
«Τι γίνεται με την καταχρηστική πολιτική που ασκούν οι τράπεζες στους λογαριασμούς των αγροτών; Οι τράπεζες
ασελγούν».
«Ένα θέμα που τρέχει τώρα είναι ότι
το ΥΠΕΚΑ ζητά παράβολο 300 ευρώ,
προκειμένου να δώσει αναστολή από
άδεια κατεδάφισης στις σταβλικές
εγκαταστάσεις για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όμως, έχουν ήδη καταθέσει πλήρη
φάκελο, πληρώνοντάς τον από 1.500
έως 2.000, προκειμένου να πάρουν τις
σχετικές αδειοδοτήσεις». (Ολομέλεια
Βουλής, 27/01/2014)

«Iσχυρισμός υγείας και
σήμα ποιότητας»
«...έχουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας
προϊόν, το οποίο μπορεί πλέον να αναγράφει στην ετικέτα του τον ισχυρισμό
υγείας. Ειδικότερα στις δυο βασικές
ουσίες, στην ελαιοκανθάλη και την
ελαιασίνη.
Η ελληνική πολιτεία δεν αξιοποιεί αυτό
το συγκριτικό πλεονέκτημα. Πάρα
πολύ γρήγορα πρέπει να ανακτήσουμε
το χαμένο έδαφος... διότι το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να κατοχυρωθεί
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά
μέσα από τον ισχυρισμό υγείας και το
σήμα ποιότητας».
«...οι προτάσεις του ΟΟΣΑ... που αφορούσαν την πρόσμιξη του ελαιολάδου
με φυτικά έλαια… Αυτή θα ήταν μία
εξέλιξη που θα ακύρωνε τη στρατηγική ποιότητας την οποία εφαρμόζει η
ελληνική πολιτεία σε σχέση με το ελαιόλαδο και θα ενθάρρυνε πολιτικές νόθευσης, όπως αυτές θα εκδηλώνονταν
μέσα από το παραεμπόριο, την αισχροκέρδεια, τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
τις παραπλανητικές συσκευασίες και
θα επέφερε πλήγματα στον κλάδο και
των παραγωγών και των τυποποιητών,
ενώ ταυτόχρονα, θα σηματοδοτούσε
συνολικά την καταστροφή του κλάδου

του ελαιολάδου». (Επίκαιρη Ερώτηση
28/03/2014)

«Οι αγρότες είναι σε
απόγνωση»
«...Ειδικά στα εσπεριδοειδή αυτήν τη
στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα
στο νομό. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και τα πορτοκάλια σαπίζουν πάνω
στα δέντρα. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Η τιμή στο δένδρο είναι 4 λεπτά.
Τα κόστη καλλιέργειας είναι πάρα πολύ
υψηλά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι
ότι υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης στις
μελλοντικές χρονιές και του προϊόντος
αλλά και της στρεμματικής απόδοσης.
...Επίσης, έχει μπει στο τραπέζι το θέμα
της συνδεδεμένης ενίσχυσης, το οποίο
εκτιμώ ότι μπορούμε να μελετήσουμε
πάρα πολύ σοβαρά, διότι έχει θετικά
και για τους αγρότες και για τη μεταποιητική βιομηχανία της χυμοποίησης».
(Επίκαιρη Ερώτηση, 16/06/2014)
«Αναδεικνύουν
την ανταγωνιστικότητα
του ελληνικού ελαιολάδου
οι ισχυρισμοί υγείας»
Agronews.gr, 21/02/2014

Σ

τοχευμένη στρατηγική και προστασία του ελληνικού ελαιολάδου ζητά
η βουλευτής της Ν.Δ. Φεβρωνία
Πατριανάκου σε ερώτησή της προς τους
υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας.
Όπως τονίζει η βουλευτής, «περισσότερο από το 50 % των ελαιολάδων που
συμμετείχαν σε έρευνα του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να
φέρουν τον «ισχυρισμό υγείας».
Η Βουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα
με τον Κανονισμό 432/2012 παρέχεται
η δυνατότητα στα ελαιόλαδα, τα οποία
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να φέρουν στις ετικέτες τους «ισχυρισμό υγείας», ένδειξη δηλαδή για την
προστατευτική για την ανθρώπινη υγεία
ιδιότητα που έχουν οι ουσίες τους και
συγκεκριμένα οι πολυφαινόλες...

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος
Προστασία-Ενίσχυση
Αγροτοκτηνοτρόφων
3 Aποκατάσταση προβλημάτων που
έχουν προκύψει κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων σχετικά με τη Δράση για τη Βιολογική
Γεωργία του Μέτρου 2.1.4. (12/10/
2012).
3 Παρέμβαση για την επίλυση του
προβλήματος καταβολής επιδοτήσεων στους παραγωγούς από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ (25/10/2012).
3 Αναγκαιότητα άμεσων μέτρων ενίσχυσης ελληνικής κτηνοτροφίας
(19/11/2012).
3 Δρομολόγηση Παρατηρητηρίου τιμών και εντατικών ελέγχων από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη
μείωση των τιμών των γεωργικών
φαρμάκων (12/03/2013).
3 Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος
καταγραφής απωλειών και διερεύνηση των αιτίων μείωσης των αποικιών των μελισσών (21/05/2013).
3 Ενεργοποίηση προβλεπόμενων ενισχύσεων για τους πληγέντες αγρότες από την ανθόπτωση και τα σοβαρά προβλήματα καρπόδεσης σε
ελαιόδεντρα (13/06/2013).
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και τα Κτηνοτροφικά Θέματα
Τα «κόκκινα» δάνεια απειλούν
την κοινωνική συνοχή
Agrocapital.gr, 13/12/2013
«...Άμεσα μέτρα για να προστατευτούν οι
αγρότες από μονομερείς και καταχρηστικές
παρακρατήσεις ποσών που προστατεύονται
από τη νομοθεσία ζητούν βουλευτές της
ΝΔ, με επικεφαλής τη βουλευτή Λακωνίας,
Φεβρωνία Πατριανάκου και ρύθμιση των
κόκκινων δανείων».

3 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην
έναρξη εφαρμογής του προγράμματος δακοκοτονίας στη Λακωνία και
σε άλλες ελαιοκομικές Περιφερειακές Ενότητες (3/08/2013).
3 Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (18/09/2013).
3 Μέτρα προστασίας αγροτών από
μονομερείς και καταχρηστικές παρακρατήσεις, ενίσχυση ρευστότητας
και ρύθμιση «κόκκινων» αγροτικών
δανείων (12/12/2013).
3 Ανάκληση απόφασης που προβλέπει
τη διακοπή του αγροτικού τιμολογίου Δ.Ε.Η., εάν δεν έχουν εκδοθεί οι
άδειες χρήσης νερού (2/05/2014).
3 Παρέμβαση για την ορθή υλοποίηση
προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (30/05/2014).
Φ. Πατριανάκου: Καθυστερήσεις
στα μέτρα αντιμετώπισης του
καταρροϊκού πυρετού
Agrocapital.gr, 18/07/2014

Μ

ε δεδομένη τη σημασία της κτηνοτροφίας για τη Λακωνία, αλλά και
την Περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα και διαπιστώνοντας τις σημαντικές
καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, η Φεβρωνία Πατριανάκου
ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθούν
οι εξαιρετικά ζημιογόνες επιπτώσεις του
καταρροϊκού πυρετού και να περιοριστεί η
περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας...

3 Ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου ( 25/10/2012).
3 Καθιέρωση δεσμευτικού πλαισίου
σε εθνικό αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε.
για την πρόβλεψη αναγραφής στα
μεταποιημένα προϊόντα της χώρας
παραγωγής ή τον τόπο προέλευσης των πρώτων υλών τους (12/04/
2013).
3 Εφαρμογή κανόνων τυποποίησης
των αγροτικών προϊόντων και επέκταση ειδικών εμπορικών προτύπων
των οπωρολαχανικών και σε άλλα
βασικά προϊόντα (24/04/2014).
3 Εφαρμογή μέτρου τυποποίησης
ελαιολάδου που προορίζεται για
χρήση στα τραπέζια των χώρων
εστίασης (27/06/2013).
3 Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας
προέλευσης της πρώτης ύλης στα γαλακτοκομικά προϊόντα (2/10/2013).
3 Απαίτηση για στοχευμένη στρατηγική και μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα και εναντίωση στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την πρόσμιξη
του ελαιολάδου με άλλα φυτικά
έλαια (27/01/2014).
3 Ανάδειξη ανταγωνιστικότητας του
ελληνικού ελαιολάδου μέσω της
αναγραφής του «ισχυρισμού υγείας» στις ετικέτες (20/02/2014).
3 Λήψη δεσμευτικών μέτρων ενίσχυσης της παραγωγής εσπεριδοειδών.
(2/05, 27/05, 16/06/2014).
3 Αντιμετώπιση θέματος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
(19/06/2014).
Αποζημιώσεις
3 Άμεση εκτίμηση εύρους ποσοτικής
και ποιοτικής ζημιάς των καλλιεργειών σύκου και αποζημίωση των
συκοπαραγωγών (21/08/2012).
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15/04/2014
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Παρέμβαση Πατριανάκου
για τη φορολογία αγροτών
paseges.gr, 30/10/2013

Σ

υγκεκριμένες παρεμβάσεις στο νέο
νομοθετικό καθεστώς, που θα διέπει
τη φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από 1ης Ιανουαρίου 2014, ζητά
από τον Υπουργό Οικονομικών η Φεβρωνία
Πατριανάκου με ερώτηση που κατέθεσε
στη Βουλή...

