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Πέµπτη 15 Σεπτεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 15 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 14-9-2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΙΒ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
14 Σεπτεµβρίου 2011, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: 1) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση και
αµοιβαία προστασία των επενδύσεων».
2) «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτή Πιερίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσιος Χ. Ψωµιάδης αιτείται την επίλυση
προβληµάτων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προκειµένου να επιτευχθεί
εξοµάλυνση της λειτουργίας των αιρετών Περιφερειών.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα ασφαλισµένων µε τριάντα
επτά έτη πραγµατικής ασφάλισης αιτείται τη νοµοθετική θέσπιση
ενός µεταβατικού σταδίου κατά την εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν.3863/2010.
3) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος της Κύθνου αιτείται να εξαιρεθεί ο εν λόγω δήµος από το καθεστώς της αναστολής των
προσλήψεων στο δηµόσιο και στους ΟΤΑ προκειµένου να καταστεί δυνατή η στελέχωση των υπηρεσιών του.
4) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
αιτείται την άµεση αποκατάσταση της επικοινωνίας (δροµολογίων) µε τις Μικρές Κυκλάδες και τη Μύκονο.

5) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νάξου αιτείται την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τη θεοµηνία του 2004 στους λιµένες Κουφονησίων, Δονούσας και Αιγιάλης Αµοργού.
6) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Ίτσκος Δηµήτριος, εκπαιδευτικός και
µόνιµος κάτοικος Μυλοτόπου του Δήµου Πέλλας αιτείται να
εγκριθεί η αίτηση απόσπασής του στο Νοµό Πέλλης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
7) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Παπαγεωργίου Θωµάς αιτείται να
ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία αίτησης διόρθωσης λάθους
για την εισαγωγή σε σχολή επιλογής της κόρης του - στις φετινές
πανελλήνιες εξετάσεις - µε την ιδιότητα πολυτέκνου.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος Έδεσσας αιτείται τη νοµοθετική κατοχύρωση χορήγησης αδειών θήρας αποκλειστικά και µόνο από τους συνεργαζόµενους Κυνηγετικούς
Συλλόγους.
9) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυµάτων Νοµού Χανίων αιτείται τη δηµιουργία σταθµού επιβατών
στο λιµάνι της Σούδας.
10) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών καταγγέλλει διαπλοκή του Υπουργείου
Παιδείας σε θέµατα πιστοποίησης γλωσσοµάθειας.
11) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Διοικήσεις των Πανελληνίων Ενώσεων Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού, Κατωτέρων Πληρωµάτων Μηχανής ΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»,
Επαγγελµατικής Μαγείρων Εµπορικού Ναυτικού, Πληρωµάτων
Ρυµουλκών-Ναυαγοσωστικών και Συνταξιούχων ΝΑΤ αιτούνται
την τροποποίηση του άρθρου 205 του ΚΙΝΔ.
12) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιτείται την άµεση
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αποµάκρυνση των γραµµών υψηλής τάσης από τα όρια του καλλικρατικού Δήµου Χαλκίδας.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διοίκηση του ΕΚΗ αιτείται την
επάνδρωση της ειδικής υπηρεσίας ελέγχων ασφάλισης ΙΚΑ για
την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση αποκατάσταση
των προβληµάτων των παλαιών µηχανηµάτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου.
15) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε την
ολοκλήρωση του ν.3599/2007 στα σηµεία που αφορά τη λειτουργία περιφερειακών τµηµάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
16) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εισηγείται την πρόταση του Κεντρικού
Συµβουλίου Υγείας για την καθιέρωση του ποσού των 30 ευρώ
ανά φυσικοθεραπευτική συνεδρία.
17) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την υπογραφή συµβάσεων του
ΕΟΠΥΥ µε όλα τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Καστάνης αιτείται να
ενηµερωθεί σχετικά µε τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
19) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών καταγγέλλει διαπλοκή του
Υπουργείου Παιδείας σε θέµατα πιστοποίησης της γλωσσοµάθειας.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε επιστολήδιαµαρτυρία του κ. Π. Χασαπόπουλου για την κατάργηση του
Νοσοκοµείου των Καλαβρύτων.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Εργαζοµένων Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων αιτούνται την πληρωµή των
δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων αποδοχών του µηνός Ιουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 και την προκαταβολή του µηνός Σεπτεµβρίου 2011.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη διακοπή του ΙΕΚ Τυφλών
Θεσσαλονίκης.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ραδιοφωνικός σταθµός «ΙΟΝΙΟΝ
FM» Πάτρας αιτείται την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόµενων αποφάσεων του ΕΣΡ.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διακοπή αρδευτικών έργων στο Νοµό Άρτας, λόγω οφειλών προς
τον εργολάβο.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις θέσεις που
διατυπώνει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ζαχαρίας Καψαλάκης, αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης αιτείται την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία της χώρας µε την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου αιτείται την επαρκή στελέχωση του
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
28) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Σύκων και Ξηρών καρπών «Συκική» αιτείται την άµεση ενεργοποίηση του µηχανισµού του ΕΛΓΑ προκειµένου να γίνει εκτίµηση
των ζηµιών, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις 7/9/2011 και
να δοθούν αποζηµιώσεις στους πληγέντες.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 17163/31-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
Φ90022/18889/1249/16-08-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 18470/27-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη, Οικονόµου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/16265/16-08-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό

17025

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 19371/13-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 11862/16-

17027

08-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

17028

4. Στην µε αριθµό 20088/20-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1114807
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ΕΞ20114594/16-08-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 20646/27-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ12Β1116012
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ΕΞ2011/16-08-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1253/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνα – Αδώνιδος Γεωργιάδη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταλήψεις
των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Γεωργιάδη θα απαντήσει ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής.
Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης για δύο λεπτά, προκειµένου να
παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από δύο βδοµάδες περίπου η Βουλή των
Ελλήνων µε µία πρωτοφανή πλειοψηφία για τα µεταπολιτευτικά
δεδοµένα ψήφισε το νέο νόµο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ήταν µία πράξη που χαιρετίστηκε σχεδόν από το σύνολο
του δηµοσιογραφικού κόσµου, του πολιτικού κόσµου αλλά και
της ελληνικής κοινωνίας ως ένα βήµα προς την έµπρακτη συναίνεση και την απόφαση για αλλαγή της Ελλάδος και τη µετατροπή
της σε µία πραγµατική ευρωπαϊκή χώρα.
Στην εφαρµογή αυτού του νόµου αντιδρούν ορισµένες θλιβερές µειοψηφίες, οι οποίες στην προσπάθειά τους να ακυρώσουν
την εφαρµογή αυτού του νόµου προχωρούν σε πράξεις βίας.
Σας διαβάζω από τη χθεσινή «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ένα δηµοσίευµα.
Νοµίζω ότι όλοι στην Αίθουσα αυτή µπορούµε να δεχθούµε ότι
η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι µία αξιόπιστη εφηµερίδα και σίγουρα δεν
είναι όργανο των ιδεών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Χθες, λοιπόν, ο κ. Απόστολος Λακασάς, αφού αναφέρει τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και της νοθείας της ψηφοφορίας για τη συνέχεια της καταλήψεως στην ΑΣΟΕΕ, γράφει τα
εξής: «Για όσους αναρωτιούνται τους λόγους, τα χθεσινά γεγονότα δίνουν την απάντηση. Λίγο µετά τις 7.30’ το απόγευµα, όταν
ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση, µέλος της οµάδος «Ψηφίζω
Ανοιχτή ΑΣΟΕΕ»» -είναι αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να
διασφαλίσουν τα δικαιώµατά τους στην ελεύθερη πρόσβαση στα
πανεπιστήµια- «δέχθηκε απειλές και τραµπουκισµούς από αγνώστους, που τον κυνήγησαν στην οδό Πατησίων». Τον κυνήγησαν,
δηλαδή, για να τον δείρουν. Τον κυνήγησαν µέσα από την ΑΣΟΕΕ
και τον πήραν στο κατόπι στην Πατησίων, διότι ετόλµησε να πει
αυτός και ορισµένοι άλλοι ότι θέλουν το πανεπιστήµιό τους να
παραµείνει ανοιχτό, να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν πτυχίο.
Θα καταθέσω το δηµοσίευµα για τα Πρακτικά.
Και θα σας καταθέσω επίσης, για τα Πρακτικά τη σελίδα από
το αγαπηµένο σε πολλούς τριτοκοσµικούς της χώρας, «Indymedia», κύριε Υπουργέ και κυρία Πρόεδρε, που στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών έχουν κρεµάσει ένα πανό µε τη φράση
«κατάληψη». Έχουν κατεβάσει την ελληνική σηµαία και έχουν
ανεβάσει τη σηµαία της αναρχίας και δίπλα ακριβώς έχουν βάλει
την πηγάδα του Μελιγαλά, σε µια ευθεία αναφορά ότι όσοι πάνε
κόντρα σε αυτούς, θα έχουν την τύχη των αγωνιστών στον Μελιγαλά µε τα κονσερβοκούτια, όπου τους έσφαξαν, όπως είναι
γνωστόν οι λεγόµενοι τότε «συµµορίτες».
Έρχοµαι τώρα, να σας πω το εξής: Στο άρθρο 3 του νόµου,
που µαζί ψηφίσαµε, δεν υφίσταται πια πανεπιστηµιακό άσυλο.
Συγκεκριµένα γράφει η παράγραφος 2, του άρθρου 3 ότι για τις
αξιόποινές πράξεις, θα εφαρµόζεται η κοινή ποινική νοµοθεσία.
Εξ όσων γνωρίζω, τόσο οι καταλήψεις δηµοσίων κτηρίων όσο και
οι απειλές για ξυλοδαρµούς, οι ξυλοδαρµοί, τα κυνηγητά, αποτελούν αξιόποινες πράξεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε εάν ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής προτίθεται να εφαρµόσει το
νόµο, που πρόσφατα ψηφίσαµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη.
Παρακαλούµε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον κ.
Χρήστο Παπουτσή να λάβει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Οι νόµοι κύριε Γεωργιάδη, ψηφίζονται από τη Βουλή των
Ελλήνων προκειµένου να εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις και
από όλα τα όργανα της πολιτείας.
Στην προκειµένη περίπτωση όµως, θέλω να διευκρινίσω ότι η
έννοια, το πνεύµα του πανεπιστηµιακού ασύλου, του ακαδηµαϊκού ασύλου, όπως αυτό ίσχυε µέχρι σήµερα -και στο µέλλον
πάντοτε θα ισχύει, γιατί αυτό δεν καταργείται- είναι η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, είναι η ελεύθερη διδασκαλία των απόψεων
και της επιστηµονικής γνώσης. Είναι άσυλο για την προστασία
και τον σεβασµό της προσωπικότητας των φοιτητών και των
πανεπιστηµιακών δασκάλων. Σε καµµία περίπτωση δεν ήταν,
ούτε και θα είναι άσυλο για τη βία, για µολότοφ, για να- ρκωτικά,
για έκνοµες δραστηριότητες. Αυτό για να τελειώνουµε τη
συζήτηση περί του τι σήµαινε πανεπιστηµιακό άσυλο ως
δηµοκρατική κατάκτηση του ελληνικού φοιτητικού κινήµατος της
εποχής αλλά και του συνόλου του ελληνικού λαού.
Όπως αναφερθήκατε, όµως –σωστά- το άρθρο 3 του νόµου
για τα ΑΕΙ, του ν. 4009/2011 προβλέπει ότι για τις αξιόποινες
πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία. Αυτή η διάταξη σε
συνδυασµό µε άλλες πρόνοιες του νοµοθετήµατος, υπήρξε η
απάντηση της πολιτείας στην κατάχρηση του πανεπιστηµιακού
ασύλου, στο όνοµα του οποίου είχε καταλυθεί όχι µόνο η
νοµιµότητα, αλλά και η ίδια η νοµιµοποιητική βάση ύπαρξης του
πανεπιστηµιακού ασύλου, δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών.
Όλοι µας σε αυτήν την Αίθουσα, πιστεύω ότι συµφωνούµε πως
το άσυλο δεν µπορεί ούτε να νοείται σήµερα, ούτε συνέβαινε στο
παρελθόν, ως άσυλο έκνοµων δραστηριοτήτων. Είµαι απόλυτα
βέβαιος, ότι ουδείς Έλληνας πολίτης θα ήθελε να βλέπει τους
νόµους του ελληνικού κράτους να µην εφαρµόζονται. Και γι’
αυτό θα εφαρµοστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, µε την ευκαιρία αυτή της σηµερινής σας ερώτησης,
επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω, πώς φτάσαµε ως εδώ. Επιτρέψτε
µου να υπενθυµίσω την πληµµελή λειτουργία των πανεπιστηµιακών οργάνων, που εν τέλει οδήγησαν στην παράλυση της
ακαδηµαϊκής κοινότητας όταν όφειλαν να αντιδράσουν συντεταγµένα στην ιδεολογική τροµοκρατία, που επέβαλαν ορισµένες
βίαιες µειοψηφίες.
Ωστόσο, όµως, δεν µπορώ να δεχθώ σε καµµία περίπτωση ότι
µία πολιτική δράση αποτελεί αυτοµάτως και παραβίαση της νοµιµότητας, ιδιαίτερα όταν διατηρούνται τα εχέγγυα της δηµοκρατικότητας κατά τη λήψη των αποφάσεων: εάν υφίστανται τα
προαπαιτούµενα δηλαδή, µιας απόφασης από την πλειοψηφία
της γενικής συνέλευσης.
Δεν είµαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι η σηµερινή κατάσταση του φοιτητικού κινήµατος ότι είναι ιδανική. Επειδή γνωρίζω ακριβώς τα προβλήµατα που υπάρχουν και είδα και τη
σηµερινή σας αναφορά, όπως βλέπω και µία κίνηση που υπάρχει
τον τελευταίο καιρό των φοιτητών που θέλουν ανοιχτά τα πανεπιστήµια, που θέλουν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια και να
έχουν το ρόλο τους, θα έλεγα σε όλους να πάρουν το πανεπιστήµιο στα χέρια τους: δηλαδή, να συµµετάσχουν. Να ξαναβρούν την αξία της οργανωµένης πολιτικής δράσης, για να
µπορέσουν και εκείνοι να παρέµβουν ακριβώς στην ορθή λειτουργία του πανεπιστηµίου και όχι να επιτρέπουν σε οργανωµένες, βίαιες µειοψηφίες να ασκούν ιδεολογική και πολιτική
τροµοκρατία, µπλοκάροντας πραγµατικά τη λειτουργία του πανεπιστηµίου και αποτρέποντάς το από τις κατευθύνσεις που
οφείλει να έχει ένα πανεπιστήµιο, ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα σε µία
δηµοκρατική κοινωνία.
Θέλω επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι σε καµµία περίπτωση δεν
αποτέλεσε ελατήριο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η εξορία της πολιτικής και η φίµωση των φοιτητικών οργανώσεων στο όνοµα της νοµιµότητας. Γι’ αυτό και ο
παρών νόµος –τον οποίο χαίροµαι που σηµειώνετε, ότι ψηφίστηκε µε ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή- διατυπώνει τη συγκεκριµένη διάταξη µε περισσή σαφήνεια, θα έλεγα.
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Ωστόσο, όµως, στην εφαρµογή αυτού του νόµου είναι ανάγκη
να συµβάλουν οι πάντες. Θεωρώ δε ότι είναι ύψιστο καθήκον για
όλους τους φορείς της ακαδηµαϊκής κοινότητας, τους καθηγητές και τους φοιτητές, να διαφυλάξουν οι ίδιοι και να υπερασπίσουν οι ίδιοι τις αρχές και την έννοια του ακαδηµαϊκού ασύλου
–όχι του ασύλου γενικώς- όχι εν είδει παραδείσου της ανοµίας
αλλά ως προπύργιο ελευθερίας διακίνησης των ιδεών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, οι αξιόποινες πράξεις, όταν εντοπίζονται και όταν
καταγγέλλονται –όταν η Αστυνοµία ενηµερώνεται για τις αξιόποινες πράξεις- αυτές απαιτούν αυτεπάγγελτη παρέµβαση της
δηµόσιας αρχής και αυτή θα γίνεται αµέσως. Στις περιπτώσεις
εκείνες που χρειάζεται έγκληση, θα παραµείνουµε πάντοτε στο
πνεύµα του νόµου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ ότι και οι
δράσεις της Αστυνοµίας επιβάλλουν την αρχή της νοµιµότητας,
το σεβασµό της αρχής της νοµιµότητας, που στην προκειµένη
περίπτωση διασφαλίζεται από την παρουσία και τις εντολές των
εισαγγελικών αρχών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ
κ. Άδωνις Γεωργιάδης, για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θαυµάζω την ευφυΐα σας και είµαι απολύτως
βέβαιος ότι είστε σε δύσκολη θέση. Όπως αντιλαµβάνεστε η επίκληση του δηµοκρατικού τρόπου λήψεως των όποιων αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις, πάσχει και ουσιαστικώς και
τυπικώς.
Πάσχει ουσιαστικώς διότι καµµία πλειοψηφία δεν µπορεί να
αποφασίσει µία παρανοµία. Ακόµη δηλαδή, και εάν υποθέταµε
ότι το 100% των φοιτητών µε αδιάβλητες εκλογές και κάλπη αποφάσιζε να καταλάβει τα πανεπιστήµια, που είναι δηµόσια κτήρια,
και ένας φοιτητής ήθελε να πάει να δώσει εξετάσεις, καθήκον
δικό σας είναι να διασφαλίσετε το δικαίωµα του ενός να πάει να
δώσει εξετάσεις, Διότι η κατάληψη από µόνη της συνιστά παράνοµη πράξη αυτεπάγγελτη. Δεν χρειάζεται να σας την καταγγείλει κανένας. Τη γνωρίζετε.
Από σήµερα δε, τη γνωρίζετε και θεσµικά γιατί, όπως είµαι βέβαιος –έχετε διαβάσει και εσείς, όπως και εγώ- η ΠΟΣΔΕΠ, που
είναι το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών των πανεπιστηµίων, έχει εκδώσει µία ανακοίνωση κατά αυτών των καταλήψεων,
υπέρ των ανοικτών πανεπιστηµίων ζητώντας να επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα µαθήµατά τους.
Άρα η παρανοµία ήδη διαπράττεται µε την κατάληψη. Αυτό
που σας ρωτάω είναι αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Χρήστος Παπουτσής, πρόκειται, εφαρµόζοντας το νόµο µας, να
απαντήσει στην παρανοµία της καταλήψεως, διασφαλίζοντας τα
δικαιώµατα των φοιτητών στις εξετάσεις τους και στα µαθήµατά
τους.
Δευτερευόντως, όµως και επικουρικά σας λέγω –και αναφέροµαι σε ένα πρόσωπο που πιστεύω ότι τα φοιτητικά πράγµατα
τα ξέρει όσο εγώ, ίσως και περισσότερο- αυτές όλες οι αποφάσεις δεν έχουν και δηµοκρατική νοµιµοποίηση, διότι δεν έχουµε
συνελεύσεις µε κατάλογο των πραγµατικών φοιτητών, κάλπη και
αδιάβλητες διαδικασίες. Έχουµε µία µάζωξη ανθρώπων.
Θα σας πω, παραδείγµατος χάριν, κύριε Παπουτσή, ότι στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, την οποία εγώ τελείωσα και καλώς
γνωρίζω, στην απόφαση περί καταλήψεως –όπου η ΔΑΠ απείχε
περιέργως και επισήµως και αυτό πρέπει να το πω στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, για να µην πάει κόντρα στην
κατάληψη δυστυχώς, και αναρωτιέµαι τι µέτρα θα πάρει ο κ. Σαµαράς γι’ αυτό- και σε µία σχολή που τα 2/3 είναι γυναίκες ψήφισαν 98% άνδρες, οι οποίοι ήταν και άγνωστοι στους καθηγητές.
Δεν ήσαν φοιτητές. Ήσαν περιφερόµενοι γνωστοί-άγνωστοι που
µπήκαν στην Aula της Φιλοσοφικής και ψήφισαν υποδυόµενοι
τους φοιτητές, ότι εκπροσωπούν την πλειοψηφία των φοιτητών,
ενώ οι πραγµατικοί φοιτητές, τους οποίους προηγουµένως κα-
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λέσατε να συµµετάσχουν, δεν µπορούν να συµµετάσχουν, κύριε
Παπουτσή.
Επανέρχοµαι σ’ αυτό –και µου κάνει εντύπωση πώς διέλαθε
της προσοχής σας- διότι όσοι το επιχείρησαν –σας παραπέµπω
ξανά στο χθεσινό δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», το οποίο
διέλαθε της προσοχής σας- απειλήθηκαν µε ξυλοδαρµούς. Τι εννοείτε, λοιπόν, όταν λέτε «καλούµε τους φοιτητές να συµµετάσχουν»; Καλείτε τους φοιτητές που θέλουν να πάνε να δώσουν
τα µαθήµατά τους να µπουν σήµερα µε ρόπαλα και να αρχίσουν
να δέρνονται µε τους άλλους που έχουν ρόπαλα και δεν τους
αφήνουν να πάνε να ψηφίσουν, για να κάνουν τα µαθήµατά τους;
Αυτή είναι η συµβουλή σας προς το φοιτητικό κίνηµα; Να παίζουν
ξύλο στα πανεπιστήµια;
Άρα, λοιπόν, αυτά περί δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και τα
υπόλοιπα που είπατε, θα µου επιτρέψετε να σας πω –επειδή είµαστε όλοι σοβαροί άνθρωποι σε αυτήν την Αίθουσα και εσείς
περισσότερο από όλους µας- να µην τα πείτε. Ξέρετε ότι δεν
ισχύουν. Αυτές οι καταλήψεις είναι προϊόν βίας. Απόδειξη είναι
ότι όσες συγκεντρώσεις έκαναν τα δήθεν πανφοιτητικά συλλαλητήρια –πέρασαν και από εδώ, κύριε Βορίδη, την προηγούµενη
βδοµάδα- είχαν, δεν είχαν τριακόσια άτοµα, άντε να είχαν τριακόσια δύο. Άρα, για να συνεννοούµαστε, ούτε δηµοκρατική νοµιµοποίηση έχουν ούτε καµµιά πλειοψηφία εκπροσωπούν.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητάει ανοικτά πανεπιστήµια. Όσοι φοιτητές επιχειρούν να πάνε να ανοίξουν τις σχολές τους απειλούνται µε ξυλοδαρµούς και τα πρόσωπά τους αναρτώνται στο «Indymedia».
Δεν ξέρω πώς όλα αυτά διαλανθάνουν της προσοχής σας και
χρειάζεστε και περαιτέρω καταγγελίες, για να προβείτε στις
ενέργειες του νόµου.
Για να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, πράγµατι, συµπολίτες µας απειλούνται, συµπολίτες µας εκβιάζονται, συµπολίτες µας δέρνονται
στα πανεπιστήµια, τους αφαιρείται το δικαίωµα να πάνε να δώσουν εξετάσεις, κινδυνεύουν να χάσουν την εξεταστική τους, η
ΠΟΣΔΕΠ ζητάει ανοικτά πανεπιστήµια. Τι άλλο θέλει πια ο Χρήστος Παπουτσής για να αναλάβει δράση; Θέλει να κατέβει ο
Πάπας της Ρώµης, για να τον καλέσει να µπει στα πανεπιστήµια;
Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας
µην υπεκφύγετε, όπως στην πρωτολογία σας. Έχετε την ευθύνη
να διακόψετε τις παράνοµες καταλήψεις των πανεπιστηµίων µας,
εκτός αν µου πείτε ότι θεωρείτε τις καταλήψεις νόµιµες. Άλλης
τάξεως συζήτηση θα είναι αυτή. Θα ήθελα µία θέση πάνω σε
αυτό. Αν οι καταλήψεις είναι νόµιµες, εκεί µπορείτε να µου πείτε
ότι τις θεωρώ νόµιµες και δεν επεµβαίνω. Αν όµως, οι καταλήψεις
είναι παράνοµες βάσει του νόµου που ψηφίσαµε, πρέπει να µας
πείτε το επιχειρησιακό σας σχέδιο, το οποίο θα εξασφαλίσει
στους φοιτητές της χώρας ελεύθερη πρόσβαση στις εξετάσεις
τους, θα δώσει στους γονείς τους τη βεβαιότητα ότι τα παιδιά
τους σπουδάζουν και δεν πετάνε τα λεφτά τους τζάµπα, θα εξασφαλίσει στους καθηγητές πρόσβαση για να πάνε να κάνουν µάθηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
Εκτός εάν φοβάστε να τα βάλετε µε το «Indymedia» και τους
κουκουλοφόρους, οπότε αυτό είναι άλλης τάξεως µεγέθους
θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεωργιάδη.
Ο Υπουργός κ. Χρήστος Παπουτσής έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρία Πρόεδρε, ευτυχώς που ο κ. Γεωργιάδης υπενθύµισε ότι
είναι φιλόλογος, ότι έχει σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή και
όχι στη Νοµική, διότι καλώς ο λόγος αλλά απέχει από την προσέγγιση της Νοµικής επιστήµης.
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Κύριε συνάδελφε, ο νοµοθέτης έχει ορίσει ρητά στην ποινική
νοµοθεσία ποια είναι τα αδικήµατα τα οποία διώκονται κατ’
έγκληση. Όλα τα υπόλοιπα διώκονται αυτεπάγγελτα.
Τώρα, για να κάνουµε µία προσέγγιση µε την ευρεία έννοια,
το ποιος είναι εκείνος ο οποίος πιστοποιεί ότι πρόκειται στην
προκειµένη περίπτωση για µία κατάληψη που αφορά το άρθρο
334 του Ποινικού Κώδικα περί διατάραξης της οικιακής ειρήνης,
σίγουρα δεν είµαι εγώ ούτε είµαι εγώ επικεφαλής της Αστυνοµίας. Είναι ο εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνοµίας και οι επικεφαλής κατά την ιεραρχία της δηµόσιας δύναµης. Αυτό ορίζει
η έννοµη τάξη του κράτους.
Δεύτερον, αναφερθήκατε σε διάφορα γεγονότα που αφορούν
τις σχολές και µε εγκαλείτε γιατί δεν τα γνωρίζω. Ενδεχοµένως,
θα έπρεπε να κάνετε µία ερώτηση στην καθ’ ύλην αρµόδια συνάδελφό µου κ. Διαµαντοπούλου, δεδοµένου ότι το Σπουδαστικό
της Ασφάλειας, αυτό που πάλαι ποτέ επί κυβερνήσεων της αλήστου µνήµης Δεξιάς κυριαρχούσε και γνώριζε το τι ακριβώς συνέβαινε µέσα στα πανεπιστήµια, δεν υφίσταται πλέον εδώ και
πάρα πολλά χρόνια ως δηµοκρατική κατάκτηση του φοιτητικού
και του λαϊκού κινήµατος. Αυτά δεν υπάρχουν πια.
Εποµένως επειδή σωστά αναφέρεστε συνεχώς στο νόµο τον
οποίο ψήφισε η Βουλή µε ευρύτατη πλειοψηφία, σας υπενθυµίζω
την αντίστοιχη διάταξη του ιδίου νόµου, η οποία αναφέρει ότι ο
υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων προστασίας και ασφάλειας του
προσωπικού και της περιουσίας, στον οποίο ανήκει και η αρµοδιότητα για να κρίνει αν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία
κάθε ιδρύµατος, είναι ο πρύτανης.
Ακούω µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ. Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι µέχρι σήµερα το πρωί ουδείς εκ
των πρυτάνεων της χώρας έχει αναφερθεί προς τις δηµόσιες
αρχές, τη δηµόσια δύναµη και την Ελληνική Αστυνοµία, προκειµένου να ορίσει ότι πράγµατι υπάρχει διασάλευση της τάξης και
της εύρυθµης λειτουργίας του πανεπιστηµίου.
Γι’ αυτό, σας λέω, κύριε συνάδελφε, ότι πολλές από τις κινητοποιήσεις, οι οποίες γίνονται σήµερα στο φοιτητικό χώρο, όπως
γίνονταν και στο παρελθόν, βρίσκονται σε πλήρη, σε αγαστή συνεργασία µε ορισµένες από τις δυνάµεις του πανεπιστηµιακού
κατεστηµένου, το οποίο αντιστέκεται στην εύρυθµη λειτουργία
του πανεπιστηµίου και στον εκσυγχρονισµό τον οποίο επιχειρεί
η Κυβέρνηση.
Σήµερα είµαστε σε εντελώς διαφορετική φάση. Είµαστε σε
άλλη περίοδο. Σήµερα είναι η ώρα του µεγάλου άλµατος προς
τα εµπρός. Σήµερα είναι η ώρα για να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο πανεπιστήµιο. Στο σύγχρονο πανεπιστήµιο χρειαζόµαστε
καθηγητές, πανεπιστηµιακούς δασκάλους, φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και όχι εκείνους οι οποίοι επιχειρούν µε κάθε τρόπο να ελέγξουν την Κυβέρνηση αν εφαρµόζει
την τάδε πτυχή της νοµιµότητας, όπως εκείνη την αντιλαµβάνονται.
Η νοµιµότητα είναι µία και ορίζεται από τους νόµους. Οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές είναι εκείνες οι οποίες κρίνουν και
στην προκειµένη περίπτωση, όσον αφορά την Ελληνική Αστυνοµία, αυτή δρα µόνο µε τις εντολές και την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Αυτό σας το θυµίζω, για να τελειώνουµε και τη
συζήτηση περί του τι κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Και µιλάµε για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι για το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, το
οποίο δεν υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό εδώ και πάρα πολύ
καιρό.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
Συζητούµε τώρα την πρώτη µε αριθµό 1241/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μαρίας Μίχου προς τον Υπουργό
Επικρατείας, σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης.
Στην ερωτώσα Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Μίχου, θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Επικρατείας κ. Άγγελος Τόλκας.
Ορίστε, κυρία Μίχου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο περιφερειακός ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος
Τύπος αλλά και τα περιφερειακά ηλεκτρονικά µέσα επιτελούν
διαχρονικά δύο πολύ σηµαντικούς ρόλους για τη λειτουργία της
δηµοκρατίας. Ο ένας αφορά την ενηµέρωση των πολιτών της περιφέρειας και ο δεύτερος είναι ένα δηµοκρατικό µέσο διεκδίκησης προς την κεντρική και αυτοδιοικητική εξουσία.
Θεωρώ σηµαντική αυτήν την ιστορική τους διαδροµή, γιατί καταγράφουν πληροφορίες, συλλογικά αιτήµατα πολιτών, αλλά και
πολιτικές. Δηλαδή, διαµορφώνουν το πολιτικό τοπικό γίγνεσθαι.
Έχουν γίνει σηµαντικές νοµοθετικές προσπάθειες κατά καιρούς για να ρυθµίσουν τη λειτουργία τους µε κανόνες δίκαιους,
ρεαλιστικούς και οι τελευταίοι είναι του ν. 3548/2007. Ωστόσο,
δεν θεωρώ ότι οι ρυθµίσεις ειδικά αυτού του νόµου είχαν επιτυχία και γι’ αυτό δικαίως και ο περιφερειακός Τύπος ζήτησε την
απόσυρση του νόµου.
Δυστυχώς, αυτός ο νόµος, που κάθε άλλο παρά εύκολος ήταν
και στην εφαρµογή του και αφορούσε κυρίως οικονοµικές διεκδικήσεις, δεν απέδωσε τα προβλεπόµενα ποσοστά στον περιφερειακό τύπο, όσον αφορά την κρατική διαφήµιση. Αποτέλεσµα
σήµερα είναι να παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία τους, δεδοµένης και της σοβαρής οικονοµικής κρίσης
που βιώνουµε. Και πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να το
συζητούµε σήµερα που µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µια σπουδαία µεταρρύθµιση στην αυτοδιοίκηση, µεταφέρονται σηµαντικές αρµοδιότητες και εξουσία στην περιφέρεια. Άρα ο ρόλος τους
καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός στην ενηµέρωση των πολιτών,
αλλά και στη διεκδίκηση των τοπικών κοινωνιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι η πολιτεία θα πρέπει να επανέλθει στο
συγκεκριµένο θέµα και να δει µε σεβασµό αυτούς τους ανθρώπους που µε σοβαρότητα, κύρος και υπευθυνότητα υπηρέτησαν
και µόχθησαν για τον τόπο τους.
Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ ποια είναι
τα συγκεκριµένα µέτρα που προτίθεστε να λάβετε, ώστε αυτό το
κοµµάτι της κρατικής χρηµατοδότησης, δηλαδή της κρατικής
διαφήµισης, το 30%, όπως προέβλεπε ο νόµος, θα φτάνει χωρίς
καθυστερήσεις και ακέραιο στους δικαιούχους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Μίχου.
Κύριε Υπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω
πως καταλαβαίνετε ότι και το Προεδρείο έχει το ίδιο ερώτηµα
που θέτει η κ. Μίχου.
Περιµένουµε να ακούσουµε µε ενδιαφέρον τις θέσεις του
Υπουργείου για την περιφερειακή συνολικά ανάπτυξη και την περιφερειακή ενηµέρωση και τον τρόπο που θα στηριχθεί αυτή η
πολιτική.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ (Υφυπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Μίχου, πράγµατι είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος του
περιφερειακού τύπου και µάλιστα αυτές τις περιόδους όπου και
µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αυτή τη νέα διοικητική ανασυγκρότηση
του κράτους, έτσι όπως τη βιώνουµε καθηµερινά σήµερα, έχουµε
ακόµα µεγαλύτερη ευθύνη να µπορέσουµε να στηρίξουµε την
αντικειµενική ενηµέρωση των πολιτών, αλλά και να µπορέσουµε
να διευκολύνουµε ουσιαστικά την πλήρη ενηµέρωση ιδιαίτερα
σε µια περίοδο που την έχουµε ακόµα περισσότερο ανάγκη.
Αυτό, δηλαδή, που έχουµε ανάγκη είναι µια δίκαιη και αντικειµενική ενηµέρωση που να ανταποκρίνεται στις σηµερινές προκλήσεις.
Ασφαλώς και ο περιφερειακός Τύπος αναγνωρίζεται από
όλους µας. Αναγνωρίζεται από την ίδια την πολιτεία ως ένας
πάρα πολύ σηµαντικός παράγοντας για την ανάδειξη θεµάτων
της καθηµερινότητας, για προβλήµατα που υπάρχουν και δηµιουργούνται καθηµερινά, ειδικά στην περιφέρεια, για την οποία
όλοι συζητούµε και την οποία όλοι θέλουµε να στηρίξουµε ακόµα
και µε δικές µας πρωτοβουλίες.
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Μέχρι σήµερα, υπήρχαν πάρα πολλές στρεβλώσεις και πάρα
πολλά προβλήµατα τα οποία έχουν αναδειχθεί, αλλά και ενταθεί
τους τελευταίους µήνες, όπως και εσείς αναφέρετε, από νόµους
που δεν εξυπηρέτησαν –και αυτό είναι αλήθεια- σε µεγάλο ποσοστό τον περιφερειακό τύπο, όπως αυτό εκφράζεται σε εµάς
στις συναντήσεις που έχουµε µε τις ενώσεις του περιφερειακού
Τύπου.
Έχει να κάνει, λοιπόν, µε τον προηγούµενο νόµο, το νόµο Ρουσόπουλου, για τον οποίο σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό έχουµε
ήδη µια πρώτη προεργασία η οποία έχει γίνει από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είναι εδώ και ο συνάδελφος κ. Πεταλωτής. Όµως την επαναφέρουµε µε έναν και
συγκεκριµένο στόχο, ο οποίος είναι το αµέσως επόµενο διάστηµα –και αυτό δεν πρόκειται να είναι πάνω από ένα µήνα από
τώρα- να µπορέσουµε να έχουµε καταθέσει όλες αυτές τις τροποποιήσεις τις οποίες χρειάζεται για να ανταποκριθούµε στη σηµερινή πραγµατικότητα. Αυτό ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες που αναλάβαµε και ως νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο. Αυτό το οποίο θέσαµε σαν προτεραιότητα ήταν ο περιφερειακός τύπος να έχει τη στήριξη, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον
το δικό µας, το οποίο στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα το δείτε
και έµπρακτα.