Ερώτηση Πατριανάκου
για τις περικοπές στην εξισωτική
Agronews.gr, 18/10/2013
«...Η στέρηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης
από πραγματικούς δικαιούχους της, στη
συγκεκριμένη μάλιστα εποχική περίοδο,
συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για τη
συνέχιση της βιοποριστικής τους δράσης,
υπογραμμίζει η Βουλευτής Λακωνίας».

3 Αποτροπή υπερφορολόγησης αγροτεμαχίων και οικοπέδων (16/10/
2013).
3 Εξαίρεση των μικρών αγροτικών εισοδημάτων από τη φορολόγηση βάσει βιβλίου εσόδων-εξόδων και από
την καταβολή τέλους επιτηδεύματος
(29/10/2013).

Νέα παρέμβαση Πατριανάκου
για τα προβλήματα
συνταξιοδότησης των αγροτών
polispost.com, 10/07/2014

3 Άμεση ενεργοποίηση διαδικασίας
αξιολόγησης ζημιών από την ανθόπτωση και την κακή καρπόδεση των
ελαιοδέντρων (13/09/ 2013).
3 Αποζημιώσεις στους πληγέντες από
τη χαλαζόπτωση αγρότες (21/09/
2012).
3 Επισήμανση προβλημάτων μικροκαρπίας και ποιοτικής υποβάθμισης
των εσπεριδοειδών, αποζημίωση
από ΕΛΓΑ και ενεργοποίηση του κανονισμού (11/02/2014).
3 Αποζημίωση ελαιοπαραγωγών για
την ακαρπία (11/04/2014).

3 Αποκατάσταση αδικιών για τους δικαιούχους του ΟΓΑ: Συνταξιοδότηση
ασφαλισμένων που ενώ έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους, καλούνται
να αποδείξουν την άσκηση αγροτικής
δραστηριότητας. Συνταξιοδότηση των
αγροτών στο 62ο έτος της ηλικίας
τους με 40 έτη ασφάλισης και αποκατάσταση των γεννηθέντων το 1948
και 1949. Συνταξιοδότηση των δικαιούχων διαδοχικής ασφάλισης που
έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο
ασφάλισης 40 ετών. Συνταξιοδότηση
ανασφάλιστων υπερηλίκων (3/07,
7/07/2014).

Φορολόγηση
3 Επισήμανση κινδύνου αποκλεισμού
μεγάλου αριθμού αγροτών του ειδικού καθεστώτος από την επιστροφή
του Φ.Π.Α. (7/06/2013).
3 Απόδοση του συνόλου των δικαιούμενων ποσών Εξισωτικής Αποζημίωσης 2012 στους αγροκτηνοτρόφους και αποτροπή της υπέρμετρης
φορολόγησης των αγροτεμαχίων
(13/09/2013).

Συνταξιοδότηση Αγροτών
3 Ίση συνταξιοδοτική μεταχείριση
αγροτών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους (22/01/2013).

3 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος και των συνεπειών του καταρροϊκού πυρετού
(17/07/2014).
Προώθηση και Προστασία
προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα
3 Προστασία ελληνικών γεωργικών
προϊόντων από τις επιπτώσεις της
Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Μαρόκου (10/10/2012).
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3 Αποζημίωση των παραγωγών της
Λακωνίας που επλήγησαν από τους
παγετούς του 2010/2011 (21/05/
2014).

«...Σε συνέχεια των δύο παρεμβάσεών της,
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες
σε βάρος των δικαιούχων του ΟΓΑ, η Φεβρωνία Πατριανάκου συνυπέβαλε, με 30
ακόμα Βουλευτές της Ν.Δ., ερώτηση για τη
μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης των αγροτών και τον χαρακτηρισμό της
εργασίας τους ως βαριάς και ανθυγιεινής».

3 Συνταξιοδότηση των αγροτών στο
62ο έτος της ηλικίας τους με 40 έτη
ασφάλισης (22/01, 26/04/2013).
3 Κατάθεση Τροπολογίας για τη διευθέτηση του ζητήματος της συνταξιοδότησης των αγροτών που έχουν
γεννηθεί το 1948 (13/03/2014).

ΕΛΓΑ
3 Αναγκαιότητα μέτρων ενίσχυσης του
προσωπικού του ΕΛΓΑ (8/04/2014).
3 Κατάθεση τροπολογίας για την «Αλλαγή ασφάλισης της Αγροτικής Παραγωγής και Λειτουργίας του ΕΛΓΑ»
(10/10/2013).
Συνεχίζεται η αξιολόγηση των
ζημιών που προκλήθηκαν από
ανθόπτωση και κακή καρπόδεση
στα ελαιόδεντρα της Λακωνίας
Αgrotypos.gr, 8/11/2013
«...Σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των
ζημιών που προκλήθηκαν από την ανθόπτωση και κακή καρπόδεση στα ελαιόδεντρα της Λακωνίας», αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Βουλευτή
Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.
Με τη νέα ερώτηση που είχε καταθέσει στη
Βουλή, ζητούσε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλυτικά
και ανά στάδιο, την πορεία των ενεργειών
ένταξης των ζημιών των ελαιοπαραγωγών της Λακωνίας σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.). Η
Βουλευτής Λακωνίας είχε επισημάνει και
πάλι προς τον αρμόδιο Υπουργό τη σημαντική πτώση που αναμένεται να επιφέρει
το φαινόμενο της ανθόπτωσης και κακής
καρπόδεσης στη φετινή σοδειά των ελαιοπαραγωγών, ανεξαρτήτως ποικιλίας και τις
προφανείς επιπτώσεις στο εισόδημά τους».

Πατριανάκου σε ΥΠΑΑΤ:
Χρηματοδοτήστε τα αγροτικά
φωτοβολταϊκά από το
«Μπαλτατζής»
paseges.gr, 17/10/2013
«...Τη στήριξη και υποστήριξη αγροτών που
επένδυσαν σε φ/β ζήτησε η βουλευτής της
ΝΔ Φεβρωνία Πατριανάκου, μιλώντας στη
βουλή στη συζήτηση του ν/σ για τις ΑΠΕ».
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για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και
Βιώσιμη Ανάπτυξη
«Οι πολίτες της Λακωνίας θα πρέπει
να πούμε Άντε γεια...»
«...Προηγείται ο σχεδιασμός με βάση τα έργα υποδομής που υπάρχουν ήδη ή ο σχεδιασμός, γίνεται με
βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές; Διότι αν δεν συμβαίνει το δεύτερο, τότε εμείς οι πολίτες της Λακωνίας
θα πρέπει να πούμε «Άντε, γεια». Εν έτει 2014, είμαστε ο μοναδικός νομός στην Πελοπόννησο που δεν
έχει ακόμη αυτοκινητόδρομο, δεν έχει βασικά έργα
υποδομής, δεν έχει αεροδρόμιο, δεν έχει σιδηρόδρομο, δεν έχει τίποτα από αυτά που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τις συνδυαστικές μεταφορές».
(Επίκαιρη Ερώτηση, 7/02/2014)

«Δεν θέλουμε να γίνουμε η αιολική
μπαταρία της Πελοποννήσου»
«… η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαία επιλογή και
προϋπόθεση, ώστε κάθε γενιά να παραλαμβάνει από
την προηγούμενη το ίδιο κεφάλαιο φυσικών πόρων…. η αλόγιστη χρήση των ΑΠΕ χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, χωρίς ενημέρωση και γνώση της
τοπικής κοινωνίας, χωρίς δασικούς χάρτες, χωρίς
σύγχρονο και απολύτως ορισμένο ειδικό χωροταξικό
για την εγκατάσταση ΑΠΕ, χωρίς στοιχειώδη προγραμματισμό, χωρίς καθορισμένες γαίες υψηλής παραγωγικότητας, όχι μόνο δεν συμβάλει στην βιώσιμη
ανάπτυξη του νομού, αλλά μεταλλάσσει και τη φυσιογνωμία του. Υπάρχει μελέτη κόστους-οφέλους των
ΑΠΕ στην τοπική οικονομία, σε σχέση με τις άλλες
2013