Και δεν θέλω να σας πω µόνο ότι θα καταθέσουµε ένα νόµο ή
οτιδήποτε τέτοιο, αλλά ότι έχουµε ήδη προχωρήσεις σε συναντήσεις –οι οποίες είναι ώριµες- µε όλες τις ενώσεις του περιφερειακού Τύπου και ότι είµαστε σε ανοιχτό διάλογο. Μάλιστα, το
επόµενο διάστηµα θα είµαστε σε θέση να το παρουσιάσουµε και
στις ενώσεις, αλλά και σε δηµόσια διαβούλευση, αλλά φυσικά να
το συζητήσουµε και εδώ στο Κοινοβούλιο.
Επίσης, όµως, θα ήθελα να τονίσω ότι υπήρχαν και συγκεκριµένα ζητήµατα τα οποία πρέπει να συζητήσουµε σήµερα και µε
ειλικρίνεια.
Για παράδειγµα αυτό που λέτε για οικονοµική επιχορήγηση.
Σαν οικονοµική επιχορήγηση, σαν καθαρή οικονοµική επιχορήγηση προς τον Τύπο, δεν συναντάται πουθενά. Μέχρι σήµερα
υπήρχε, µε κάποιους άλλους τρόπους και κυρίως µέσω της διαφήµισης, η συντήρησή αυτή, η οποία όµως µέσα στη δύσκολη
οικονοµική κατάσταση της χώρας κι αυτήν την οικονοµική δυσπραγία αναθεωρείται συνολικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μόνο να σας αναφέρω ότι υπήρξαν µειώσεις και εξοικονοµήσεις τεράστιες από τις διανοµές που γίνονταν µέχρι σήµερα του
Τύπου, όχι µόνο µε τον κλασικό ταχυδροµικό τρόπο, αλλά κυρίαρχα γινόταν µέσω των αεροπορικών διακινήσεων των εντύπων. Από εκεί, λοιπόν, υπήρξε µία τεράστια εξοικονόµηση και
έχουµε ξεκινήσει εξαρχής µία κατάσταση και µία συζήτηση κι ένα
διάλογο, να ξαναθέσουµε εδώ πρώτα απ’ όλα το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο έχει να κάνει όχι µόνο µε την υπεράσπιση και τη
στήριξη της ακεραιότητας του περιφερειακού Τύπου, αλλά έχει
να κάνει και µε τη συνείδησή µας, απέναντι στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον
έλεγχο, και να σταµατήσουν όλες αυτές οι πρακτικές που µέχρι
σήµερα είχαµε, να δίνονται -χωρίς κριτήρια αλλά κυρίως χωρίς
έλεγχο και χωρίς καµµία αναφορά- χρήµατα, έτσι όπως µέχρι σήµερα γνωρίζαµε. Και, δυστυχώς, τέτοιες καταστάσεις µας έφεραν στην κατάσταση που σήµερα βιώνουµε.
Θα πω κι ένα ακόµα και κλείνω µε αυτό. Το 2009, πριν τις εκλογές κιόλας, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε γυρίσει, είχε επιστρέψει
πίσω πολλαπλά αιτήµατα επιχορηγήσεων, αν θέλετε, ή διαταγές
επιχορηγήσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Επικρατείας κ. Άγγελο Τόλκα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω να τηρούµε το χρόνο του Κανονισµού, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις.
Η κ. Μαρία Μίχου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τον Υπουργό και είναι σηµαντικό
που αναγνωρίζει τη µεγάλη σηµασία που παίζει ο περιφερειακός
Τύπος κι έχει τη διάθεση να συµβάλει στην άρση των στρε-
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βλώσεων. Μία στρέβλωση από µόνη της βέβαια είναι η
συγκέντρωση του πληθυσµού στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα,
περίπου το 60% στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό από
µόνο του δηµιουργεί στρεβλώσεις.
Θέλω όµως να επισηµάνω ακόµα κάποια θέµατα και θα ήθελα
τις απαντήσεις του Υπουργού.
Αν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση
αυτών των αλλαγών. Γνωρίζω ότι έχει συσταθεί από το Μάιο µία
ειδική επιτροπή στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, που
επεξεργάζεται το συγκεκριµένο θέµα. Άρα, δηλαδή, οι αλλαγές
που θα επέλθουν ποιο χρονοδιάγραµµα θα έχουν;
Αν θα υπάρξουν κυρώσεις στη µη τήρηση της ρύθµισης όσον
αφορά την καταβολή του 30% στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης κι εννοώ την επιχορήγηση. Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι
στην κρατική διαφήµιση. Κι αυτά τα ποσοστά δεν τηρήθηκαν
ποτέ απ’ όσο γνωρίζετε. Αν, λοιπόν, έχετε την πρόθεση να
τιµωρήσετε ή να εξορθολογήσετε αυτήν την αδικία που έχει
παρατηρηθεί από το 1995, σαφώς µε κανόνες. Ο ν.3548/07 η
αλήθεια είναι ότι έβαζε κανόνες και σε σηµαντικό βαθµό ήταν
σωστοί αλλά δεν τηρήθηκαν.
Ένα σηµαντικό επίσης ποσοστό από τις κρατικές διαφηµίσεις
πηγαίνει σε διαφηµιστικές εταιρείες και µάλιστα είναι αρκετά
υψηλό. Κυµαίνεται από 20% έως 50%. Είναι ένα ποσοστό που
µειώνει αυτές τις αποδοχές τα περιφερειακά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης. Αυτό προτίθεστε να το σταµατήσετε, δηλαδή να
µην υπάρχει αυτός ο ενδιάµεσος φορέας; Κατά την άποψή µου
δεν έχει λόγο να υπάρχει.
Επίσης η κρατική διαφήµιση χορηγούνταν και κατανέµονταν
µε µία έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2007 και πιστεύω ότι σήµερα
χρειάζεται αναθεώρηση και µία νέα έρευνα γι’ αυτήν την κατανοµή.
Ένα άλλο θέµα που αντιµετωπίζουν τα περιφερειακά µέσα
ενηµέρωσης είναι ότι η καταβολή των χρηµάτων και του ΦΠΑ
γίνεται περίπου µετά από ένα χρόνο. Η καταβολή στο δηµόσιο
όµως, από την πλευρά τους, γίνεται τον αµέσως επόµενο µήνα.
Άρα, λοιπόν, εδώ ή θα πρέπει να καταβάλλεται άµεσα και η
κρατική διαφήµιση ή θα πρέπει να αναζητείται η καταβολή του
ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωµής του τιµολογίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, υπάρχουν κριτήρια τα οποία διαφοροποιούν
ακόµα και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης περιφερειακά, που
φαίνονται ότι είναι ίδια. Για παράδειγµα τα ραδιόφωνα ενηµέρωσης µε τα ραδιόφωνα ψυχαγωγίας.
Στα ραδιόφωνα ενηµέρωσης όλοι αναγνωρίζουµε ότι χρειάζεται, φυσικά, το διπλάσιο προσωπικό, ενώ τα ραδιόφωνα ψυχαγωγίας µπορούν να λειτουργήσουν και µε το ένα τρίτο του
προσωπικού. Σε αυτήν την περίπτωση προτίθεστε να βάλετε διαφορετικά κριτήρια στο νέο νόµο;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ερωτώσα Βουλευτή κ. Μαρία Μίχου.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό Επικρατείας κ. Άγγελο Τόλκα να
λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ (Υφυπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Η συνάδελφος έθεσε µια σειρά ερωτήσεων. Κατ’ αρχάς, ρώτησε αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα για τις αλλαγές. Όπως
σας είπα και στην πρωτολογία µου, έχει υπάρξει µια πρώτη επεξεργασία από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, η οποία σε
πολύ µεγάλο βαθµό είναι αυτή που κιόλας ακολουθούµε. Από
εκεί και πέρα υπάρχουν οι απαραίτητες επικαιροποιήσεις βάσει
όλων των ζητηµάτων ή προβληµάτων που µας έχουν τεθεί τελευταία. Άρα µέσα στο επόµενο δίµηνο πιστεύω ότι θα συζητάµε και
τις αλλαγές του νόµου εδώ στη Βουλή.
Αναφερθήκατε στο 30% για τις κρατικές διαφηµίσεις στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. Όλα αυτά τα συζητούµε και µε
τις ενώσεις. Είναι ζητήµατα που έχουν τεθεί. Είναι ζητήµατα που
φροντίζουµε να τα αντιµετωπίσουµε και θα είναι και µέσα στις
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καινούργιες προσπάθειές µας.
Ωστόσο, εδώ οφείλω να σας πω ότι και η ίδια η αγορά των
µέσων ενηµέρωσης και του έντυπου Τύπου δέχεται µια πολύ µεγάλη κρίση, η οποία σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό οφείλεται, πρώτα
απ’ όλα, σαφώς στην οικονοµική δυσπραγία, αλλά και στο γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός Τύπος έχει εισβάλει ουσιαστικά σε αυτόν
το χώρο και είναι κάτι πρωτόγνωρο και καινούργιο στο οποίο και
οι ίδιοι προσπαθούν να ανταποκριθούν.
Άρα όλες οι προσπάθειές µας για τη στήριξη και όλες οι προσπάθειές µας για την καταβολή κάποιου ποσού ή ποσοστού επί
των διαφηµίσεων σαφώς και είναι στα θέµατα τα οποία ανοίγουµε και συζητάµε µε τις ενώσεις.
Όσον αφορά την παρεµβολή για τις διαφηµιστικές εταιρείες,
όπως σωστά αναφέρετε, η παρεµβολή αυτών των διαφηµιστικών
γραφείων, κατ’ αρχάς, απαγορεύεται. Όµως, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιες διατάξεις ή κάποια παραθυράκια προηγούµενων νόµων τα οποία χρησιµοποιούν -για παράδειγµα,
επικαλούνται µια συγκεκριµένη εξαίρεση του νόµου του 2003αυτές τις συγκεκριµένες εξαιρέσεις, αλλά και τις παρεµβάσεις.
Επίσης, όλα αυτά τα έχουµε ανοίξει στη νέα προσπάθεια που γίνεται και στις συζητήσεις που κάνουµε για τις επόµενες νοµοθετικές µας αλλαγές.
Όσον αφορά την έρευνα του 2007 και την κατανοµή, βάσει
αυτής της έρευνας, και εκεί αναζητούµε τη λύση, αλλά αν δεν
µπορεί να γίνει αναθεώρηση λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν
και των συγκεκριµένων οικονοµικών στοιχείων, πάντως θα γίνει
οπωσδήποτε µια επικαιροποίηση της λίστας, βάσει και όλων των
προηγούµενων προβλέψεων, τις οποίες σας ανέφερα και τις
οποίες θα κάνουµε. Να δούµε και αν θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε και από τέτοια µοντέλα, για να µπορεί να γίνει ακόµη πιο
εύκολη, πιο πρακτική και αποδοτική η συνεργασία µας.
Ρωτήσατε, επίσης, για το θέµα της καταβολής του ΦΠΑ. Πράγµατι, είναι ένα θέµα σηµαντικό, το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές και έχει ταλαιπωρήσει τον περιφερειακό Τύπο, ειδικά
µε τις προκηρύξεις που γίνονται και αργούν πάρα πολύ να διαταχθούν τα χρήµατα και κυρίως για το ΦΠΑ. Για όλα αυτά έχουµε
κάνει ήδη µια πρώτη συνεννόηση µε τις ενώσεις. Προσπαθούµε
και µε το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και µε την ΚΕΔΚΕ, µε την
οποία οφείλουν να έχουν και οι ίδιοι µια πρώτη επαφή και µια
πρώτη ενηµέρωση, να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα, τα οποία υπάρχουν µε το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο
που έχουµε σήµερα.
Τέλος, σχετικά µε τα κριτήρια που διαφοροποιούν τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης, το νέο θεσµικό πλαίσιο, κυρία Μίχου,
θα περιλαµβάνει τις µεθόδους και τις πρακτικές, για να στηρίξουµε και πάλι τα µέσα ενηµέρωσης, ώστε να µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε σε όλες αυτές τις πολλές και διάσπαρτες κατηγορίες, που υπάρχουν, για να µπορέσουµε και εµείς ως πολιτεία
να σταθούµε δίπλα τους.
Όµως, µέσα σε αυτό το πλαίσιο και µέσα στις ανάγκες που
υπάρχουν σήµερα, όλοι οφείλουµε να καταλάβουµε ότι η αγορά
έχει αλλάξει, ότι οι µικρές, διάσπαρτες προσπάθειες έχουν άλλον
τρόπο αντιµετώπισης. Θα πρέπει να δούµε και µεγαλύτερα σχήµατα ακόµη. Θα πρέπει να δούµε και τον τρόπο ενίσχυσης µιας
άλλης επόµενης κατάστασης, η οποία έχει να κάνει πολύ και µε
την ψηφιακή εποχή και µε τα νέα µέσα ενηµέρωσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Επικρατείας κ. Άγγελο Τόλκα.
Συζητούµε τώρα τη δεύτερη µε αριθµό 1248/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενηµέρωση των πολιτών για
τις µεταµοσχεύσεις.
Στην ερωτώσα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενα
Ράπτη θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Παρακαλώ, κυρία Ράπτη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα
ψηφίστηκε ο νόµος για τη δωρεά οργάνων και τις µεταµοσχεύ-
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σεις µε ρυθµίσεις πραγµατικά σηµαντικές που συµβάλλουν όχι
µόνο στην ασφάλεια και στην ποιότητα των διαδικασιών αλλά παράλληλα και στην αύξηση του αριθµού των δωρητών.
Ωστόσο, παρ’ όλο που κατά τη διαδικασία της ψήφισης του
νόµου συµφωνήσαµε όλοι πως, για να µπορέσουν αυτές οι διατάξεις να έχουν ουσία και να γνωστοποιηθούν στους πολίτες, θα
πρέπει να γίνει µια πολύ σηµαντική εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Δεσµευθήκατε, µάλιστα, ότι θα
προχωρήσετε άµεσα σε αυτή.
Πρόσφατα, σε επίκαιρη ερώτηση που σας κατέθεσα, µε πληροφορήσατε ότι πέρα από τον ΕΟΜ, τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, που έχει και την ευθύνη υλοποίησης ενός προγράµµατος, έχετε αναθέσει αρµοδιότητες και στο ΚΕΕΛΠΝΟ
προκειµένου να δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση. Παραµένει, ωστόσο, ασαφής η αποτελεσµατικότητα, η έκταση και το
είδος των αρµοδιοτήτων του κέντρου στην εκτέλεση του έργου
του ΕΟΜ, εάν δηλαδή θα αναλάβει εκπαιδευτικές ή και επικοινωνιακές δράσεις, συµπληρώνοντας ή υποκαθιστώντας τον
ΕΟΜ, µερικώς ή και πλήρως σε αυτοτελείς ενότητες, µε συµµετοχή στη χάραξη και τις αποφάσεις της στρατηγικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας, µε ειδικό έργο στο επιστηµονικό του πεδίο
ή µε απλό συµβουλευτικό ρόλο.
Γνωρίζοντας, βεβαίως, ότι η επιτυχία του εγχειρήµατος ενηµέρωσης της κοινωνίας σε ένα τόσο κρίσιµο θέµα κρίνεται από
την ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων υλοποίησης, αλλά και
από τον καλό συντονισµό των δυνάµεών τους, θα ήθελα να σας
ρωτήσω ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος και ποιες οι αρµοδιότητες
του ΚΕΕΛΠΝΟ στο νέο οργανωτικό σχήµα το οποίο θα διαχειριστεί την καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη δωρεά οργάνων και τις µεταµοσχεύσεις. Επιπλέον, θα
ήθελα να µου πείτε εάν έχουν οριστικοποιηθεί συνολικά οι δράσεις ενηµέρωσης, ποιες είναι, ποιοι έχουν επιφορτισθεί µε την
ευθύνη υλοποίησής τους και το χρονοδιάγραµµα του παραπάνω
σχεδιασµού.
Πιστεύω πως συµφωνούµε όλοι ότι, εάν δεν κοινοποιήσουµε
σωστά τις διατάξεις του νόµου µε ευκρίνεια και καθαρότητα, εάν
δεν δηµιουργήσουµε µία ειδική και υπεύθυνη ενηµέρωση, δεν θα
µπορέσουν οι διατάξεις να έχουν το ουσιαστικό αποτέλεσµα, που
χρειάζεται, για να γίνουν γνωστές στους πολίτες, να υιοθετηθούν
και έτσι να έχουµε αύξηση των µοσχευµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ερωτώσα Βουλευτή κ. Έλενα Ράπτη.
Παρακαλώ τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο να λάβει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστε, κυρία συνάδελφε το εξής: Αυτό το θέµα των µεταµοσχεύσεων, όπως και το θέµα της εξαφάνισης της λίστας του
ΟΚΑΝΑ, της «λίστας της ντροπής», πέραν του νόµου που ψηφίσαµε -και σας ευχαριστώ που το θυµίζετε- το έχω αναλάβει προσωπικά. Είναι δύο θέµατα που έχω αναλάβει προσωπικά και έχω
δεθεί µε αυτά και θέλω να έχω την τύχη, µετά από τη δουλειά
µου ή κατά τη διάρκεια της δουλειάς µου, να έχω και αποτελέσµατα.
Αύριο υπάρχει µία επίκαιρη επερώτηση από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα για πολλά θέµατα, µεταξύ των οποίων και τα ναρκωτικά.
Θα αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να δώσω ενηµέρωση αυριανή για όσα σας έχω πει πριν από περίπου δέκα µέρες για το
πρόγραµµα του ΟΚΑΝΑ. Μιλώ για τα νοσοκοµεία που µπαίνουν
αύριο το πρωί σε όλη την Ελλάδα, έτσι;
Σήµερα θα ασχοληθώ µε το ερώτηµά σας αποκλειστικά και
στην πρωτολογία και στη δευτερολογία µου. Ξαναλέω ότι έχω
ταυτιστεί προσωπικά µε το θέµα. Η αποτυχία του θέµατος θα
είναι προσωπική µου αποτυχία, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για έναν
Υπουργό.
Κυρία συνάδελφε, θέλω να συµφωνήσω από την αρχή ότι
υπάρχει µία δυσκολία στην επίσηµη και συγκροτηµένη ανάπτυξη
του προγράµµατος επικοινωνίας. Το ΚΕΕΛΠΝΟ µάς βοηθάει στα
θέµατα αυτά. Έχει ήδη κάνει µια ποιοτική έρευνα, κάνει και µία
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δεύτερη για να καταλάβουµε πώς ακριβώς θα απευθυνόµαστε
στον πολίτη, τι είναι αυτό που τον απασχολεί για να µπορούµε
να του µιλάµε και να µας ακούει.
Έχω υπογράψει τη σχετική κανονιστική πράξη για τον ενάµιση
χρόνο επικοινωνίας του Υπουργείου, των πολιτικών κοµµάτων,
των πολιτικών νεολαιών, των δοµών του ελληνικού κράτους,
όπως είναι ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων και το ΚΕΕΛΠΝΟ, µε τον κόσµο. Επειδή υπάρχει ένα πρόβληµα χρηµάτων
αυτή τη στιγµή, έχω αφήσει την ανάθεση της σχετικής δράσης
να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Όµως, δεν έχω καθίσει αυτό τον
καιρό µε σταυρωµένα τα χέρια και έχω ήδη κάποια αποτελέσµατα.
Δεν θα σας αναφέρω µόνο τις προσωπικές µου οµιλίες εδώ
και εκεί στη χώρα, αλλά και τις δηµόσιες εµφανίσεις µου διά των
ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Θα σας επισηµάνω την προσπάθεια που έκανα για συµβολικούς λόγους και µέσα στο
Υπουργικό Συµβούλιο και στους δηµοσιογράφους των Αθηνών,
που καλύπτουν τη Βουλή και στους δηµοσιογράφους που καλύπτουν το Υπουργείο Υγείας και στους δηµοσιογράφους της Θεσσαλονίκης.
Ως αποτέλεσµα όλων αυτών των κινήσεων, είχαµε µία συγκεκριµένη αύξηση αυτό τον καιρό και των δωρητών οργάνων σώµατος –θα σας δώσω στοιχεία στη δευτερολογία µου- αλλά και
των δωρεών από τις οικογένειες ανθρώπων που έφυγαν από τη
ζωή.
Πέρα από αυτά, έχω κάνει και δύο κινήσεις, οι οποίες έχουν
αποδώσει πάρα πολλά, προς την Εκκλησία, γνωρίζοντας ότι το
µεγαλύτερο και το σηµαντικότερο µέρος για να πειστούν οι οικογένειες ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και ότι µπορούν άφοβα να
δωρίσουν τα όργανα του σώµατος των εκλιπόντων συγγενών
τους, το έχουν οι γιατροί, οι συντονιστές, το προσωπικό του νοσοκοµείου και συνοδευτικά η Εκκλησία µε τα µηνύµατά της.
Επισκέφθηκα τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Ιερώνυµο. Με κάλεσε στις 13 Οκτωβρίου στη
Διαρκή Ιερά Σύνοδο και θα πάω. Η Εκκλησία είναι µπροστάρης
σ’ αυτή την προσπάθεια. Σε όλες τις χώρες άλλωστε, όπου έχουν
πραγµατικά ανταποκριθεί σ’ αυτό το µεγάλο θέµα κοινωνικής αλληλεγγύης, η Εκκλησία τούς έχει βοηθήσει. Και αναφέροµαι και
στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους. Επισκέφθηκα τον Παναγιώτατο Θεσσαλονίκης Άνθιµο. Με κάλεσε –και θα πάω και
εκεί- να µιλήσω στους ιερείς της Μητροπόλεώς του, για να τους
βοηθήσω να αντιληφθούν ποιο είναι το πρόβληµα και ποιες είναι
οι λύσεις του.
Έχω υπερβεί το χρόνο µου. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία
µου, όπου θα καταθέσω και έγγραφα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ.
Η κ. Ελένα Ράπτη έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ: Θα ξεκινήσω µε τα τελευταία σας σχόλια σε
ό,τι αφορά τις έρευνες που έχει δροµολογήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Έχω στη διάθεσή µου τρεις έρευνες κοινού, που πραγµατοποίησε η κοινωνική οργάνωση «Αγάπη» υπό την επιστηµονική επίβλεψη της εταιρείας δηµοσκοπήσεων «ALCO» και τις οποίες θα
σας καταθέσω. Θεωρώ ότι είναι χρήσιµες προς την κατεύθυνση
που κινείστε.
Μέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι πράγµατι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πολύ σηµαντικός, διότι αρκετοί
πολίτες απευθύνονται στον πνευµατικό τους προκειµένου να
τους καθοδηγήσει αν θα πρέπει να γίνουν ή όχι δωρητές. Άρα
είναι πολύ σηµαντική η πρωτοβουλία σας να βρεθείτε κοντά στην
Εκκλησία. Χρειάζεται να προσπαθήσει και αυτή µε τη σειρά της
να ενηµερωθεί σωστά από ειδικούς επιστήµονες –κυρίως από
γιατρούς- για να µπορέσει να ενηµερώσει τους πιστούς.
Μην ξεχνάτε ότι ο ΕΟΜ αυτήν τη στιγµή δεν µπορεί να ανταποκριθεί από µόνος του στο ρόλο της ενηµέρωσης λόγω της
υποστελέχωσής του. Αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να κοιτάξουµε. Παράλληλα, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δικές του αρµοδιότητες
και δεν θα πρέπει να µπουν στο περιθώριο.
Πρόσφατα σας είχα καταθέσει και ένα υπόµνηµα µε συγκεκριµένες προτάσεις. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω αν πρόκειται
να οργανώσετε ενηµερωτικές οµιλίες σε σχολεία σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Υγείας, µε ειδικούς επιστήµονες. Προβλέπεται
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στα σχολεία –ειδικά στα γυµνάσια και στα λύκεια- µία πολιτιστική
ενηµερωτική εκδήλωση. Νοµίζω ότι θα µπορούσε µία το χρόνο
να αφορά στη δωρεά οργάνων και στις µεταµοσχεύσεις. Δεν
χρειάζεται πάνω από δύο σχολικές ώρες µε ειδικούς επιστήµονες, ένα γιατρό, έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, έναν εκπρόσωπο της πολιτείας ή έναν δικηγόρο που θα µπορέσει να
αναπτύξει το νοµοθετικό πλαίσιο. Χρήσιµο είναι και κάποιο ενηµερωτικό βίντεο που θα µπορέσει να περάσει καλύτερα τα µηνύµατα στους µαθητές.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι εάν προγραµµατίζετε δηµόσιες εκδηλώσεις, ανοιχτές στο κοινό, µε πάνελ ειδικών επιστηµόνων σε
όλες τις µεγάλες πόλεις, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση ή µε εθελοντικούς φορείς ή ακόµα περισσότερο και µε τους
Βουλευτές. Νωρίτερα αναφερθήκατε στη δική σας πρωτοβουλία,
όπου συµµετέχετε σε κάποιες εκποµπές, σε κάποια δελτία ειδήσεων και ενηµερώνετε για τη δωρεά. Γιατί όχι, κύριε Υπουργέ,
και οι Βουλευτές της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων;
Επίσης, εάν θα µπορούσε να υπάρξει ενηµέρωση από υπεύθυνα stands σε κεντρικά σηµεία των πόλεων, µε τη συµµετοχή
λίγων εθελοντών, οι οποίοι θα έχουν ενηµέρωση, επαρκείς γνώσεις γύρω από το θέµα, ώστε να ενηµερώνουν τους πολίτες. Τα
υπαίθρια stands θα µπορούσαν να τοποθετηθούν σε πλατείες,
στο πανεπιστήµιο, σε λαϊκές αγορές, σε φεστιβάλ, όπου υπάρχει
κόσµος.
Επίσης, αν θα µπορούσατε να διοργανώσετε µεγάλες εκδηλώσεις και συναυλίες µε αντικείµενο την προβολή του θέµατος και
βεβαίως, µε διανοµή έντυπου υλικού και µε καλλιτέχνες οι οποίοι
είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων και µπορούν να αποτελέσουν
πρότυπα.
Εάν θα πραγµατοποιηθούν τηλεοπτικά spots µε πρόσωπα που
έχουν δηµοφιλία από το χώρο του αθλητισµού, από το χώρο των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, από την επιστηµονική κοινότητα.
Εάν, τέλος, θα προχωρήσετε στη δηµιουργία µιας κινητής µονάδας ενηµέρωσης, ενός λεωφορείου, που θα επισκέπτεται, θα
περιοδεύσει αν θέλετε σε όλη την Ελλάδα, θα επισκεφτεί όλες
τις πόλεις και θα µπορέσει να ενηµερώσει τους πολίτες.
Αναφερθήκατε νωρίτερα στη δράση των πολιτικών νεολαίων.
Γιατί όχι µία κοινή δράση, µε σύνθηµα ότι στο θέµα της δωρεάς
οργάνων είµαστε όλοι µαζί. Τέλος, αν θα υιοθετήσετε την πρόταση του κ. Γάκη, Αντιπροέδρου του ΕΟΜ, ο οποίος είχε προτείνει να καλέσουµε συντονιστές από την Ισπανία, ώστε να ενηµερωθούν οι συντονιστές µας εδώ στην Ελλάδα, να εκπαιδευτούν κατάλληλα, για να µπορέσουµε να έχουµε τα επιθυµητά
αποτελέσµατα που θέλουµε στην αύξηση των δωρητών οργάνων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Ράπτη.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι έχουµε συζητήσει τρεις ερωτήσεις σε
µία ώρα. Αν δεν σεβαστούµε το χρόνο οι ερωτώντες Βουλευτές
και οι Υπουργοί που απαντούν, θα έχουµε µείζον θέµα για τους
άλλους συναδέλφους και για τη διαδικασία.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, µε το προσωπικό του ΕΟΜ έχετε
δίκιο. Έκανα µία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποιος
θέλει να πάει από το Υπουργείο και από τους φορείς που εποπτεύουν στον ΕΟΜ που έχει επτά άτοµα για όλο το εικοσιτετράωρο! Προσέξτε, η φοβερή ελληνική διοίκηση! Και µετά µου λένε
το άλφα, το βήτα, το γάµα. Ένας µόνο πήγε.
Με τη λογική των κρατικών υπαλλήλων, η οποία είναι µια πολιτική που θα αναπτύξει η Κυβέρνηση αυτή τις επόµενες εβδοµάδες, ο ΕΟΜ θα στελεχωθεί από το προσωπικό που υπάρχει
σήµερα στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση. Με τις διαδικασίες της
εθελούσιας στελέχωσής του δεν βγάλαµε άκρη. Δεν πάει κανείς
σε ένα νοµικό πρόσωπο που το χρειαζόµαστε τόσο πολύ για να
κάνουµε τη δουλειά µας.
Κυρία συνάδελφε, ναι σε όλες τις προτάσεις που είπατε. Όλες
συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης µας. Με το λεωφορείο δεν ξέρω αν έχουν χρήµατα.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Θα µπορούσε να γίνει από κάποιο χορηγό
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µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σ’ αυτή τη διαδικασία δεν
επιτρέπεται ο διάλογος. Θα ολοκληρώσουµε στα τρία λεπτά. Δεν
πρόκειται να δώσω το λόγο παραπάνω, σας το λέω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν βρεθεί χορηγία, ναι. Όλα τα άλλα όµως, ναι,
γιατί δεν έχουν κόστος και έχουν αποδοτικότητα.
Το πιο σοβαρό µέσο κατάλαβα -µου το έλεγαν ο Ισπανός και ο
Πορτογάλος συνάδελφος σε συµβούλιο Υπουργών- είναι να
βγαίνεις να λες στον κόσµο να µην φοβάται, ότι οι γιατροί δεν θα
του κάνουν κακό, όπως λόγου χάριν πίστευαν οι Έλληνες ότι οι
γιατροί έκλεβαν τα όργανα των συγγενών προσώπων.
Οι γιατροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γιατροί επτά
κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Γάκης στη
Θεσσαλονίκη, ο κ. Γούµερος, ο κ. Καραβίας στην Πάτρα, ο κ. Σωτήρχος στο Λαϊκό και οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους στα άλλα
νοσοκοµεία της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τους κατονοµάζω για να µάθει ο Έλληνας πολίτης ότι τους
ξέρουµε και είναι όλοι τους εξαιρετικής ποιότητας γιατροί και
εξαιρετικοί άνθρωποι, έντιµοι άνθρωποι και σοβαροί. Οι µονάδες
τους στέλνουν σε κάθε νοσοκοµείο που γίνεται λήψη οργάνων
άνθρωπό τους, γιατρό δηλαδή, για να επιστατεί. Δεν υπάρχει
πεδίο για κλοπή οργάνων σώµατος. Αυτά είναι παραµύθια της
Χαλιµάς, αυτά είναι ψέµατα, που κάποιοι διακινούν, για να κάνουν τηλεοπτικό παιχνίδι. Είναι ψέµατα.
Άρα ο Έλληνας πολίτης πρέπει να ξέρει ότι είναι πάρα πολύ
γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι, όµως το έργο τους πρέπει, επίσης,
να γίνεται γνωστό.
Κυρία συνάδελφε, δεν υπάρχει µεταµόσχευση που να έγινε και
να µην την ενίσχυσα µε δηµόσιο λόγο. Θέλω να σας πω ότι χθες
το βράδυ στο νοσοκοµείο της Καβάλας, χάρη στην εξαιρετική
δουλειά µίας συντονίστριας γιατρού εκεί, της κ. Νάγκη, έγινε µεταµόσχευση µε τη σύµφωνη γνώµη οικογένειας από ένα παιδί
δεκαεννέα χρονών που έφυγε από τη ζωή λόγω τροχαίου και µια
σειρά από όργανά του δωρίθηκαν. Ήταν ένα πολύ υγιές άτοµο
που έφυγε από κοντά µας. Τα όργανά του δίνουν ζωή σε άλλους
ανθρώπους σε νοσοκοµεία της χώρας.
Λέω και από το Βήµα της Βουλής να µην φοβάται κανένας.
Όλα αυτά τα οποία έχουν διακινηθεί είναι ψέµατα. Υπάρχουν
έντιµες διαδικασίες που αφορούν λήπτες µε σειρά κατάστασης
που δεν παραβιάζεται για άλλους λόγους και µπορούµε να συνεχίσουµε αυτήν την προσπάθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου δέκα δευτερόλεπτα. Μην είστε αυστηρή µαζί µου σ’ αυτό το θέµα. Όταν πολιτικολογούµε να είστε
αυστηρή, όµως αυτό είναι θέµα ζωής και θανάτου.
Πραγµατικά η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να
συµβάλει. Τώρα µάλιστα που έχουµε συνεδρίαση, το πρώτο θέµα
που θα αναφέρω στην εισήγησή µου θα είναι αυτό, να πάρουν
και οι συνάδελφοι το λόγο απ’ όλα τα πολιτικά κόµµατα σε εκδηλώσεις, που εµείς θα οργανώσουµε σ’ όλη τη χώρα, χωρίς εµένα.
Δεν το κάνω αυτό για µένα, δεν το έχω ανάγκη. Οι άλλοι συνάδελφοι όλων των κοµµάτων και του δικού µας να πουν µια καλή
κουβέντα γιατί, κυρία συνάδελφε, φτάσαµε να είµαστε τελευταίοι
στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη µε ψευδή στοιχεία για το 2010.
Λέγαµε ότι έχουµε ποσοστό έξι κόµµα κάτι µεταµοσχεύσεις ανά
ένα εκατοµµύριο, όταν οι Ισπανοί έχουν ποσοστό 34 και οι Πορτογάλοι 31. Όχι. Τέσσερα κόµµα ένα ήταν το ποσοστό µας το
2010. Κακώς µίλησαν για έξι κόµµα κάτι. Αυτό ήταν το ποσοστό
του 2009 και ο συνάδελφος κ. Σαλµάς το ανέδειξε αυτό σε µία
δηµόσια συζήτηση.
Θα καταθέσω τα στατιστικά στοιχεία. Να ξέρετε ότι φέτος,
έχοντας 33% αύξηση από πέρσι, έχουµε φτάσει στο 4,9 από το
4,1 που ήταν πέρσι και φιλοδοξώ να κλείσουµε στο 7. Θα είναι
ένας θρίαµβος και αυτό θα σηµάνει ότι το 2010 θα πάµε στους
δέκα δωρητές οργάνων σώµατος από τέσσερα που είχε φτάσει
το 2010 η αθλιότητά µας, γιατί εδώ δεν είναι θέµα οικονοµικό.
Εδώ είναι θέµα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου ασυγχώρητα η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελλάδα πήγε πίσω. Θα καταθέσω και αυτό το στοιχείο.
Δεύτερο στοιχείο: Μέσα σε λίγες εβδοµάδες τον τελευταίο
καιρό έχουµε πέντε χιλιάδες νέα µέλη-δωρητές οργάνων σώµατος και µόνο εκατόν µία αρνητικές δηλώσεις. Γιατί µέσα σε λίγες
εβδοµάδες έγινε αυτό; Διότι έγινε η συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι. Έγινε επιτέλους στην Ελλάδα η δηµόσια συζήτηση, όταν τα
περασµένα χρόνια αυξανόταν κατ’ έτος κατά δύο χιλιάδες ο
αριθµός των δωρητών οργάνων σώµατος.
Θα καταθέσω και τα δύο σχέδια -και µ’ αυτό ολοκληρώνω,
κυρία Πρόεδρε- και του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεως
και του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα οποία σας έχω ήδη µιλήσει- βάσει των
οποίων θα γίνει η πολιτική της επικοινωνίας, της συζήτησης του
θέµατος µε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως κι εγώ θα δώσω σ’ όλους
τους συναδέλφους τις έρευνες που εκπονεί το ΚΕΕΛΠΝΟ, να
µας δώσετε κι εσείς τις έρευνες που έχετε γιατί θα αποτελέσουν
συστατικό στοιχείο του φακέλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, ξεπεράσατε τα έξι λεπτά. Για τον πανδαµάτορα χρόνο λέµε τώρα. Πρέπει να σας πω όµως ότι το Προεδρείο δεν µπορεί να µην τηρήσει
πια τον Κανονισµό και να έχει αυτή την ανοχή. Προσπαθώ µε ευγένεια να σας παρακαλέσω κάθε φορά να τηρήσετε τον Κανονισµό, όµως είναι αδύνατο. Νοµίζω ότι η κοινοβουλευτική αλλά και
η ευρωκοινοβουλευτική εµπειρία δείχνουν ότι µπορούµε στα τρία
λεπτά να συνοψίσουµε και να πούµε αυτά που έχουµε να πούµε
επί της ουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του
Νοµού Λευκάδας κ. Σπυροπάνος Μαργέλης και ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού Χαλκιδικής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς
ζητούν ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1245/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση συλλόγου
σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Παφίλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Πεταλωτής.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο, για να παρουσιάσετε την
επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά µια προκλητική και άκρως
επικίνδυνη απόφαση µε αριθµό 424/2011 στις 2 Σεπτεµβρίου του
Πρωτοδικείου Λαµίας µε δικαστή την Πρωτοδίκη Σεµέλη Ορφανίδου. Τα αναφέρω για να υπάρχουν και να καταγράφονται. Με
την απόφαση αυτή απορρίπτεται η ίδρυση συλλόγου σπουδαστών των ΤΕΙ της Λαµίας.
Για ποιο λόγο και µε ποιο σκεπτικό; Ακούστε. Επειδή, µεταξύ
των άλλων, οι σκοποί του συλλόγου αντίκεινται στη νοµιµότητα
και θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και δεν συµπορεύονται
µε τα θεµέλια του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος. Ποιοι
είναι, λοιπόν, αυτοί οι σκοποί; Γράφει ο σύλλογος ότι: «Ο σύλλογος θα δίνει απάντηση στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης» και προηγούµενα αναφέρεται
ότι προωθεί την ειρήνη, τη φιλία, την αδελφοσύνη των λαών.
Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Ότι αυτή η απόφαση κηρύσσει
παράνοµη την αντιιµπεριαλιστική φιλειρηνική δράση, όλες τις
λαϊκές και νεολαιΐστικες κινητοποιήσεις, όλους τους αγώνες που
έγιναν κατά τη συµµετοχή της Ελλάδας στον πόλεµο κατά της
Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ.
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Πρόκειται για αντιδραστική, προκλητική και επικίνδυνη γιατί
προχωρεί και πιο πέρα. Λέει, δηλαδή, ότι µε βάση αυτή του τη
δράση µπορεί να διαταραχθούν οι φιλικές σχέσεις της Ελλάδας
µε τις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συνάψει Κυβερνήσεις και το Υπουργείο Εξωτερικών.
Και επεκτείνεται πιο προκλητικά ακόµα βάζοντας προθέσεις,
πιθανότητα να χρησιµοποιήσει ο σύλλογος παράνοµα και βία έµµεσα: καταστροφές και όλα τα υπόλοιπα.
Όσο εξωφρενική και αν φαίνεται -και πράγµατι θα µπορούσε
κάποιος να πει ότι είναι εξωφρενική- κατά τη γνώµη µας είναι
πολύ επικίνδυνη. Γιατί πρώτα απ’ όλα ποινικοποιεί την πολιτική
δράση και την απαγορεύει. Επικαλείται το άρθρο 141 του Ποινικού Κώδικα. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί µε την εξωτερική ή την
οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική είναι παράνοµος. Αυτό λέει
στην ουσία. Και θα ήταν γραφική αν δεν συνδεόταν µε µια σειρά
αποφάσεις που έχουν παρθεί, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια σωρηδόν θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της
Ευρώπης, όπου ποινικοποιείται η δράση κατά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η δράση κατά των πολέµων, ποινικοποιείται η κοµµουνιστική ιδεολογία.
Και εµείς θέλουµε την τοποθέτηση της Κυβέρνησης. Θέλουµε
να µάθουµε πώς τοποθετείται πάνω σ’ αυτό το θέµα πολιτικά.
Είναι σοβαρό και δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Δεύτερον, τι µέτρα θα πάρετε για γίνει σεβαστό το δικαίωµα
ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης των σπουδαστών της Λαµίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Παφίλη. Και ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου από πλευράς
σας.
Παρακαλώ τον Υπουργό, κ. Πεταλωτή, να λάβει το λόγο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι δικαίωµά σας φυσικά να σχολιάζετε
πολιτικά τις δικαστικές αποφάσεις εφόσον µάλιστα τίθενται και
πολιτικά ζητήµατα και κατά την άποψή σας και ιδεολογικά. Η
απόφαση όµως αυτή, που πραγµατικά αναζήτησα και µου έχει
έρθει έγγραφο από το Πρωτοδικείο Λαµίας δεν έχει καθαρογραφεί και δεν την έχω επίσηµα στα χέρια µου.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι µπορούµε ή δεν µπορούµε να αποστούµε από µία θέση που µας επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγµα.
Υπάρχουν διατάξεις του Συντάγµατος. Είναι το άρθρο 26 του Συντάγµατος που αναφέρεται και ρυθµίζει την αρχή διάκρισης των
λειτουργιών και των εξουσιών. Και όπως αντιλαµβάνεστε και ξέρουµε όλοι µας η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη λειτουργία, όπως
είναι και η εκτελεστική εξουσία και η νοµοθετική.
Συνεπώς δεν µπορούµε εµείς και ειδικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης -και αυτό είναι άκρως επιβεβληµένο και µάλιστα έχουν αναφερθεί και όλα τα κόµµατα επ’ αυτού- να παρεµβαίνει στην
ουσιαστική κρίση δικαστικών αποφάσεων.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι αντιµετώπισης µιας αντίρρησης που υπάρχει απ’ αυτούς που κατέθεσαν την αίτηση. Και
υπάρχουν νοµικά ένδικα µέσα. Όπως υπάρχει και η διαδικασία
ελέγχου από τον Άρειο Πάγο, αν θεωρείτε ότι η δικαστής που
εξέδωσε την απόφαση δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Όλα αυτά
όµως µπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Δεν αποφεύγουµε να τοποθετηθούµε αλλά επιβάλλεται να µην
τοποθετείται ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης επί της κρίσεως
µιας δικαστικής απόφασης.
Σε πολιτικό επίπεδο νοµίζω όµως ότι προεκτείνετε παραπάνω
απ’ ό,τι πρέπει τις συνέπειες µιας δικαστικής απόφασης. Σαφώς
και ζούµε σε µια δηµοκρατία που δεν ποινικοποιεί τις πολιτικές
απόψεις και τις ιδέες.
Σαφώς και ζούµε σε µία πολιτεία και σε δηµοκρατία όπου το
δικαίωµα του συνέρχεσθε είναι κατοχυρωµένο εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Και µε µία δικαστική απόφαση –µε όποια δικαστική
απόφαση, όπως θέλετε µπορείτε να την κρίνετε- δεν τίθεται εν
αµφιβόλω αυτό το δικαίωµα των σπουδαστών ή οποιουδήποτε
Έλληνα πολίτη.
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Στο πλαίσιο, λοιπόν, της αυστηρής διάκρισης των λειτουργιών
και των εξουσιών, έτσι όπως προβλέπει το Σύνταγµα της χώρας
µας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν µπορεί ούτε να κατακρίνει
ούτε να προβεί σε ενέργειες προκειµένου να τιµωρήσει ή να δηµιουργήσει συνέπειες στους δικαστές, οι οποίοι εκδίδουν όχι
αυτή, µία οποιαδήποτε απόφαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Πεταλωτή.
Παρακαλώ τον ερωτώντα Βουλευτή, κ. Αθανάσιο Παφίλη, να
λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν φανταζόµουν ποτέ ότι δεν θα
πάρει θέση σε ένα τέτοιο πολιτικό ζήτηµα η Κυβέρνηση –γιατί
αυτό είναι το θέµα- και θα οχυρωθεί πίσω από την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο ότι δεν παίρνει
θέση –για να µην πω ότι συγκαλύπτει, δεν θέλω να προχωρήσω
παραπέρα- για ένα τέτοιο τεράστιο πολιτικό θέµα, όπου θέτει
εκτός νόµου όποιον διαφωνεί µε τους πολέµους, µε την ιµπεριαλιστική πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω και ποιων άλλων. Είναι πραγµατικά
εκπληκτικό και µόνο συγκάλυψη -για να µην πω ότι προτρέπει να
έχουµε και τέτοιες αποφάσεις- µπορεί να θεωρηθεί από την
πλευρά της Κυβέρνησης.
Δεν µπορείτε πολιτικά να τοποθετηθείτε, όταν ποινικοποιείται
η πολιτική δράση, όταν απαγορεύεται ένας σύλλογος από µία
απόφαση µιας δικαστού, επειδή, λέει, θα παλέψει κατά των ιµπεριαλιστικών σχεδίων; Θεωρείται παράνοµη η πολιτική δράση;
Όλοι, δηλαδή, οι αγώνες που γίνονται είναι παράνοµοι;
Κύριε Υπουργέ, έχετε τεράστια ευθύνη σαν Κυβέρνηση. Και
δεν είναι προσωπικό το θέµα. Πρέπει να τοποθετηθείτε πολιτικά
και όχι να οχυρώνεστε κυριολεκτικά µε στρουθοκαµηλισµό. Είναι
ένα τεράστιο πολιτικό ζήτηµα.
Με αυτήν την έννοια, εµείς είµαστε παράνοµοι. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
άλλες πολιτικές που µπορεί να λένε, είναι παράνοµοι. Αυτό λέει
εδώ. Και όχι µόνο αυτά. Τα συνδέει µε τροµοκρατικές πράξεις,
καταστροφές. Τι είναι αυτά; Μπορείτε να καλύπτετε πολιτικά τέτοιου είδους αποφάσεις;
Θα σας πω κάτι, που µπορεί να µην το ξέρετε εσείς, το οποίο
είναι παγκόσµια, δυστυχώς, πρωτοτυπία της Ελλάδας. Στις 5
Μαρτίου του 1951, στο Γεντί Κουλέ, εκτελέστηκε ο κοµµουνιστής
νεολαίος Νίκος Νικηφορίδης είκοσι τριών χρονών. Ξέρετε ποια
ήταν η απόφαση; Ότι διέπραξε το ειδεχθές έγκληµα της συλλογής υπογραφών για την ειρήνη. Αυτό είναι.
Στην πραγµατικότητα αυτό συµβαίνει σήµερα.
Εµείς, λοιπόν, θέτουµε τα εξής ερωτήµατα: Θα µπορούσαµε
να πούµε ότι πραγµατικά αυτή η απόφαση είναι γραφική ή ταιριάζει στη δεκαετία του ’50. Ίσως και πριν. Δεν είναι, όµως, έτσι,
γιατί υπάρχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά
τον ορισµό τού τι είναι τροµοκρατική πράξη. Τροµοκρατική
πράξη στην πραγµατικότητα είναι ό,τι αντιστρατεύεται το ίδιο το
κοινωνικό σύστηµα. Υπάρχει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που έχει υιοθετηθεί κι έχει ψηφιστεί και από τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες εδώ, που λέει ότι οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες είναι
αυτές που εκτρέφουν την τροµοκρατία.
Υπάρχουν θέσεις επανειληµµένα και αποφάσεις χωρών που
ποινικοποιούν κυριολεκτικά την κοµµουνιστική ιδεολογία.
Εµείς τι αντιλαµβανόµαστε; Μακάρι να ήταν γραφική αυτή η
απόφαση. Αντιλαµβανόµαστε ότι αρχίζει πλέον να περνάει και
στην Ελλάδα αυτό το σιδερένιο πλέγµα νόµων καταστολής για
να θωρακίσουν το ίδιο το σύστηµα.
Θέλουµε να σας πούµε ότι ο λαός έχει καθήκον να παλεύει
κατά του ιµπεριαλισµού -η νεολαία πολύ περισσότερο- και δεν
πρόκειται µε τέτοιες µεθόδους να υποταχθεί. Θα επιβάλλει τη
δική του νοµιµότητα. Παράνοµοι είναι αυτοί που διαιωνίζουν ένα
τέτοιο σύστηµα βάρβαρο, που εξαπολύουν πολέµους εκτός των
άλλων, που εκµεταλλεύονται τον κόσµο. Και δεν πρόκειται µε δικαστικές αποφάσεις να σταµατήσουν το λαό όσοι σκέπτονται να
τσακίσουν το ίδιο το λαϊκό κίνηµα. Είναι καθήκον του λαού να παλεύει. Και είναι καθήκον να «παρανοµεί» σε τέτοιες παράνοµες
και προκλητικές αποφάσεις το έτος 2011.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Παφίλη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Πεταλωτής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, δεν εκπλήσσοµαι από τις προεκτάσεις που προσπαθείτε να θέσετε από
µία δικαστική απόφαση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διαβάστε την.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …προεκτάσεις, οι οποίες
δεν έχουν καµµία σχέση µε την απόφαση αυτή καθ’ εαυτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διαβάστε την!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µε να σας πω.
Η απόφαση είναι αυτή που είναι. Σας είπα ότι υπάρχει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, όπου προβλέπονται τα ένδικα µέσα,
πως µπορεί κάποιος να φέρει τις αντιρρήσεις του και να ζητήσει
να επανεξεταστεί µια υπόθεση. Έχει κάθε δικαίωµα ο αιτών σύλλογος να το κάνει. Τις πολιτικές προεκτάσεις, όµως, που βρίσκεται ως αφορµή µε µια τέτοια απόρριψη για να δώσετε δεν τις
δεχόµαστε.
Αναφερθήκατε στην ιστορία, κύριε συνάδελφε, και θέλω να
σας πω ότι σεβαστή η ιστορία και του ΚΚΕ και των αγώνων που
έχει κάνει. Αν εσείς µιλάτε, όµως, για τους αγώνες τους οποίους
δώσατε -και δίνετε κατ’ εσάς- για την κοµµουνιστική ιδεολογία η
δηµοκρατική παράταξη έχει δώσει αγώνες όχι µόνο για την κοµµουνιστική ιδεολογία, για την ιδεολογία γενικότερα.
Αυτή είναι η διαφορά µας: Το να έχουµε σήµερα µια δηµοκρατία, όπου ο καθένας να µπορεί να µιλάει µε όλες τις ενστάσεις
που µπορεί να έχει κάποιος, το να λέει τις απόψεις του, εδώ και
πολλές δεκαετίες είναι κατοχύρωση ακριβώς των συµφερόντων
που έγιναν µε τους αγώνες της δηµοκρατικής παράταξης.
Και εάν εσείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα έχετε µια άκρα επιλεκτική στάση ως προς το ποια ιδεολογία µπορεί να εκφράζεται
ελεύθερα ή όχι, εµείς η δηµοκρατική παράταξη έχουµε δώσει
αγώνες, έτσι ώστε και εσείς και ο καθένας µας να µπορεί να εκφράζει την ιδεολογία του σε όλες τις χρονικές περιόδους, κύριε
Παφίλη.
Να σας υπενθυµίσω ότι για τις χρονικές περιόδους που µιλάτε
υπήρχαν ιδεολογίες, όπου στα καθεστώτα που υποστηρίζετε
ούτε ενδοµύχως µπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι θα µπορούσε
να κάνει σκέψεις, όχι να τις εκφράσει. Άρα το τι ευαισθησία
υπάρχει στον καθένα και το έχουµε αποδείξει και το αποδεικνύουµε και σήµερα.
Υπάρχει -επαναλαµβάνω- µια συγκεκριµένη δικαστική απόφαση. Είναι θεµιτό να µη σας αρέσει. Υπάρχουν διαδικασίες. Ειδικά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει οπωσδήποτε να µην
παρεµβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Πολιτικά θα µπορούσαµε να µιλήσουµε και εγώ έχω τις απόψεις µου και ο καθένας
µας. Εδώ, όµως, µιλάµε για την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών που το Σύνταγµα ακριβώς αυτό κατοχυρώνει. Αν δεν
υπήρχε αυτή η αρχή, τότε θα ήταν το επικίνδυνο, κύριε Παφίλη,
να µπορεί ο κάθε Υπουργός να παρεµβαίνει στο δικαστήριο για
να εκδίδει τις αποφάσεις που πιστεύει ότι είναι σωστές.
Αυτό εµείς δεν το δεχόµαστε. Αυτό είναι κατοχυρωµένο στο
Σύνταγµα µας. Σε άλλο πλαίσιο και σε άλλη λειτουργία και όχι
µε αυτήν εδώ τη διαδικασία θα µπορούσα να σας πω τις απόψεις
µου. Σας είπα ότι υπάρχουν τρόποι και επί της ουσίας να ελεγχθεί αυτή η απόφαση και να αναθεωρηθεί αν είναι δυνατόν, όπως
και να ελεγχθεί ο οποιοσδήποτε δικαστής µέσα από τις λειτουργίες της ίδιας της δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
τον κ. Πεταλωτή.
Συζητούµε τώρα την πέµπτη µε αριθµό 1250/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για
τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών µε σοβαρές αναπηρίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον ερωτώντα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στον κ. Κουράκη, θα
απαντήσει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
Παρακαλώ, κύριε Κουράκη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πολύ καλό και χρήσιµο ότι βρίσκεται σήµερα εδώ η κυρία
Υπουργός, όπως επίσης θεωρώ ότι η παρουσία της εδώ είναι
ικανή ώστε να ανταποκριθεί αυτονόητα και ευθύς αµέσως το αίτηµα που υποβάλλουµε, το οποίο θεωρώ ότι είναι απολύτως δίκαιο.
Περί τίνος πρόκειται; Έχουµε τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών και προβλέπεται σε νόµο του 1996 ότι σ’ αυτές τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών ορισµένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι,
είτε γονείς παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα, είναι κωφά, βαρήκοα, παιδιά µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ΑIDS, σύνδροµο
Down κ.λπ., έχουν µια ευνοϊκή µεταχείριση στις µεταθέσεις και
βεβαίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν επίσης σοβαρά προβλήµατα, όπως µεσογειακή αναιµία που χρήζει µεταγγίσεων,
λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, AIDS,
σκλήρυνση κατά πλάκας, καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και
νόσο του Crohn ο νοµοθέτης προέβλεψε ότι πρέπει να τυχαίνουν
ευνοϊκής ρύθµισης.
Εδώ έχει αναφερθεί και άλλη φορά ότι θα έπρεπε αυτός ο κατάλογος µέσα από ιατρικές διαδικασίες του ΚΕΣΥ να διευρυνθεί,
ώστε να περιλάβει και άλλες σοβαρές κατηγορίες.
Την αφορµή για µια τέτοια ρύθµιση τη δίδει η περίπτωση ενός
εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι τυφλός και ο οποίος πάσχει από
µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια, η οποία είναι µια
εκφυλιστική πάθηση. Η πάθηση αυτή είναι εκφυλιστική µε την
έννοια ότι δεν εµφανίζεται εφάπαξ, αλλά εξελίσσεται.
Αυτό σηµαίνει ότι το 2004 που διορίστηκε ο συγκεκριµένος
εκπαιδευτικός µπορούσε να επεξεργαστεί -θολά βέβαια- ένα
οπτικό αντικείµενο. Αυτό όµως, τώρα δεν συµβαίνει. Ο εκπαιδευτικός αυτός λαµβάνει επίδοµα τυφλότητας από το Υπουργείο
Υγείας, αλλά δεν εµπίπτει σε ειδική κατηγορία σύµφωνα µε τον
προηγούµενο νόµο µε αποτέλεσµα –όπως θα πω και στη
συνέχεια- αν και κατέχει οργανική θέση στο Γενικό Λύκειο Σύρου
και επί επτά χρόνια αποσπάται στο ειδικό γυµνάσιο των Αθηνών,
φέτος να µην καταφέρει να αποσπαστεί.
Καταλαβαίνεται ότι εδώ υπάρχει συγκεκριµένο πρόβληµα. Το
πρόβληµα αυτό το αναδεικνύω όχι µόνο για την περίπτωση του
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού, αλλά γενικότερα. Θα ήθελα µια
απάντηση από την κυρία Υπουργό πάνω στο θέµα αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή, τον κ. Κουράκη.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, νοµίζω ότι σήµερα η ερώτησή σας είναι
από τις πολύ θετικές στιγµές του Κοινοβουλίου που αναδεικνύονται ουσιαστικά ζητήµατα, αλλά και προβλήµατα, τα οποία έχουν
και κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση που πολλές φορές δεν
µπορούν να αντιµετωπιστούν όλα από το νόµο, αλλά και που
είναι αφορµή να τα δούµε µέσα από µια τελείως διαφορετική
οπτική γωνία.
Τα γεγονότα είναι όπως ακριβώς τα περιγράψατε. Ο κ. Τεντόµας είναι ένας πολύ γνωστός εκπαιδευτικός γιατί πέρα από τα
πολλά τυπικά του προσόντα –παρά την πάθησή του έχει µεταπτυχιακό, διδακτορικό- έχει πολλές διακρίσεις και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο ειδικό σχολείο, στο οποίο δουλεύει. Κάθε
χρόνο, λίγο έως πολύ, αντιµετωπίζετε το ίδιο πρόβληµα. Αυτή η
περίπτωση είναι µια και µοναδική. Ο κ. Τεντόµας είναι ο µοναδικός τυφλός εκπαιδευτικός που έχουµε στη χώρα.
Ο λόγος που χρειάστηκε να γίνει η ερώτησή σας είναι ότι δεν
έγινε τυπικά η απόσπασή του, γιατί όπως γνωρίζετε από φέτος
οι αποσπάσεις γίνονται απολύτως µε µόρια και ηλεκτρονικά. Εποµένως, µε τις αποφάσεις τους τα περιφερειακά συµβούλια –γιατί
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µε αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων γίνονται αυτές οι
αποσπάσεις- έπρεπε να τηρήσουν ακριβώς τα µόρια και ακριβώς
τις προϋποθέσεις του νόµου στον οποίο αναφερθήκατε και ο
οποίος δεν προβλέπει την περίπτωση αυτή του κ. Τεντόµα και
που είναι µια και µοναδική.
Θα σας απαντήσω, λοιπόν, µε δύο σκέλη: Το πρώτο είναι ότι
προφανώς πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά αυτό το θέµα της αναπηρίας στην εκπαίδευση, όχι µόνο ως προς τον αριθµό των ειδικοτήτων, αλλά και ως προς τις προϋποθέσεις της διδασκαλίας,
δηλαδή, πού διορίζεται κάποιος και µε ποιες προϋποθέσεις,
ώστε να µπορεί να έχει τα αναγκαία προσόντα για τη διδασκαλία.
Διότι πάνω απ’ όλα είναι η εκπαιδευτική διαδικασία.
Το δεύτερο και συγκεκριµένο θέµα είναι η περίπτωση του κ.
Τεντόµα. Επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό εξαιρετικά υψηλών προσόντων και αποδόσεων. Έχει υπάρξει ήδη συνεννόηση της Υφυπουργού µε τη Διεύθυνση της Σύρου ώστε να
µη θεωρηθεί ότι είναι απών και να µη χρειαστεί να πάει. Έγινε
συζήτηση µε τα περιφερειακά συµβούλια -η συνεδρίαση είναι σήµερα- ώστε µετά και από ένσταση να αντιµετωπιστεί µε ένα ειδικό τρόπο η περίπτωσή του και να λυθεί το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Παρακαλώ, κύριε Κουράκη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα εξαντλήσω όλο το χρόνο, γιατί η απάντηση της κυρίας Υπουργού νοµίζω ότι ήταν άκρως ικανοποιητική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Το µόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν καλό, επειδή
ακριβώς οι υπηρεσίες έκαναν τη δουλειά τους µε βάση το νόµο,
να έχουµε µια αναµόρφωση του νόµου, δηλαδή, µια διαδικασία
σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα όπου φαντάζοµαι –δεν ξέρω,
ίσως στο µυαλό σας να έχετε µια καλύτερη διαδικασία- το ΚΕΣΥ
να συµπεριλάβει και άλλες κατηγορίες, ώστε οι υπηρεσίες να
έχουν την ευχέρεια να µπορούν να αντιµετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες µπορεί να παρουσιάζονται αραιά και πού,
πλην όµως είναι απολύτως δίκαιο το αίτηµα.
Πάντως, εκφράζω την ικανοποίηση µου για την ικανοποίηση
του αιτήµατος του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού που προφανώς
δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά είναι κάτι απολύτως δίκαιο, όχι µόνο
επειδή έχει αυξηµένα προσόντα, αλλά γιατί αυτός ο άνθρωπος
µε πρόβληµα τυφλότητας καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορεί να
κάνει τη δουλειά του αν υλοποιούνταν η αρχική σκέψη για την
απόσπαση. Η συνολική, όµως, διευθέτηση του θέµατος νοµίζω
ότι θα δώσει έναν εκσυγχρονισµό και µία ανάσα στο ζήτηµα το
οποίο συζητούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, είναι από τις
λίγες φορές που δεν χρειάζεται να ερχόµαστε και να επανερχόµαστε, γιατί συµφωνούµε και σε συνεργασία και µε τον κ. Κουράκη θα δούµε και το θεσµικό βήµα που είναι ουσιαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 1251/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
επιτυχόντες µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών και την
εφαρµογή του ν.3966/2011.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Αµµανατίδου θα απαντήσει η
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Άννα Διαµαντοπούλου.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, προκειµένου να µας παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρία Υπουργέ, στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις παιδιά
πολυτέκνων οικογενειών έλαβαν µέρος και συµπλήρωσαν τα µηχανογραφικά τους δελτία στην ειδική κατηγορία πολυτέκνων, κάνοντας βεβαίως χρήση της ιδιότητας των γονιών τους βάσει του
ν.3454/2006, άρθρο 6 παράγραφος 3, που αναφέρει ότι οι γονείς
που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων
του ν.860/1979, όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των
διατάξεων του παρόντος, την διατηρούν ισοβίως και απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική
ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαµβάνουν
των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, η ΑΣΠΕ,
που απονέµει την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ν.3454/2006, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
εξέδωσε τα νόµιµα δικαιολογητικά µε τα οποία έλαβαν µέρος τα
συγκεκριµένα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 7-9-2011
στάλθηκε από το Υπουργείο η εγκύκλιος Φ.251/101273/Β6 προς
τις γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών, σχετικά µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγόµενων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012,
όπου στο κεφάλαιο Β’ αναφέρει: «Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων ή τέκνων αυτών για την εφαρµογή της παρούσας εµπίπτουν κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του
ν.3454/2006».
Όµως, µετά από αυτό, οι µαθητές και οι οικογένειες αυτών των
παιδιών που είναι επιτυχόντες στις εξετάσεις, που ανακοινώθηκε
η εισαγωγή τους, που αναρτήθηκαν τα ονόµατά τους και πολλοί
εξ αυτών έχουν υψηλές βαθµολογίες µέχρι και 19.500 µόρια, βρίσκονται σε µεγάλη αναστάτωση, διότι µε την ασάφεια του
ν.3966/2011, άρθρα 59 και 60, εάν εγγραφούν στις σχολές που
έχουν πετύχει, τιµωρούνται γιατί θα έρθει µετά το πρυτανικό
συµβούλιο και θα τους πει ότι τα στοιχεία τους δεν είναι ολοκληρωµένα, καθώς έχουν αδέλφια άνω των είκοσι τριών ετών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Αµµανατίδου,
έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Θα συνεχίσετε στη δευτερολογία
σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω.
Κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να αποκαταστήσετε αυτήν την απαράδεκτη αδικία που συντελείται προς τους επιτυχόντες µαθητές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στο θέµα των εισαγωγικών εξετάσεων ένα µείζον ζήτηµα, που έχει να κάνει µε την επιλογή που
έχουµε κάνει ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστηµα για την ειδική
αντιµετώπιση συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού για εθνικούς και κοινωνικούς λόγους. Μία από αυτές, λοιπόν, είναι οι µετεγγραφές που αφορούν τους πολυτέκνους.
Επί χρόνια αυτές οι µετεγγραφές γίνονταν µε την εξής λογική.
Μπορούσε από µία πολυτεκνική οικογένεια, κάνοντας χρήση του
δικαιώµατος, να έρθει ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως µονάδων, εάν
πετύχαινε σε οποιαδήποτε σχολή της περιφέρειας, στο Λεκανοπέδιο. Μπορούσε να έρθει ακόµα και αν δεν έµεναν στο Λεκανοπέδιο οι γονείς του. Το ίδιο συνέβαινε µε τις δύο µεγάλες πόλεις,
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Αυτό οδήγησε, όχι µόνο λόγω του αριθµού των πολυτέκνων,
αλλά και των τριτέκνων και των άλλων κοινωνικών οµάδων, σε
ένα αδιέξοδο, όπου είχαµε συσσώρευση έως και 250% στις σχολές του κέντρου και άδειασµα των σχολών της περιφέρειας. Έχω
δώσει επανειληµµένα στοιχεία, όπου σχολές του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου ξεκινούσαν µε εκατόν είκοσι εισακτέους φοιτητές και κατέληγαν µε τριάντα ή σαράντα φοιτητές.
Έτσι, στο µεν κέντρο δεν µπορούσε να γίνει η εκπαιδευτική
διαδικασία λόγω πληθώρας, στη δε επαρχία, λόγω αδειάσµατος.
Από φέτος η λογική που είχαµε µέχρι τώρα για τις µεταγρα-
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φές, καταργήθηκε. Υπάρχει η λογική των ειδικών οµάδων. Οι ειδικές αυτές οµάδες έχουν µερικές βασικές αρχές. Η αρχή είναι
ότι το παιδί της πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει να πάει εκεί
που µένουν οι γονείς του, γιατί αυτό θέλουµε να αντιµετωπίσουµε. Να µην χωριστεί η οικογένεια ή να µην χρειαστεί να ανοίξει νέο σπίτι ή να πάει εκεί που είναι ο αδελφός του ή η αδελφή
του.
Για να γίνουν όλα αυτά έγινε ο νόµος και υπήρξε εγκύκλιος, η
οποία έδινε όλες τις εξηγήσεις. Και για το θέµα των είκοσι τριών
ετών υπήρξε εξουσιοδότηση νόµου και υπήρξε υπουργική απόφαση που έλεγε ότι, όταν ένα από τα παιδιά είναι πάνω από τα
είκοσι τρία και δεν σπουδάζει ή πάνω από τα είκοσι πέντε όταν
σπουδάζει, τότε δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι όλη η οικογένεια
έχει τέσσερα παιδιά, τα οποία σπουδάζουν όλα σε διαφορετική
βαθµίδα, άρα, πρέπει να είναι µαζί. Υπήρχε µία λογική, αποτυπώθηκε στο νόµο, αποτυπώθηκε στην εγκύκλιο, την ήξεραν όλα τα
παιδιά, όταν πατούσαν το µηχανογραφικό στις ειδικές κατηγορίες, δινόταν όλη η πληροφορία στο κάθε παιδί και αφού εξαντλήσαµε το περιθώριο, δώσαµε ειδική παράταση για τις ειδικές
οµάδες, αν ήθελαν να αλλάξουν τις επιλογές τους. Αυτή η παράταση δόθηκε µόνον για τις ειδικές οµάδες, δηλαδή, τα παιδιά
των πολυτέκνων είχαν επιπλέον ηµέρες για να ξαναδούν τα µηχανογραφικά και να κάνουν αλλαγή, αν ήθελαν και στο ενδιάµεσο υπήρξαν οι παροτρύνσεις των οργανώσεών τους να µην
δεχθούν τις προϋποθέσεις του νόµου ή της εγκυκλίου και να λειτουργήσουν, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της συγκεκριµένης
οργάνωσης.
Εδώ εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, ο καθένας όµως,
κάνει την επιλογή του και µετά παίρνει και τις ευθύνες του. Γιατί
ο νόµος ήταν σαφής, η εγκύκλιος ήταν σαφής, το σύνολο των
παιδιών των πολυτέκνων ακολούθησαν ακριβώς τις οδηγίες και
υπάρχει ένας πολύ µικρός αριθµός, οι οποίοι δεν ακολούθησαν
τις συγκεκριµένες οδηγίες, κάνοντας χρήση µόνο της νοµοθετικής ρύθµισης στην οποία αναφέρεσθε και αδιαφορώντας παντελώς για το νόµο και για την εγκύκλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Όπως καταλαβαίνετε, ούτε ασάφεια υπάρχει, ούτε αδικία
υπάρχει και δεν µπορεί να γίνει καµµία αλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Προηγουµένως, στον συνάδελφό µου κ. Τάσο Κουράκη, µιλήσατε για κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση. Ακριβώς σε αυτό
εµπίπτει η ερώτησή µου, κυρία Υπουργέ. Εσείς µου λέτε τώρα
ότι δεν υπάρχει καµµία ασάφεια στο νόµο.
Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Υπάρχει τεράστια ασάφεια. Ο νόµος βγήκε στις 24 Μαΐου, σε ένα µήνα τα παιδιά έκαναν το µηχανογραφικό, δεν γνώριζαν τη συγκεκριµένη νοµοθεσία. Τώρα, ως προς το αν ήταν αναρτηµένο, είδαµε τι έγινε και
µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και µε όλο αυτό το πανδαιµόνιο που δηµιουργήθηκε µε τα χίλια εκατό παιδιά.
Όµως, σ’ αυτό το νόµο που ψηφίσατε στο άρθρο 59, παράγραφος 11, περίπτωση ii, σχετικά µε τον αριθµό των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού
Λυκείου, στην περίπτωση αα’ λέει τα εξής: «Υποψηφίων που είναι
πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/44, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.
3454/2006, καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων».
Εδώ είναι οι πολύτεκνοι που ένα τους παιδί έχει ξεπεράσει το
εικοστό τρίτο έτος και δεν σπουδάζει ή το εικοστό πέµπτο αν
σπουδάζει ή είναι στρατιώτης. Εδώ είναι αυτή η κατηγορία. Εδώ
κρατάµε το εικοστό τρίτο για τους πολυτέκνους.
Όµως, στη ββ’ περίπτωση µιλάτε για τους υποψήφιους γονείς
και τέκνα πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό
έκτο έτος της ηλικίας του, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώ-
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σεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα,
που δεν υπερβαίνουν το ανώτερο όριο ηλικίας.
Με συγχωρείτε, κυρία Υπουργέ, αλλά εδώ υπάρχει µία προχειρότητα στην οποία αναφέρεσθε και εσείς: Ότι δηλαδή, υπάρχει
το εικοστό τρίτο έτος για τους πολυτέκνους και για τους τριτέκνους -και εγώ είµαι τρίτεκνη και σας το λέω- αλλά µιλάτε και για
εικοστό έκτο έτος. Πείτε µου, σας παρακαλώ, ποιο από τα δύο
ισχύει. Αν ένα παιδί ενός πολύτεκνου, που έχει τέσσερα παιδιά,
έχει περάσει την ηλικία των 23, εµπίπτει στην κατηγορία των τριτέκνων για να πάει στο 26; Όχι.
Πέραν, όµως, αυτού, όλα αυτά που συµβαίνουν είναι τραγικά
γιατί υπάρχει και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
που λέει: «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέµου και ειρηνικής περιόδου, θύµατα πολέµου… και όσοι πάσχουν από ανίατη
σωµατική ή πνευµατική νόσο έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας
από το κράτος». Και µε αυτό στο άρθρο 60 στις καταργούµενες
διατάξεις του ν. 3966/2011, δηλαδή του Μαΐου, αναφέρετε 64 περιπτώσεις, υποπεριπτώσεις, άρθρα διαφόρων νόµων που καταργούνται. Εκεί υπάρχει και η περίπτωση δ’ που λέει ότι καταργείται: «Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα του παρόντος».
Αν τώρα εσείς εντάσσετε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του
ν. 3454/2000 εκεί ξέρετε τι συµβαίνει, κυρία Υπουργέ; Τότε, αυτό
που λέει: «Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα
βάσει των διατάξεων του ν. 860/79 και τα δε τέκνα τους που προστατεύονται από αυτό», καταργείται.