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 05/01/

μορφές ανάπτυξης –αγροτική και τουριστική- ποια
είναι τα άμεσα ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, έχει συνεκτιμηθεί το περιβαλλοντικό κόστος
για την εκτεταμένη χρήση των ΒΑΠΕ στη Μάνη, στον
Πάρνωνα, στον Ταΰγετο, στον Καβο-Μαλιά, στον Ζάρακα, στην Κρεμαστή, στο Παυλοπέτρι, στην Ελαφόνησο, στη Μονεμβάσια; Eχει εκτιμηθεί η απώλεια της
τουριστικής και πολιτισμικής τους επιρροής; Γιατί όλα
αυτά τα μέρη είναι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες για εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Δεν θέλουμε
να γίνουμε η αιολική μπαταρία της Πελοποννήσου.
Διεκδικούμε μία ταχεία ανάπτυξη, αγροτική και τουριστική. Επιδιώκουμε να επενδύσουμε στην ιστορία
και στον πολιτισμό, στα φυσικά πλεονεκτήματά μας,
στα υψηλής διατροφικής αξίας αγροτικά προϊόντα,
στις ήπιες μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες
θα είναι ενταγμένες αδιατάρακτα στο οικοσύστημα.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, την ιδιαίτερη ευαισθησία
σας, διότι η Λακωνία καλείται να σηκώσει μονόπλευρα ένα βάρος που δεν της αναλογεί και απειλεί να την
καταστρέψει». (Επίκαιρη Ερώτηση, 1/03/2013)

«Αγροτικά φωτοβολταϊκά:
οι άνθρωποι οδηγούνται σε ένα
διαρκές αδιέξοδο»
«…θα πρέπει το Υπουργείο να μου πει τι θα κάνει με
την απόδοση του ειδικού τέλους 1% στους οικιακούς
καταναλωτές. Από το 2006, στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών που έχουν εγκατασταθεί ΑΠΕ, δεν
έχουν αποδοθεί οι ωφέλειες
που έχουν από τις συνέπειες
εγκατάστασης των αιολικών
πάρκων κυρίως».
«Θα αναφερθώ τώρα στα
αγροτικά φωτοβολταϊκά. Εκεί
το σύστημα έχει επιδείξει αδυναμία να επιλύσει τα προβλήματα. Αποτελούν μία ιδιαίτερη
ξεχωριστή κατηγορία, είναι
περίπου χίλια πεντακόσια
αγροτικά πάρκα, αντιστοιχούν στο 2,89% της συνολικά
παραγόμενης ενέργειας και
εκεί πλέον αντιμετωπίζουν το
εξής σοβαρότατο πρόβλημα:
…Είναι οκτώ μήνες απλήρωτοι… η σύμβαση αυτών των
ανθρώπων όταν την υπέγραψαν ανέφερε ότι από τη
στιγμή που καταθέτουν το
τιμολόγιο τους στον τότε ΔΕΣΜΗΕ, νυν ΛΑΓΗΕ, θα έπρεπε να αποπληρώνονται εντός
είκοσι ημερών… Οι τράπεζες, λοιπόν, έρχονται σήμερα και δεν αναγνωρίζουν,
το γεγονός ότι οι άνθρωποι
αυτοί δεν χρηματοδοτούνται και δεν πληρώνονται γι’
αυτό που παράγουν… Τους
κουρέψαμε με την έκτακτη
εισφορά 30%… οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται σε
ένα διαρκές αδιέξοδο. Επιπλέον, πρέπει να πληρώσουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, πρέπει να
πληρώσουν τις ασφαλιστι-

κές τους εισφορές… δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο
το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν βρίσκει τρόπους διευκόλυνσης και χρηματοδότησης αυτών των αγροτών,
παρά το ότι στο πρόγραμμα «Μπαλτατζής» υπάρχει
ειδικός κωδικός από όπου μπορούν να χρηματοδοτηθούν». (Ολομέλεια της Βουλής, 17/10/2013)

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος

Έργα
3 Αντιμετώπιση καθυστέρησης αποπεράτωσης και
εκτέλεσης του οδικού έργου κλάδου Λεύκτρου
- Σπάρτης (5/09/ 2012).
3 Παρέμβαση για δημιουργία νέου αεροδρομίου στη
Σπάρτη (30/10, 5/12/2012).
3 Ολοκλήρωση της Μελέτης και σχεδιασμός υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης της Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου (21/11/2012).
3 Επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω
των εργασιών του νέου αυτοκινητόδρομου Λεύκτρου-Σπάρτης στις γέφυρες του παραπόταμου
Ευρώτα «Κοτιτσιάνη» (27/11/2012).
3 Πορεία εξέλιξης αναπτυξιακών έργων του Νομού
και δράσεων που έχουν ενταχθεί στα Διαρθρωτικά
Ταμεία, στο ταμείο Συνοχής, στο Ε.Σ.Π.Α. και στο
πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (5/12/
2012).
3 Επισήμανση κινδύνου απένταξης του έργου του
βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στη Νεάπολη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α.
(4/01/2013).
3 Αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της
Γέφυρας του Ευρώτα στην περιοχή της Σκάλας
(29/01/2013).
3 Ολοκλήρωση έργου Βιολογικού καθαρισμού των
λυμάτων στη Νεάπολη (20/01/2013, 22/04/2013).
3 Επίσπευση υλοποίησης του έργου αποκατάστασης
του ανατολικού τείχους Κάτω Πόλης Μονεμβάσιας, της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης και ένταξη του έργου αποκατάστασης του
ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Μονεμβάσιας στο
Ε.Σ.Π.Α. (15/02, 18/02/2013).
3 Ανάγκη κατασκευής έργων υποδομής για την
υδροδότηση του συνόλου του Δήμου Ανατολικής
Μάνης (19/02/2013).
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το Περιβάλλον
3 Ενημέρωση πορείας εξέλιξης έργου ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδοποιίας Γκοριτσάς / Αγ.
Αναργύρων - Τ.Κ. Κεφαλά / Καλλονής / Χρυσάφων /
Αγριάνων (26/02/2013).
3 Αναγκαιότητα για βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού. Πορεία
εξέλιξης, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και χρηματοδότηση των έργων της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας, του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου και του αρδευτικού δικτύου του Τρινάσου
(29/02/2013).
3 Λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου και πορεία εξέλιξης του έργου (26/04, 29/05,
11/10/2013).
3 Άμεση ανάγκη συντονισμού δράσεων συναρμόδιων φορέων για την επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των δεσμευμένων πιστώσεων για τα
αναπτυξιακά έργα του Νομού (23/08/2013).
3 Γεφύρωση του παραπόταμου / Κοτιτσιάνη στην
Κτηματική Περιφέρεια Λογκανίκου του Δήμου
Σπάρτης (25/09/2013).
3 Επισήμανση αναγκαιότητας προστασίας της περιοχής των Βατίκων από τη βαριά βιομηχανοποίησή
της (22/10/2013).
3 Βελτίωση οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Σπάρτης/Μεγαλόπολης στο 3ο χιλιόμετρο (12/11/ 2013).
3 Χωροταξικό του Τουρισμού και ένταξη του Γυθείου και της Μονεμβάσιας στα λιμάνια κρουαζιέρας
(4/02/2014).
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3 Ένταξη στο νέο Ε.Σ.Π.Α. του έργου βελτίωσης της
Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου (12/02/2014).
3 Διαμαρτυρία για την αρνητική αναθεώρηση τιμών
σε ήδη εκτελεσθέντα δημόσια έργα και την αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των εργοληπτικών εταιρειών (25/02/2014).
3 Πορεία Εξέλιξης των οδικών έργων Λεύκτρο Σπάρτη & Σκούρα – Πυρί, καθώς και της μελέτης
της Εθνικής Οδού Σπάρτης - Γυθείου (27/02/2014).
3 Ανάγκη Διαγράμμισης επαρχιακού δρόμου από
Μεταμόρφωση προς Ρειχιά και Λαμπόκαμπο
(28/03/2014).
3 Ανάγκες διαγραμμίσεων, στηθαίων ασφαλείας
και επαρκούς φωτισμού στο οδικό δίκτυο της
Λακωνίας (1/04/2014).
3 Ανάγκη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Αμυκλών (4/04/2014).
3 Δημιουργία αποχέτευσης παραλιακών οικισμών
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων παραλιακού οικισμού Δ. Ασωπού (4/04/2014).
3 Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δ. Σπάρτης
(4/04/2014).
3 Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Συρακάκι, Αλεσία,
Κόζι, Καλάμι, Γούναρη Δ. Σπάρτης και σύνδεση με
το υφιστάμενο δίκτυο (4/04/2014).
3 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Γερακίου
(4/04/2014).