Θέλω να µου πείτε γιατί αυτά τα παιδιά δεν τα βάζετε στη γενική κατάταξη; Είναι ελάχιστα τα παιδιά αυτά και έχετε δηµιουργήσει αυτήν την κατάσταση µε 19.500 και µε 17.000 και µε 16.000
µόρια ή και µε λιγότερα. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν τα εντάσσετε
στη γενική κατάταξη; Γι’ αυτό το Υπουργείο, η Κυβέρνηση και
κανένας άλλος, κυρία Υπουργέ. Αντί να πάει στη Θεσσαλονίκη,
ας πάει στην Ξάνθη. Εκεί είχε 17.000 µόρια, ενώ στο άλλο η βάση
είναι 16.000.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, τα αποκλείεται, αν εγγραφούν, για δύο χρόνια. Από
πού το βρίσκεται εσείς, κυρία Υπουργέ, αυτό το δικαίωµα; Ποιος
σας το έχει δώσει; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ συντελείται µια τεράστια αδικία και θα πρέπει αυτήν τη στιγµή να µου
την απαντήσετε και να αλλάξετε για φέτος όλη αυτήν τη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εάν ο κάθε µαθητής ή ο κάθε
υποψήφιος έπρεπε να διατρέξει όλους τους νόµους, τις παραγράφους, το Σύνταγµα, το παρελθόν και το παρόν για να αποφασίσει τι θα κάνει, έχετε δίκιο ότι θα υπήρχε ένα σηµαντικό
πρόβληµα. Όµως, δεν ήταν έτσι τα πράγµατα. Υπήρχε µία εγκύκλιος, η οποία µε πάρα πολύ σαφή τρόπο έλεγε ότι αν θέλει κάποιο παιδί µπορεί να πάει µόνο στη γενική κατηγορία. Εάν θέλει
µπορεί να κάνει χρήση και της γενικής και της ειδικής κατηγορίας. Εάν κάνει το δεύτερο, τότε υποχρεωτικά θα τρέξει πρώτα
στο γενικό και αν δεν περνάει στο γενικό, θα πάει στο ειδικό.
Και εκεί, στο ειδικό, στην ειδική κατηγορία, ουσιαστικά τα παιδιά ανταγωνίζονται µεταξύ τους και είναι πολύ πιο ευνοϊκή η κατάσταση. Γι’ αυτό και ένα από τα θέµατα που βλέπουµε από την
πρώτη λειτουργία του συστήµατος είναι ότι, επειδή ήταν αρκετά
µεγάλος ο αριθµός στο Λεκανοπέδιο, δηµιουργήθηκαν ζητήµατα
και θα υπάρξουν διορθωτικές παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν να
κάνουν µε τα όρια και µε τη βάση, η οποία αφορά αντίστοιχες
σχολές ίδιου περιεχοµένου.
Δεν υπήρχε σύγχυση, γι’ αυτό και το σύνολο των παιδιών µε
τον καλύτερο τρόπο συµπλήρωσαν τα χαρτιά τους. Για τα παιδιά
που είχαν ερωτήσεις, υπήρχαν γραµµές στο Υπουργείο και υπήρχαν και ηλεκτρονικές και προφορικές απαντήσεις. Σας επαναλαµβάνω ότι τους δόθηκε η δυνατότητα ειδικά για τα παιδιά των
ειδικών κατηγοριών, να έχουν επιπλέον µέρες όπου µπορούσαν
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να αλλάξουν και τις επιλογές τους.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Όταν…
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, µην εξανίσταστε. Συζητάµε και ανταλλάσουµε επιχειρήµατα.
Όταν κάποιος επιλέγει αντί να ακούσει ή να σεβαστεί το νόµο
και την εγκύκλιο του Υπουργείου, να σεβαστεί και να ακούσει την
παρότρυνση της κοινωνικής οργάνωσης στην οποία ανήκει, παίρνει και µια ευθύνη γι’ αυτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αυτοί έδωσαν τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εγώ, λοιπόν, σας λέω πώς έχει
η κατάσταση και πού βρισκόµαστε σήµερα. Επειδή έχουµε σε
πολλά θέµατα τέτοια ζητήµατα για το νόµο -για το πώς τον καταλαβαίνει ο καθένας, για το πώς τον εφαρµόζει ο καθένας- θέλω
να πω και να κάνω σαφές το εξής: Ξεκινάει η ακαδηµαϊκή περίοδος και τα παιδιά πρέπει να πάνε να εγγραφούν όλα. Και φέτος
θέλω να κάνω σαφές ότι δεν εγγράφονται µόνο οι πρωτοετείς,
πρέπει να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές, σε όλα τα εξάµηνα, γιατί
εάν δεν υπάρξει εγγραφή σε δύο εξάµηνα, ο φοιτητής διαγράφεται αυτοµάτως.
Επίσης, θέλω να υπενθυµίσω ότι από φέτος ισχύει ότι πρέπει
να γίνουν δεκατρείς εβδοµάδες µάθηµα για να µπορεί ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να δώσει εξετάσεις, αλλιώς δεν µπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις.
Επίσης, θέλω να υπενθυµίσω ότι δεν µπορεί να γίνονται παράλληλα και εξετάσεις και µαθήµατα. Πρέπει να τελειώσει η εξεταστική περίοδος, όπως ορίζεται ρητώς στο νόµο, για να αρχίσει
η περίοδος των µαθηµάτων. Γι’ αυτό και όλοι οι συντελεστές της
κοινωνίας µας, είτε είναι τα πανεπιστήµια, είτε είναι κοινωνικές
οργανώσεις, είτε είναι φοιτητές, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι
υπάρχουν νόµοι στη χώρα, οι οποίοι πρέπει να εφαρµόζονται.
Και όταν οι νόµοι δεν εφαρµόζονται, υπάρχουν επιπτώσεις. Και
αν δεν υπάρχουν επιπτώσεις, τότε οδηγούµαστε σε µια κοινωνία
απόλυτης ανοµίας, η οποία δεν µπορεί να οδηγηθεί πουθενά.
Θα ήθελα λοιπόν, να το ξαναδείτε και εσείς και να δείτε ότι δεν
έχει δικαίωµα ένας υποψήφιος ή ένας γονιός να επιλέγει αν θα
εφαρµόσει το νόµο ή την εγκύκλιο ή την παρότρυνση µιας κοινωνικής οργάνωσης όσο σηµαντική και αν είναι αυτή η οργάνωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η πρώτη µε αριθµό
1247/12-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη σήµανση και την προώθηση
ελληνικών προϊόντων δεν συζητείται σε συνεννόηση και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1249/12-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σπυρίδωνα Γαληνού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων σχετικά µε την αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεών του στο Νοµό Λέσβου.
Κύριε Γαληνέ, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, για να µας παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ο καταρροϊκός πυρετός έπληξε τη Λέσβο αρχικά τον Οκτώβρη του 2008 και από το
Νοέµβρη του ίδιου έτους το νησί έχει µπει σε καραντίνα από την
οποία δεν έχει βγει. Η εξάπλωση του συνδέεται τόσο µε την
έξαρση της νόσου στα απέναντι τουρκικά παράλια όσο και µε
στελέχη του ιού που υπήρχαν στη Λέσβο από τα δυο προηγούµενα χρόνια, καθώς και µε τις καιρικές συνθήκες (υψηλή υγρασία
σε συνδυασµό µε υψηλές θερµοκρασίες) που ευνοούν την εξάπλωσή του.
Οι περιορισµοί µετακίνησης και η επιτήρηση που ακολουθούνται έως τώρα, από µόνες τους δεν ήταν αρκετές για να καταπολεµήσουν την ασθένεια. Ο εµβολιασµός για πολλούς έχει
αποδειχθεί ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο για τον έλεγχο και
την πρόληψη της νόσου.
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Η απώλεια εισοδήµατος από τον καταρροϊκό πυρετό για τους
νησιώτες κτηνοτρόφους είναι µεγάλη –τεράστια, θα έλεγα- και
οφείλεται τόσο στην απώλεια παραγωγής λόγω του θανάτου των
ζώων, όσο και στην απαγόρευση εξαγωγής ζώντων ζώων από το
νησί (καραντίνα). Οι αποζηµιώσεις που δίδονται σήµερα δεν
επαρκούν για να εξισορροπήσουν την απώλεια του εισοδήµατος
που υφίσταται ο κτηνοτρόφος.
Για αυτούς τους λόγους ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, πρώτον,
σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να διασφαλιστεί ο έγκαιρος
εµβολιασµός για τον καταρροϊκό πυρετό και δεύτερον, ποιες θα
είναι οι ενέργειες του Υπουργείου ώστε οι αποζηµιώσεις να αντιστοιχούν στην πραγµατική απώλεια του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων εξαιτίας του καταρροϊκού πυρετού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Γαληνού θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Δριβελέγκας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, το πρόβληµα του καταρροϊκού πυρετού απασχολεί
εντονότατα και το Υπουργείο και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και
παρουσιάζονται ιδιαίτερα και συχνά σε περιοχές που γειτνιάζουν
µε την Τουρκία, όπως είναι και η δική σας περιοχή. Κυρίως, προσβάλλονται τα πρόβατα, λιγότερα οι αίγες και σπάνια τα βοοειδή.
Το 2008 και 2009, πράγµατι, παρουσιάστηκαν µεγάλες εστίες
καταρροϊκού πυρετού στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάµο και στη
Ρόδο. Για το 2010 δεν έχουν αναφερθεί εστίες στο νοµό, παρά
µόνο πολύ λίγες στη Χίο, στη Ρόδο και στη Σάµο.
Εµείς εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα επιτήρησης της νόσου σε
επιλεγµένους νοµούς για να αποφύγουµε την παραπέρα εξάπλωση. Και όπως γνωρίζετε απαγορεύεται η έξοδος των ζώων
για αναπαραγωγή αλλά δεν απαγορεύεται για άµεση σφαγή γιατί
δεν υπάρχει κανένας περιορισµός και κανένας κίνδυνος.
Τώρα, τα ζώα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά συµπτώµατα
καταρροϊκού πυρετού γνωρίζετε ότι πρέπει να θανατωθούν και
στους κτηνοτρόφους καταβάλλεται αποζηµίωση. Προβλέπεται
για την περίπτωση του πυρετού εξ ολοκλήρου αποζηµίωση της
αξίας του ζώου, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση της τριµελούς επιτροπής. Εδώ υπάρχει η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αναφέρει για όλα τα ζώα τι χρήµατα µπορούν να πάρουν και αυτό
το πρόγραµµα εφαρµόζουµε, αυτήν την εγκύκλιο. Δεν µπορούµε
να κάνουµε τίποτε άλλο, ό,τι πει η τριµελής επιτροπή. Ανάλογα
µε την ηλικία του ζώου και σύµφωνα µε την ΚΥΑ παίρνουν οι κτηνοτρόφοι την αποζηµίωση.
Στη δευτερολογία µου, για να σεβαστώ και το χρόνο, αν και
έχω λίγο χρόνο ακόµα, θέλω να σας πω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ πολύ,
γιατί έχουµε ξεφύγει πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε ότι
είµαι συνεπής στο χρόνο.
Δεν εφαρµόζεται πολιτική εµβολιασµού για έναν απλό λόγο:
Αυτό λέει η επιστήµη. Η επιστήµη λέει ότι µε το πρόγραµµα εµβολιασµών δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. Γιατί; Διότι υπάρχουν πάνω από είκοσι τύποι και δεν µπορούµε να προβλέψουµε.
Θα σας τα πω όµως στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ και εγώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γαληνός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, απαντάτε ποιο είναι το
πρόβληµα. Δέχεστε το πρόβληµα. Λέτε για τις αποζηµιώσεις. Και
εγώ λέω για τις αποζηµιώσεις, για τα ζώα τα οποία πάσχουν από
καταρροϊκό πυρετό. Το βασικό ερώτηµα και πρόβληµα παράλληλα, το οποίο θέτω εγώ, είναι για τα ζώα τα οποία δεν πάσχουν
από τον καταρροϊκό πυρετό, τα οποία σύµφωνα µε την οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται να µεταφερθούν από τη
νησί και να πωληθούν ως ζώντα ζώα.
Εδώ υπάρχει µία τεράστια διαφορά στην τιµή ζώντος ζώου
που είναι γύρω στα 100 ευρώ και πάνω από 100 ευρώ ανά τεµάχιο, ενώ, όταν πουληθεί ως κρέας, όπως γίνεται σήµερα, η τιµή
του είναι πολύ λιγότερη και από το µισό. Άρα οι κτηνοτρόφοι, οι
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οποίοι είναι υποχρεωµένοι να πουλάνε µόνο ως κρέας τα ζώα
τους, ζηµιώνονται απευθείας µε ένα τεράστιο χρηµατικό ποσό.
Παράλληλα, βέβαια, η πώληση του κρέατος έχει και κάποια όρια.
Δεν µπορούν να σφάξουν όλα τα κοπάδια και να τα πουλήσουν
ως κρέατα. Και παράλληλα είναι ένα πρόσθετο έξοδο και αυτό
νοµίζω ότι το γνωρίζετε, διότι τα ζώα τα οποία δεν µπορούν να
τα πουλήσουν ως ζώντα είναι υποχρεωµένοι να τα συντηρούν σε
περιόδους που αυτά δεν παράγουν γάλα και δεν έχουν καµµία
απόδοση. Και τα συντηρούν, ιδιαίτερα σε µία περίοδο που καταλαβαίνετε ότι λόγω της αύξησης των τιµών των ζωοτροφών το
κόστος διαβίωσης και συντήρησης των κοπαδιών καθίσταται
ασύµφορο.
Αυτό που εγώ θέτω είναι το πρόβληµα το οποίο δέχεστε, αλλά
παράλληλα το θέτω και επανειληµµένα, δεν είναι η πρώτη φορά
που κάνουµε αυτήν τη συζήτηση, το έχω θέσει και πέρσι και πρόπερσι. Είναι ότι ζητώ από την Κυβέρνηση και από το αρµόδιο
Υπουργείο, όταν βλέπουν ότι ένα πρόβληµα είναι και υπαρκτό
και το αίτηµα επίλυσης του προβλήµατος δίκαιο, τότε να κάνουν
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που επιβάλλονται, προκειµένου
µε µία αλλαγή νοµοθεσίας να επανέρχεται η νοµιµότητα και η δικαιοσύνη. Και αν υπάρχουν προβλήµατα λόγω οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ εστιάζεται το πρόβληµα, τότε θέλω
από την ελληνική Κυβέρνηση να κάνει τις ενέργειες εκείνες που
επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποκαθίσταται η
νοµιµότητα, η δικαιοσύνη και να υποστηρίζεται βεβαίως το συµφέρον των Ελλήνων κτηνοτρόφων.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε απόλυτα το πρόβληµα. Θεωρώ ότι
γνωρίζετε και το δίκαιο του αιτήµατος και τη ζηµιά που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Αυτό, λοιπόν,
που ζητώ από εσάς δεν είναι να µου αναφέρετε τη νοµοθεσία
που απαγορεύει την αντιµετώπιση του προβλήµατος, αλλά να
πάρετε εκείνες τις αποφάσεις αλλαγής της νοµοθεσίας -ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής- διά των αρµοδίων οργάνων, ώστε να
αποδώσετε τη δικαιοσύνη και βεβαίως να υποστηρίξετε και να
υπερασπίσετε το συµφέρον των Ελλήνων αγροτών, των κτηνοτρόφων της νησιωτικής Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ξέρετε -και το είπατε και µόνος σας- ότι αυτό το θέµα αντιµετωπίζεται µέσω
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Το γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας το
πω. Μάλιστα για την τρέχουσα χρονιά έχει προβλεφθεί πίστωση
15 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εµείς επανειληµµένα έχουµε θέσει το θέµα. Όµως, όπως ξέρετε, πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δικιά
µας πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία η δικιά µας είναι να θέσουµε
το θέµα, για να αποφασίσουµε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το έχουµε κάνει, κύριε συνάδελφε, και το κάνουµε και το
ξαναθέτουµε, γι’ αυτό κι έχουµε και την αυξηµένη πίστωση των
15 εκατοµµυρίων ευρώ. Όµως είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να πω τώρα δύο λόγια -για να το γνωρίζετε κι εσείς- γι’ αυτό
που λέτε στην ερώτησή σας, το να γίνεται δηλαδή προληπτικός
εµβολιασµός. Δεν µπορεί να γίνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Σας το έθεσα προφορικά...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Απ’ ό,τι είδα, στην ερώτησή σας λέτε: «Σε
ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διασφαλιστεί ο έγκαιρος
εµβολιασµός;» «Έγκαιρος εµβολισµός», έτσι γράφει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Οι αποζηµιώσεις είναι το σηµαντικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ωραία. Αν δεν θέλετε, να µην σας το απαντήσω. Το λέω επειδή το αναφέρετε στο πρώτο ερώτηµά σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Για την καραντίνα µίλησα και θέλω να
µου απαντήσετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Γαληνέ, λέτε: «Σε ποιες ενέργειες θα
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προβείτε, για να διασφαλιστεί ο έγκαιρος εµβολιασµός για τον
καταρροϊκό πυρετό;». Τι να κάνουµε; Αυτό ρωτάτε, αυτό διαβάζω, αυτό απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µην κάνετε
διάλογο, για να ολοκληρώσουµε. Οι διευκρινίσεις θα δοθούν
µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας απαντώ, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να γίνει
προληπτικός εµβολιασµός, γιατί υπάρχουν είκοσι τύποι ιού. Και
µάλιστα δεν ενδείκνυται και επιστηµονικά.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα κάνουµε εµείς πράξεις τις οποίες
δεν τις εγκρίνει η επιστήµη και οι αρµόδιες υπηρεσίες. Παίρνουµε όλα τα µέτρα για να µην εξαπλωθεί και όλα τα µέτρα, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, για να διασφαλίσουµε τη µη
απώλεια εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 1255/12-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντώνιου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Σκυλλάκου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Σκυλλάκος, προκειµένου να παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για διακόσιους σαράντα εργαζόµενους -διακόσιες
σαράντα οικογένειες σε µια σχετικά µικρή κοινωνία, στα Τρίκαλα,
είναι σηµαντικό µέγεθος- που εργάζονταν µέχρι πριν από λίγους
µήνες στο Δήµο Τρικάλων κανονικά, νόµιµα. Αυτοί κάλυπταν τις
ανάγκες. Κι αυτό φαίνεται από το ότι σήµερα που έχουν απολυθεί υπολειτουργούν διάφοροι τοµείς, όπως τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί
σταθµοί, ο αθλητισµός, κι έχει χειροτερεύσει σε µεγάλο βαθµό
η καθαριότητα, διότι ο Δήµος µεγάλωσε, έγινε καποδιστριακός,
το προσωπικό µειώθηκε και υπάρχουν διαµαρτυρίες απ’ όλες τις
πλευρές για το επίπεδο και την ποιότητα της καθαριότητας.
Ήταν χρήσιµοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν, όπως λέγεται για
µερικές περιπτώσεις, τεµπέληδες που δεν δούλευαν ή διευκολύνονταν στο να µην δουλεύουν κ.λπ.. Με την απόλυσή τους, λοιπόν, ζηµίωσε ο δήµος και όσον αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες, στους κατοίκους του Δήµου Τρικκαίων.
Δεν έφθανε όµως αυτό, αλλά τους χρωστάει κιόλας ο δήµος
µέχρι δεκαεννιά µηνιάτικα. Μιλάµε για 4,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Και βεβαίως ο δήµος, όπως κι άλλοι δήµοι, είναι κι αυτός χρεωµένος και δεν µπορεί να τους ξεπληρώσει.
Τώρα, ο δήµος τι είναι πλέον; Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, δηµόσιο, γι’ αυτό και τον εντάσσετε σ’ όλα τα µέτρα περικοπών, απολύσεων και διαθεσιµοτήτων που εντάσσετε τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Δεν µπορεί να πληρώσει ένα τµήµα
του δηµόσιου τοµέα, που λέγεται Δήµος Τρικκαίων. Και θα υπάρξουν κι άλλοι δήµοι.
Τι θα γίνει; Εδώ θέλουν ψωµί, θέλουν γάλα, θέλουν βούτυρο
για τα παιδιά τους. Πρέπει να πληρώσει το κράτος, η πολιτεία.
Δεν ξέρω από πού θα τα βρείτε, αλλά δεν µπορείτε να ενισχύετε
τις τράπεζες, συνεχώς και την λεγόµενη οικονοµία –την πραγµατική, που δεν αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφορά άλλες
µεγάλες επιχειρήσεις- και από την άλλη οι άνθρωποι να πεινάνε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η δική µας η άποψη και ολοκληρώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε,
είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει µόνιµοι. Μόνιµη και σταθερή
εργασία θα πρέπει να υπάρχει και για τους εργαζόµενους του
Δήµου Τρικκαίων και σε όλη τη χώρα και σε όλους τους άλλους
δήµους, αλλά και γενικότερα. Αλλά το κύριο και το πιο άµεσο
είναι να πληρωθούν. Κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά πληρώστε, δεν
µπορεί να πεινάει αυτός ο κόσµος και να ζει µε δανεικά: όσο ζει,
γιατί ξέρετε τι είναι δεκαεννέα µήνες απλήρωτοι; Είναι δύο χρόνια!
Δεν είναι, λοιπόν, απλώς ένα θέµα πολιτικό, αλλά είναι και ζήτηµα ανθρωπιστικό, να το πω έτσι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να υπογραµµίσω ξεκινώντας κάτι που θεωρώ πάρα
πολύ σηµαντικό ότι ο κ. Σκυλλάκος, εξαιρετικός και εµπειρότατος συνάδελφος, έκανε µια ιεράρχηση του συγκεκριµένου προβλήµατος –γιατί για πρόβληµα πρόκειται και γι’ αυτό και είµαστε
εδώ για να απαντήσουµε- την οποία θέλω να υπογραµµίσω:
Έβαλε πρώτα το ζήτηµα των δεδουλευµένων και της παροχής
υπηρεσιών στους πολίτες και στη συνέχεια το αν τίθεται θέµα ή
όχι µονιµότητας κ.λπ., που έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί πολλές φορές ο δηµόσιος διάλογος βάζει αλλιώς τα θέµατα.
Εγώ µε αυτήν την ιεράρχηση θέλω να συµφωνήσω και έτσι θα
απαντήσω.
Κατ’ αρχάς, είµαι υποχρεωµένος να πω τι λέει ο Δήµος Τρικκαίων και στη συνέχεια θα απαντήσω εγώ, γιατί η ερώτηση απευθύνεται στην Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει
και όχι ο Δήµος Τρικκαίων.
Ο Δήµος Τρικκαίων, λοιπόν, µας λέει –και πρέπει να καταθέσω
και στα Πρακτικά της Βουλής, να δώσω και στον κ. Σκυλλάκο το
σχετικό έγγραφο- ότι πραγµατικά υπάρχει αυτή η οφειλή. Να σηµειώσω ότι οι συµβάσεις αυτών των εργαζοµένων έληξαν την
προηγούµενη δηµοτική περίοδο, πριν αναλάβει δηλαδή, η σηµερινή δηµοτική αρχή, ότι έχουν καταβληθεί µέχρι τώρα ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ, δεδουλευµένα από αυτήν τη
συνολική οφειλή των τεσσεράµισι εκατοµµυρίων και ότι οι επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονταν οι συγκεκριµένοι συµβασιούχοι τελούν υπό εκκαθάριση. Και ο δήµος λέει µε σαφήνεια ότι θα
εξοφλήσει τµηµατικά τις υποχρεώσεις του και αυτό το συναρτά,
βέβαια, µε την οικονοµική του δυνατότητα: θέµα για το οποίο, θα
πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εγώ, λοιπόν, κύριε Σκυλλάκο, θέλω να σας πω το εξής: Ο
Δήµος Τρικκαίων ανήκει σε µια συγκεκριµένη κατηγορία δήµων
που είχαν αρκετές υποχρεώσεις. Πρέπει, όµως, να σας πω ότι
έχουµε βάλει ήδη µπροστά δύο συγκεκριµένα µέτρα: το ένα είναι
ότι κάνουµε µια επιµήκυνση για αναχρηµατοδότηση παλαιών δανείων. Ο Δήµος Τρικκαίων είναι δήµος που κάποια δάνεια του
τρέχουν και µε 11,5%. Όλα τα δάνεια, λοιπόν, για το Δήµο Τρικκαίων, θα πάνε σε εικοσιπενταετή διάρκεια εξόφλησης µε 5,9%.
Θα έχει ένα µεγάλο κέρδος έτσι από την ετήσια δόση τοκοχρεολυσίου που δίνει αυτός ο δήµος, όπως και άλλοι δήµοι. Επίσης,
θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χαµηλότοκο δάνειο, προκειµένου
να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του.
Αυτό είναι µια θεµελιώδης πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης
και ειδικότερα του Υπουργείου µας –θα πω κάποια άλλα πράγµατα στη συνέχεια για το θέµα των συµβασιούχων- γιατί οι δήµοι
πρέπει υποχρεωτικά µέχρι τα τέλη του έτους να ισοσκελίσουν
τους προϋπολογισµούς τους, δεδοµένου ότι αν δεν γίνει αυτό
θα συµβάλλουν στο έλλειµµα της γενικής Κυβέρνησης µε περίπου 2 δισεκατοµµύρια, µια ολόκληρη µονάδα.
Υπογραµµίζω ότι όλο αυτό το φοβερό δεκαήµερο, που περάσαµε τελευταία –όπως και αν το κρίνει κανείς- µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την τρόικα γινόταν για κάπου µια µονάδα παραπάνω
ή παρακάτω στο έλλειµµα.
Οι δήµοι ως φορείς της γενικής Κυβέρνησης, λοιπόν, θα εξασφαλίσουµε να µην συµβάλουν στο έλλειµµα της γενικής Κυβέρνησης µέχρι το τέλος του έτους. Όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, αυτό θα το καταφέρουµε. Αυτό βέβαια, σηµαίνει και ανάλογη δυνατότητα για το Δήµο Τρικκαίων, για να εξοφλήσει άµεσα
τις υποχρεώσεις του στους εργαζοµένους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Είναι καθαρό από αυτά που λέει ο κ.
Υφυπουργός ότι δεν υπάρχει η παραµικρή δέσµευση ότι η πολιτεία, το κράτος, το Υπουργείο θα βάλει το χέρι στην τσέπη για
να πληρώσει τους συγκεκριµένους διακόσιους σαράντα εργαζόµενους. Το εναποθέτει στο εάν και πότε θα έχει την οικονοµική
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δυνατότητα ο Δήµος Τρικκαίων.
Δεν έχει σηµασία εάν ο προηγούµενος δήµαρχος ή ο σηµερινός είναι αυτός που προσέλαβε ή που απέλυσε. Μιλάµε για δεδουλευµένα. Είναι δουλεία που δουλεύτηκε. Ξέρετε πολύ καλά,
ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία όταν ο εργοδότης δεν πληρώνει
τα δεδουλευµένα, µπαίνει φυλακή.
Πρέπει, λοιπόν, να µπει το Υπουργείο φυλακή; Πρέπει να µπει
ο δήµαρχος φυλακή; Δεν µπαίνουν σε καµία περίπτωση. Εδώ
πέρα µας λέτε ότι ουσιαστικά θα γίνει κάποια ρύθµιση των
χρεών, θα µειωθεί το επιτόκιο και αν περισσέψουν χρήµατα, αυτό
λέει και ο δήµαρχος.
Κακώς που δεν ηγείται ο Δήµος Τρικκαίων –που θα έπρεπε να
το κάνει- µιας σταυροφορίας να πληρώσει το Υπουργείο, να πληρώσει η Κυβέρνηση την εργασία των διακοσίων σαράντα απολυµένων. Κακώς που δεν ηγείται µιας τέτοιας µαζικής κίνησης, που
ξεσηκώνονται σε όλους τους φορείς των Τρικάλων.
Αλλά, είναι στην ίδια παράταξη µε τη δική σας και γι’ αυτό δεν
το κάνει αυτό το πράγµα. Σε άλλες περιπτώσεις ίσως να το
έκανε. Εν πάση περιπτώσει το απαιτούµε. Κόψτε το λαιµό σας –
επιτρέψτε µου την έκφραση, πολιτικά το εννοώ- για να βρείτε
χρήµατα να δώσετε στους ανθρώπους. Για σκεφθείτε να έκοβαν
σε εσάς τη µισθοδοσία για δύο χρόνια, πως θα νιώθατε; Αυτό
είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι ότι είµαστε σε αντίπαλη λογική σε σχέση µε
τη µονιµότητα και στη σταθερότητα στην εργασία. Εδώ ετοιµάζετε να πετάξετε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τους δήµους και από τον ευρύτερο, ίσως και από το στενό πυρήνα του
δηµοσίου και να τους απολύσετε µε όχηµα την εφεδρεία.
Υπάρχει βεβαίως και η «διαπάλη» για το ποιος έχει την πατρότητα της εφεδρείας. Η Νέα Δηµοκρατία σήµερα προσπαθεί να
αποστασιοποιηθεί από την εφεύρεση της εφεδρείας, λέγοντας
ότι δεν εννοούσε απολύσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Διότι
και στον ΟΣΕ ετοίµαζε εφεδρεία µε προοπτική τις απολύσεις.
Στην ίδια λογική κινούνται τα δύο µεγάλα κόµµατα.
Ας βγάλει, λοιπόν, ο κόσµος τα συµπεράσµατα. Περιµένω µία
σαφή απάντηση. Το σκέφτεστε τουλάχιστον να δώσετε τα χρήµατα για να πληρωθούν; Δώστε τα χρήµατα. Εγώ δεν λέω να χρεωθούν στον δήµο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού δεν µπορούν
να δανειστούν άλλα χρήµατα, δώστε και χρεώστε τα στον δήµο.
Είναι και αυτό µία λύση. Δηλαδή, δεν µπορεί και ο δήµαρχος και
εσείς να παίζετε στις πλάτες διακοσίων σαράντα οικογενειών.
Έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις.
Περιµένω µία καθαρή απάντηση. Μας παρακολουθούν και οι
εργαζόµενοι. Έχουν συγκεντρωθεί σε χώρο και παρακολουθούν
το κανάλι της Βουλής. Πριν από λίγο µε πήραν τηλέφωνο ανήσυχοι, παρακαλώντας µε να κάνω ό,τι µπορώ για να ασκήσω
πίεση στο Υπουργείο για να λυθεί το ζήτηµα.
Σας ακούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Σκυλλάκο για το ζήτηµα των δεδουλευµένων, δεν
υπάρχει κανένα θέµα αντιδικίας. Ό,τι λέτε, το προσυπογράφω.
Δεν είναι δυνατόν για δεδουλευµένα εργαζοµένων να αντιδικούµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Εγώ χαίροµαι και υπογραµµίζω αυτό που είπατε στο τέλος. Το
κράτος πρέπει να υποβοηθήσει αυτήν τη διαδικασία. Συµφωνώ.
Θα σας πω πως θα το κάνουµε άµεσα, αφού µας ακούν και οι εργαζόµενοι. Σε καµµιά περίπτωση, όµως, να τα δώσει το κράτος.
Ποιο κράτος; Να δώσει από πού; Είναι ένα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε εσωτερικά στο Δήµο Τρικκαίων και έτσι πρέπει να
λυθεί. Αυτή είναι η δική µας γνώµη.
Σε ό,τι αφορά τους συγκεκριµένους εργαζόµενους είπαµε ότι
η εξόφληση των υποχρεώσεων του δήµου συνδέεται άµεσα µε
την οικονοµική δυνατότητα του δήµου, η οποία θα βελτιωθεί τουλάχιστον αισθητά –θα έπρεπε να χρησιµοποιήσω πιο ακραία έκφραση, να µη δηµιουργώ µεγάλες προσδοκίες- ακριβώς γιατί
αυτή η επιµήκυνση, η αναχρηµατοδότηση δανείου που χαµηλώνει το επιτόκιο και σας είπα ότι πάει από 11,5% στο 5,9%, περίπου στο µισό δηλαδή, ελαφρύνει πάρα πολύ τον δήµο από αυτά
που παρακρατάει ως όρο από το Ταµείο Παρακαταθηκών κάθε
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µήνα.
Κυρίως, όµως, πρέπει να σας πω για τους δήµους, όπως είναι
ο Δήµος Τρικκαίων που είχαν µεγάλες υποχρεώσεις, ότι αυτή η
επιµήκυνση για αναχρηµατοδότηση δανείων λειτουργεί από την
1-1-2011. Άρα, λοιπόν, για τους πρώτους εννέα µήνες του έτους
που έχουν υπάρξει παρακρατήσεις θα του επιστραφούν αυτά τα
λεφτά. Δηλαδή, ο Δήµος Τρικκαίων, επειδή έχει ήδη υποβάλει
την αίτησή του για το δάνειο στο Ταµείο Παρακαταθηκών, θα
έχει µία πολύ µεγάλη δυνατότητα πάρα πολύ άµεσα. Και επειδή
τα δεδουλευµένα, ως γνωστό, µε βάση την ελληνική νοµοθεσία
και την πολιτική τάξη, τα ήθη και έθιµα που υπάρχουν -όλα µαζί
τα βάζω- προηγούνται πάσης άλλης υποχρέωσης, πιστεύω ότι
θα έχουν την προτεραιότητα που τους αξίζει.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της µονιµότητας -επειδή θέλω να µείνω
στο χρόνο, κάτι για το οποίο µε παρακάλεσε και η κυρία Πρόεδρος- δεν ξέρω τι εννοείτε, όταν λέτε, κύριε συνάδελφε, κύριε
Σκυλλάκο, ότι έχουµε διαφορετική λογική. Εγώ θέλω να σας πω
πάρα πολύ καθαρά για το θέµα των συµβασιούχων το εξής. Δεν
αναφέροµαι στους συγκεκριµένους συµβασιούχους, δεν γνωρίζω ούτε πού δουλεύουν, ούτε πόσα χρόνια δουλεύουν, ούτε
µε ποια σχέση εργασίας. Αυτό που ξέρω καλά είναι ότι δεν µπορεί να προσλαµβάνεται κάποιος µε ΑΣΕΠ, ας πούµε, για οκτώ
µήνες και µετά, µε ασφαλιστικά µέτρα να παίρνει µία προσωρινή
απόφαση, η οποία να κάνει λόγο για πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και να προκαλούµε µία ολόκληρη κοινωνία µε ανέργους. Αυτό
πρέπει να σταµατήσει άπαξ διά παντός. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δικαίωµα. Προκαλούµε τους ανέργους, πρώτα από όλα, µε
µια τέτοια λογική.
Επαναλαµβάνω ότι δεν αναφέροµαι στους συγκεκριµένους εργαζόµενους. Ενδεχοµένως, από κακή λειτουργία δηµοτικών
αρχών ανά την Ελλάδα πολλοί εργαζόµενοι δούλευαν για πάρα
πολλά χρόνια. Εκεί έχουν υπάρξει δικαιώµατα, υπήρξαν διατάγµατα, όπως το 164, δικαίωσαν ή δεν δικαίωσαν κάποιους, όχι
όµως ότι όποιος πέρασε δύο, τέσσερις ή οκτώ µήνες και είδε το
φως του δηµοσίου ή της αυτοδιοίκησης ξαφνικά θεµελιώνει δικαιώµατα µονιµότητας.
Κάποιες τέτοιες λογικές και έωλες αποφάσεις πολλές φορές
δικαστηρίων και αδράνεια δηµοσίων αρχών που ερηµοδικούσαν
σε αυτά τα δικαστήρια, µας οδήγησαν εδώ που µας οδήγησαν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1254/12-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιου Πλεύρη προς τους Υπουργούς
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών,
σχετικά µε τα τέκνα των αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου Αθηναίων.
Το λόγο έχει πρώτα ο κ. Πλεύρης για να µας παρουσιάσει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε
και το οποίο συνδέεται άµεσα, κατά την άποψή µου, µε την ερώτηση την οποία έχω, διότι η ερώτησή µου αφορά ένα κοµµάτι µε
τα τέκνα αλλοδαπών που βρίσκονται στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του Δήµου Αθηναίων εις βάρος Ελλήνων τέκνων και
παράλληλα, τα προβλήµατα που έχουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί ειδικά στο Δήµο Αθηναίων.