3 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης
(4/04/2014).
3 Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων Σκάλας Λακωνίας (4/04/2014).
3 Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων
(4/04/2014).
3 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Ευαγγελιστρίας Σπάρτης (4/04/2014).
3 Εξέλιξη έργου 12ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης (2θέσιο ολοήμερο Ν/Γ στον οικισμό Ριβιώτισσας) στο
Δ. Σπάρτης (4/04/2014).
3 Ενίσχυση Υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και
Σκούρας (4/04/2014).
Στον Τουρισμό Κρουαζιέρας για τα λιμάνια
Γυθείου και Μονεμβάσιας
ζήτησε η Πατριανάκου
newssta.gr, 13/02/2014

Τ

ο Γύθειο και η Μονεμβάσια να ενταχθούν στον Τουρισμό Κρουαζιέρας του Χωροταξικού Σχεδιασμού
ζήτησε η Φεβρωνία Πατριανάκου από τον αρμόδιο
Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη, κατά τη συζήτηση της σχετικής
επίκαιρης ερώτησής της στη Βουλή, καταθέτοντας και τα
επίσημα στοιχεία κρουαζιέρας για το 2013...

ypodomes.com, 01/03/2014

3 Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας
Δ.Δ. Παπαδιάνικων (4/04/2014).
3 Κατασκευή τμήματος Φωκιανός / Κυπαρίσσι της
οδού Μύλοι / Άστρος / Λεωνίδιο / Πούλιθρο /
Φωκιανός / Κυπαρίσσι (30/04/2014).
3 Πρόταση επέκτασης συστήματος φυσικού αερίου
στη Λακωνία (30/04/2014).
Α.Π.Ε.
3 Αντιμετώπιση αλόγιστης χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που μεταλλάσσει την φυσιογνωμία του Νομού (4/01, 25/02/2013).
3 Απόδοση στην τοπική κοινωνία του εκ του Νόμου
προβλεπόμενου ειδικού τέλους επί της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (8/03/2013).

6
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για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση
Στα όριά της η ανοχή και αντοχή της τοπικής κοινωνίας
«...oι κάτοικοι ζουν σε καθεστώς φόβου,
λόγω των διαρκώς αυξανόμενων κρουσμάτων εγκληματικότητας των ΡΟΜΑ,
που ωθούν στα όριά της την ανοχή και
αντοχή της τοπικής κοινωνίας...
13

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 09/01/20

«Αυξανόμενα τα κρούσματα
εγκληματικότητας»
Δεν αρκούν οι περιστασιακές αστυνομικές επιχειρήσεις, αλλά επιβάλλεται
συντονισμός όλων των αρμόδιων πολιτειακών θεσμών, ώστε να επιδειχθεί
η απαιτούμενη βούληση της Πολιτείας,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
φαινόμενα πολυδιάστατης παραβατικότητας σε κάποιες περιοχές που διαβιούν ΡΟΜΑ».

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος

Παράνομη Μετανάστευση-Ρομά
3 Αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης στο Δήμο Ευρώτα για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας
και της Ασφάλειας στην περιοχή
(25/10/2012).

3 Ενίσχυση προσωπικού Αστυνομικών Υπηρεσιών Λακωνίας για την
αντιμετώπιση της ανησυχητικής
αύξησης φαινομένων παραβατικότητας των ΡΟΜΑ. Συντονισμός των
αρμόδιων πολιτειακών θεσμών για
την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ζήτημα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΡΟΜΑ (25/10/2012,
8/01/2013, 11/04/2014).
Αστυνομικές Υπηρεσίες
3 Αντιμετώπιση της αποδυνάμωσης του
προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Λακωνίας (30/10/2012).
3 Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού (6/12/2012).
3 Ανάγκη για πρόσθετα κίνητρα στους
υπηρετούντες στις Ειδικές Αστυνομικές Δυνάμεις (24/01/2013).
3 Δρομολόγηση για τη λύση στο πρόβλημα της καθημερινής μετακίνησης
αστυνομικών από τη Λακωνία για

τη φύλαξη του Κέντρου Κράτησης
Αλλοδαπών Κορίνθου (15/03/2013,
10/01/2014).
3 Αντιμετώπιση της αποδυνάμωσης
των Αστυνομικών Υπηρεσιών της
Λακωνίας και στελέχωση Υπηρεσίας
Φύλαξης Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου (10/01/2014).
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
3 Ενίσχυση μέσων αεροπυρόσβεσης
για την προστασία της Λακωνίας
και ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμο Ευρώτα
(29/05/2013).
3 Άμεση πρόσληψη όλων των επιτυχόντων δόκιμων πυροσβεστών
(12/05/2014).
Εγκληματικότητα κατά Ηλικιωμένων
3 Χάραξη συγκεκριμένων προτάσεων
για την ανάπτυξη προστατευτικών
μηχανισμών των ηλικιωμένων από
την εγκληματικότητα (2/08/2013).

για Θέματα Υγείας
Η Λακωνία έχει χαρακτηριστικά παραμεθορίου περιοχής
«Λιγότερo και καλύτερο κράτος»
«...Είναι άλλο πράγμα η πολιτική του λιγότερου και
καλύτερου κράτους κι άλλο η πολιτική του «αποσυρόμενου κράτους» στην Εκπαίδευση, στην Πρόνοια,
στην Υγεία, στις Υπηρεσίες. Την πρώτη την υπερασπίζομαι διαχρονικά. Τη δεύτερη την πολεμώ διαχρονικά». (Ολομέλεια Βουλής, 28/04/2013)

«Το Νοσοκομείο Μολάων
δεν θα κλείσει»
«...Η Λακωνία έχει χαρακτηριστικά παραμεθορίου
περιοχής. Η Λακωνία δημογραφικά γερνάει. Ο πληθυσμός της μειώνεται και ταυτόχρονα, ενώ έχει μία
πλούσια πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά, αισθάνεται υποβαθμισμένη και παραμελημένη. Για να
δημιουργήσουμε αντίδοτο χρειαζόμαστε ένα ισχυρό
σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας που θα παρέχει
σεβασμό και ασφάλεια όχι μόνο στους ηλικιωμένους
πολίτες της, αλλά και σε αυτούς που θέλουμε να επανέλθουν πίσω για να αρχίσει πάλι να αναπνέει ο νομός...
το Νοσοκομείο των Μολάων είναι ένα νοσοκομείο σε
μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και όλοι αγωνιούμε,
διότι η πιθανή υποβάθμισή του ή υποστελέχωσή του
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και
έχει και μια σειρά από ελλείψεις, στις οποίες θα αναφερθούμε και στη δευτερολογία αν χρειαστεί.
Μου είχατε ζητήσει στις 8 Αυγούστου να διαβεβαιώσω δημόσια τους Λάκωνες πολίτες ότι το Νοσοκομείο
Μολάων δεν θα κλείσει, δεν θα υποβαθμιστεί, αλλά,
αντιθέτως, μέσω της κινητικότητας και τα δύο νοσοκομεία θα ενισχυθούν.
Επειδή κάποιοι προσπαθούν να κάνουν κομματική
γυμναστική εις βάρος των Λακώνων πολιτών, εις
βάρος όλων όσων αγωνιούν και εις βάρος και των
εργαζομένων που με υπέρβαση προσπαθειών δίνουν
τον καλύτερο εαυτό τους, θα ήθελα, παρακαλώ, διαβεβαίωση από εσάς, κύριε Υπουργέ, ότι θα κάνετε τα
πάντα, προκειμένου να παρέχουμε επαρκή κάλυψη

και ασφάλεια με τις δύο νοσοκομειακές μονάδες και
τα κέντρα υγείας στους Λάκωνες πολίτες». (Επίκαιρη
Ερώτηση, 2/12/2013)

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος
Παρεμβάσεις βελτίωσης Δομών Υγείας Λακωνίας
3 Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων βελτίωσης της Α’
βάθμιας και Β’ βάθμιας φροντίδας Υγείας του Νομού (4/09/2012).
3 Αντιμετώπιση υποστελέχωσης περιφερειακών ιατρείων του Νομού Λακωνίας και προσέλκυση γιατρών (10/01/2013).
3 Αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών και οργανωτικών προβλημάτων των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων (22/01/2013).
3 Αντιμετώπιση υποστελέχωσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Σπάρτης (22/02/
2013).
3 Ανάγκη στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Βλαχιώτη
με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ (2/03/ 2013).
3 Επίσπευση διαδικασιών μετάθεσης γενικού γιατρού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου (28/05/2013).
3 Ανάγκη εφημεριακής κάλυψης του Κέντρου Υγείας
Καστορείου (21/06/2013).
3 Αντιμετώπιση κινδύνου κλεισίματος Νοσοκομείου
Μολάων ή μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας λόγω
υποχρηματοδότησης και ανεπάρκειας προσωπικού (15/10/2013).
3 Ενίσχυση Νοσοκομείων Λακωνίας με γιατρούς και
λήψη μέτρων για τη στελέχωση του Ε.Σ.Υ. (26/11/
2013).
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ο.Α.Ε.Ε.
3 Κάλυψη ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που χρή-

ζουν οξυγονοθεραπείας και διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές (14/09, 15/11/2012).
3 Αντιμετώπιση θέματος αποκλεισμού θεραπείας παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές από τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(4/02/2013).
3 Διερεύνηση της απόρριψης από τον Ο.Α.Ε.Ε. πληρωμών που αφορούν παροχές του Κλάδου Υγείας
(17/02/2014).
Δραματικό κοκτέιλ θανάτου σε χρήστες
Ναρκωτικών - Ραγδαία αύξηση AIDS
στους δρόμους της Αθήνας
Ελευθεροτυπία, 18/09/2013
«…Όπως επισημαίνεται από έγγραφο...που διαβιβάστηκε
στη Βουλή ύστερα από ερώτηση της Βουλευτού της Ν.Δ.
Φεβρωνίας Πατριανάκου, “ο θανατηφόρος ιός του AIDS παρουσιάζει νέες αλληλουχίες, οι οποίες έχουν εισαχθεί στην
Ελλάδα, μετά το 2010 πιθανότατα από την Ασία” ενώ έχει αλλάξει δραματικά και ο τρόπος μετάδοσης του ιού μεταξύ των
ενδοφλέβιων χρηστών».

Ναρκωτικά
3 Ανησυχητική αύξηση της χρήσης φθηνών/συνθετικών ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (1/08/2013).
3 Διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και νέων ψυχοδραστικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
(27/06/2014).
Ψεκασμοί για Κουνούπια
3 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στη διαδικασία ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών
(21/05/2013).
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για το Κράτος Πρόνοιας
Aνασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
«Η πολύτεκνη οικογένεια βιώνει
δυσανάλογα την οικονομική κρίση»
«…Αν προσμετρηθούν αυτά τα επιδόματα, τότε θα
πάψουν να δικαιούνται αυτό που συνταγματικά είναι
κατοχυρωμένο, δηλαδή την προστασία της πολιτείας
προς την πολύτεκνη οικογένεια.
...Το δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν «ένα» πρόβλημα της χώρας. Έπεται το οικονομικό. Αυτά τα
δυο, όμως, μαζί είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και πρέπει σαν τέτοια να τα αντιμετωπίσουμε». (Ολομέλεια
Βουλής, 26/06/2013)
«…η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους ώστε
να γίνει αποτελεσματικότερο, ανταποδοτικότερο, δικαιότερο. Είναι χρέος όλων μας να βοηθήσουμε, για
να στηρίξουμε τους άνεργους, τους ηλικιωμένους,
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους οικονομικά ασθενέστερους, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
τους αγρότες». (Ολομέλεια Βουλής, 2/04/2013)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/06/2013

3

3

3

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος

Συνταξιούχοι
3 Συνέχιση χορήγησης της ισόβιας σύνταξης στις
πολύτεκνες μητέρες (31/01/2013).
3 Αποκατάσταση συνταξιοδότησης ανασφάλιστων
υπερηλίκων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών από
την προβλεπόμενη σύνταξη του Ο.Γ.Α. (8/03/2013).
3 Παροχές του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα
συνταξιούχων» στους δικαιούχους (15/03/2013).
3 Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (15/03/2013).
Άτομα με Αναπηρίες-ΚΕ.Π.Α.
3 Προώθηση ειδικών ρυθμίσεων χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών στους ασφαλισμένους με
αναπηρία (30/10/2012).
3 Ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων με αναπηρία κατά την αναμονή εξέτασή
τους από το ΚΕ.Π.Α. (5/12/2012).
3 Να μην περικοπούν οι πολεμικές συντάξεις στους
ανάπηρους πολέμου και στις οικογένειες όσων
σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν σε πολέμους
(4/03/2013).
3 Αντιμετώπιση Καθυστέρησης καταβολής των δε-

3

δουλευμένων στο προσωπικό των Κέντρων Δημι- Εργατικές Κατοικίες
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανά- 3 Δίκαιη και σύμφωνη με το κοινωνικό κράτος κογκες (19/03/2013).
στολόγηση των εργατικών κατοικιών και προώθηΔιορθωτική παρέμβαση στη ρύθμιση για συνταξιοση ευνοϊκής ρύθμισης σχετικά με τον αριθμό των
δότηση γονέων, αδελφών και συζύγων με αναπηδόσεων αποπληρωμή τους (23/10/2012).
ρία (3/10/2013).
Επιδόματα
Παράταση, μέχρι την έκδοση γνωμάτευσης, της
χορήγησης αναπηρικών συντάξεων και επιδομά- 3 Άμεση καταβολή καθυστερούμενων επιδομάτων
της κοινωνικής πρόνοιας στο Νομό Λακωνίας
των σε δικαιούχους που αναμένουν εξέταση από
(13/12/2012).
το ΚΕ.Π.Α. (11/10/2013).
Δυνατότητα στους συνταξιούχους με αναπηρία 3 Διερεύνηση θεμάτων για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε αλλοδαπούς, παράνομους ή
κάτω του 80% να συμμετέχουν στη φαρμακευτική
μη, μετανάστες (17/05/2013, 14/01/2014).
τους δαπάνη με ποσοστό 10% (31/01/2014).
Λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση των προΗΕΑLTH DAILY, 06/02/2013
βλημάτων
προσβασιμότητας των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και των
εμποδιζόμενων ατόμων
στα δημόσια κτίρια της
Λακωνίας και της χώρας
γενικότερα (14/11/2013).

Ασφαλιστικές Εισφορές
3 Αίτηση κατάργησης της
υποχρεωτικής καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών για τους
παλιούς ασφαλισμένους
μηχανικούς/εργολήπτες
(22/02/2013).
3 Παράταση και ρύθμιση
ασφαλιστικών εισφορών
του Ο.Γ.Α. (20/06/2013).
3 Eξορθολογισμός
του
προγράμματος
ρύθμισης των οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταμεία
(3/07/2014).
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για την Οικονομία:
Υπάρχουν αδικίες. Και οι αδικίες προκαλούν κοινωνική οργή
«Τα τέσσερα μεγάλα θέματα»
«...να αντιμετωπιστούν τέσσερα μεγάλα θέματα, ο συμψηφισμός των αμοιβαίων
οφειλών και απαιτήσεων των ιδιωτών με το Δημόσιο, ο διακανονισμός των οφειλών, η αποποινικοποίηση για χρέη προς το δημόσιο από ένα ποσό και κάτω και η
μείωση των εξοντωτικών προστίμων».
«...Υπάρχουν αδικίες. Και οι αδικίες προκαλούν κοινωνική οργή». (Ολομέλεια
Βουλής, 21/12/2013)

«Επιτέλους ας αντικρύσουμε την πραγματικότητα»
«…Ο αριστερόστροφος λαϊκισμός που καλλιεργήθηκε μεταπολιτευτικά στη χώρα,
επικήρυξε την επιχειρηματικότητα, ενοχοποίησε το κέρδος, ταύτισε την ιδιωτική πρωτοβουλία με την εργασιακή αναλγησία
Κυριακής,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της
και οδήγησε, στις “σβησμένες καμινάδες”, στην
03/11/2013
μηδενική ανταγωνιστικότητα, στις σκληρές,
ανελαστικές και προστατευμένες κρατικές δομές. Η γιγάντωση του δημόσιου τομέα παρήγαγε ελλείμματα, αδράνεια και κατασπατάληση
των πόρων των μελλοντικών γενεών μέσω του
υπερδανεισμού».
«…Επιτέλους ας αντικρύσουμε την πραγματικότητα.
Μέσα σε τρία χρόνια, στον ιδιωτικό τομέα,
έχουν χάσει τις δουλειές τους 1.000.000 άνθρωποι.
Χίλιες (1.000) απολύσεις ή χαμένες θέσεις εργασίας την ημέρα.
Και αυτοί έχουν πρόσωπα, δεν είναι αριθμοί».
«…η υπερφορολόγηση οδηγεί μεγάλες ομάδες φορολογουμένων και ασφαλισμένων σε
αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους». (Ολομέλεια Βουλής, 28/04/2013)

«...Κύριε Υπουργέ, να απαιτήσετε. Να επιβάλετε ρυθμίσεις ανάσα για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις». (Ολομέλεια Βουλής,11/09/2012)

«Συνθήκες που βιώνουν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα»
«...Εκεί που θα επικεντρωθώ, όμως, είναι στις συνθήκες που βιώνουν σήμερα τα
εμπορικά καταστήματα: Έξι χρόνια ύφεση, τέσσερα χρόνια χωρίς ρευστότητα, με
ανελαστικό «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», με σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, με μείωση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών πάνω από 40%, με υπερφορολόγηση
των επιχειρήσεων, με ακριβές ασφαλιστικές εισφορές, με υψηλό λειτουργικό κόστος και εμείς παρακολουθούμε μία αγορά που βιώνει μέρα-μέρα την επιβίωσή
της». (Ολομέλεια Βουλής, 23/07/2013)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤ
ΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

«Η έλλειψη ρευστότητας»
«...Η έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία είναι αυτή που μαζί με τις ασφυκτικές συνθήκες που δημιούργησε η ύφεση πλήττουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον παραγωγικό
ιστό και τη μεσαία τάξη». (Ολομέλεια Βουλής, 18/02/2013)

«Το εξωστρεφές νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας»
«...Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να διακοπεί μόνο εάν ενισχυθούν οι θετικές
προσδοκίες για την οικονομία. Αν επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση διαφύλαξης του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Αν περιφρουρήσουμε την κυβερνητική
σταθερότητα και επενδύσουμε στην αξιοπιστία. Αν προωθήσουμε με μεγάλη
αποφασιστικότητα πολιτικές επίτευξης
των δημοσιονομικών στόχων. Αν προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
Να κτίσουμε το εξωστρεφές νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας». (Ολομέλεια
Βουλής, 8/11/2012)

«Ρυθμίσεις ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις»
«...Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το κλυδωνιζόμενο τραπεζικό σύστημα της χώρας
από καρδιά του ΧΠΣ και ικανού διαμεσολαβητή μεταξύ αποταμιευτή και επενδυτή
έχει μετατραπεί σε αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της Εθνικής μας Οικονομίας. Δεν
μπορεί να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, δεν μπορεί να υποστηρίξει καινοτόμες επενδυτικές
πρωτοβουλίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιωτική επιχείρηση χωρίς προβλήματα ρευστότητας».
«...Πρέπει να θεσμοθετηθούν εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εξασφαλίζουν επαρκείς χρηματοδοτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γιατί μόνο έτσι
μπορεί να μπει ένα τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και να υπάρξει ανάκαμψη...».