Είπα ότι θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε στο τέλος, διότι
προχθές, κύριε Υπουργέ, σας είχαµε καταθέσει µία τροπολογία.
Η τροπολογία αυτή δεν ήταν δική µας. Μας την έστειλε ο Δήµαρχος Αθηναίων, ο κ. Καµίνης, σε όλους τους Βουλευτές της Α’ Περιφέρειας Αθηνών σε µια προσπάθεια που κάνει όχι να πάει σε
αυτό που λέτε εσείς, στο θέµα της µονιµότητας των συµβασιούχων, αλλά επειδή ειδικώς οι συµβασιούχοι του Δήµου Αθηναίων
είναι πάρα πολλοί στον αριθµό και εκκρεµούν δικαστικές αποφάσεις, να δινόταν µία παράταση εφαρµογής του νόµου του κ. Ραγκούση.
Δεν δεχθήκατε να συζητηθεί η τροπολογία. Είναι δικαίωµά
σας, βάσει του Κανονισµού. Μόνο όσες τροπολογίες γίνονται δεκτές από τον Υπουργό συζητούνται. Επειδή, όµως, τώρα γίνεται
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όλη αυτή η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων τα οποία λέτε,
θα πρέπει να δείτε µε προσοχή το θέµα ειδικά από ένα δήµαρχο
που έχει εκλεγεί µε τη σηµαία σας, που κάνει µια προσπάθεια µε
τους άλλες παράγοντες της δηµοτικής αρχής, προκειµένου να
λύσει ένα θέµα που συνδέεται και µε τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς, διότι το Δεκέµβριο δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν
οι βρεφονηπιακοί σταθµοί της Αθήνας. Δεν έχει δηµοσιονοµικό
κόστος και είναι µόνο θέµα δυνατότητας λειτουργίας του Δήµου
Αθηναίων. Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο κοµµάτι, πώς µπορούµε
να λύσουµε το θέµα, ώστε να υπάρξουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Το δεύτερο και το σηµαντικότερο για µας κοµµάτι και το λέµε,
κύριε Υπουργέ -και στη δευτερολογία µου θα πω γιατί πιστεύουµε ότι είναι και συνταγµατικά επιτρεπτό- είναι ότι πρέπει κατά
πρώτο λόγο να µας πείτε πόσα τέκνα αλλοδαπών, νοµίµων ή παρανόµων, φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Δήµου
Αθηναίων και εάν προτίθεστε να υπάρχει προτεραιότητα βάσει
της ιθαγένειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αγαπητέ συνάδελφε, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα του Δήµου
Αθηναίων και των συµβασιούχων, προφανώς πρέπει να σας πω
ότι η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών, που
εκ των πραγµάτων, εκ των αρµοδιοτήτων του έχει µία διαρκή
σχέση µε τους δήµαρχους, δεν διαχωρίζει τους δήµους αναλόγως µε τη σηµαία της παράταξης που έχουν εκλεγεί. Δεν σηµαίνει ότι επειδή ο κ. Καµίνης υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, αυτό
θεµελιώνει κάποιο ειδικότερο δικαίωµα για το Δήµο Αθηναίων και
για το δήµαρχο. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η συµπεριφορά είναι -και πρέπει να είναι- σε όλους ίδια. Άρα, λοιπόν,
στο θέµα των συµβασιούχων εν γένει απάντησα νωρίτερα στον
κ. Σκυλλάκο και δεν έχω να προσθέσω κάτι, επειδή ο κ. Καµίνης
υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι και στην Κυβέρνηση.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το κύριο µέρος της ερώτησής σας, χαίροµαι για την ερώτησή σας, γιατί η απάντηση ξεκινά από κάτι µε
το οποίο έχω και προσωπική εµπλοκή µε προηγούµενη ιδιότητά
µου. Από το 2006 ισχύει ο Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων.
Επειδή έτυχε τότε να είµαι Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και ήταν δική
µας οµόφωνη διατύπωση, που δέχτηκε η κυβέρνηση τότε, πρέπει
να σας διαβάσω τι λέει ο Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων, για να
σας δώσω τα στοιχεία που ζητάτε, πριν ξεκινήσω την απάντησή
µου.
Αναφορικά µε την προτεραιότητα εγγραφής των παιδιών Ελλήνων γονέων κ.λπ., ο Δηµοτικός Κώδικας αναφέρει ότι «δικαίωµα εγγραφής στους εν λόγω παιδικούς σταθµούς έχουν όλα τα
παιδιά, σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου. Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζοµένων γονέων και τα παιδιά οικονοµικά αδύνατων οικογενειών, προτιµώµενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια, όπως για παράδειγµα παιδιά ορφανά ή µε γονείς
διαζευγµένους κ.λπ.». Επίσης, βέβαια, ο κώδικας τονίζει µε σαφήνεια ότι οι δηµοτικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν το δικαίωµα πρόσβασης όλων των δηµοτών και κατοίκων χωρίς
διάκριση στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής οµάδας στην οποία ανήκουν.
Αυτό είναι το υπόβαθρο µε το οποίο λειτουργούν και οφείλουν
να λειτουργούν οι δήµοι, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα ζήτηµα διάκρισης αλλοδαπών ή οτιδήποτε άλλο.
Υπάρχει –σας διάβασα νωρίτερα- το προβάδισµα µονογονεϊκών
οικογενειών και άλλων τέτοιων περιπτώσεων που προφανώς πρέπει να έχουν προβάδισµα στο πλαίσιο µιας κοινωνικής πολιτικής
και καµµία άλλη διάκριση, βέβαια, γιατί αυτό λέει ο Κώδικας
Δήµων και Κοινοτήτων και αυτό λέει ο νόµος της πατρίδας.
Ευχαριστώ. Θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο ερωτών Βουλευτής έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Απλώς, για να κλείσουµε το πρώτο
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θέµα και προκειµένου να µην δηµιουργηθεί παρεξήγηση, προφανώς έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να κάνετε καµµία διάκριση αναφορικά µε το ποιο δήµο στηρίξατε. Η ιδιαιτερότητα του Δήµου
Αθηναίων που πρέπει να τη δείτε µε µεγαλύτερη προσοχή, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι ότι εκλέγοµαι στο Δήµο Αθηναίων. Είναι ότι ο
κ. Καµίνης µας εξήγησε, σε όλους τους Βουλευτές Α’ Αθηνών,
µε πειστικά επιχειρήµατα ότι ήταν τέτοια η αναλογία, που δυστυχώς αύριο το πρωί δεν θα λειτουργούν καθόλου οι υπηρεσίες
του δήµου. Δεν ζητάµε καταστρατήγηση του νόµου. Ζητάµε µια
παράταση εφαρµογής.
Τώρα, στο θέµα της ερώτησης που θέσατε, πραγµατικά αυτές
είναι οι διατάξεις και αυτές πρέπει να εφαρµόζετε. Όµως, ο
νόµος και ο Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων ήταν σε µια άλλη κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Κατά την άποψή µου –και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό και θα
εξηγήσω γιατί, γιατί πολλοί θα τρέξουν να πουν περί ρατσισµούστα θέµατα των παιδικών σταθµών η προτεραιότητα θα πρέπει
να είναι στα Ελληνόπουλα, στα τέκνα των Ελλήνων. Για ποιο
λόγο; Οι παιδικοί σταθµοί, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ,
υπάρχουν προκειµένου να προστατευθεί η οικογένεια, να µπορεί
να λειτουργεί οµαλά, να αναπτύσσει την κοινωνική της συνοχή
και να µπορεί η µητέρα να εργάζεται και η ίδια.
Η οικογένεια, όµως, κύριοι συνάδελφοι, πώς προστατεύεται
από το Σύνταγµα; Άρθρο 21, παράγραφος 1 του Συντάγµατος:
«Η οικογένεια ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του
έθνους τελεί υπό την προστασία του κράτους». Συνεπώς η οικογένεια κατά το ελληνικό Σύνταγµα δεν υπάρχει ουδέτερα ως «µαζεύτηκαν δηµότες, βρίσκονται εδώ πέρα, κάνουν παιδιά, πώς θα
τα βοηθήσουµε;». Υπάρχει υπό την έννοια συντήρησης και προαγωγής του έθνους.
Γι’ αυτό το λόγο, σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που δεν
µπορούν πια οι Έλληνες να πηγαίνουν τα παιδιά τους στους ιδιωτικούς σταθµούς, θα πρέπει, πέρα από το οικονοµικό κριτήριο,
να υπάρξει και ένα προβάδισµα βάσει της ιθαγένειας την οποία
έχουν τα άτοµα. Θεωρώ δε ότι αυτό είναι και συνταγµατικά συµβατό.
Όµως, σε κάθε περίπτωση –και αυτό θα προκύψει από τα στοιχεία που θα µου δώσετε, γιατί πάνω-κάτω ξέρω τα περυσινά- θα
δείτε ότι η αναλογία είναι τροµακτική. Τουλάχιστον πέρυσι –δεν
ξέρω αν φέτος υπάρχει κάποια φοβερή διαφορά- το 25% των
ατόµων, τα οποία βρίσκονταν στους βρεφονηπιακούς σταθµούς
του Δήµου Αθηναίων, ήταν τέκνα αλλοδαπών, διότι δυστυχώς
πολλοί αλλοδαποί, πολλοί µετανάστες και κυρίως λαθροµετανάστες, κάνουν αδήλωτη εργασία και πολύ εύκολα φέρνουν ένα εκκαθαριστικό τέτοιας φύσεως που µε ευκολία µπαίνουν στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Εάν, λοιπόν, δεν θέλετε να υιοθετήσετε –που προφανώς δεν
το θέλετε, γιατί εσείς το έχετε εισηγηθεί- το να υπάρχει διάκριση
βάσει της ιθαγένειας, θα πρέπει να κάνετε τους απαιτούµενους
ελέγχους, ώστε τελικά να µην έχουµε την κατάσταση ο Έλληνας
φορολογούµενος να πληρώνει προκειµένου στους βρεφονηπιακούς σταθµούς να βρίσκονται πρωτίστως τέκνα αλλοδαπών.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέρα της Δηµοκρατίας που είναι σήµερα και τις επίκαιρες διαδέχεται µία τελετή του Εθνικού Κοινοβουλίου, αγαπητέ συνάδελφε, θέλω να σας πω ότι προφανώς και δεν αγνοώ, όπως δεν
µπορεί να αγνοεί κανένας, ποια ακριβώς θέση επέχει η οικογένεια στην Ελλάδα, µάλιστα µε σαφή διαφορά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κρατάει! Διότι µιλήσατε για προαγωγή της
κοινωνίας, του έθνους, κ.λπ..
Όµως, πρέπει να πω, µιας και είναι η Μέρα της Δηµοκρατίας
σήµερα, ότι µία κοινωνία και ένα έθνος προάγεται επίσης και στο
βαθµό που ενσωµατώνει επιτυχώς δηµοκρατικές αρχές, αρχές
δικαίου, αρχές ισότητας, πανανθρώπινες αρχές.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι όταν µιλάµε ιδιαίτερα για τέκνα
αλλοδαπών, αλλογενών, θα πρέπει να είµαστε όλοι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ευαίσθητοι, όπως επιβάλλουν οι αρχές του διεθνούς δικαίου και η σύγχρονη λογική, αφού η σύγχρονη κοινωνία
βρίσκεται µπροστά σε ένα πολύ µεγάλο µεταναστευτικό κύµα,
όπως βρέθηκε η ανθρωπότητα βέβαια και σε προηγούµενες περιόδους. Τα τέκνα, λοιπόν, αλλοδαπών, αλλογενών, δεν µπορεί
να είναι πεδίο άσκησης αντιπαραθέσεων.
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να τονίσω –στα αναλυτικά στοιχεία δεν θα σταθώ, υπάρχουν όλα και θα τα έχετε στα χέρια σαςείναι ότι στους παιδικούς σταθµούς του Δήµου Αθηναίων υπάρχουν χίλια εξήντα τρία παιδιά αλλοδαπών οικογενειών, από τα
πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα συνολικά. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία ανά δηµιουργική ενότητα και παιδικό σταθµό
και ανά εθνικότητα.
Όµως, τονίσατε σήµερα, όπως και στη συζήτηση που έγινε
προ δύο ηµερών µε αφορµή την κάρτα του µετανάστη, ότι ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες ίσως θα έπρεπε να το δούµε αλλιώς. Σας έδωσε αναλυτικά στοιχεία ο Υπουργός Εσωτερικών για
το πώς εξελίσσεται η ιστορία της παρουσίας των µεταναστών
από την πλευρά του αριθµού τους. Πρέπει, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, να κατανοήσουµε όλοι ότι ο αριθµός βαίνει µειούµενος.
Δεν υπήρξε καµµία έκρηξη µαζικών νοµιµοποιήσεων µετά το ν.
3838, για τον οποίο έγινε τόσο έντονη συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η Ελλάδα, απ’ ό,τι
δείχνουν τα πράγµατα, έγινε λιγότερο ελκυστική ως αποτέλεσµα
της οικονοµικής κρίσης και όχι βέβαια επειδή είχε ένα νόµο περισσότερο ή λιγότερο φιλικό για τους µετανάστες. Αυτή είναι µία
µεγάλη αλήθεια και µε αλήθειες πρέπει να πορευόµαστε.
Κατά τα άλλα, αυτό που κάνει η Κυβέρνηση και µε τους παιδικούς σταθµούς, αλλά και µε τους αλλοδαπούς και το ζήτηµα της
µετανάστευσης, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προσπαθεί, όπως σας είπα, να ενσωµατώνει µε
τον επιτυχέστερο τρόπο σύγχρονες αρχές δηµοκρατίας και δικαίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

17048

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας.
Σας θυµίζω ότι µε το ψήφισµα της 8ης Νοεµβρίου 2007 της
Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η 15η
Σεπτεµβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας.
Η ηµέρα αυτή προσφέρει την ευκαιρία να τιµήσουµε τη Δηµοκρατία και τις αξίες που πρεσβεύει, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξουµε και να συζητήσουµε τους κινδύνους και τις προκλήσεις
που αντιµετωπίζει στη σύγχρονη εσωτερική και διεθνή πραγµατικότητα. Η Δηµοκρατία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως το πολίτευµα που θέτει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, τις αγωνίες
του, αλλά και τις επιθυµίες του για ασφάλεια, για δικαιοσύνη, για
ελευθερία.
Δηµοκρατία σηµαίνει µια κοινωνία που λειτουργεί µε κανόνες
που προστατεύουν τον πολίτη από την αυθαιρεσία, από τις ανισότητες και από την αδικία. Σηµαίνει µια κοινωνία στην οποία
εξασφαλίζεται η λαϊκή κυριαρχία και η ισότιµη συµµετοχή όλων
των πολιτών στους δηµοκρατικούς θεσµούς, στην πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Η Δηµοκρατία δεν είναι µια αυτονόητη και δεδοµένη πολιτική
κατάσταση. Επικράτησε σταδιακά στο δυτικό κόσµο µε τη σηµερινή µορφή της Αντιπροσωπευτικής Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µετά από πολύχρονους και σκληρούς αγώνες και αιµατηρές
επαναστάσεις. Όµως, παραµένει και σήµερα ένα ζητούµενο, ένα
στοίχηµα που συνεχώς κερδίζεται µε θυσίες, αγώνες και επαγρύπνηση.
Αν παλιότερα η αγωνία των πολιτών και οι αγώνες τους ήταν
για την αποδέσµευσή τους από µοναρχικά, τυραννικά και καταπιεστικά πολιτεύµατα, σήµερα η ανησυχία όλων µας αφορά στην
ποιότητα της δηµοκρατίας µας, στη στάση του δηµοκρατικού πολιτισµού που έχουµε κατακτήσει.
Σήµερα, για παράδειγµα, έχουµε να αντιµετωπίσουµε τη δυσπιστία των πολιτών που όλο και περισσότερο θεωρούν ότι οι
αποφάσεις λαµβάνονται ερήµην τους. Σήµερα έχουµε να αναµετρηθούµε µε µια συστηµατική και επίµονη προσπάθεια απαξίωσης συλλήβδην της πολιτικής και των δηµοκρατικά εκλεγµένων
εκπροσώπων του λαού και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Είναι αλήθεια ότι η χώρα µας περνάει µια µεγάλη οικονοµική
κυρίως κρίση. Όµως, θεωρώ ότι είναι εγκληµατική ανευθυνότητα
όσων επιχειρούν ηθεληµένα ή καµµιά φορά και άθελα να µετατρέψουν αυτήν την κρίση σε κρίση της Δηµοκρατίας. Κάτι τέτοιο
θα ήταν εγκληµατικό. Και πολλές φορές τοποθετήσεις, δηλώσεις
και σχολιασµοί, απόψεις, όπως είπα, που συλλήβδην ισοπεδώνουν τα πάντα και τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το Κοινοβούλιο δεν έχουν µόνο αρνητικά αποτελέσµατα, αλλά κρύβουν
και τον κίνδυνο στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα.
Ταυτόχρονα, η Δηµοκρατία είναι και υπόθεση του κάθε πολίτη
που δραστηριοποιείται επίσης και σε διάφορους χώρους, όπως
είναι και ο συνδικαλιστικός. Θεωρώ ότι είναι κάτι χειρότερο από
απαράδεκτες οι δηλώσεις που και πρόσφατα ακούστηκαν σε κινητοποιήσεις, όπως για παράδειγµα του εκπροσώπου των ταξιτζήδων, του Προέδρου της Οµοσπονδίας, ο οποίος έλεγε: «Θα
στοχοποιήσουµε τους Βουλευτές αν διαφωνούν µαζί µας», αν
διαφωνούν δηλαδή µε τις απόψεις που εκφράζει αυτός. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να µιλά κάποιος για στοχοποίηση των Βουλευτών, των εκπροσώπων του ελληνικού λαού;
Οι Βουλευτές, όπως είναι γνωστό, στα κοινοβουλευτικά πολιτεύµατα -όπως δόξα τω Θεώ έχουµε και στην πατρίδα µας- λειτουργούν τηρώντας το Σύνταγµα και υπακούοντας στη συνείδησή τους και µόνο. Οι δηµοκρατικά εκλεγµένοι εκπρόσωποι του
ελληνικού λαού δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούνται από κάποιους.
Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι εκπρόσωποι του ελληνικού
λαού, πολιτικοί, Βουλευτές οι οποίοι θα επιδιώκεται να είναι φοβισµένοι και σε τελευταία ανάλυση απαξιούµενοι, θα καταντήσουν να είναι ευάλωτοι, κάτι που θα σήµαινε το αρνητικότερο

όλων για την εξέλιξη και τη λειτουργία της Δηµοκρατίας.
Εποµένως, στόχος όλων µας θα πρέπει να είναι µια ουσιαστική, γνήσια και αυθεντική Δηµοκρατία. Αυτή η αυθεντικότητα
της Δηµοκρατίας διασφαλίζεται όταν αφ’ ενός έχουµε µια πολιτεία ευνοµούµενη, µια πολιτεία ισχυρή και ικανή να αντισταθεί
σε σύγχρονες µορφές εξουσίας, εγχώριες ή διεθνείς, εµφανείς
ή ενίοτε αφανείς και αφ’ ετέρου όταν έχουµε πολίτες µε µια δηµοκρατική παιδεία –και αυτό είναι κάτι που υπογραµµίζω- που
αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ατοµικής ευθύνης και της συλλογικής συνεισφοράς στο κοινό συµφέρον της χώρας, πολίτες
που ενεργούν σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή.
Οι συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργεί σήµερα η δηµοκρατία έχουν διαφοροποιηθεί εν πολλοίς σε σχέση µε το παρελθόν.
Η κατάργηση των οικονοµικών συνόρων, η επιδίωξη των αγορών
-ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα το βιώνουµε έντονα αυτό- να
επιβάλουν την απόλυτη κυριαρχία τους, η σύµπτωση ενίοτε οικονοµικής δύναµης και ελέγχου των µαζικών µέσων επικοινωνίας
και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, µε επιδίωξη
όχι µόνο την ενηµέρωση του πολίτη και τον έλεγχο της εξουσίας
-που θα πρέπει να υπάρχει, κριτική πάντα θα πρέπει να υπάρχει,
ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει- αλλά και τη διαµόρφωση συνειδήσεων και επιβολή απόψεων ορισµένες φορές, οι εκρηκτικές
αλλαγές στην επικοινωνία χάρη στην τεχνολογία, η συµµετοχή
της χώρας µας σε ευρύτερους σχηµατισµούς, δηµιουργούν σύνθετες καταστάσεις και νέες προκλήσεις για τη δηµοκρατία.
Καλούµαστε να καλύψουµε ατέλειες ή αντινοµίες, να µεριµνήσουµε για τον περιορισµό του δηµοκρατικού ελλείµµατος, αποτέλεσµα της πολύπλοκης µορφής της κοινωνίας µας.
Και βέβαια δεν πρέπει να λησµονούµε ούτε στιγµή, δεν πρέπει
να λησµονεί κάποιος ότι στην καρδιά της δηµοκρατίας βρίσκεται
το Κοινοβούλιο του οποίου η αποτελεσµατικότητα εγγυάται την
ορθή λειτουργία της δηµοκρατίας µας. Εδώ, σ’ αυτόν το χώρο
κατ’ εξοχήν καλλιεργούνται οι αξίες της ελεύθερης διαβούλευσης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, της σύνθεσης απόψεων
µέσα από εποικοδοµητικό διάλογο. Εδώ συζητούµε για τις ανησυχίες της κοινωνίας, για τις ελπίδες και τις αγωνίες των πολιτών
επιβεβαιώνοντας την αποστολή µας ως αντιπροσώπων αυτών
των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθιέρωση της 15ης Σεπτεµβρίου εδώ και τέσσερα χρόνια από τα Ηνωµένα Έθνη ως Διεθνούς Ηµέρας της Δηµοκρατίας είναι µία σηµαντική, κατά την
άποψή µου, πρωτοβουλία που µας δίνει το ερέθισµα και ταυτόχρονα την ευκαιρία, που µας καλεί να συζητήσουµε για το παρόν
και το µέλλον της δηµοκρατίας µας, του κράτους δικαίου, της
πολιτικής, των δυνατοτήτων µας και των στόχων µας.
Η ευθύνη όλων µας απέναντι στη δηµοκρατία είναι ιστορική.
Σε αυτόν τον τόπο, στον τόπο µας που γεννήθηκε η δηµοκρατία
και σ’ αυτόν τον τόπο που δόθηκαν πολλοί αγώνες γι’ αυτήν είναι
ανάγκη να διασφαλίζουµε, µέσα από τις δικές µας πράξεις και
τη δράση µας, τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών απόλυτα, καθώς επίσης και την πολιτική σταθερότητα.
Αυτή η ευθύνη πηγάζει και από τις σηµερινές ανάγκες. Το ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον γύρω µας απαιτεί επαγρύπνηση και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα και στις εξελίξεις. Ο
στόχος µας είναι να αναµετρηθούµε µε τις σύγχρονες προκλήσεις και µε σταθερά βήµατα και δράσεις να εµβαθύνουµε και να
ανανεώσουµε τόσο την πολιτική ζωή όσο και την ίδια τη δηµοκρατία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
Θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων από τρία λεπτά ο καθένας, εκ µέρους της
Κυβέρνησης ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χαράλαµπος Καστανίδης, καθώς επίσης και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής, εφόσον
το επιθυµούν, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης και ο κ. Δηµήτριος
Σιούφας.
Θα ξεκινήσουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Γιορτάζουµε την Παγκόσµια Μέρα της Δηµοκρατίας σύµφωνα
µε την απόφαση των Ηνωµένων Εθνών και νοµίζω ότι κινδυνεύ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΓ’ - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ουµε ίσως να πούµε κάτι το οποίο ήταν ζητούµενο παλιά, για τις
σύγχρονες γενιές η δηµοκρατία και η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σήµερα είναι αυτονόητα και πρέπει να χαιρόµαστε γιατί
είναι αυτονόητο, πρέπει να χαιρόµαστε γιατί έχει κατακτηθεί.
Όµως υπάρχει και η απαξίωση των θεσµών. Σήµερα πάρα πολλοί πολίτες ενώ αποδέχονται το δηµοκρατικό πολίτευµα δεν
έχουν εµπιστοσύνη στους θεσµούς του και στο Κοινοβούλιο. Και
γι’ αυτό δεν φταίνε οι πολίτες. Αυτό είναι αποτέλεσµα λαθών,
αποφάσεων, λειτουργιών, νοοτροπιών οι οποίες έδωσαν δικαιώµατα και τις οποίες πρέπει να αλλάξουµε.
Άρα την ίδια ώρα που πρέπει να καταδικάσουµε και να υψώσουµε ανάστηµα σε εκείνους που νοµίζουν ότι µπορούν να ελέγξουν τους πολιτικούς, είτε αυτά είναι οικονοµικά συµφέροντα
είτε είναι οι εκπρόσωποι διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων που
νοµίζουν ότι µπορούν να µας απειλήσουν –γιατί δεν µπορούν- θα
πρέπει να δούµε και ποιες είναι εκείνες οι αναγκαίες αλλαγές
που πρέπει να κάνουµε ώστε να αποκαταστήσουµε την ποιότητα
και την αξιοπιστία στους θεσµούς, εποµένως την ποιότητα και
την αξιοπιστία στη δηµοκρατία µας.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει όχι απλώς να µιλήσουµε,
αλλά να προχωρήσουµε σε τοµές σε µια σειρά από κρίσιµα ζητήµατα. Για παράδειγµα, έχουµε το θέµα της συµµετοχής των
πολιτών. Λέµε στον πολίτη: «Ψηφίζεις κάθε τέσσερα χρόνια.»
Ναι, αλλά µέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια πολλά συµβαίνουν,
στα οποία θέλει να έχει συµµετοχή, θέλει να έχει φωνή.
Ο θεσµός του δηµοψηφίσµατος, για παράδειγµα, που νοµίζω
ότι θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε στο άµεσο µέλλον
στη Βουλή, εξασφαλίζει αυτήν την άµεση συµµετοχή και την έκφραση των πολιτών σε θέµατα που τον αφορούν. Ενισχύει την
ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Το θέµα της απαλλαγής από τα οικονοµικά συµφέροντα και τη
διαπλοκή, όπως έχουµε συνηθίσει να λέµε, το ξορκίζουµε όλοι.
Δεν αρκεί. Όντως, έχει γίνει προσπάθεια από την Κυβέρνηση.
Όµως, πρέπει να συνεχιστεί και να κλιµακωθεί, για να πούµε ότι
οι πολιτικοί θα αποφασίζουµε για την πολιτική και ότι δεν θα
υπάρχουν µη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία, όµως, έχουν την οικονοµική δύναµη, για να ελέγχουν τους πολιτικούς, είτε µέσω
των µέσων είτε και χωρίς αυτά, µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
Το θέµα της ατιµωρησίας µάς έχει βασανίσει πάρα πολύ και
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουµε γίνει αυτά τα δύο χρόνια µάρτυρες µιας σειράς αστοχιών και προβληµάτων που έχουν υπάρξει στον τοµέα αυτό και που µας έχουν εκθέσει στην κοινή
γνώµη.
Επείγει η αλλαγή του Συντάγµατος και η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, για να µπορούµε να πούµε ότι στον τοµέα αυτό
µπορούµε να κοιτάµε τον πολίτη στα µάτια.
Οι θεσµικές αλλαγές που έχουν να γίνουν στη λειτουργία του
κράτους, στην παιδεία, στην παροχή των δηµόσιων αγαθών, στη
δικαιοσύνη θα ενισχύσουν, επίσης, την ποιότητα της δηµοκρατίας µας, όπως θα παίξει και σηµαντικό ρόλο η εµπέδωση ενός
συστήµατος δικαιοσύνης σε σχέση µε την κατανοµή των ευθυνών και των βαρών σε µια εποχή κρίσης που περνάµε. Όταν το
αίσθηµα της δικαιοσύνης πλήττεται, είναι σαφές ότι ο πολίτης
ξεσπάει πάνω στους θεσµούς, αµφιβάλλει και ανοίγει τα αφτιά
σε διάφορες φανατικές φωνές σαν αυτές που βλέπουµε καµµιά
φορά.
Κλείνω µε µια άλλη επισήµανση: Μετέχουµε και σε υπερεθνικούς οργανισµούς, για παράδειγµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
ζήτηµα της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών, της επαφής
µε τον πολίτη, της µεταφοράς της πραγµατικής φωνής του πολίτη και του σεβασµού των δικαιωµάτων των λαών και απ’ αυτούς
τους θεσµούς έχει γίνει σήµερα ιδιαίτερα κρίσιµο. Την ίδια ώρα
που µιλάµε για αλλαγές που θα ενισχύσουν την ποιότητα της δηµοκρατίας µας, για να κοιτάµε µπροστά, πρέπει να µιλάµε για τις
αναγκαίες αλλαγές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ενισχύσουν την ποιότητα των θεσµών, της λειτουργίας της και τις σχέσεις µε τους πολίτες των χωρών-µελών της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
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αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και πενήντα
πέντε γονείς–συνοδοί, οι οποίοι συµµετείχαν και διακρίθηκαν
στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Έκθεσης και Ζωγραφικής, µε
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρας Δηµοκρατίας, που οργάνωσε και
φέτος το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, εκ µέρους της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα επιχειρήσω να µιλήσω για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας όχι υπό το πρίσµα της επικαιρότητας, όπως έκανε ο προλαλήσας συνάδελφος, αλλά υπό το πρίσµα της ιστορίας.
Δεν θα πω ότι γιορτάζουµε σήµερα για τη δηµοκρατία. Θα πω
ότι επιχειρούµε να διδαχθούµε, που είναι πιο προσγειωµένο,
κατά τη γνώµη µου, και ίσως πιο επάναγκες εν σχέσει µε αυτού
του είδους τις επετείους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν διάφορα στερεότυπα
που µπορεί κανείς να αποδώσει σε µια τέτοια ηµέρα και σε µια
τέτοια αφορµή. Θα επιχειρήσω να ξεφύγω απ’ αυτό και να πω
ότι τελικώς η δηµοκρατία είναι µία βασανιστική διαδικασία, που
την επιδιώκει κανείς και που δεν την κατακτά εντελώς. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι µια επιδίωξη και όχι µία κατάκτηση που οριστικοποιείται και σταµατάει. Υπήρξαν στιγµές στην ιστορία που είχε
κατακτηθεί η δηµοκρατία, εν συνεχεία χάθηκε, αλλά ξανακατακτήθηκε.
Σήµερα, στην χώρα µας αυτός ο αγώνας της δηµοκρατίας φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει υποχωρήσει κάτω από την καταθλιπτική σκιά της οικονοµικής κρίσεως και της αγωνίας των
πολιτών για το τι τους ξηµερώνει. Ωστόσο, το βάθος και το εύρος
της οικονοµικής κρίσεως, κατά τη γνώµη µου, είναι κρίση δηµοκρατίας, κρίση πολιτικής και η παρενέργεια είναι η οικονοµική
κρίση.
Το Νοέµβριο του 1992, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν και να θαυµάσουν ένα αρχαίο
γλυπτό, το οποίο αισθητοποιεί και συµβολίζει τη µεγαλύτερη
επανάσταση που έγινε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Εξετέθη εκεί ο «Παις του Κριτίου» ένα άγαλµα ενός Αθηναίου
έφηβου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Κριτίο την απίστευτη
εποχή ανάµεσα στη µάχη της Σαλαµίνας και τη µάχη του Μαραθώνα. Αυτό το άγαλµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρείται
από όλους τους κριτές τέχνης ότι απεικονίζει και συµβολίζει µε
την αλλαγή από την αρχαϊκή στην κλασσική τέχνη την επιβολή
της δηµοκρατίας στην Αθήνα, τη χρυσή της εποχή.
Πριν από τον έφηβο του Κριτίου είχαµε τους αρχαϊκούς Κούρους. Είχαν ένα αστραποβόλο χαµόγελο και ένα ακίνητο σώµα.
Ο «Παις του Κριτίου» έχει ένα σεµνό και διακριτικό χαµόγελο και
ένα σώµα που κινείται. Η κριτική γι’ αυτό το χαµόγελο είναι ότι
είναι σεµνό και διακριτικό, επειδή αυτός ο έφηβος της ακµής της
δηµοκρατίας αντιλαµβάνεται τις ευθύνες που τον περιµένουν
όταν ωριµάσει και γίνει Αθηναίος πολίτης στην αγορά, στο Βουλευτήριο, στη Βουλή. Η αίσθηση της ευθύνης είναι εκείνη η
οποία άλλαξε το χαµόγελο και από αστραποβόλο και έντονο,
έγινε σεµνό και λεληθός. Αυτό το θαύµα στην τέχνη και στην πολιτική το απήλαυσαν πριν από χρόνια στην πρωτεύουσα των
Ηνωµένων Πολιτειών και εκφράσθηκε µία απίστευτη αλλαγή
µέσω της τέχνης.
Σήµερα η χώρα µας απέχει πολύ από το να λέµε ότι η δηµοκρατία είναι πλήρης, εντελής και, αν κάποιος σήµερα οµιλεί γι’
αυτά τα θέµατα µε τον τρόπο που οµιλώ εγώ, το πιθανότερο είναι
να θεωρηθεί ότι είναι εκτός θέµατος ή εν πάση περιπτώσει ότι
είναι δυσοίωνος ή ότι υπερβάλει.
Νοµίζω, όµως, ότι σήµερα που περνάµε αυτή τη µεγάλη κρίση,
η έννοια της ευθύνης έρχεται ως επικεφαλίδα της δηµοκρατίας
και ως ασπίδα της δηµοκρατίας. Αυτό το οποίο χαρακτήριζε το
πολιτικό σύστηµα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο πανικός της ευθύ-
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νης και η υπερβολή, η κατάχρηση, η ασυδοσία στην ελευθερία
και στα δικαιώµατα, µε τον κίνδυνο που έχει να διατρέξει όποιος
λέει αυτά που λέω τώρα, τον ανόητο κίνδυνο που ωστόσο υπάρχει, και είναι µια δηµοκρατία την οποία θα πρέπει να τη δούµε
πάλι από την αρχή.
Κι όπως µιλούµε για τέλη και για αλλαγές στην οικονοµική ζωή,
πολλά εκ των οποίων είναι και απάνθρωπα, έτσι πρέπει να βάλουµε και ένα τέλος στη σκέψη µας, να επιβάλουµε αλλαγή στον
τρόπο σκέψεως και να καταλάβουµε ότι η δηµοκρατία επιβιώνει
σαν ένα νόµισµα που αποτελείται από ένα πολύτιµο κράµα. Αυτό
το πολύτιµο κράµα έχει δύο υλικά: Την ελευθερία και την ευθύνη.
Αυτά τα δύο υλικά έχουν ίση αναλογία.
Στην Ελλάδα αυτή η αναλογία κατελύθη εις βάρος της ευθύνης και πρέπει να αποκατασταθεί. Κι αυτό πρέπει να γίνει µε προσωπικό αγώνα του καθενός µας και µε πολιτικό αγώνα των
εχόντων πολιτικά αξιώµατα.
Εάν αυτό δεν αποκατασταθεί -όχι επιβληθεί- κάθε προσπάθειά
µας θα είναι προσπάθεια η οποία δεν θα οδηγεί σε αποτέλεσµα
και θα µας ξεστρατίζει ολοένα και περισσότερο.
Η Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας ειδικά σήµερα στην Ελλάδα δεν είναι για να εορτάζουµε. Είναι για να διδασκόµαστε, να
θυµόµαστε, να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας και να τις µετατρέπουµε σε ασπίδα και αιγίδα της δηµοκρατίας. Ο κλονισµός
της δηµοκρατίας από τη δηµαγωγία, τον λαϊκισµό, την κατάχρηση της ελευθερίας, την εκτεταµένη οικογενειοκρατία, για την
οποία δεν µιλάµε ποτέ –σε λίγο θα πρέπει να βάλουµε και διάταξη στο Σύνταγµα για να την κατοχυρώσουµε και συνταγµατικώς- από όλα αυτά τα φαινόµενα, οµολογηµένα, και ανοµολόγητα, οδηγεί στο να παραλείπεται η χαρά και η ευτυχία της
ευθύνης. Ο πανικός της ευθύνης είναι αυτό που δηµιούργησε
όλα αυτά τα προβλήµατα.