Kοινοβουλευτικός έλεγχος

Τοπική Κοινωνία - Εξυπηρέτηση Πολίτη
3 Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των κληροδοτημάτων
του Δημοσίου του Νομού Λακωνίας ώστε να μη χάνονται έσοδα και πόροι για
την τοπική κοινωνία (1/10/2012).
3 Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργεί η αναστολή λειτουργίας των
Δ.Ο.Υ. Μολάων (Μολάων - Νεάπολης Βοιών), Σκάλας (Σκάλας - Κροκεών) και
Γυθείου (Γυθείου - Αρεόπολης) (16/10/2012).
3 Ανάγκη δημιουργίας Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεάπολη
(19/10/2012).
3 Εξασφάλιση εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών του Νομού από τα Τελωνεία Νεάπολης και Γυθείου (24/01, 25/01/2013).
3 Εξαίρεση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που είναι πλέον άνεργοι,
από την αναδρομική αναζήτηση μέρους των καταβληθέντων αποδοχών τους
(29/01/2013).
3 Αντιμετώπιση αστοχιών κατά τη λήψη αποφάσεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
αναστολή των παραρτημάτων του στους Μολάους και στο Γύθειο και εξέταση
σύστασης Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης και στην Νεάπολη (4/06/2013).
3 Διατήρηση λειτουργίας Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου με
έδρα την Τρίπολη (14/06/2013).
3 Συμψηφισμός αμοιβαίων οφειλών και απαιτήσεων των ιδιωτών όχι μόνο με το Δημόσιο με τη στενή έννοια αλλά και με τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (27/06/2013).
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Δράσεις - Πράξεις
3 Αναδιοργάνωση Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
(25/09/2013).
3 Εξαίρεση των πολυτεκνικών επιδομάτων και των επιδομάτων αναπηρίας από
την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (3/10/2013).
3 Πρόθεση αναστολής λειτουργίας του γραφείου Ε.Τ.Α.Α./ Τομείς Μηχανικών και
Ε.Δ.Ε. στη Σπάρτη (8/11/2013).
3 Τήρηση δεσμεύσεων για δικαιοσύνη και ισονομία στην επανατοποθέτηση όλων
των πρώην δημοτικών αστυνομικών λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της
εντοπιότητας (3/12/2013).
3 Μετάταξη εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα (22/01/2014).
3 Κριτήριο επιλεξιμότητας δικαιούχων του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων (12/02/2014).
3 Ορθή και δίκαιη φορολογική μεταχείριση κοινοπραξιών τεχνικών έργων που
δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (11/03/2014).
3 Νέες προθεσμίες για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση πυρόπληκτων κτισμάτων στη Λακωνία (16/05/2014).
3 Αίτημα αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης (11/04/2014).
3 Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ εκτάσεων στην Ελαφόνησο που είναι ενταγμένες στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Natura 2000” και σε άλλες περιοχές της Λακωνίας
(15/05, 27/05/2014).

Ξεσηκωμός στη Βουλή για τους φόρους
Η Εφημερίδα των Συντακτών, 15/10/2013
«...Η Φεβρωνία Πατριανάκου, η οποία επιχειρηματολόγησε επί ώρα για τους λόγους που πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάρα τις αντιρρήσεις
της τρόικας».

Έλεγχος και Διαφάνεια
3 Έλεγχος εμβασμάτων Ελλήνων Πολιτών που ασκούσαν το χρονικό διάστημα
2010/2012 εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, αλλά και σε πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρόνο τα τελευταία δέκα (10) έτη (8/02/ 2013).
3 Έλεγχος για τις υπέρογκες αμοιβές των μελών του διοικητικών οργάνων του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (28/02/2013).
3 Έλεγχος οικονομικών ενισχύσεων και χορηγιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε (6/03/2013).
Protothema.gr, 06/09/2012

Δάνεια
3 Ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
(14/01/2013).
3 Λήψη μέτρων αποτροπής του κινδύνου αφανισμού για τους επαγγελματίες και
τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πυρόπληκτα δάνεια (11/09/2013).
3 Επίλυση προβλημάτων από την Πολιτεία σχετικά με τα μη εγγυημένα από το
Δημόσιο δάνεια επαγγελματιών και επιχειρήσεων των πυρόπληκτων Νομών
(22/11/2013).
3 Ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων, εγγυημένων και μη από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και αυτών που έχουν καταγγελθεί (25/02/2014).
Πετρέλαιο
3 Ανάγκη λήψης ειδικής μέριμνας για περιοχές που έχουν υψόμετρο πάνω από
500 μέτρα για την εξασφάλιση υψηλότερου επιδόματος θέρμανσης πετρελαίου
(27/09/2012, 11/10/2013).
3 Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο θέρμανσης
(21/12/2013, 28/07/2014).

για τα Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Βούληση για ισχυρή μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα
«Με σεβασμό στα δικαιώματα
των εργαζομένων»
«...Ήρθε η ώρα να μειωθεί δραστικά και να βελτιωθεί ποιοτικά ο Δημόσιος Τομέας. Αλλά όχι αλόγιστα.
Όχι χωρίς σχέδιο. Όχι οριζόντιες καταργήσεις φορέων. Όχι οριζόντιες απολύσεις υπαλλήλων. Ναι στην
αξιολόγηση. Ναι στην αξιοκρατία και στη διαφάνεια.
Ναι στον πειθαρχικό έλεγχο. Ναι στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ναι στην διαρκή επένδυση στη γνώση
και στην παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών. Όχι
στον κομματισμό, στον εφησυχασμό, στην αδράνεια.
Όχι στην ομογενοποίηση και στις υπεραπλουστεύσεις.
…Είναι δεδηλωμένη η βούληση για ισχυρή μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα. Με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και στις ανάγκες ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους». (Ολομέλεια της Βουλής, 28/04/2013)
«...Προτιμώ τις πληγές της μάχης ενός δίκαιου αγώνα, παρά την ασφάλεια των μετόπισθεν...είναι υποχρέωση της πολιτείας να διορθώνει τα λάθη της. Είναι
υποχρέωση της πολιτείας να επανορθώσει μια αποδεδειγμένα άδικη κρίση, που αντίκειται στο νόμο και
στη συνείδηση των πολιτών». (Ολομέλεια της Βουλής, 20/3/2014)

3 Αποκατάσταση της «Καλλικρατικής αδικίας» που
έχει συντελεστεί σε βάρος των κατοίκων του Καποδιστριακού Δήμου Βοιών (20/03, 13/08/2013,
04/03, 14/03/2014).
Ανακήρυξη Μαρτυρικού Χωριού
3 Προσπάθεια ανακήρυξης της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Δημητρίου Ζάρακα ως Μαρτυρικού Χωριού
(25/09/2013).

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος

Αποκατάσταση Kαλλικρατικής αδικίας - Επανασύσταση Δήμου Βοιών
3 Δυνατότητα διαδικασίας διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος για τη προσάρτηση Δημοτικής Ενότητας σε άλλο Δήμο με γνώμονα την ανάγκη ενδυνάμωσης των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας
(19/10/2012).