Και για να µιµηθώ τον κ. Πρωτόπαπα, να πω και εγώ κάτι σε
σχέση µε την επικαιρότητα.
Η ευθύνη υπαγορεύει όταν έχεις ένα πρόβληµα – και να αναφερθώ στην επικαιρότητα µε τα σχολικά βιβλία- να την αναλαµβάνεις και να µη φοβάσαι µήπως σε κατηγορήσουν. Χρειάζεται
να πεις «όχι το Ελεγκτικό Συνέδριο φταίει, όχι οι υπηρεσίες
φταίνε, αλλά εγώ έχω την ευθύνη να έχουν τα παιδιά εγκαίρως
βιβλία, θα υπογράψω κι ας λένε ό,τι θέλουν». Επιτέλους πρέπει
ένας πολιτικός, όχι µόνο στην Ελλάδα να µιλάει ωραία, όχι µόνο
να παριστάνει τον µοντέρνο ή να κάνει κινήσεις εντυπωσιασµού,
αλλά να αναλαµβάνει και ευθύνη κι ας τον συντρίψει αυτή η ευθύνη συκοφαντικά.
Η κ. Διαµαντοπούλου, ας πούµε, θα έπρεπε εν ονόµατι της
Ηµέρας της Δηµοκρατίας και της ευθύνης, να υπογράψει για τα
βιβλία και ας την κατηγορούσε το σύµπαν. Διότι η κατηγορία ότι
δεν έχουµε βιβλία, είναι πολύ πιο ασήκωτη από οποιαδήποτε
άλλη.
Αποκατάσταση της δηµοκρατίας στη χώρα µας σηµαίνει αποκατάσταση της ευθύνης και κατάλυση του πανικού της ευθύνης,
που µέχρι σήµερα κυριαρχούσε στη ζωή µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η δηµοκρατία ασφαλώς δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια. Σε
κάθε εποχή έχει ή παίρνει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας θα την «τιµήσουν», θα τη «γιορτάσουν» σε όλα τα Κοινοβούλια του κόσµου. Ίσως να την
πανηγυρίσουν και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, στη Λιβύη,
την Τυνησία, αλλά και στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και αλλού και
σε αυτές και σε άλλες χώρες όπου οι εργαζόµενοι λαοί δεν έχουν
καθόλου δικαιώµατα.
Τα δηµοκρατικά δικαιώµατα περιορίζονται σταθερά σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες µε πρώτη απ’ όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Τα εκατοµµύρια των ανέργων, των αστέγων,
αυτών που κάθονται στις ουρές για ένα συσσίτιο, δεν έχουν δηµοκρατικά δικαιώµατα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεσµοθετήθηκαν και θεσµοθετούνται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέτρα που περιορίζουν τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, των λαών.
Το κύριο για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι να υπάρχει δηµοκρατία στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στις
επιχειρήσεις. Η πραγµατικότητα λέει ότι όταν κλείνει η πύλη του
εργοστασίου, της επιχείρησης, η δηµοκρατία είναι άγνωστη
λέξη.
Δηµοκρατία µε ένα εκατοµµύριο ανέργους δεν υπάρχει. Δηµοκρατία µε συνεχώς µειούµενους µισθούς και συντάξεις, µε
ηµιαπασχόληση, µε δεκάδες χιλιάδες λουκέτα σε µικροκαταστήµατα, είναι ειρωνεία.
Στο όνοµα της καπιταλιστικής κρίσης παίρνονται συνεχώς
αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά παίρνονται για τη στήριξη της κερδοφορίας των καπιταλιστών.
Αντιδηµοκρατικοί περιορισµοί άρχισαν να εµφανίζονται και σε
σχολειά, όπως στον Πειραιά, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως
σε εργοστάσια όπου απαγορεύεται η είσοδος συνδικαλιστών,
αλλά και Βουλευτών, οι οποίοι θέλουν να ενηµερώσουν τους εργαζόµενους.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται για µία δηµοκρατία όπου ο λαός θα έχει την εξουσία, όπου η εργατική τάξη
µε τους συµµάχους της από τα άλλα λαϊκά στρώµατα θα διαφεντεύουν τον τόπο για την ικανοποίηση των υλικών, πνευµατικών
και πολιτιστικών αναγκών όλων των εργαζοµένων, όλου του
λαού. Θεωρούµε ότι οι αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήµατος,
η προβολή του συλλογικού συµφέροντος ενάντια στο ιδιοτελές
ατοµικό, είναι αυτό που µπορεί να σταθεροποιεί την πραγµατική
δηµοκρατία και βεβαίως η δραστήρια συµµετοχή καθηµερινά στη
συλλογική δράση των εργαζοµένων, του λαού, της νεολαίας είναι
ένα ακόµα βήµα για τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Το λόγο εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει
η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι 15 Σεπτεµβρίου,
ηµέρα της δηµοκρατίας. Είναι αλήθεια πως αυτό είναι το µέγιστο
δηµοκρατικό επίτευγµα και είναι επίτευγµα της αρχαίας Ελλάδος
κατά παγκόσµια παραδοχή και οµολογία. Η γέννηση της δηµοκρατίας έλαβε χώρα στη Σπάρτη, όµως η καταξίωσή της σαν πολίτευµα πραγµατώθηκε στην Αθήνα. Εκεί οργανώθηκε και
αναπτύχθηκε συστηµατικά δηµιουργώντας την εποχή εκείνη το
µεγαλείο των Αθηνών. Είχε προετοιµαστεί βέβαια µε τη νοµοθεσία του Σόλωνα, θεµελιώθηκε από τον Κλεισθένη, δικαιώθηκε µε
τις νίκες στους µηδικούς πολέµους, στερεώθηκε µε το πρόγραµµα του Θεµιστοκλή και έφτασε στο απόγειό της υπό την
εµπνευσµένη ηγεσία του Περικλή.
Αν ανατρέξουµε στην ετυµολογία του όρου, θα δούµε ότι η
λέξη «δηµοκρατία» προέρχεται από τις λέξεις «δήµος» και
«κρατώ». Εποµένως δηµοκρατία σηµαίνει εκείνο το πολίτευµα
όπου η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του δήµου, στα χέρια των
πολιτών. Μητέρα της δηµοκρατίας, όπως όλοι ξέρουµε και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό, είναι η πατρίδα µας, είναι η Ελλάδα.
Θα ανατρέξω λίγο στην αρχαία Ελλάδα για να δούµε πώς εννοούσαν οι πρόγονοί µας το δηµοκρατικό πολίτευµα και πώς
εµείς το εννοούµε σήµερα και κυρίως πώς το βιώνουµε και το
εφαρµόζουµε.
Φυσικά η δηµοκρατία και στην αρχαία Ελλάδα πέρασε από
διάφορα στάδια. Εµείς σήµερα, αλλά και πολλοί άλλοι λαοί, οφείλουµε πολλά σ’ εκείνη την Ελλάδα, οφείλουµε πολλά σ’ εκείνους
τους Έλληνες, στην εποχή εκείνη όπου η δηµοκρατία φθάνει
στην ακµή της, σ’ εκείνη την εποχή που πολλοί ύµνησαν και που
ακόµη και σήµερα αποτελεί πρότυπο για τα δηµοκρατικά κράτη,
στο «Χρυσό Αιώνα του Περικλή».
Βασικές αρχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος της αρχαίας
Ελλάδος, αλλά θέλω να πιστεύω και σήµερα της σύγχρονης Ελλάδος, της χώρας µας και του σύγχρονου κόσµου, ήταν η ισονοµία, η αξιοκρατία και η ελευθερία του λόγου.
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Εδώ θα ήθελα να θυµηθούµε εκείνα τα πολύ γνωστά λόγια του
Βολτέρου: «Δεν πιστεύω ούτε µία λέξη απ’ όσα λες, αλλά θα υπερασπισθώ ακόµη και µε τη ζωή µου το δικαίωµά σου ελεύθερα
να λες όσα πρεσβεύεις». Πάνω απ’ όλα σ’ εκείνο το δηµοκρατικό
πολίτευµα έµπαινε το κοινό καλό και σίγουρα όχι οι αποκλεισµοί
των λιµανιών, δηλαδή δηµοκρατία τύπου ΠΑΜΕ.
Γνήσιο δηµοκρατικό πολίτευµα είναι εκείνο που πάνω από το
ατοµικό βάζει το κοινό καλό συµφέρον και συγχρόνως δίνει τη
δυνατότητα στο άτοµο να αναπτυχθεί και να ευηµερήσει.
Όλοι οι πολίτες ήταν και θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι ή θα
πρέπει να είναι και σήµερα, ίσοι απέναντι στους νόµους. Όλοι
είχαν και πρέπει να έχουν ίδια δικαιώµατα αλλά και όλοι είχαν και
πρέπει να έχουν την ύψιστη υποχρέωση να τιµούν και να σέβονται τους νόµους. Γιατί µέληµα του νόµου είναι η διασφάλιση του
κοινού συµφέροντος. Οι νόµοι είναι πάνω απ’ όλα. Και γι’ αυτό
οι πολίτες οφείλουν να τηρούν τους νόµους, όχι από το φόβο της
ποινής, αλλά από σεβασµό απέναντι στους νόµους. Αλήθεια συµβαίνει αυτό σήµερα στη δηµοκρατία µας;
Ο σεβασµός είναι απαραίτητος απέναντι στους νόµους τόσο
τους γραπτούς όσο και τους άγραφους. Και κυρίως, όπως έλεγε
ο Θουκυδίδης, απέναντι σε εκείνους τους νόµους που έχουν θεσπιστεί για να προστατεύουν τους αδικηµένους και τους αδυνάτους. Πρώτος υπηρέτης των νόµων οφείλει να είναι ο κυβερνήτης της πόλης.
Έτσι ήταν τότε. Πρέπει να το απαιτήσουµε να είναι και σήµερα.
Οι ίδιοι οι πολιτειακοί άρχοντες οφείλουµε πρώτα απ’ όλα να σεβόµαστε και να εφαρµόζουµε τους νόµους. Δεν υπάρχει δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών. Χωρίς το αναφαίρετο δικαίωµα του ανθρώπου να λέει αυτό που πραγµατικά πιστεύει. Η πραγµατική ελευθερία είναι πνευµατική. Το σώµα µπορεί να σκλαβώνεται µα το
πνεύµα όχι.
Αυτή είναι η µεγαλύτερη κατάκτηση της δηµοκρατίας που κληρονοµήσαµε και θέλω να πιστεύω πως θα κληροδοτήσουµε στις
επόµενες γενιές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα είναι η επέτειος, όπως όλοι είπαν, για την Ηµέρα της Δηµοκρατίας. Και το
πρώτο ερώτηµα που θέλω να θέσω εδώ είναι το εξής: είναι επέτειος η δηµοκρατία; Προφανώς όχι. Αλλά είναι µια ευκαιρία η
επέτειος για σκέψη και για να µπορέσουµε να ανακατέψουµε µερικά πράγµατα που καµµιά φορά στην καθηµερινότητα τα ξεχνάµε.
Νοµίζω ότι καλώς συζητάµε και καλώς έχει πάρει την πρωτοβουλία το Προεδρείο της Βουλής. Επίσης, καλώς έκανε το
Υπουργείο Παιδείας που έστειλε µια εγκύκλιο και έδινε κάποιες
οδηγίες. Και θα ξεχωρίσω από εκεί το ότι οι µαθητές της Ε’ τάξης
για δυο διδακτικές ώρες θα ζωγραφίσουν σε χαρτί διαστάσεων
τάδε µε θέµα «η δηµοκρατία σε µια ζωγραφιά».
Και µάλιστα σκέφτοµαι ότι αν ένα παιδί ζωγραφίσει µια πραγµατικότητα, τον πατέρα του που είναι άνεργος για παράδειγµα,
τι θα του απαντήσει ο δάσκαλος για τη δηµοκρατία και την ανεργία;
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το δικαίωµα στην εργασία είναι
δηµοκρατία. Η ανεργία τι είναι; Ας αρχίσουµε να µιλάµε πιο συγκεκριµένα, για να σπάσουµε το επετειακό, αλλά να µπούµε σε
µια ουσία, µε την ευκαιρία, όµως, της επετείου.
Κάτι άλλο που είδα σήµερα και το παρατήρησα, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, εκείνα που διαµορφώνουν την πραγµατικότητα, αυτό το θέµα δεν έχει περάσει.
Δεν ξέρω, αν θα βγει από εδώ επειδή το συζητάµε, αλλά δεν έχει
βγει από µόνο του.
Τι είναι τελικά η ενηµέρωση στη δηµοκρατία; Είναι η πληροφορία και µόνο; Καµµιά φορά δεν είναι ούτε η πληροφορία. Ή
µήπως είναι η ουσία; Η διαµόρφωση της κοινής γνώµης, η δυνατότητα για κρίση και για άποψη; Και σε ποια κατεύθυνση; Ποιοι
όµως έχουν τον έλεγχο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης; Αλλά και παγκόσµια. Γιατί τα ελέγχουν;
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Από βίτσιο και εγωισµό ή για τη δόξα; Μπορεί κανείς να σκεφτεί
για το οτιδήποτε άλλο. Προκύπτει και ένα θέµα. Το µείζον ίσως,
όταν µιλάµε για δηµοκρατία. Δηµοκρατία για ποιον; Για τους λίγους και ισχυρούς; Για τους πολλούς, το δήµο και την πλειοψηφία; Υπάρχουν τάξεις; Για ποια τάξη;
Και ένα άλλο θέµα. Δηµοκρατία είναι καλοί νόµοι απλά; Ή
µόνο καλή εφαρµογή των νόµων; Είναι να προστατεύεται η πλειοψηφία; Η µειοψηφία είτε ως άποψη είτε ως πράξη πως προστατεύεται; Τάξεις, λοιπόν, και δηµοκρατία αλλά και οικουµενικά
θέµατα που εµπεριέχουν το ταξικό και δηµοκρατία. Και να αναφέρω το περιβάλλον, να αναφέρω την τρύπα του όζοντος, να
αναφέρω την παιδική θνησιµότητα.
Και να αναφέρω κι ένα µεγάλο ζήτηµα: Γίνεται κριτική στο σύστηµα και υπάρχει και η άµυνα του συστήµατος. Υπάρχει µία
στοχοποίηση από τη µία πλευρά: Γιατί κάνετε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί εµποδίζετε τον άλλο κλπ.. Ποιο είναι, όµως, το µείζον εδώ;
Και κάτι άλλο: Αυτή η δηµοκρατία που βιώνουµε παγκόσµια
σήµερα, µήπως είναι η δηµοκρατία εκείνη που βάζει το µισό
κόσµο να πεθαίνει από πείνα -παιδική θνησιµότητα- από έλλειψη
νερού κ.λπ. και τον άλλο µισό πληθυσµό να πεθαίνει από εγκεφαλικό, από καρδιά, δηλαδή επειδή τρώει περισσότερο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο να ολοκληρώσω τη σκέψη
µου. Διότι δηµοκρατία είναι να τηρείται ο χρόνος, αλλά να ολοκληρώνει και τη σκέψη του κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ζήτηµα
εδώ. Επικαιρότητα θα το πείτε; Θα υποβαθµιστεί. Ελληνικό Κοινοβούλιο και η δηµοκρατία του µνηµονίου: Όταν εκχωρείται
µέσω του µνηµονίου δηµοκρατία, πώς θα ενεργοποιείται ο πολίτης, όταν στην κορυφή της πυραµίδας του αντιπροσωπευτικού
συστήµατος καταλαβαίνει πως ό,τι κάνει, θα απολήξει εκεί και
θα είναι κουτσουρεµένο;
Υπάρχει και το µεγάλο θέµα δηµοκρατία και αποτελεσµατικότητα, όπου µε όρους εµπορευµατοποίησης, ποσοτικοποίησης και
µία λογική του κέρδους, βλέπουµε ότι διαστρέφεται σήµερα το
θέµα της δηµοκρατίας και πηγαίνει σε κάτι µετρήσιµο, αλλά και
εµπορευµατοποιηµένο.
Τελειώνοντας: Δηµοκρατία και περιβάλλον, δηµοκρατία και περιφέρεια, δηµοκρατία και ρατσισµός κάθε µορφής, δηµοκρατία
και ανθρώπινα κοινωνικά δικαιώµατα. Κι εν τέλει, δηµοκρατία ή
βαρβαρότητα; Η Δηµοκρατία, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να είναι
µία µάχη ανειρήνευτη για την κοινωνία των ανθρώπων, για το περιβάλλον, για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, γιατί και η τήρηση του χρόνου είναι
µέσα στη δηµοκρατία, όχι, όµως, µόνο αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο τέως
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σιούφας.
Μετά τους πρώην Προέδρους και πριν κλείσει ο κ. Καστανίδης,
θα ήθελα να ρωτήσω το Σώµα, αν συµφωνεί να δώσουµε το λόγο
για τρία λεπτά και στον Ανεξάρτητο συνάδελφό µας κ. Λεβέντη.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε.
Ο κ. Δηµήτριος Σιούφας έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας, που καθιερώθηκε το 2007
από τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, έχει ήδη καταστεί θεσµός και εορτάζεται σε περισσότερα από εκατόν εξήντα Κοινοβούλια σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή ήταν µία πρωτοβουλία της
Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.
Ξεκίνησε να γιορτάζεται στην Ελλάδα και στο ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2008. Τότε είχαµε εδώ, στον πρώτο εορτασµό, την
παρουσία του Προέδρου της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής
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Ένωσης την περίοδο εκείνη, του Ιταλού πολιτικού και πρώην
Προέδρου της ιταλικής βουλής, του Φερδινάντο Καζίνι και, βέβαια, τη συµµετοχή, τον προβληµατισµό και τη σκέψη της µαθητιώσας νεολαίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας.
Χαίροµαι για την αναφορά σας στην παρουσία των πενήντα
πέντε µαθητών που βραβεύτηκαν µε το φετινό θέµα της έκθεσης
την οποία γράφουν, όπως και για τα παιδιά από τα δηµοτικά σχολεία της χώρας που θα ζωγραφίσουν. Τα καλωσορίζω και ο ίδιος
στη Βουλή, εδώ που βρίσκονται και παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας.
Το φετινό θέµα που ανακοίνωσε η Παγκόσµια Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι: «Τι περιµένουν οι πολίτες από τα κοινοβούλιά
τους;» Αυτό το θέµα επελέγη για να εµπλουτιστεί µε περισσότερες σκέψεις κοινοβουλευτικών και πολιτών η πρώτη Παγκόσµια
Κοινοβουλευτική Έκθεση που θα δηµοσιευθεί τόσο από την IPU
όσο και από τα Ηνωµένα Έθνη το 2012 και που θα παρουσιάσει,
µετά από εκτεταµένη έρευνα, τις µεγάλες αλλαγές στη σχέση
µεταξύ πολιτών και κοινοβουλίων.
Το θέµα είναι πράγµατι επίκαιρο και φέρνει στο προσκήνιο
τους προβληµατισµούς, τις ανησυχίες και τα αναγκαία να απαντηθούν ερωτήµατα που θέτουν µε χίλιους τρόπους οι πολίτες
µας. Ας δανείσουµε το αυτί και την προσοχή µας στα αµήχανα
«τι;», «γιατί;» «πώς;» ή στην εκκωφαντικά θυµωµένη φωνή των
πολιτών µας, ας κωδικοποιήσουµε τα ερωτήµατα και ας προσπαθήσουµε να τα απαντήσουµε µαζί µε τους πολίτες σε µία άσκηση
συνεργασίας, αλλά και τελικά συµφιλίωσης.
Τι είναι κοινοβούλιο; Γιατί χρειάζεται ένα κοινοβούλιο; Ποια
είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά; Τι πρέπει να περιµένει ο πολίτης από το κοινοβούλιο του; Δεν είναι η κυβέρνηση που έχει τη
δύναµη και όχι το κοινοβούλιο; Αν το κοινοβούλιο είναι η φωνή
του πολίτη πώς του εγγυάται και του δίνει τη δύναµη, αλλά και
την ικανότητα παρέµβασης; Ποιος είναι ο δίαυλος της επικοινωνίας του πολίτη µε τους εκπροσώπους του;
Τελικά, αν το κοινοβούλιο δεν εγγυάται τη δηµοκρατία, όπως
ισχυρίζονται πολλοί, τότε γιατί υποστηρίζεται από πολλούς -για
να µην πω από τους περισσότερους- ότι η δηµοκρατία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς κοινοβούλιο;
Για τον τόπο µας και το λαό µας σήµερα υπό το βάρος των
πρωτοφανών προβληµάτων που βιώνουµε, αλλά και της αδιευκρίνιστης κατεύθυνσης για έξοδο από την κρίση, µπορεί να φαίνεται ως πολυτέλεια να αναζητούµε διάλογο για το θεσµό που
βάλλεται όσο κανένας άλλος και που αβασάνιστα θεωρείται από
πολλούς ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για όλα µας τα δεινά. Ο
διάλογος όµως, κύριε Πρόεδρε, οφείλει να ανοίξει και να σπάσει
αυτιά. Υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει στον τόπο µας
από όλους µας µε εθνική συνεννόηση και εθνική οµοψυχία. Αυτά
για εµένα -και πιστεύω για πάρα πολλούς, για να µην πω για τους
περισσότερους- είναι µονόδροµος.
Αισθάνοµαι, όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι οι φράσεις που κατέληγε η περσινή µου οµιλία είναι περισσότερο επίκαιρες παρά
ποτέ. Έλεγα στην ανάλογη περσινή συνεδρίαση τα ακόλουθα: «
Η σηµερινή ηµέρα οφείλει να είναι περισσότερο ηµέρα περισυλλογής, φρόνησης, σκέψης και ενδεχοµένως και σιωπής και όχι
διακηρυκτικών λόγων, γιατί η κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική,
ούτε µόνο στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε σ’ ολόκληρο
τον κόσµο, είναι περισσότερο κρίση πολιτική και κοινωνική. Το
βλέπετε άλλωστε και από το περιεχόµενο της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης σε τι αναφέρεται µε το να προβάλλει
τις αρετές του κοινοβουλίου και συνεπώς αυτές να περάσουν
στην Παγκόσµια Κοινότητα που δείχνει ότι υπάρχει δυσπιστία
προς τους θεσµούς µεταξύ των οποίων και στο ίδιο το κοινοβούλιο. Είναι ώρα και ευθύνη για όλους µας να δούµε πως µπορούµε
να ανατάξουµε τη δυσπιστία των πολιτών προς τους θεσµούς και
προς το ίδιο το κοινοβούλιο και να γίνουµε καλύτεροι, να αναγεννήσουµε τη δηµοκρατία και να της δώσουµε περιεχόµενο και
για το τώρα και για το µέλλον, κυρίως για τις νέες γενιές.»
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
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και εσάς και το Σώµα, γιατί µου δώσατε το λόγο.
Στη δηµοκρατία ο δήµος κρατεί, οι πολίτες δηλαδή είναι αυτοί
που συσκέπτονται και αποφασίζουν. Αυτό το πολίτευµα θεµελιώθηκε στην Ελλάδα και γι’ αυτό είµαστε περήφανοι, ένα πολίτευµα
το οποίο έλαµψε, έδωσε καρπούς πλούσιους και βέβαια αποτελεί
και παράδειγµα προς µίµηση, παρά το ότι και τότε ακόµα στον
κολοφώνα της δηµοκρατίας της Αθήνας, λέει ο Θουκυδίδης:
«εγίγνετό τε λόγω µεν δηµοκρατία, έργω δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή». Παρ’όλα αυτά ήταν άµεση δηµοκρατία.
Από εκεί και πέρα πρέπει να δούµε σήµερα η δηµοκρατία πώς
λειτουργεί. Πρώτα και κύρια πρέπει να δούµε ποιος έχει τον
πρώτο λόγο, τον έχει η πολιτική και οι πολίτες ή τον έχει η οικονοµία και οι αγορές και το κέρδος; Αυτό το βιώνουµε σήµερα στη
χώρα µας µε τον πιο οξύ τρόπο.
Εµείς, λοιπόν, σαν Δηµοκρατική Αριστερά, που έχουµε και
στον τίτλο του κόµµατός µας το στοιχείο της δηµοκρατίας, πιστεύουµε ότι και σήµερα είναι απαραίτητο να προσβλέπουµε
προς έναν καλύτερο κόσµο, προς το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία
και ελευθερία -λέµε εµείς- µε ένα σοσιαλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο, όπου οι πολίτες, οι πολλοί, το σύνολο, θα έχει τον πρώτο
και κύριο λόγο και όπου τα ατοµικά δικαιώµατα θα είναι σεβαστά,
αλλά δεν θα µπορεί να πρυτανεύει το προσωπικό, το ατοµικό
όφελος εις βάρος του συλλογικού, του συνόλου ή του συµφέροντος των πολλών.
Καρδιά της δηµοκρατίας είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο
σήµερα στη χώρα µας βάλλεται, κύριε Πρόεδρε. Είναι λυπηρό
και απαράδεκτο να ακούγονται αυτά που ακούγονται και να συµβαίνουν αυτά που συµβαίνουν. Προφανώς και το κοινοβούλιο δεν
λειτουργεί τέλεια και έχει τις δυσκολίες του. Παρ’ όλα αυτά, η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία είναι η καλύτερη δηµοκρατία.
Υπήρξαν και άλλες µορφές δηµοκρατίας. Υπήρξε, αν θέλετε, και
η Λαϊκή Δηµοκρατία, η οποία είχε δώσει προσδοκίες ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά στην πράξη κατέληξε να
είναι δηµοκρατία µιας µικρής οµάδας, η οποία µε αριστοκρατικό
–να µην πω ολιγαρχικό- τρόπο κυβερνούσε. Ή υπάρχουν ακόµη
κάποιες κατ’ ευφηµισµό χώρες που θέλουν να αποκαλούνται Λαϊκές Δηµοκρατίες δεν είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα
δηµοκρατίας, αλλά απεναντίας, θα λέγαµε και το αντίθετο. Μάλιστα, πολλές φορές αυτό είναι χαρακτηριστικό τριτοκοσµικών
χωρών όπου εκεί δεν υπάρχει κανένας δηµοκρατικός έλεγχος
και καµµία δηµοκρατική λειτουργία.
Εύχοµαι και ελπίζω ότι όλοι οι πολίτες θα προβληµατιστούν
και όλοι θα αγωνιστούν, ώστε η δηµοκρατία να συνεχίσει να λειτουργεί. Ήδη πέρασε το εφηβικό στάδιο και ενηλικιώθηκε. Πέρασαν τριάντα επτά χρόνια από την αποκατάστασή της. Βέβαια,
επειδή ακούγονται και σήµερα πολλές φωνές, να µην υπάρχουν
άνθρωποι που ακόµη µπορεί να σκέπτονται ότι µπορεί να έχουµε
γεγονότα και εκτροπές του τύπου της χούντας ή άλλων περιπετειών, τις οποίες έχει περάσει η χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο εκ µέρους της
Κυβέρνησης έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαµπος Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία, όπως την
εµπνεύστηκαν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις και κυρίως η Αθήνα
είναι το καλύτερο πολίτευµα που η ανθρώπινη διάνοια εφηύρε
και εφάρµοσε στο ρου της παγκόσµιας ιστορίας.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών να ορίσει τη 15η Σεπτεµβρίου ως ηµέρα τιµής της Δηµοκρατίας είναι µια καλή αφορµή κυρίως για να υπενθυµίσουµε
σε αυτούς που απολαµβάνουν τα ευεργετήµατά της, ποιες είναι
οι υποχρεώσεις τους και να σκεφτούµε, πώς µπορούµε να βοηθήσουµε αυτούς που τη στερούνται.
Για να αναλάβουµε, όµως, όλοι µας τις υποχρεώσεις που µας
αναλογούν έναντι της δηµοκρατίας οφείλω να υπενθυµίσω ορισµένες βασικές αρχές της λειτουργίας της:
Πρώτον, η δηµοκρατία πάντοτε στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Στην αρχή δηλαδή, ότι η πλειοψηφία επιβάλλει τη θέλησή της και η µειοψηφία κρίνει µεν, συντάσσεται δε και σέβεται
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την άποψη της πλειοψηφίας.
Αυτό οφείλω να το υπενθυµίσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί στα σύγχρονα δηµοκρατικά καθεστώτα, όπως και στον τόπο µας, ισχυρές κοινωνικές µειοψηφίες, πολλές δε από αυτές µε δυνατότητα
στρατηγικού εκβιασµού επιχειρούν κατά παράβαση του πρώτου
αυτού κανόνα να επιβάλουν τη θέλησή τους στην πλειοψηφία,
καταργώντας έτσι ουσιαστικά τους δηµοκρατικούς θεσµούς
στην πράξη.
Δεύτερον, η δηµοκρατία είναι αντιπροσωπευτική. Εάν µεν
ίσχυε στις ολιγοπληθείς αρχαίες ελληνικές πόλεις η άµεση δηµοκρατία, στα σύγχρονα πολυάνθρωπα σύνολα δεν µπορεί παρά
η δηµοκρατία να αρθρώνεται σε αντιπροσωπευτικούς θεσµούς.
Η δηµοκρατία είναι λοιπόν, αντιπροσωπευτική. Αυτό σηµαίνει ότι
οφείλουµε όλοι µας απόλυτο σεβασµό στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς και στους αντιπροσώπους κάθε έθνους. Χωρίς αυτούς δεν µπορεί να νοηθεί η εφαρµογή στην πράξη του δηµοκρατικού καθεστώτος. Άρα, όλοι οφείλουν να σέβονται, να µην
υπονοµεύουν, να µην υποτιµούν, να µην απαξιώνουν, αλλά αντιθέτως να τιµούν –όπως άλλωστε πρώτα απ’ όλους οι αντιπρόσωποι του έθνους οφείλουν να τιµούν βεβαίως- το λειτούργηµα
τους
Τρίτον, η δηµοκρατία για να έχει βάθος για να εµπλουτίζεται
διαχρονικά, για να έχει πληρέστερο περιεχόµενο υπέρ του πολίτη πρέπει να είναι και συµµετοχική, δεν αρκεί να είναι µόνο αντιπροσωπευτική. Δεν αρκεί κάθε λαός να ψηφίζει στα όρια, στον
τεταγµένο χρόνο που κάθε Σύνταγµα προβλέπει. Οφείλουµε να
αναδείξουµε τη συµµετοχή του λαϊκού παράγοντα σε κρίσιµο παράγοντα στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, πέραν των εκλογικών αναµετρήσεων. Γιατί έχει συµβεί στις µέρες µας µη
θεσµικά κέντρα, κέντρα οικονοµικής ισχύος, διεθνή κέντρα επιρροής, µε πρώτες τις περίφηµες ανώνυµες αγορές, να υπονοµεύουν τη δυνατότητα του λαϊκού παράγοντα να επηρεάζει
αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις και την τύχη του. Άρα, απο-
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κτά ιδιαίτερη σηµασία σήµερα να σκεφθούµε ότι για να δώσουµε
βάθος στη δηµοκρατία, πρέπει να την καταστήσουµε συµµετοχική, µε θεσµούς, όπως είναι τα δηµοψηφίσµατα.
Τέταρτον, κύριε Πρόεδρε, η δηµοκρατία είναι το πιο συνθετικό
πολίτευµα. Ενσωµατώνει σε µία συνισταµένη όλες τις συνιστώσες, όλες τις διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις. Ενσωµατώνει σε µία συνισταµένη όλες τις κοινωνικές αντιθέσεις και αυτές
τις συνθέτει σε µια αρχή, στην αρχή της υπεράσπισης του δηµοσίου συµφέροντος. Άρα, κανένας, προκειµένου για την ορθή λειτουργία της δηµοκρατίας, δεν µπορεί να αγνοεί ότι το δηµοκρατικό πολίτευµα λειτουργεί στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος και όχι επιµέρους οικονοµικών, κοινωνικών ή άλλων σκοπών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια χρήσιµη υπενθύµιση για όσους
δεν θυµούνται και κυρίως για τις νεώτερες γενιές. Η δηµοκρατία
στον κόσµο και ιδιαίτερα στον τόπο µας δεν ήταν κάτι που
εστάλη ως δώρο από τον ουρανό, αλλά κατακτήθηκε µε πολλές
θυσίες και αγώνες. Όταν, λοιπόν, κάποιοι ξέφρενοι αµνήµονες
συγκεντρώνονται στις πλατείες της χώρας και φωνάζουν ότι η
χούντα δεν έπεσε το ’74, ότι συνεχίζεται και πρέπει να την ρίξουµε τώρα, προφανώς οφείλουν να σκεφθούν τις τέσσερις
αρχές που προηγουµένως ανέπτυξα. Οφείλουν να σκεφθούν ότι
προσβάλλουν όσους έδωσαν µάχη και µάλιστα αιµατηρή για την
αποκατάσταση της δηµοκρατίας. Πιθανολογώ ότι αυτό το κάνουν, επειδή, µεταξύ άλλων, ποτέ οι οικογένειές τους δεν υπέστησαν οποιαδήποτε θυσία για τη δηµοκρατία που σήµερα τους
ευλογεί και τους ευεργετεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η αναφορά για
την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µια ενότητα,
εκτός της υπ’ αριθµόν 439/46 υπουργικής τροπολογίας, η οποία
θα συζητηθεί ξεχωριστά, κατόπιν οµόφωνης απόφασης στη χθεσινή συνεδρίαση επί της αρχής.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Ελένη Τσιαούση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο, για
να καταθέσω µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις µε βάση και τις
προτάσεις που κατέθεσαν χθες οι Βουλευτές απ’ όλες τις πτέρυγες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν και τις τροπολογίες οι οποίες ενσωµατώνουν τις παρατηρήσεις της ΚΕΝΕ. Τις
καταθέτω στα Πρακτικά, για να διανεµηθούν στους συναδέλφους, να ενηµερωθούν και να έχουµε τις παρατηρήσεις τους
κατά τη συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις θα διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Με την ευκαιρία της αναφοράς που έκανα νωρίτερα, της υπενθύµισης ότι η τροπολογία µε αριθµό 439/46 θα συζητηθεί ξεχωριστά, θα ήθελα για µια ακόµα φορά να απευθυνθώ και προς
εσάς, κύριε Κουτρουµάνη, αλλά και γενικότερα προς τους
Υπουργούς.
Σαφώς από το Σύνταγµα δίδεται η δυνατότητα –και ο Κανονισµός το ίδιο έχει προβλέψει- της κατάθεσης των τροπολογιών
µέχρι και τρεις ηµέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης του
κάθε νοµοθετήµατος στην Ολοµέλεια. Για να µην κατατίθενται
πολύ αργά, θυµάστε ότι πέρυσι οµόφωνα αποφασίσαµε την αλλαγή του Κανονισµού: να κατατίθενται δηλαδή, οι τροπολογίες
το αργότερο µέχρι το µεσηµέρι της Παρασκευής, εφόσον το νοµοσχέδιο θα αρχίσει να συζητείται την ερχόµενη εβδοµάδα.