Διαφάνεια και Έλεγχος
3 Αποκάλυψη Δημάρχων που κατηγορούνται για
φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
(19/02/2014).
3 Υποβολή και διαδικτυακή ανάρτηση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από υπόχρεα αιρετά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (13/03/2014).
Οφειλές Δήμων
3 Ανάγκη παρεμβάσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (31/10,
19/11/2012).
Μεταρρυθμίσεις
3 Αναβάθμιση διαδικτυακών υποδομών, υπηρεσιών και εξέλιξη διοικητικών μεταρρυθμίσεων στον
Νομό (5/02/2013).
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για την Παιδεία, τον Αθλητισμό,
τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό
Προσπάθειες για την ανάπτυξη του τόπου μας
«Eδραίωση του πανεπιστημιακού
campus»
«…όταν υπάρχει η ομοθυμία των θεσμικών παραγόντων, όταν υπάρχει η βούληση του λακωνικού λαού,
όταν η Λακωνία είναι μοναδικός τόπος αρχαιολογικών ανασκαφών, μοναδικός τόπος για την ανάδειξη
βυζαντινών μνημείων...είναι προφανές ότι επιθυμούμε όχι μόνο εδραίωση του υπάρχοντος πανεπιστημιακού campus, αλλά ανάδειξη και περισσότερων
σχολών. Οι σχολές αυτές θα αναδεικνύουν την ιστορικότητα, την τουριστικότητα και την αγροτική ανάπτυξη ενός νομού που μπορεί να τα στηρίξει και τα τρία».
(Ολομέλεια Βουλής, 16/01/2013)
«…Θα ήθελα να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ό,τι
η Σπάρτη δεν έχει να φοβάται τίποτα όσον αφορά την
μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα Α.Ε.Ι. και τα
Τ.Ε.Ι. Αντίθετα όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε ένα πλαίσιο καινούριο και διευρυνόμενο της Πανεπιστημιακής λειτουργίας της Λακωνίας».
Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, 30/11/12

«Η Σπάρτη εμπνέει»
«...Η Σπάρτη εμπνέει. Ισχυρά πολιτιστικά στοιχεία
προκαλούν θετικές σκέψεις. Είναι ένα brand name,
δηλαδή μία συλλογή σκέψεων που κάνουν οι πάντες
για τον προορισμό «Σπάρτη», που εκπέμπει θετικά
μηνύματα. Ισχύς, σθένος, συντροφικότητα, περηφάνια, ηγεσία, ανδρεία, πειθαρχία, αυτοθυσία, είναι
συμπυκνωμένες σε ένα όνομα: Λεωνίδας. Ευνομία,
ευταξία, κοινωνική δικαιοσύνη είναι συμπυκνωμένες σε ένα όνομα: Λυκούργος.
…Το νέο αρχαιολογικό μουσείο είναι το όνειρο και
το όραμα που συνεχώς μας διαφεύγει. Έχουμε ένα
απαρχαιωμένο Μουσείο, το οποίο δεν μπορεί να στεγάσει ούτε το 1% των ευρημάτων. Από παντού τα
μηνύματα που έρχονται είναι ότι επιτέλους πρέπει
να κάνουμε οργανωμένες αρχαιολογικές ανασκαφές
και να καλέσουμε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου
να συστρατευθούν σ’ αυτές τις μάχες. Πρέπει να επιστρατεύσουμε τους εκατοντάδες απόφοιτους, που
έχουν λαμπρές σπουδές, με ειδικά κίνητρα. Να υπάρξει αξιοκρατική ενίσχυση των υπηρεσιών. Να σπάσει
η θεοκρατική αυθεντία των αρχαιολόγων. Πρέπει να
στηρίξετε την πρότασή μας για Βυζαντινές Σπουδές».
(Επίκαιρη Ερώτηση, 31/01/2013)

Kοινοβουλευτικός
έλεγχος

Παιδεία
3 Λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του
κοινωνικού προβλήματος της αδυναμίας κάλυψης
των εξόδων φοίτησης των παιδιών πολύτεκνων
και τρίτεκνων οικογενειών (14/09/2012).
3 Πραγματοποίηση εισαγωγικών εξετάσεων στη
Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας (18/10/2012).
3 Αντίθεση στη συγχώνευση του ΕΠΑ.Λ. Γυθείου με
το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης (27/11/2012).
3 Διατήρηση στη Σπάρτη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου (31/01/2013).
3 Ανάγκη κάλυψης του Βαρβακείου Γυμνασίου με
επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό (25/02/2013).
3 Συνέχιση πρόσβασης στην ηλεκτρονική επιστη-

μονική βιβλιογραφία των Πανεπιστημίων και των
Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας (21/03/2013).
3 Αποπεράτωση της Φοιτητικής Εστίας της Σπάρτης
(13/06/2013).
3 Άμεση επίλυση του χρονίζοντος επί 8ετία στεγαστικού προβλήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Σπάρτης και την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. (15/02,
13/06/2013).
Ξεκίνησαν οι εργασίες για το 2o Δημοτικό
Σχολείο Σπάρτης

H

Φεβρωνία Πατριανάκου ζήτησε επανειλημμένως την
ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της ανακατασκευής του
2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Στις 17/06/2013
το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ξεκίνησαν οι εργασίες του και
ολοκληρώνονται με ταχείς ρυθμούς.

3 Αντίθεση στην κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον
Δήμο Σπάρτης (23/07/2013).
3 Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων του γνωστικού
αντικειμένου της Πληροφορικής σε καθηγητές με
συγκεκριμένη ειδικότητα (01/08/2013).
3 Ένταξη στο ΕΣΠΑ του Έργου για Ηλεκτρονική
Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και
βάσεις Δεδομένων (1/08/2013).
3 Ανάκληση της απόφασης της κατάργησης του 1ου
Εσπερινού Γυμνασίου Σπάρτης (20/08/2013).
3 Αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών κενών του
Μουσικού Σχολείου Σπάρτης (30/10/2013).
3 Μέριμνα για τους μαθητές της σεισμόπληκτης
Κεφαλλονιάς που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις (27/02/2014).
3 Ανάδειξη και λύση του προβλήματος χιλιάδων
αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ που δεν μπορούσαν να
εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πιστοποίηση της
επαγγελματικής τους κατάρτισης (20/03/2014).
3 Ενίσχυση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Σπάρτης και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα
της (12/04/2014).
3 Επανίδρυση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης
και ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ (14/04/2014).

H

Επανίδρυση του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Σπάρτης

Φεβρωνία Πατριανάκου ζήτησε την επανίδρυση του
6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Στις 12/05/2014
υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του
6ου Δημοτικού Σχολείου.

3 Θέσπιση ενιαίων εξαιρέσεων από το μέτρο της
διαγραφής φοιτητών (14/05/2014).

Δήλωση για τη διατήρη
ση στη Σπάρτη
των Τμημάτων του Πανε
πιστημίου και ΤΕΙ
Πελοποννήσου, 31/01/
2013

«...Ανταποκρίνεται στο
κοινό περί δικαίου αίσ
θημα η
απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμά
των,
Πολιτισμού και Αθλητισμ
ού και της Κυβέρνησης σχε
τικά
με τη διατήρηση στη Σπ
άρτη των Τμημάτων του
Πα
νεπιστημίου Πελοποννήσου
και του Τμήματος Πληρ
οφ
ορικής Τ.Ε.Ι.
Αναγνωρίζεται η ιστορικό
τητα της Σπάρτης, η ευε
ργεσία των ομογενών δωρη
τών, η βιωσιμότητα των
Tμημάτων, η κτιριακή επάρκ
εια, η δυνατότητα λειτου
ργίας
πανεπιστημιακού campu
s, η ομοθυμία των θεσ
μικ
ών
παραγόντων και η βούλη
ση των πολιτών της Λακω
νία
ς
για ενίσχυση και στήριξη
της πανεπιστημιακής και
τεχ
νολογικής εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή αποτε
λεί θετική πρόκληση για
όλους
μας γιατί η τοπική και περ
ιφερειακή ανάπτυξη είναι
συνδεδεμένη με την εκπαιδευτ
ική, τεχνολογική και ερε
υνητική δραστηριότητα της πα
νεπιστημιακής κοινότητας
και
τον βαθμό εναρμόνισής
της με τις τοπικές παραγω
γικ
ές
δυνατότητες, τον κοινω
νικό ιστό και τις ιστορικέ
ς
κα
ι
πολιτισμικές καταβολές
του τόπου μας.
Περαιτέρω στόχος είναι
η προσέλκυση Τμημάτω
ν Βυζαντινών και Αρχαιολογικών
Σπουδών, καθώς και Τμη
μάτων επικεντρωμένων στη
ν εξέλιξη των βιολογικώ
ν και
εναλλακτικών καλλιεργειώ
ν σε μια σύγχρονη και πρ
ότυπη αγροτική οικονομία
.
Οι προσπάθειες για την ανά
πτυξη του τόπου μας σε
όλα
τα επίπεδα είναι διαρκής,
χωρίς φοβίες και χωρίς
εφησυχασμούς».

Πολιτισμός και Τουρισμός
3 Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. των τριών (3) βυζαντινών
ναών της Ενορίας Φαρακλού Βοιών Λακωνίας
(27/12/2012).
3 Άμεση προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου της Πελλάνας (14/01/2013).
3 Διαχείριση και ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς της Σπάρτης, άμεση λήψη μέτρων για την
προστασία, αποκατάσταση και προβολή των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Σπάρτης
(28/01/2013).
3 Αποκατάσταση της άνισης ασφαλιστικής μεταχείρισης των ξενοδόχων με μονάδες δυναμικότητας
μέχρι και 10 δωματίων και ασφάλιση τους στον
Ο.Γ.Α. (8/02/2013).
3 Προώθηση στους συγκοινωνιακούς σταθμούς της
Ελλάδας ενημερωτικών χαρτών συνδυαστικών
μέσων μεταφοράς (26/03/2013).
3 Υλοποίηση των έργων της «Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», της «Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Ανατολικού Τείχους
στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας» και της «Συντήρησης και Αποκατάστασης του Κάστρου Βατίκων του
Δήμου Μονεμβασίας», δεδομένης της ιδιαίτερης
σημασίας τους για την πολιτιστική και μνημειακή
κληρονομιά του Νομού (15/02/2013).
3 Προσέλκυση ξένων χειμερινών τουριστών στην
Ελλάδα και διεθνής προβολή της χώρας και ως
χειμερινού προορισμού (28/03/2013).
3 Εξαίρεση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, από
την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων στους
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (2/08/2013).
3 Λήψη δέσμης μέτρων και έγκαιρη ολοκλήρωση
των εργασιών στα Σπήλαια Διρού (11/12/2013).
3 Παρέμβαση για το έργο της δημιουργίας του Νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης (10/01/2013,
11/04/2014).

Η ΛΑΚΩΝIΑ EΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚH ΤΗΣ ΔΥΝΑΤH ΦΩΝH

“ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ”, 14-15/09/2013
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«...Προτιμώ τις πληγές της μάχης ενός δίκαιου αγώνα,
12
παρά την ασφάλεια των μετόπισθεν...»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 18/08/
2013

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 16/01/2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 03/04/2014

Η Φεβρωνία είπε
Για την κρίση
«…Είναι κρίση κοινωνική, αφού η κοινωνική
μας συνοχή κλυδωνίζεται από τα οικονομικά
προβλήματα που περιθωριοποιούν, που οδηγούν επικίνδυνα στην έρημο του κοινωνικού
αποκλεισμού πολλούς συμπολίτες μας.
…Τέλος, είναι κρίση οικονομική, γιατί η εθνική μας οικονομία στροβιλίζεται σε μία δίνη
χωρίς σταματημό, με την ανεργία σε πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρονικά επίπεδα, με την ύφεση απελπιστικά επίμονη και
ολοένα και περισσότερο καταστροφική, με
τα λουκέτα στην αγορά να σβήνουν ελπίδες
και να συντρίβουν όνειρα, με συνταξιούχους,
επιχειρηματίες, ανέργους να οδηγούνται στην
αυτοκτονία, με την εγκληματικότητα και την
ανασφάλεια να εδραιώνουν τον τρόμο και να
στερούν την ελευθερία, με τη δημοσιονομική
κατάσταση παρά τις θυσίες και παρά τις προσπάθειες να βρίσκεται διαρκώς στη ζώνη κινδύνου».
Προγραμματικές Δηλώσεις, (Ολομέλεια
Βουλής, 08/07/2012)

Για τα προνόμια βουλευτών και κομμάτων
«...Έχουμε σήμερα όσο ποτέ ανάγκη να θυμηθούμε τη ρήση του Popper, να «ηθικοποιήσουμε την πολιτική και όχι να πολιτικοποιήσουμε
την ηθική». Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται
βραχυπρόθεσμες κινήσεις άμεσης υλοποίησης,
όπως η άρση των προνομίων βουλευτών και
κομμάτων, που ενοχλούν το αίσθημα δικαίου
των πολιτών. Απαιτείται η δέσμευσή μας για την
πραγματοποίηση μιας βαθιάς ριζοσπαστικής
αλλαγής, με τροποποίηση, όπου χρειάζεται,
των υφιστάμενων συνταγματικών διατάξεων».
Προγραμματικές Δηλώσεις, (Ολομέλεια
Βουλής, 08/07/2012)
Για τους πολιτικούς
«…Δεν μπορεί ως πολιτικοί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε
ίδιοι όταν τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Δεν
μπορούμε να περιμένουμε ότι κάνοντας ξανά
και ξανά τα ίδια πράγματα θα παράξουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε αυτός είναι ο
ορισμός της ηλιθιότητας κατά τον Αϊνστάιν».
(Ολομέλεια Βουλής, 28/04/2013)

«...Αποτελεί ευθύνη όλων μας, αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του λαού μας,
να απελευθερώσει τις δημιουργικές του δυνάμεις, να περιφρουρήσει την τιμή του, να
σεβαστεί την αξιοπρεπή του διαβίωση, να
διαφυλάξει την κοινωνική συνοχή, να προστατεύσει τους θεσμούς και τη δημοκρατία,
γιατί σύμφωνα με τον Γάλλο ευρωπαϊστή και
αρχιτέκτονα του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζαν Γκαμπριέλ Μονέ «Τίποτα
δεν είναι δυνατό χωρίς τους ανθρώπους, τίποτα δεν είναι στέρεο χωρίς τους θεσμούς».
(Ολομέλεια Βουλής, 8/11/2012)
Για τον ΣΥΡΙΖΑ
«...Ο διχασμός της πολιτικής προσωπικότητας
του ΣΥΡΙΖΑ ως αποτέλεσμα του εκτεταμένου
χάους των αντιφάσεων των συνιστωσών,
αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα».
(Ολομέλεια Βουλής, 8/05/2014)
«…Βαθύ κράτος είστε. Βαθύ παρελθόν...
βαθύ πέλαγος συνιστωσών, ανερμάτιστες πολιτικές». (Ολομέλεια Βουλής, 06/12/2013)

Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη
και το Μέλλον της Λακωνίας
Αεροδρόμιο Σπάρτης

H Φεβρωνία Πατριανάκου από τις 12
Νοεμβρίου 2012 με επιστολή της στον
Δήμαρχο Σπάρτης, πρότεινε τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Σπάρτης και του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης για την παραχώρηση
και χρήση, των αναξιοποίητων χώρων
και εγκαταστάσεων του υπάρχοντος
στρατιωτικού αεροδρομίου, για λειτουργία αεραθλητικού κέντρου πολλαπλών δυνατοτήτων, που θα συνεισφέρει δραστικά στη ζητούμενη τόνωση της
τουριστικής και εμπορικής κίνησης της
ευρύτερης περιοχής. Στόχος της είναι η
επανατοποθέτηση του θέματος του Αεροδρομίου για την αναπτυξιακή ώθηση
του Νομού και της δημιουργίας μίας
οργανωμένης στρατηγικής τοπικής και
υπερτοπικής ανάπτυξης.
• Στις 30-11-2012, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης αποφάσισε να αιτηθεί την παραχώρηση της

χρήσης του αεροδρομίου Σπάρτης
και την κατάρτιση σχετικής προγραμματικής σύμβασης.
• Στις 26-02-2013, το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας γνωστοποίησε στο Δήμο
Σπάρτης τη δυνατότητα προσωρινής
παραχώρησης τμήματος του αεροδρομίου.
• Στις 11-09-2013, υπεγράφη η σύμβαση μίσθωσης της χρήσης του
αεροδρομίου, μεταξύ του Δήμου
Σπάρτης και του Μετοχικού Ταμείου
Αεροπορίας.
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η Φεβρωνία Πατριανάκου μαζί με τον
Εμπορικό Σύλλογο Σκάλας διοργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2012 εκδήλωση
με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Τοπική Ανάπτυξη και Εξωστρέφεια».
Πλήθος γυναικών αντάλλαξε απόψεις,
έθεσε κρίσιμα ερωτήματα στους έμπειρους εισηγητές-από το δημόσιο και

τον ιδιωτικό τομέα- σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και έγινε ουσιαστικός διάλογος για
τις επιχειρηματικές ιδέες τους.
Λακωνικό Σύμφωνο Ποιότητας
Η Φεβρωνία Πατριανάκου διοργάνωσε
στις 6-7 Ιουλίου 2013, τρεις ανοιχτές
συζητήσεις στο Γεράκι, στο Ξηροκάμπι και στη Συκέα, με διακεκριμένους
καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και
πλήθος πολιτών για το Σχέδιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Λακωνίας, με
θέμα «Επένδυση στην Αξία της Διατροφής - Προτάσεις για την Αναδιάρθρωση
των Καλλιεργειών και τη Διαμόρφωση
Λακωνικού Συμφώνου Ποιότητας».
Στόχος της πρωτοβουλίας των εκδηλώσεων ήταν η ένταξη των λακωνικών
προϊόντων, αγροτικών και κτηνοτροφικών, στη θέση που τους αξίζει, οι καλύτερες αποδόσεις για τους παραγωγούς

και την τοπική οικονομία, η διασύνδεση
αγροτικού και τουριστικού προϊόντος, η
κατοχύρωση της ποιότητας, η εξέλιξη
της παραγωγικής διαδικασίας, η προώθηση νέων καλλιεργειών και η δημιουργία ενός Λακωνικού Συμφώνου
Ποιότητας. Παρουσιάστηκε Σχέδιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Λακωνικής Αγροτικής Παραγωγής στην εποχή
της κρίσης, στο πλαίσιο ενός δεσμευτικού Συμφώνου Ποιότητας μέσω της
δημιουργίας ενός Φορέα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα Λακωνικά Μέσα Ενημέρωσης για την κάλυψη της πολιτικής μου δραστηριότητας
στο Νομό. Η συνεργασία μας είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενημέρωση των συμπολιτών μας.