Δηµιουργούνται, όµως, προβλήµατα και αυτό µας έχει επισηµανθεί στο Προεδρείο επανειληµµένα από τους εκπροσώπους
των κοµµάτων, ιδιαίτερα στις διασκέψεις των Προέδρων, όταν οι
τροπολογίες που κατατίθενται είναι πάρα πολύ µεγάλες σε
έκταση. Και γι’ αυτό, για µια ακόµη φορά, ζητώ από την Κυβέρνηση να προσέχει πάρα πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση της κατάθεσης τροπολογιών που είναι πολύ µεγάλης έκτασης, όταν
πρόκειται την αµέσως επόµενη εβδοµάδα να ξεκινήσει η συζήτηση του νοµοθετήµατος. Ή οπωσδήποτε να υπάρχει συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των κοµµάτων, έτσι ώστε να
υπάρχει η έγκαιρη ενηµέρωση, γιατί είναι απαραίτητος και αναγκαίος ο χρόνος για τη λεπτοµερή κατανόηση-επεξεργασία –όχι
απλά ανάγνωση- των κειµένων των τροπολογιών και από τους εισηγητές, αλλά και από τους άλλους οµιλητές των κοµµάτων. Γι’
αυτό το λόγο οµόφωνα αποφάσισε η Ολοµέλεια η τροπολογία
αυτή να συζητηθεί ξεχωριστά, γιατί είναι πράγµατι ένα κείµενο
που χρειάζεται ξεχωριστή επεξεργασία και µεγαλύτερη άνεση
χρόνου.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Ελένη
Τσιαούση.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου διαπιστώθηκαν ιδεολογικές αποκλίσεις µεταξύ των κοµµάτων και αυτό είναι φυσιολογικό. Προφανώς όµως, υπήρξαν και
διαφωνίες σε τεχνικές λεπτοµέρειες. Εκεί που φάνηκε ότι συµφωνούµε σχεδόν όλοι είναι στους θετικούς στόχους που επιδιώκει. Στη κατ’ άρθρον συζήτηση ελπίζω να διευκρινιστούν πολλά
ζητήµατα, οπότε ανεξάρτητα από την έκβαση της ψηφοφορίας,
αυτό να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των στόχων.
Το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα» απαρτίζεται από δεκαοκτώ άρθρα. Στο
πρώτο άρθρο παρατίθενται οι ορισµοί του νοµοθετήµατος και η
παράγραφος 1 αναφέρεται στην κοινωνική οικονοµία που αποτελεί το σύνολο εκείνων των δραστηριοτήτων από ενώσεις προσώπων ή και νοµικά πρόσωπα που έχουν ως κύριο στόχο και
αποτέλεσµα το ευρύτερο κοινωνικό και συλλογικό συµφέρον και
όχι την επιδίωξη του κέρδους.
Αυτό που θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι στη διαθέσιµη
βιβλιογραφία δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισµός από κανέναν. Η ουσία όµως, παραµένει ίδια για όλους.
Η παράγραφος 2 προσδιορίζει το συλλογικό σκοπό, τον οποίο
επιδιώκει µια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, όπου αφορά
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τοπικού, κοινωνικού ή ευρύτερου εθνικού ή και διασυνοριακού χαρακτήρα. Οι
δράσεις αυτές αποσκοπούν στην τοπική ανάπτυξη και στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και σε δραστηριότητες µε αντικείµενο τις κοινωνικές υπηρεσίες στον πολιτισµό,
το περιβάλλον, την οικολογία, ακόµη και την ανάδειξη τοπικών ή
εθνικών προϊόντων, µε απώτερο στόχο την ενδυνάµωση της τοπικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Προσδιορίζεται η έννοια της ένταξης και γίνεται η διάκριση
των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού σε ευάλωτες και ειδικές.
Η διάκριση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να αποτυπωθεί
ο σκληρός πυρήνας των ευπαθών οµάδων που αφορά τις ευάλωτες οµάδες. Αυτές υφίστανται και τις µεγαλύτερες δυσκολίες
στην ένταξή τους, τόσο στην κοινωνική ζωή της χώρας, όσο και
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στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, λόγω σηµαντικών ή ψυχικών αιτιών ή παραβατικής συµπεριφοράς. Ειδικές οµάδες είναι
εκείνες οι οµάδες του πληθυσµού που βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η παράγραφος 5 προσδιορίζει την έννοια της κοινωνικής φροντίδας ως παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα
άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις.
Στο άρθρο 2 ορίζεται η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
ως φορέας της κοινωνικής οικονοµίας και διακρίνεται σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό της. Είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης, οι οποίες έχουν
το 40% του προσωπικού τους υποχρεωτικά από τις ευάλωτες
οµάδες πληθυσµού, είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού
και παραγωγικού σκοπού –µετά τη διόρθωση από το Υπουργείοοι οποίες αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που προάγουν το συλλογικό συµφέρον στον πολιτισµό,
στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση τοπικών
προϊόντων κ.λπ..
Είναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να είναι περιορισµένο το πεδίο
που δραστηριοποιείται µια κοινωνική επιχείρηση, γιατί µιλάµε για
επιχειρηµατικότητα, αρκεί να εξυπηρετεί τους συγκεκριµένους
σκοπούς ίδρυσής της, διαφορετικά είναι σαν να ζητάµε να φυλακίσουµε τη φαντασία το λεγόµενο «ελληνικό επιχειρηµατικό
δαιµόνιο».
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αποτελεί νέα νοµική
µορφή, η οποία στηρίζεται στο υπάρχον νοµικό µόρφωµα του
αστικού συνεταιρισµού, χωρίς, όµως, να περιορίζεται από το
σκοπό του. Οι υφιστάµενοι κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης θεωρούνται αυτοδίκαια ως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του υπό
ψήφιση νόµου.
Επίσης, ρυθµίζονται και ζητήµατα εγγραφής της ΚΟΙΝΣΕΠ στο
µητρώο και της πιστοποίησής της στις τρεις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικώς µε τη σύσταση της ΚΟΙΝΣΕΠ και ρυθµιστική προτεραιότητα αποδίδεται
στο παρόν νοµοσχέδιο, ενώ ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
Απαιτούνται επτά τουλάχιστον µέλη για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης ή πέντε αν πρόκειται για ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού.
Κατά τα λοιπά, τηρείται η εκάστοτε διαδικασία ίδρυσης ενός
αστικού συνεταιρισµού. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να
χρησιµοποιήσουν προτυποποιηµένο καταστατικό, το οποίο θα
διαµορφώσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα νοµικά πρόσωπα επιτρέπεται να έχουν περιορισµένη συµµετοχή σε µια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο των µελών, προκείµενου να
δώσει προτεραιότητα στην ιδιωτική πρωτοβουλία των φυσικών
προσώπων.
Με το άρθρο 4 εισάγονται ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την
είσοδο νέων µελών, την απώλεια της ιδιότητας µέλους, τη µεταβίβαση της µερίδας, η οποία µπορεί να γίνει µόνο σε νέο µέλος.
Τα µέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ µπορούν να είναι και εργαζόµενοί της και
έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εργατική νοµοθεσία.
Με το άρθρο 5 εισάγεται η λειτουργία της γενικής συνέλευσης
των µελών της ως ανώτατο όργανο µε το τεκµήριο της γενικής
αρµοδιότητας.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι η διοικούσα επιτροπή εκλέγεται από
τη γενική συνέλευση και αποτελείται από τον πρόεδρο και τουλάχιστον δύο µέλη και όχι πέντε, όπως στους αστικούς συνεταιρισµούς.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται ο τρόπος διανοµής των κερδών,
όπου διατίθενται κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό αποθεµατικού, για την αύξηση της φερεγγυότητάς της έναντι τρίτων και
ποσοστό ως 35% στους εργαζόµενους. Το υπόλοιπο διατίθεται
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για τις δραστηριότητές της και για τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Στα µέλη που δεν εργάζονται δεν διανέµονται κέρδη.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι οι οικονοµικές πηγές της ΚΟΙΝΣΕΠ µπορούν να είναι µερίδες των µελών της, δωρεές τρίτων,
έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, από τον τακτικό προϋπολογισµό, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, διεθνείς ή
εθνικούς οργανισµούς και µετά την προσθήκη και από τους ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού.
Στο άρθρο 9 ρυθµίζεται η πρόσβαση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών συνεταιρισµών περιορισµένης ευθύνης στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. Σχετική
ΚΥΑ προβλέπεται να υπογραφεί άµεσα. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι ΚΟΙΣΠΕ που εγγράφονται στο µητρώο
έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 10 εισάγονται συγκεκριµένα οικονοµικά κίνητρα και
µέτρα στήριξης, προβλέπεται οι εργαζόµενοι που ανήκουν στις
ευάλωτες οµάδες πληθυσµού και λαµβάνουν οποιασδήποτε µορφής επίδοµα, νοσήλιο ή παροχή, να συνεχίζουν να τα λαµβάνουν
παράλληλα µε την αµοιβή της εργασίας τους, προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ η µειωµένη ασφαλιστική εισφορά
κατά 50% στον ΟΑΕΕ στο κατώτερο επίπεδο έχει ήδη περάσει
σε νοµοσχέδιο του ΣΕΠΕ.
Στο άρθρο 11 καθορίζεται η εποπτική αρµοδιότητα των υπαλλήλων του µητρώου επί των ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και των υπαλλήλων
της διεύθυνσης ανωνύµων εταιρειών της οικείας περιφέρειας.
Ρυθµίζεται η διαδικασία άσκησης ελέγχου και επιβολής κυρώσεων –µπορεί να φτάσει µε απόφαση Υπουργού µέχρι και στην
οριστική διαγραφή- και τα πρόστιµα επιβάλλονται από τον Περιφερειάρχη και αποδίδονται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας δικτύου
συνεργασίας, καθώς και σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων
µε αντισυµβαλλόµενους το δηµόσιο, τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 13 ρυθµίζεται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης
και διαγραφής από τα µητρώα.
Με το άρθρο 14 ρυθµίζονται τα ζητήµατα περί του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας το οποίο περιλαµβάνει δύο, το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο οποίο η εγγραφή
είναι υποχρεωτική και το Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας στο οποίο εγγράφονται όσες νοµικές µορφές
οργανώσεων υπάρχουν σήµερα, αλλά υπό συγκεκριµένες αυστηρές προϋποθέσεις και προαιρετικά. Έχουν πρόσβαση και στο
ΕΤΕΑΜ και στον αναπτυξιακό νόµο.
Στο άρθρο 15 ορίζεται ο συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας που είναι η ειδική υπηρεσία
για την ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL και τη διαχείριση
δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» του Υπουργείου Εργασίας.
Με το άρθρο 16, εισάγεται ρύθµιση για τις δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς για τη σύναψη των οποίων οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων τη
συµµετοχή φορέων της κοινωνικής οικονοµίας στην εκτέλεσή
τους. Τα κριτήρια θα εξειδικευτούν από τη διοικητική επιτροπή
που θα συσταθεί και είναι συγκεκριµένα όπως οι ευκαιρίες για
απασχόληση, η κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων, η ισότητα
των ευκαιριών κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Στο άρθρο 17 καθορίζονται οι κανονιστικές πράξεις των αρµοδίων Υπουργών, προκειµένου να οριστούν και εξειδικευτούν επιµέρους ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Τέλος, στο άρθρο 18 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
Δύο λόγια για τις τροπολογίες.
Με την τροπολογία για τη ρύθµιση θεµάτων οφειλετών Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας προβλέπεται ότι όσοι δικαιούχοι
αδυνατούν λόγω ανεργίας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
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τους και έχουν δηµιουργήσει ληξιπρόθεσµες οφειλές να εξοφλήσουν εφάπαξ το ληξιπρόθεσµο ποσό µε 80% έκπτωση επί των
επιβαρύνσεων ή µε έξι έως είκοσι τέσσερις ισόποσες δόσεις. Εάν
θέλει να εξοφλήσει κάποιος άληκτο κεφάλαιο, έχει έκπτωση 3%
για κάθε έτος προεξόφλησης, ενώ για τους άνεργους επιδοτούµενους εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ, τους µακροχρόνια ανέργους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000
ευρώ για όσο χρόνο πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, αναστέλλεται η πληρωµή των µηνιαίων δόσεων άτοκα µε ανώτατο χρονικό όριο την 31-12-2012. Για όσους έχουν πάρει δάνεια από
τράπεζες µε επιδοτούµενο επιτόκιο από τον ΟΕΚ θα εκδοθεί
απόφαση του Υπουργού Εργασίας µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΟΕΚ σύµφωνα µε την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος υπαγωγής δικαιούχων του ΟΕΚ σε ρύθµιση οφειλών. Οι αιτήσεις από τους
ενδιαφερόµενους µπορούν να υποβάλλονται µέχρι 30-12-2011.
Η επόµενη τροπολογία αφορά στην οργάνωση και λειτουργία
αναπτυξιακών συµπράξεων για δράσεις του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», έχοντας σαν
στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα τους υπό το
πρίσµα της κοινωνικής κρίσης και επειδή και από τον Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων προβλέπεται ότι απαιτείται ειδική νοµοθετική ρύθµιση για να συµµετέχουν οι ΟΤΑ Α’ βαθµού σε αστικές
εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θεσµοθετούµε σήµερα
τις αναπτυξιακές συµπράξεις. Πρόκειται για νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας. Είναι συγκεκριµένες οι δράσεις και ορίζονται στην τροπολογία.
Οι αναπτυξιακές συµπράξεις επιχορηγούνται από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, έχουν διάρκεια µέχρι και πέντε
χρόνια µετά την ολοκλήρωση του έργου που έχουν αναλάβει και
οπωσδήποτε µέχρι την αποπληρωµή του. Εταίροι µπορεί να είναι
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και οι
κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, δηµόσιοι οργανισµοί, αναπτυξιακές εταιρείες και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα
συντονιστή ο οποίος δεν µπορεί να είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ ή κοινωφελής δηµόσιος οργανισµός. Επίσης,
ορίζεται και ο διαχειριστής που είναι φυσικό πρόσωπο. Αναφέρονται οι υποχρεώσεις όλων µε λεπτοµέρειες στην τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Ελένη Τσιαούση.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευγενία
Τσουµάνη-Σπέντζα για οκτώ λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ – ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα και εδώ την ανοχή σας λίγο, για να µπορέσουµε να
ανταπεξέλθουµε στον όγκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισα και κατά τη χθεσινή συζήτηση, η διαφωνία µας για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
δεν αφορά τους στόχους της κοινωνικής οικονοµίας, δηλαδή τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευπαθών
οµάδων, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, µε τους οποίους
έτσι και αλλιώς συµφωνούµε. Η διαφωνία µας έγκειται στα προβλεπόµενα µέσα για την επίτευξη των κοινωνικών και αναπτυξιακών αυτών στόχων, τα οποία θεωρούµε ατελή και ατελέσφορα.
Οι δε προτάσεις µας αγνοήθηκαν πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, θα καταθέσω ορισµένες παρατηρήσεις επί των άρθρων, επισηµαίνοντας για άλλη µία φορά τα ζητήµατα που, κατά τη γνώµη µας,
ναρκοθετούν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας µέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 1 υπάρχουν, κατά τη γνώµη µας, εννοιολογικά προβλήµατα µε τον ορισµό των εννοιών «κοινωνικής οικονοµίας» και
«συλλογικού σκοπού», που δηµιουργούν πρόβληµα κατανόησης
βασικών αντικειµένων του νοµοσχεδίου. Επίσης, η διάκριση των
ευπαθών οµάδων πληθυσµού σε ευάλωτες και ειδικές, έχει περιορισµένη χρησιµότητα, ενώ απουσιάζει η αναφορά στους ορι-
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σµούς των ειδικών οµάδων πληθυσµού στα άτοµα που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή είναι φτωχά και κατ’ εξοχήν
εποµένως ευάλωτα, όπως επίσης και στα άτοµα που υφίστανται
πολλές και πολλαπλές πολλές φορές διακρίσεις. Επίσης, στην
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, στο θέµα των γυναικών, κύριε
Υπουργέ, αφαιρέσατε τις γυναίκες από τη διάταξη αυτή, ενώ
αυτό που θα έπρεπε να αφαιρεθεί, γιατί εκεί ήταν το πρόβληµα,
ήταν η αναφορά των γυναικών ως οµάδας του πληθυσµού. Οι
γυναίκες πρέπει να είναι δέκτες αυτών των υπηρεσιών, υφίστανται ακόµα διακρίσεις, δεν είναι, όµως, οµάδα.
Στο άρθρο 2 οι τρεις κατηγορίες των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δηλαδή ένταξης, κοινωνικής φροντίδας και
συλλογικού σκοπού δεν δικαιολογούν απόλυτα το διαχωρισµό
και µάλλον περιπλέκουν το σύστηµα. Άλλωστε, σύµφωνα και µε
το πνεύµα του ίδιου του νοµοσχεδίου, θα ήταν επαρκής η διαµόρφωση δύο κατηγοριών επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή της κοινωνικής ένταξης και του συλλογικού σκοπού.
Στο άρθρο 3, επιτρέπεται µεν η συµµετοχή άλλων νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου ως µελών των επιχειρήσεων, εξαιρούνται ωστόσο οι ΟΤΑ και τα υπαγόµενα σε αυτούς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Είναι απορίας άξιο, γιατί δεν επιτρέπεται έστω η συµµετοχή των δηµοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ,
αξιοποιώντας έτσι συσσωρευµένη εµπειρία και από τη στιγµή
που οι ΟΤΑ καλούνται να παίξουν ενεργητικό ρόλο στη διαµόρφωση αυτού του τοµέα. Αυτό µάλιστα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο
σε συγκεκριµένες περιοχές, όπως και συνάδελφοι της δικής σας
παράταξης υπέδειξαν.
Στο άρθρο 7 θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στη διάθεση
συγκεκριµένου ποσοστού επί κερδών σε επενδύσεις αντί της γενικόλογης διατύπωσης για «διάθεση των κερδών σε δραστηριότητες της επιχείρησης για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας»
που είναι αρκετά αόριστο. Επίσης, ένα µικρό ποσοστό του υπολοίπου των κερδών των επιχειρήσεων συλλογικού σκοπού θα
µπορούσε να διανέµεται και στα µέλη - φυσικά πρόσωπα που δεν
είναι εργαζόµενοι αλλά µεριδούχοι.
Η εµπειρία έχει δείξει, κύριε Υπουργέ, ότι ουδείς θα αποφασίσει να συµβάλει ως µεριδούχος, εάν δεν υπάρχει µια, έστω συµβολικού χαρακτήρα, ανταπόδοση ή απολαβή. Ο αποκλεισµός
από µια συµβολική συµµετοχή στα κέρδη των µελών που δεν
είναι εργαζόµενοι αποθαρρύνει τη συµµετοχή ατόµων µε τεχνογνωσία και εµπειρία της αγοράς. Αυτό άλλωστε είναι και το
πνεύµα της κοινωνικής οικονοµίας, που, όπως λέγεται, δεν είναι
αµιγώς κερδοσκοπική. Άρα, υπαινίσσεται και υπονοεί ότι µπορεί
σε κάποιο βαθµό να είναι.
Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως αναφερόταν στον προ
νοµοσχέδιο επί Υπουργίας Λοβέρδου, η δυνατότητα εισφοράς
ποσοστού εκ του υπολοίπου των κερδών στο Ταµείο Κοινωνικής
Οικονοµίας, για να υπάρξει µία ακόµα ευκαιρία χρηµατοδότησης.
Στο άρθρο 9 εντοπίζεται µια από τις σηµαντικότερες αδυναµίες του σχεδίου νόµου, όπως προέκυψε άλλωστε και από τη
χθεσινή συζήτηση. Ποια είναι αυτή; Ένα από τα πιο βασικά, λοιπόν, σηµεία της διαφωνίας µας είναι το έλλειµµα ενός σαφώς
προσδιορισµένου, καινοτόµου -και επιµένω σε αυτό- και αποτελεσµατικού πλαισίου για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Σηµειώνω εδώ ότι, όπως έχει
διαπιστωθεί και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποκτούν ουσιαστική υπόσταση, όταν συνοδεύονται από προγράµµατα χρηµατοδότησης και από
εξασφάλιση εναλλακτικών πιστώσεων.
Μάλιστα πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λόγω της δυσκολίας
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση προσεγγίζουν συλλογικά τα
τραπεζικά ιδρύµατα ή στρέφονται σε νέα ιδρύµατα κοινωνικής
χρηµατοδότησης, τα οποία συγκεντρώνουν πόρους από άτοµα
και φορείς προκειµένου να παρέχουν δάνεια σε κοινωνικές επιχειρήσεις µε ευνοϊκούς όρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα και χθες στην έλλειψη ωριµότητας που χαρακτηρίζει το βασικό µέσο ενίσχυσης
των κοινωνικών επιχειρήσεων, δηλαδή το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. Θα πρέπει, λοιπόν, εδώ να διευκρινιστούν ζητήµατα,
όπως η προέλευση των πόρων του Ταµείου Κοινωνικής Οικονο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µίας κι η σταθερή ροή της χρηµατοδότησής του. Τµήµα των
πόρων του προτείνουµε να προέρχεται από ειδικές ποσοστώσεις
επί των κερδών των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί
ο βαθµός διασυνδεσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης και η δυνατότητα αξιοποίησης, στην πράξη, των τραπεζών µε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Αυτά απουσιάζουν παντελώς από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 10 κρίνουµε απαραίτητη την επαναφορά της δυνατότητας που είχε προβλεφθεί στο πρώτο σχέδιο νόµου, δηλαδή
τη δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω φορολογικών και οικονοµικών κινήτρων, µέσα από σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Η έλλειψη αυτή είναι ένα θέµα που σχετίζεται µε το ατελές πλαίσιο χρηµατοδότησης, στο οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως.
Στο άρθρο 14 εκτιµούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός
και σαφέστατος προσδιορισµός των κριτηρίων που πρέπει να
πληρούν οι λοιποί φορείς κοινωνικής οικονοµίας, έτσι ώστε να
µην ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο φορείς που δεν αναλαµβάνουν επιχειρηµατικό ρίσκο και δεν σχετίζονται µε τη βαθιά έννοια
της κοινωνικής οικονοµίας.
Υπενθυµίζω ότι οι φορείς που θα εγγράφονται στο συγκεκριµένο Ειδικό Μητρώο θα έχουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης
από το ΕΤΕΑΝ και υπαγωγής τους στις διατάξεις του επενδυτικού νόµου. Εποµένως, δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να επιτρέψουµε σε φορείς όπως σωµατεία, άλλου τύπου νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και µη κυβερνητικές οργανώσεις που
δεν σχετίζονται µε το κοινωνικώς επιχειρείν να έχουν πρόσβαση
σε χρηµατοδοτικά εργαλεία της ιδιωτικής οικονοµίας. Κι αυτό
είναι ένας ακόµη κίνδυνος που διεφάνη, αφού στην ακρόαση των
φορέων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέστησαν µόνον µη
κυβερνητικές οργανώσεις.
Στο άρθρο 15 η δηµιουργία Συντονιστικού Φορέα της Ειδικής
Υπηρεσίας EQUAL είναι, κατά τη γνώµη µας, αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή της διάσταση. Επανερχόµαστε, συνεπώς, στην πρότασή µας για τη
δηµιουργία µιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Οικονοµίας στο Υπουργείο Εργασίας, υπό την «οµπρέλα» της οποίας θα λειτουργούν
όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και τοµείς.
Αδιευκρίνιστη επίσης µένει η ανάπτυξη του τρόπου ενίσχυσης
της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
µέσω των συστηµικών παρεµβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ.
Στο άρθρο 16, θεωρώ ότι η σύσταση µιας ακόµη διυπουργικής
επιτροπής έρχεται να περιπλέξει το σύστηµα ακόµα περισσότερο, σε βάρος της ευελιξίας και του όποιου σχεδίου δράσης.
Εδώ θα µπορούσαν να συµµετέχουν µόνο τα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης καθώς επίσης -χωρίς αµφιβολία- και η
Ένωση Αιρετών Περιφερειαρχών Ελλάδος κι οι εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων και των ευπαθών οµάδων πληθυσµού, όπως
είναι οι ανάπηροι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα παρακαλούσα να επιδείξετε µία ανοχή, κύριε Πρόεδρε,
γιατί δεν θα µπορέσω να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω και µερικά
σχόλια για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο παρόν νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, όπως και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής
ανεφέρθη, αποτελεί µία πολύ µεγάλη αταξία στην κοινοβουλευτική διαδικασία το να έρχονται τροπολογίες, που να έχουν περιεχόµενο ολόκληρου νοµοσχεδίου χωρίς καµµία προηγούµενη
προετοιµασία, ενηµέρωση και επεξεργασία στις αρµόδιες επιτροπές.
Εποµένως, και για λόγους αρχής αλλά και επί της ουσίας διαφωνούµε απολύτως µε αυτήν τη διαδικασία αλλά και µε την
ουσία αυτού που περιλαµβάνουν.
Όσον αφορά ιδιαίτερα τις δύο άλλες τροπολογίες, που αφορούν αφ’ ενός τις αναπτυξιακές συµπράξεις και αφ’ ετέρου το
θέµα των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, έχω
να πω τα εξής.
Με την τροπολογία για τις αναπτυξιακές συµπράξεις δίνεται η
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δυνατότητα συµµετοχής ως µελών και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα για πρώτη φορά, τα
οποία καθίστανται δικαιούχοι επιδοτήσεων για τη δηµιουργία
απασχόλησης.
Εδώ τίθενται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο πολύ σοβαρά
ζητήµατα: Αφ’ ενός δηµιουργούνται προϋποθέσεις για τη µεθόδευση ίσως αδιαφανών και αναξιοκρατικών πρακτικών στην επιλογή ανέργων και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης,
εµµέσως µέσα απ’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα, και κατά δεύτερον,
βεβαίως, τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Με δεδοµένο µάλιστα ότι τα κριτήρια ένταξης των
δράσεων έχουν προεγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ύστερα από ενσωµάτωση των παρατηρήσεων της επιτροπής, τίθεται το ερώτηµα
προς την Κυβέρνηση εάν οι προτεινόµενες αλλαγές έχουν τύχει
προηγούµενης έγκρισης από την επιτροπή και σ’ αυτό θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ, την τοποθέτησή σας.
Πρόβληµα, επίσης, δηµιουργείται στο θέµα των αναπτυξιακών
συµπράξεων και µε τη δυνατότητα συµµετοχής σε αυτές των
ΟΤΑ β’ βαθµού, δηλαδή των περιφερειών. Και αυτό γιατί; Γιατί
σύµφωνα µε τις προγραµµατικές συµφωνίες που υπέγραψε η
Υπουργός Εργασίας µε τις περιφέρειες, τα ποσά των αποκεντρωµένων πολιτικών απασχόλησης έχουν εκχωρηθεί στις αιρετές περιφέρειες, οι οποίες διά των ενδιάµεσων διαχειριστικών
αρχών, θα αξιολογήσουν τα τοπικά σχέδια για τη στήριξη της
απασχόλησης. Η συµµετοχή, λοιπόν, των περιφερειών ως δικαιούχων στα σχετικά προγράµµατα θα δηµιουργήσει κατ’αρχάς
σύγκρουση συµφερόντων, αφού αξιολογούµενος και αξιολογητής µπορεί να είναι η ίδια περιφέρεια.
Εκτός και εάν, κύριε Υπουργέ, αυτό σηµαίνει ότι δεν θα εκχωρηθούν ή αν θα ανασταλεί η εκχώρηση στις περιφέρειες, αυτών
των ποσών, θέµα το οποίο θα θέλαµε να γνωρίζουµε.
Τέλος, θεωρούµε ότι η τροπολογία για τις οφειλές των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας πρέπει να συνδυαστεί µε τις διατάξεις του ν. 3869/2010, για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να επιλέξουν την πλέον συµφέρουσα γι’ αυτούς λύση.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τοποθέτησή µου
υπογραµµίζοντας για µία ακόµη φορά ότι εάν η Κυβέρνηση δεν
προβεί έστω και την ύστατη ώρα σε διόρθωση βασικών αδυναµιών του νοµοσχεδίου σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση, τη δυνατότητα περιφερειακής ανάπτυξης, την τεχνική και τεχνοκρατική υποστήριξη, την αποφυγή υπαγωγής στο νόµο µορφωµάτων που δεν ταιριάζουν µε το κοινωνικώς επιχειρείν, υπονοµεύει από την αρχή τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος και άρα
και το κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσµα που θα µπορούσε
να παραχθεί.
Εξ αυτού του λόγου, επαναλαµβάνω, ότι καταψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο αυτό στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα.
Το λόγο έχει, ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Πρωτούλης, για οκτώ λεπτά.
Κύριε Πρωτούλη, θα µου επιτρέψετε να υπενθυµίσω στους συναδέλφους οµιλητές και εισηγητές ότι σήµερα συζητούµε τα
άρθρα και τις δύο µόνο τροπολογίες από τις τρεις. Η τρίτη τροπολογία θα τύχει ξεχωριστής συζήτησης αµέσως µετά, οπότε θα
αφιερωθεί και ο ανάλογος χρόνος. Αυτό το λέω για να το συµπεριλάβετε στις οµιλίες σας, ή µάλλον να αφήσετε χρόνο όσοι θέλετε και για τη συζήτηση που θα γίνει επί τούτου στην τρίτη
τροπολογία, που αφορά τον εξορθολογισµό δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης κ.λπ..
Ορίστε, κύριε Πρωτούλη, έχετε το λόγο. Συγγνώµη για την καθυστέρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το τελευταίο που είπατε, θα θέλαµε να ξεκινήσουµε εµείς.
Για εµάς το θέµα δεν είναι διαδικαστικό, το πώς θα συζητηθεί
δηλαδή η τροπολογία που έχει έρθει. Το θέµα είναι να αποσυρθεί
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και ιδιαίτερα η διάταξη εκείνη, που επιτρέπει στα διοικητικά συµβούλια των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να δίνουν εντολές
στην Τράπεζα της Ελλάδας για την ανταλλαγή, αντικατάσταση
των τίτλων αυτών µε άλλους του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς
αυτό να συνιστά κακή διαχείριση.
Είπαµε και στη συζήτηση επί της αρχής, ότι πρόκειται για ληστεία και το θέµα δεν είναι αν θα το συζητήσουµε τώρα ή αν θα
το συζητήσουµε µετά, είναι να αποσυρθεί. Αυτό είναι το θέµα
που βάζουµε εµείς. Για τη στάση µας στη ξεχωριστή συζήτηση
επιφυλασσόµαστε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρουµε την πρόθεση της Κυβέρνησης για να πραγµατοποιηθεί µία τέτοια ληστεία στα ασφαλιστικά ταµεία. Μάλιστα, θα ήθελα να υπενθυµίσω -και το ξέρει
πολύ καλά ο κύριος Υπουργός- ότι µε επίκαιρη ερώτησή της η
Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η
Αλέκα Παπαρήγα, έφερε το θέµα στις 6-9-2011, τώρα. Και µάλιστα στην επίκαιρη ερώτηση ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως είναι
από το κείµενο: «Ταυτόχρονα, όπως επιβεβαιώθηκε και την Παρασκευή από τον Υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στον Οργανισµό Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, αναφέρθηκε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν
στην κατοχή τους οµόλογα ύψους 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
για τα οποία δόθηκε οδηγία να ενταχθούν στο Πρόγραµµα
Ανταλλαγής Οµολόγων µε βάση τη Συµφωνία της 21ης Ιουλίου».
Αυτό, πρακτικά, σηµαίνει ότι οι απώλειες από αυτή τη διαδικασία θα είναι τουλάχιστον πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ µε ανυπολόγιστες συνέπειες στα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων. Τι να συζητήσουµε άλλο; Να αποσυρθεί αυτή η κατάπτυστη τροπολογία. Να αποσυρθεί επί της ουσίας, δεν µας απασχολεί η διαδικασία και ο τρόπος που ήρθε.
Νοµίζω ότι έχει γίνει κατανοητό το θέµα. Πρόκειται στην κυριολεξία για έγκληµα, χώρια που δεν υπάρχει µία σαφής ενηµέρωση –αν µπορείτε να µας την κάνετε και σήµερα- για το τι έχει
χαθεί από τα ασφαλιστικά ταµεία όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναφερθήκαµε αναλυτικά σε
αυτό στη συζήτηση επί της αρχής. Θέλουµε, όµως, να το επαναλάβουµε και τώρα επί των άρθρων. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις δεν µπορεί παρά να λειτουργήσουν µε ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια σε βάρος της λαϊκής οικογένειας. Ή θα λειτουργήσουν µε τέτοια ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια ή θα λυγίσουν
κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει.
Με αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε, επιµένουµε ότι επιδιώκετε την απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών –οι τροπολογίες είναι χαρακτηριστικές σε αυτό, όσο µπορεί βεβαίως να
συνεισφέρει αυτό το νοµοσχέδιο στην κατεύθυνση αυτή- από την
ευθύνη για την πρόνοια, για την υγεία, για τις κοινωνικές ανάγκες, τη διαχείριση της ανεργίας και της φτώχειας. Για να διαχειριστείτε την ανεργία και τη φτώχεια, βαφτίζετε τους άνεργους
επιχειρηµατίες και θα µοιράζετε φθηνές θέσεις εργασίας δεξιά
και αριστερά.
Βέβαια φαίνεται καθαρά, ότι µε αυτό τον τρόπο δίνετε την ευκαιρία να διοχετευτεί συσσωρευµένο κεφάλαιο µε στόχο την κερδοφορία του ή κρυµµένο µέσα και από µη κυβερνητικές οργανώσεις µε τις ρυθµίσεις που κάνετε. Μπορεί αυτό να µη φαίνεται
καθαρά σήµερα, θα φανεί όµως στην πορεία. Δεν είµαστε και
«σηµερινοί». Υπάρχει και µια εµπειρία και στη χώρα µας.
Άλλωστε οι µη κυβερνητικές οργανώσεις -οι οποίες είχαν
πλούσια παρουσία στη συζήτηση στην επιτροπή- από την αρχή
της ύπαρξής τους χρηµατοδοτούνταν αδρά από τα κράτη, την
Ευρωπαϊκή Ένωση τις επιχειρήσεις, προκειµένου και να εκτονώνονται ακραίες κοινωνικές αντιθέσεις, να εθίζονται λαϊκά στρώµατα στη λογική της φιλανθρωπίας, του δήθεν εθελοντισµού, να
χτίζουν κοινωνικό προφίλ στους επιχειρηµατίες που µε το ένα
χέρι ληστεύουν τους εργαζόµενους και µε το άλλο δείχνουν ένα
δήθεν φιλανθρωπικό προφίλ, αλλά και για άλλους λόγους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα κονδύλια από τα κράτη για
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις δίνονται από τα Υπουργεία Εξωτερικών
Λέτε, όµως, χαρακτηριστικά –το είπε και η εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ- ότι αυτή η µορφή επιχείρησης έχει αποδειχθεί πολύ
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αποτελεσµατική για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών
οµάδων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και ως έκφραση συλλογικής επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο µε ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο. Σε ποια χώρα; Πότε; Πού;
Όλα αυτά είναι ανυπόστατα πράγµατα, δεν έχουν σχέση µε
την πραγµατικότητα. Για παράδειγµα και στη συζήτηση επί της
αρχής και επί των άρθρων αναφερθήκατε σε ορισµένες χώρες,
όπως η Ισπανία, και στον τρόπο που θα ιδρυθούν αντίστοιχα
αυτές οι επιχειρήσεις, λέµε εµείς, ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις
όπως λέτε εσείς.
Λέτε για παράδειγµα ότι στην Ισπανία τη δεκαετία 1990-200
υπήρχε αύξηση στην κοινωνική οικονοµία 57,95%, δηλαδή από
διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες το 1990 σε τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας το 2000. Ναι, αλλά στην
Ισπανία αυτή τη δεκαετία από το 1990 έως το 2000 η ανεργία
εκτινάχθηκε και έχει ξεπεράσει το 20%. Δεν θα αναφερθώ στην
Ιταλία, όπου είναι χαρακτηριστικά το ίδιο. Άρα, για ποια διαχείριση της ανεργίας λέτε και ποιο πρόβληµα της ανεργίας θα λύσετε;
Το αντίθετο συµβαίνει. Μιλάµε για αντικατάσταση των σταθερών σχέσεων εργασίας και των θέσεων εργασίας µε δικαιώµατα
µε ελαστικές µορφές απασχόλησης, part-time, ωροµίσθιους,
τέλος πάντων όλη αυτή την ταλαιπωρία που εσείς οι ίδιοι την
έχετε ονοµάσει ευελιξία. Αν θέλετε, πραγµατικά, να προστατέψετε τους άνεργους, θα υιοθετήσετε την πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Θα ήθελα να µας πείτε γι’ αυτό που το παρουσιάζετε ως καινοτόµο –δεν είναι σηµερινό, γιατί κλείνει πόσα χρόνια τώρα- δηλαδή για τη λογική ότι δεν πρέπει να δίνουµε επίδοµα στον
άνεργο, γιατί τάχα ο άνεργος γίνεται τεµπέλης, όταν παίρνει το
επίδοµα, αλλά πρέπει να του δίνουµε κίνητρο για την εργασία.
Επί της ουσίας, όλα αυτά τα χρόνια όλη αυτή η λογική των κινήτρων επιβεβαιώθηκε µε χιλιάδες παραδείγµατα ότι ήταν ζεστό
χρήµα στους εργοδότες. Ζεστό χρήµα στους εργοδότες όλα τα
προγράµµατα, µηδενός εξαιρουµένου!
Τι ήταν τα προγράµµατα αυτής της ψευτοκατάρτισης, τα κίνητρα στην εργοδοσία, οι επιδοτήσεις στην εργοδοσία, για να απασχολούν εργαζόµενους; Ήταν στάχτη στα µάτια των ανέργων,
ήταν µπόλικο χρήµα στους εργοδότες και πολύ περισσότερο
αξιοποιήθηκαν από την εργοδοσία, για να αντικατασταθούν εργαζόµενοι µε δικαιώµατα από νέες εργασιακές σχέσεις.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα της µαθητείας. Το Συνδικάτο Επισιτισµού και Τουρισµού της Αθήνας επανειληµµένως
σε παραστάσεις διαµαρτυρίας στο γραφείο σας σάς έχει επισηµάνει πως έρχονται εργαζόµενοι -ιδιαίτερα από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης- και δουλεύουν στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι
µε αυτές τις µορφές της µαθητείας και µε µισθό που δεν ξεπερνά
τα 200 ευρώ.
Θα θέλαµε να αναφερθούµε ιδιαίτερα στην τροπολογία που
έχετε καταθέσει για τη ρύθµιση των οφειλών προς τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Θέλουµε να πούµε ευθέως ότι αυτήν
την τροπολογία δεν θα την καταψηφίσουµε. Όµως, δεν πρέπει
να κρυφτεί η µεγάλη απάτη που γίνεται εδώ. Παρουσιάζετε την
τροπολογία αυτή, σαν να ρυθµίζετε τις συνολικές οφειλές των
εργαζόµενων, δηλαδή τα στεγαστικά δάνεια που έχουν πάρει
είτε για την αποπεράτωση είτε για να κτίσουν την κατοικία τους,
και περνάτε στα ψιλά ότι δεν πρόκειται για το συνολικό κεφάλαιο
που έχουν δανειστεί, αλλά πρόκειται επί της ουσίας για τα πρόσθετα, για τις επιβαρύνσεις, για τους τόκους υπερηµερίας κ.λπ..
Γι’ αυτό πρόκειται.
Εδώ πέρα δεν µπορεί παρά να αναφερθεί ότι οι τόκοι υπερηµερίας που βάζει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας είναι ληστρικοί. Είναι 9% πάνω και από τους τόκους υπερηµερίας που
βάζουν οι τράπεζες! Και εδώ µιλάµε για εργαζόµενους που
πήραν τα δάνεια. Ποιος πήρε δάνειο από την Εργατική Κατοικία;
Εργαζόµενοι, φτωχοί άνθρωποι, µεροκαµατιάρηδες, που ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες κρίσης δεν µπορούν να αποπληρώσουν.
Και, βέβαια, κρατάµε µία επιφύλαξη γι’ αυτό που αναφέρετε
στη δεύτερη παράγραφο, ότι µε υπουργική απόφαση θα ρυθµιστούν οι οφειλές µέσω τραπεζών.
Κατ’ αρχάς, εδώ υπάρχει το εξής απαράδεκτο ζήτηµα: Τι δου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λειά έχει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας να στέλνει τον
κόσµο στα νύχια των τραπεζών; Από την άλλη µεριά, θα µπορούσατε να φέρετε εδώ µε µια ρύθµιση και αυτό το ζήτηµα, για να
δούµε µε διαφανείς όρους πώς θα ρυθµιστούν οι οφειλές των
εργαζόµενων, οι οποίοι βρίσκονται µε ευθύνη του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας στα νύχια των τραπεζών.
Τέλος, θα θέλαµε να πούµε µια κουβέντα για την τροπολογία
που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των αναπτυξιακών συµπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού». Την καταψηφίζουµε. Είναι ίσως
η µόνη τροπολογία που έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο που έχετε
φέρει και είναι αποκαλυπτική του ρόλου που θα παίξουν οι ιδιώτες στην αντικατάσταση του κράτους για τις κοινωνικές παροχές.
Είναι χαρακτηριστική όλη η τροπολογία, η οποία δεν είναι και
µικρή. Δίνει το δικαίωµα µόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να παίζουν τον κυρίαρχο και συντονιστικό ρόλο. Όλοι οι υπόλοιποι
γύρω-γύρω θα είναι διακοσµητικοί.
Αυτό ανοίγει το δρόµο, ώστε, την ίδια στιγµή που κλείνουν –
το επαναλαµβάνουµε- ψυχιατρικές κλινικές, βρεφικοί σταθµοί,
παιδικοί σταθµοί και στην Αθήνα και σε όλους τους δήµους κάτω
από την έλλειψη χρηµατοδότησης, µέσω της αξιοποίησης των
προγραµµάτων και της χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, οι ιδιωτικές
εταιρείες θα αρχίσουν να κάνουν κουµάντο και στους βρεφικούς
σταθµούς και στους παιδικούς σταθµούς και στις ψυχιατρικές
κλινικές.
Καταψηφίζουµε τα άρθρα. Αναφερθήκαµε διεξοδικά στις τροπολογίες. Νοµίζουµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που πρόκειται να
προστεθεί στη σειρά των νοµοσχεδίων που αφαιρούν κατακτήσεις χρόνων, κατακτήσεις που κερδήθηκαν µε σκληρούς και µακροχρόνιους αγώνες.
Είναι στο χέρι του λαού να ανατρέψει όχι µόνο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά συνολικά την πολιτική σας.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη.
Το λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, για οκτώ λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μπορεί να είναι δώδεκα τα λεπτά, όπως και για τους υπόλοιπους συναδέλφους, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την αναφορά µου
επί των άρθρων -και θα ήθελα την προσοχή σας, κύριε Υπουργέθα ήθελα να πω ότι χθες αναφέρθηκα λεπτοµερώς στην πρωτοµιλία µου σε αυτήν την τροπολογία των εξήντα πέντε σελίδων
που µας φέρατε και κυρίως, τοποθετήθηκα στο πρώτο άρθρο,
που προτείνετε θέσπιση διάταξης για τη συνταγογράφηση φαρµάκων µε βάση τη δραστική ουσία.
Κύριε Υπουργέ, είχα όντως την εντύπωση, όπως πιστεύω και
όλοι οι συνάδελφοι χθες όλων των πτερύγων, µετά τις προτάσεις
µας -τουλάχιστον τις προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- ότι ένα τέτοιο θέµα, πάρα πολύ βασικό θέµα, έρχεται
έτσι ξαφνικά, χωρίς να έχει συζητηθεί ούτε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ως όφειλε, ούτε στην Επιτροπή Φαρµάκων.
Έχουµε κάνει ειδική επιτροπή για το φάρµακο, κύριε Υπουργέ,
και φέρνουµε τροπολογία για το φάρµακο, χωρίς να το έχουµε
συζητήσει στη συγκεκριµένη επιτροπή και εν πάση περιπτώσει,
χωρίς να έχουµε την παρουσία ή τουλάχιστον τη γνώµη ή τον
αντίλογο και από τον αρµόδιο Υπουργό Υγείας;
Είχαµε, λοιπόν, την εντύπωση -αυτή τουλάχιστον είχα εγώ και
έτσι είχα φύγει χθες από εδώ- ότι λόγω της σοβαρότητας του
θέµατος και των παρατυπιών που υπάρχουν -τα είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, τα λέµε όλοι οι συνάδελφοι, δεν έχει συζητηθεί πουθενά αυτό το θέµα- θα το φέρνατε µε τη νόµιµη διαδικασία στην επιτροπή να το αποφασίσουµε.
Ξαφνικά βλέπω σήµερα ότι φέρνετε τροπολογία σε αυτήν τη
χθεσινή τροπολογία, που λέει «µε βάση τις συνταγογραφικές
οδηγίες ανά δραστική ουσία».
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Είµαι γιατρός, κύριε Υπουργέ, και δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
Δεν µου αρέσουν οι εκφράσεις, αλλά νοµίζω ειλικρινά και µε
αυτήν τη δεύτερη τροπολογία ότι µας εµπαίζετε. Αν είναι δυνατόν να µιλούµε «για την ενδεδειγµένη δραστική ουσία»! Ποιοι τα
συντάσσουν αυτά και πώς θέλετε αυτά τα πράγµατα να υλοποιηθούν στην πράξη, εις όφελος βεβαίως πάνω από όλα της υγείας
του ελληνικού λαού, αλλά και εις όφελος των ταµείων, που όλοι
ξέρουµε ότι η σπατάλη των τελευταίων χρόνων και όχι µόνο έχει
φθάσει τα ταµεία σε αυτήν τη κατάσταση.
Διαβάζω στην έκθεσή σας αυτή και θέλω να ρωτήσω και το συνάδελφο, τον κ. Γιαννόπουλο, γιατί εγώ, ειλικρινά, δεν ξέρω ποια
είναι τα φάρµακα για τη µητρότητα. Γράφετε εδώ πέρα ότι θα
αφαιρούνται και τα φάρµακα για τη µητρότητα.
Ποια είναι αυτά τα φάρµακα, κύριε Υπουργέ; Γιατί αναφέροµαι
σ’ αυτό; Για να σας πω πόσο πρόχειρη είναι αυτή η διάταξη που
έχετε φέρει, η οποία θα ήταν τελειότερη, αν την είχαµε κουβεντιάσει και αν είχαµε καταθέσει τις προτάσεις µας. Δεν το δέχεστε. Φέρνετε σήµερα διόρθωση στο λάθος.
Νοµίζω ότι οφείλετε, πρέπει, απαιτούµε σ’ αυτό το θέµα να
έχει οπωσδήποτε θέση και ο Υπουργός Υγείας και οπωσδήποτε
να πάρετε πίσω αυτήν την τροπολογία και να ξαναέρθει µετά από
συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή για το φάρµακο. Θέλω ακριβώς την απάντησή σας.
Επί των άρθρων τώρα θα τοποθετηθώ στο άρθρο 1, στο οποίο
παρατίθενται ορισµοί των διαφόρων παραµέτρων για την εφαρµογή αυτού του νοµοθετήµατος, κοινωνική οικονοµία, κοινωνική
συνεταιριστική επιχειρηµατικότητα. Βέβαια, εκεί κατατάσσετε και
τις οµάδες σε ευπαθείς, ευάλωτες και ειδικές.
Θα σταθώ στις ειδικές οµάδες πληθυσµού, στα άτοµα δηλαδή
µε πολιτιστικές, πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και στους µετανάστες και τους πρόσφυγες. Εκεί, κύριε Υπουργέ –και επιµένουµε
σε αυτό- δεν υπάρχουν αυστηρά και σαφή κριτήρια για αυτές τις
οµάδες, µε αποτέλεσµα τον πολύ εύκολο τρόπο πρόσβασης
αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας εις βάρος των Ελλήνων ανέργων. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέµα για µας. Δεν
το διευκρινίζετε στο άρθρο 1, γι’ αυτό και θα το καταψηφίσουµε.
Στο άρθρο 2, γίνεται αναφορά στις κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις, στις ΚΟΙΝΣΕΠ, όπως τις λέµε και κυρίως στις ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης. Στην παράγραφο 2α νοµίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι
το ποσοστό του 40% που ορίζετε εσείς ως κατώτερο όριο για να
ανήκει το προσωπικό των φορέων κοινωνικής οικονοµίας σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού είναι πολύ χαµηλό. Προτείναµε -και
νοµίζουµε ότι µπορείτε να το δείτε- να κυµαίνεται αυτό το ποσοστό µεταξύ 60% και 70%, γιατί έτσι θα αποφευχθεί η δηµιουργία
πληθώρας τέτοιων φορέων, µε αποτέλεσµα να έχουµε δυσκολία
και στον έλεγχο, αλλά να υπάρχουν και επιπλέον σπατάλες κοινωνικών και κρατικών πόρων.
Στην παράγραφο 3 στο άρθρο 2, κύριε Υπουργέ, επιµένουµε
πως δεν γίνεται σαφές στο κείµενο αυτό του νοµοσχεδίου σας
ποιος είναι ο επί της ουσίας έλεγχος για τον κοινωνικό χαρακτήρα των φορέων κοινωνικής οικονοµίας, ώστε να αποφεύγονται –µε αναγκάζετε να χρησιµοποιώ εκφράσεις που δεν τις
συνήθιζα τουλάχιστον στην πανεπιστηµιακή µου καριέρα, αλλά
δεν έχουµε άλλο τρόπο να εκφραστούµε- οι «µαϊµουδοσύνες».
Αναφέρετε µόνο ότι θα χρησιµοποιείτε ένα καταστατικό, το
οποίο θα είναι τυποποιηµένο και προφανώς δεν θα εξασφαλίζει
απολύτως τίποτα, γιατί αυτά θα χρησιµοποιούνται και άνευ διορθώσεων, όπως εσείς το γράφετε στο άρθρο 3 αυτού του νοµοσχεδίου.
Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο στερείτε και τη σοβαρότητα, αλλά
και την υπευθυνότητα ενός τέτοιου φορέα, που εµείς λέµε ότι
έχει αγαθές προθέσεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η αναγκαιότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να υποβάλουν ένα στοιχειώδες
επιχειρηµατικό σχέδιο, το λεγόµενο business plan, στο οποίο θα
γράφουν τι θέλουν, τι επιδιώκουν, ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες από το εγχείρηµά τους αυτό.
Κύριε Υπουργέ, εδώ εφαρµόσατε την πάγια πρακτική σας να
αφήνετε τα κρίσιµα αυτά θέµατα να οριστούν και να καθοριστούν, ως συνήθως, µεταγενέστερα µε υπουργικές αποφάσεις,
στο πλαίσιο του «ζήσε Μάη µου να φας το τριφυλλάκι το πράσινο».
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Εδώ επανερχόµαστε πάλι, κύριε Υπουργέ και θεωρούµε αναγκαία την ύπαρξη πολύ αυστηρού πλαισίου στην υλοποίηση και
την ένταξη των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), που για
εµάς είναι µεγαλοκερδοφόρες οργανώσεις. Αυτό επικρατεί και
στη συνείδηση του απλού πολίτη όσον αφορά αυτές τις οργανώσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι αµαρτωλές. Το ξέρετε
και εσείς, το ξέρει όλος ο κόσµος. Δεν κάνετε, όµως, τίποτα για
να διασφαλιστούν και να αποκλειστούν, όπως εµείς προτείνουµε,
να καταργηθούν και να υποβάλουν ξανά τα δικαιολογητικά τους,
γιατί πολλές από αυτές, είναι σίγουρο πως για να διασωθούν, θα
τρέξουν να χωθούν κάτω από την οµπρέλα αυτού του ατελούς
σας νοµοθετήµατος. Ελέγξετε επιτέλους για κάθε µία απ’ αυτές,
τη µέχρι τώρα συµπεριφορά τους, τα αποτελέσµατά τους, σε σύγκριση µε τους σκοπούς των καταστατικών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι
υπάρχει και µία «ΜΚΟ Ονειροπόλων»! Υπάρχει και αυτή, κύριε
Υπουργέ! Φανταστείτε αυτή η «ΜΚΟ Ονειροπόλων» να αναλάβει
την κοινωνική οικονοµία, να διεκπεραιώσει πρόγραµµα και να
παίζει µε την ψυχή και µε την αγωνία των ανέργων και των φτωχών! Αντιλαµβάνεστε, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι µετά θα βιώσουν
τα όνειρα της θερινής νυχτός! Γι’ αυτό και επιµένουµε ότι αυτό
το νοµοθέτηµα, το οποίο θα έπρεπε και µπορούσε να επιτύχει,
όπως έχει συµβεί σε άλλες χώρες, µε την προχειρότητα που το
φέρνετε, δυστυχώς δεν θα έχει το αποτέλεσµα που εµείς θέλουµε.
Στην παράγραφο 2α, µειώνετε τον αριθµό των αναγκαίων προσώπων και από δεκαπέντε, τα κάνετε πέντε ή επτά. Νοµίζουµε
ότι έτσι θέλετε, όπως έγινε και στις ΜΚΟ, να ιδρύσετε πάλι κάποιες παρεΐτσες από κοµµατικούς φίλους και να κατασπαταληθούν οι κοινοτικοί και κρατικοί πόροι. Για µας, µία δικλίδα
ασφαλείας θα ήταν τα οκτώ µε δέκα άτοµα.
Δεν µας είναι κατανοητό γιατί στο νοµοσχέδιό σας αποκλείετε
τους ΟΤΑ και µάλιστα τους καλλικρατικούς, αφού και τα τρία που
προβλέπει το νοµοσχέδιο –δηλαδή την ένταξη, τη φροντίδα και
το συλλογικό σκοπό- συναρτώνται άµεσα µε τους ΟΤΑ και τους
φορείς τους, έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν διπλές δοµές,
όπως για παράδειγµα στις επισκευές των δρόµων ή στο «Βοήθεια στο Σπίτι» ή στην περιποίηση του πρασίνου.
Εµείς προτείνουµε διαφοροποίηση της µετοχικής σχέσης,
εφόσον συµµετέχουν οι ΟΤΑ δίπλα σε φυσικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα των φορέων κοινωνικής οικονοµίας. Στη διανοµή των κερδών προτείναµε να µειωθεί το διανεµόµενο κέρδος σε 20% και
να προσαυξάνεται. Πρέπει, δηλαδή, να βάλουµε ένα µοχλό για
την ανάπτυξη, να δώσουµε ένα κίνητρο, ώστε σιγά-σιγά να αυξηθεί µέχρι 30%, για να µπορούµε να ελέγξουµε λίγο την απόδοση αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να βάλουµε ένα κίνητρο, για
να αυξηθεί το αποθεµατικό από 5% σε 10%, γιατί έτσι αυξάνεται
και η φερεγγυότητα έναντι τρίτων, όπως και οι στοιχειώδεις επενδύσεις που είναι για το καλό, βεβαίως, µόνο της επιχείρησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, έχουµε προτείνει να προβλεφθεί στο συγκεκριµένο
άρθρο 7 η απασχόληση των µελών κατά 50%, ώστε να αποφευχθεί µόνο η απασχόληση των συνιστώντων. Για παράδειγµα, αν
έχουµε δέκα άτοµα, να µην µπορούν να απασχολούνται περισσότερα από πέντε. Και αυτό, βέβαια, µπορεί να γίνει εκ περιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 17, επαναλαµβάνετε µόνο τον κακό
σας εαυτό µε τη γνωστή σας τακτική τα πολύ βασικά θέµατα και
τα κριτήρια και οτιδήποτε άλλο δυσκολεύει την κατάσταση, να
τα παραπέµπετε σε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις.
Όπως επισηµαίνει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, µε την ασαφή προσέγγιση της ενδεχόµενης δαπάνης
που δεν είναι δυνατόν να προεκτιµηθεί, πολλά νοµοσχέδια, όπως
και τούτο, κύριε Υπουργέ, ψηφίζονται µε την οικονοµική τους διάσταση και επίπτωση επί των πόρων του κράτους στα τυφλά. Δεν
είδαµε µία σωστή οικονοµοτεχνική µελέτη. Πιθανή δαπάνη και
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άλλη πιθανή δαπάνη και τρίτη πιθανή δαπάνη!
Εποµένως, λοιπόν, εµείς θα τοποθετηθούµε κι επί των άρθρων
8 και 9 που δεν συµφωνούµε. Σας έχουµε κάνει τις προτάσεις
µας κι αυτά τα άρθρα επίσης θα τα καταψηφίσουµε. Επί των τροπολογιών θα τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Σεπτεµβρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1260/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
επιβολή αναδροµικής παρακράτησης κατά τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.
2.- Η µε αριθµό 1270/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου Μαυρίκου προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ποινικές και
διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί.
3.- Η µε αριθµό 1267/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Ανατολάκη προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και Τουρισµού και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού.
4.- Η µε αριθµό 1266/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου
Δρίτσα προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1261/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγόριου Αποστολάκου προς
τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επιδότηση για την αντικατάσταση των υπεραστικών λεωφορείων
ΚΤΕΛ.
2.- Η µε αριθµό 1271/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα
Χαλβατζή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
στους εργαζόµενους στις εργολαβίες της ΔΕΗ.
3.- Η µε αριθµό 1259/13-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου του
τραπεζικού συστήµατος.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από την προηγούµενη εισηγήτρια τουλάχιστον, ακούστηκε ότι αναγκάζετε ανθρώπους
που δεν χρησιµοποιούν λέξεις υπερβολικές όπως είπε, να τις
χρησιµοποιήσουν. Νοµίζω ότι έχει βάση αυτό που είπε. Εγώ θα
έλεγα ότι και κόµµατα που δεν έχουν τη λογική να µη στηρίξουν,
αλλά αντίθετα έχουν τη λογική να στηρίξουν την ιδέα -και δεν
αναφέροµαι σε ένα αλλά σε περισσότερα- τους αναγκάζεται να
πουν «όχι» µε αυτόν τον τρόπο που φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο
κι έτσι όπως το έχετε διαρθρώσει.
Θέλω να κάνω και µία παρατήρηση. Κανένα κόµµα από την
Αντιπολίτευση –αυτό νοµίζω ότι είναι σηµαντικό- δεν λέει «ναι»
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Ειδικά για την τροπολογία για τη δραστική ουσία, νοµίζω ότι πρέπει να πούµε µία φράση, «στοπ και
απόσυρση». Εάν νοµίζετε ότι είναι σοβαρό θέµα, που είναι πολύ
σοβαρό, φέρτε το στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πείτε µου, γιατί φτιάξατε την υποεπιτροπή για το φάρµακο,
αφού δεν φέρνετε από εκεί αυτό το νοµοσχέδιο; Δηλαδή να
φέρω κι εγώ τη συζήτηση στην πρωινή κουβέντα που είχαµε εδώ
για την επέτειο της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας και να
σας πω ότι όταν αυτά δεν περνάνε από εκεί που εσείς θεσπίζετε
ότι πρέπει να περνούν, τότε τι γίνετε;
Εν πάση περιπτώσει, για τις άλλες τροπολογίες µπορούµε να
συζητήσουµε. Γι’ αυτήν εγώ αρνούµαι να συζητήσουµε, διότι
είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Είναι δηλαδή ένα νοµοσχέδιο
που το φέρνετε µε µορφή τροπολογίας και εντελώς άκαιρα. Δεν
έχετε αφήσει το χρόνο σε κανέναν τουλάχιστον να σκεφτεί.
Όσον αφορά τώρα τα άρθρα. Στο άρθρο 1, παρά το ότι είναι
ορισµοί και θα µπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι σηµαντικό
και θα µπορούσε κανείς να το παραβλέψει ή και να το ψηφίσει,
θα σας έλεγα ότι είναι η ουσία. Επάνω σε αυτό εδράζεται ό,τι
στήνεται στο υπόλοιπο νοµοσχέδιο. Ο ορισµός της κοινωνικής
οικονοµίας έχει γενικό χαρακτήρα κι έτσι παραµένει εξαιρετικά
ασαφής.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι διεθνείς οργανισµοί και οι
αρµόδιοι φορείς στο πεδίο της κοινωνικής οικονοµίας έχουν
προσδιορίσει µε πολύ µεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια το περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονοµίας.
Θα µπορούσατε εν πάση περιπτώσει –εγώ δεν θα έλεγα όπως
λένε και τα παιδιά του δηµοτικού να ξεπατικώσετε- να χρησιµοποιήσετε έστω και παραθετικά έναν ή δύο τέτοιους ορισµούς και
να δώσετε µία δυνατότητα.
Εγώ θα σας πω –το έχω πει και στην επιτροπή- ότι εάν εξετάσουµε τους ορισµούς της κοινωνικής οικονοµίας του CIRIEC που
είναι ο κορυφαίος παγκόσµιος ερευνητικός παράγοντας, δίκτυο
για την κοινωνική οικονοµία ή του Social Economy Europe, θα
δούµε ότι οι ορισµοί που προτείνετε εσείς δεν είναι αυτοί που θα
έπρεπε κι ότι κυρίως δεν έχουν έλλειψη µόνο στην πληρότητα
αλλά και έχουν και µία σαφή τοποθέτηση προς το αγοραίο τµήµα
της οικονοµίας.
Αντίθετα, οι ορισµοί που προτείνονται στο νοµοσχέδιό σας,
όπως ο ορισµός του συλλογικού σκοπού, αλλά και ο ορισµός της
κοινωνικής φροντίδας επιβεβαιώνουν την εκτίµησή µας, που την
έχουµε πει πολλές φορές, ότι προωθείται η νεοφιλελεύθερη εκδοχή της κοινωνικής οικονοµίας. Υπάρχει κι άλλη. Μη µου πείτε
ότι είµαστε αναγκασµένοι να το κάνουµε. Σας λέω ότι η διεθνής
εµπειρία, η ευρωπαϊκή εµπειρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί κι αλλιώς, αν θέλετε. Δεν σας λέµε, βέβαια, να κάνετε κάτι για να πρωτοτυπήσετε, αλλά σας λέµε να επαναλάβετε κάτι. Όµως, ούτε
αυτό το κάνετε, που θα µπορούσατε να το κάνετε ακόµα και µε
τη δική σας λογική και όχι µε τη δική µας.
Όσον αφορά τον ορισµό των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, σας είπα κάτι, αλλά δεν το κάνατε ή µάλλον κάνατε το
µισό. Αφαιρέσατε το θέµα των γυναικών που τις κατηγοριοποιούσατε, αλλά αφήσατε στις ειδικές οµάδες του πληθυσµού το
σύνολο σχεδόν των ανέργων, κάτι που είναι επικίνδυνο. Και σας
είπα ξανά και ξανά γιατί. Διότι πάει σε µια προνοιακή αντίληψη
τόσο των αιτιών όσο και των πολιτικών αντιµετώπισης της ανεργίας και στην ουσία γίνεται µια προσπάθεια –και βέβαια έµµεσαενοχοποίησης των ανέργων που κατηγοριοποιούνται ως ευπαθής οµάδα και γκετοποιούνται, εγκλωβίζονται και γίνονται µια
υποδεέστερη κατηγορία εργαζοµένων –που βέβαια δεν είναι
ούτε εργαζόµενοι- που δεν απολαµβάνει τα εργασιακά δικαιώµατα και τις απολαβές των κανονικών εργαζοµένων.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι φοβόµαστε πως υπάρχει κίνδυνος εκφυλισµού των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κοµµατικές
ρουσφετολογικές επιχειρήσεις. Και µη µε ρωτήσετε γιατί το
λέµε. Το λέµε, διότι έχετε φροντίσει να µας επιβεβαιώνετε καθηµερινά.
Όσον αφορά το άρθρο 2 για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, την ΚΟΙΝΣΕΠ, θα έλεγα ότι εδώ η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση της κοινωνικής φροντίδας, όπως έχει εννοηθεί
από το ίδιο το Υπουργείο και παλαιότερα, αλλά και τώρα, σηµαίνει ότι θα υπογράφουν, όπως λέτε εσείς, προγραµµατικές συµφωνίες µε το δηµόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση για την
παροχή υπηρεσιών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στα
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οποία εµείς κάνουµε κριτική.
Το πρώτο είναι, ότι αυτή η µορφή αµφισβητεί το κράτος πρόνοιας µε δυσµενείς επιπτώσεις ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Το δεύτερο είναι, ότι καταγράφεται ένας κίνδυνος µετεξέλιξης
των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κοµµατικές επιχειρήσεις, όπως
έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα, µε βάση πιλοτικές
εφαρµογές του θεσµού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Και έχουµε µεγάλα παραδείγµατα τα οποία ξέρετε και
εσείς -τα καταγγέλλουν και δικοί σας Βουλευτές- και αφορούν
το EQUAL.
Και έρχοµαι στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ένταξης
του ιδίου άρθρου.
Σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, λοιπόν, θα συµπεριλαµβάνονται ευπαθείς οµάδες που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού για σκοπούς κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Αυτή η
προοπτική µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο µε προϋπόθεση ωστόσο την τήρηση αυστηρότατων κριτηρίων.
Και εδώ θέλω να πω ότι αυτήν τη στιγµή είµαστε σε µια χώρα
στην οποία ξέρετε πού βρίσκεται τουλάχιστον η επίσηµη ανεργία. Διότι γνωρίζετε ότι η ανεπίσηµη ανεργία είναι πολύ παραπάνω. Και ξέρετε ότι είναι πολύ ζοφερή η εξέλιξη αυτών των
αριθµών, οι οποίοι δεν είναι τελικά αριθµοί, αλλά η εξέλιξη της
κοινωνίας.
Εδώ, λοιπόν, χάνεται µια ευκαιρία όχι για να λύσετε το πρόβληµα -γιατί ούτε καν περί θεραπείας δεν πρόκειται- αλλά για να
το απαλύνετε. Πρόκειται απλά για µια απάλυνση σε κάποια µικρά
προβλήµατα. Σας είπα ότι εµείς µε την κριτική µας δεν πιστεύουµε αλλά και δεν θέλουµε να δηµιουργούµε αυταπάτες στον
άλλο ότι µ’ αυτά θα λυθεί το πρόβληµα της ανεργίας. Όµως,
ούτε αυτό µπορείτε να κάνετε. Το χαρακτήρισα ως «ασπιρίνες»
και ψιλοπαρεξηγήθηκε, για να το πω και εγώ µε µια λαϊκή έκφραση. Όµως, ακόµα και η ασπιρίνη είναι χρήσιµη. Όµως, δεν
το κάνετε. Ακόµα και την ασπιρίνη δεν την προσφέρετε καλά.
Όσον αφορά την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του
συλλογικού σκοπού που αφορά την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό, αλλά και συλλογικό συµφέρον, την
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάµωση της κοινωνικής
συνοχής και την ενδυνάµωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, χάνετε πάλι µια ευκαιρία. Υπό προϋποθέσεις αυτές οι
επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλλουν σε κάποιους στόχους.
Πάλι χωρίς αυταπάτες.
Με βάση τη διεθνή και εγχώρια εµπειρία που έχουµε στο πεδίο
της κοινωνικής οικονοµίας, είναι προφανές ότι το σχέδιο νόµου
αγνοεί µια θεµελιώδη κατηγορία κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως
αυτές που υπάρχουν, για παράδειγµα, στη Γαλλία µε τις SCOP
και στην Ισπανία µε τις Sociedades Laborales και τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς. Αυτές οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε αγοραία τµήµατα της οικονοµίας, αυτό που προτείνουµε
εµείς µε την τροπολογία που καταθέσαµε από µη ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, δηλαδή από κοινούς ανέργους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπό τη συγκεκριµένη εκδοχή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συµβάλλουν στη δηµιουργία σταθερών θέσεων πλήρους απασχόλησης και στην ενίσχυση της οικονοµικής δηµοκρατίας και δεν
προσθέτουν ούτε την ύπαρξη κοινωνικών χαρακτηριστικών στα
παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες ούτε την πρόσληψη ατόµων
που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Εδώ, λοιπόν,
υπάρχει άλλη µια χαµένη ευκαιρία.
Με την κριτική που κάνουµε εµείς και µε την άλλη λογική που
έχουµε, το σχέδιο νόµου παρακάµπτει κάποια πράγµατα και
µιλάω για το άρθρο 7 που αφορά τη διανοµή των κερδών. Το
πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις που
προβλέπονται από το σχέδιο νόµου, θα δραστηριοποιούνται στο
µη αγοραίο τµήµα της οικονοµίας. Έτσι, οι προοπτικές για την
επίτευξη κερδών είναι ελάχιστες. Και δεν το λέω για το κέρδος,
αλλά για τη βιωσιµότητα. Και το διευκρινίζω για να µην παρεξηγηθεί.
Για να µην επαναλαµβάνω και να κερδίσω λίγο χρόνο, στο
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άρθρο 8 επιβεβαιώνεται αυτό που εµείς εκτιµούµε στο άρθρο 7.
Η παράγραφος 5 του άρθρου 12, ορίζει τη δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµφωνιών µε το ευρύτερο δηµόσιο και
τους ΟΤΑ, ενώ νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται διαφορετικά.
Για το άρθρο 14, για το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας
δεν αναφέρονται τα κριτήρια για την ένταξη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. Ορίζεται µόνο για το ειδικό µητρώο που αφορά
στους υφιστάµενους φορείς κοινωνικής οικονοµίας. Η παραποµπή σε µελλοντικές αποφάσεις δυσχεραίνει οπωσδήποτε την
αξιολόγηση του νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, διαβάζουµε στο
άρθρο 17 στην παράγραφο 5 και 6, ότι τα κριτήρια ένταξης και
αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων θα καθοριστούν µε
υπουργική απόφαση. Αυτό για µας συνιστά αδιαφάνεια και δεν
ξέρουµε τι κρύβεται, αλλά και το τι θα εµφανιστεί όταν θα το φέρετε.
Για το άρθρο 16, για τις δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς είναι σχεδόν αποκλειστική η χρηµατοδότηση των φορέων
κοινωνικής οικονοµίας από δηµόσιους φόρους που απορρέει,
όπως έχουµε αναφέρει, από την προωθούµενη εκδοχή της κοινωνικής οικονοµίας, αυτή που προωθείται δηλαδή στο νοµοσχέδιο. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα για επικράτηση πελατειακών
σχέσεων.
Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι επιβεβαιώνεται η
εκτίµηση που έχουµε κάνει από την αρχή γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
ότι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας άσκησης πολιτικής
της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρα µας που στηρίζεται στο
γνωστό σχήµα πρώτον, της εφαρµογής νεοφιλελεύθερων αρχών
στην οργάνωση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασµό µε το δεύτερο, που είναι η διαιώνιση του πελατειακού
κράτους, µέσα από µία εξέλιξη και µία προέκταση µε νέους χρηµατοδοτικούς πόρους και θεσµούς.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς έχουµε κάποια άρθρα στα οποία
θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε «παρών», δηλαδή στα άρθρα από
7 έως 13. Στα υπόλοιπα άρθρα δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε
θετικά. Είµαστε αρνητικοί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, ειδικό αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Πρώτος έχει το λόγο ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής του Νοµού Αττικής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητώντας επί των άρθρων θα
επικεντρωθώ αυστηρά στα άρθρα.
Υπάρχει πρώτα-πρώτα ένα πρόβληµα µε τους εννοιολογικούς
προσδιορισµούς στο άρθρο 1. Μας λέει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να θεωρηθούν σαν όλες τις άλλες επιχειρήσεις,
που ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. Σωστό. Αλλά κάθε φορέας που παράγει κοινωνική ωφέλεια,
χωρίς να εξαιρούνται οι δηµόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για παράδειγµα ή τα νοσοκοµεία, οι
εταιρείες ανάπλασης, όλα αυτά τι είναι; Θα πρέπει να υπάγονται
σύµφωνα µε αυτό το άρθρο σ’ αυτήν την κατηγορία; Μπορούν
τότε να χρηµατοδοτούνται κι αυτές οι οργανώσεις, αυτοί οι οργανισµοί, όπως οι προηγούµενοι; Πρέπει να µας το ξεκαθαρίσετε, κύριε Υπουργέ, αυτό αν και φοβάµαι ότι δεν µε παρακολουθείτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Με συγχωρείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Έλεγα για το άρθρο 1 υπάρχει ένα
πρόβληµα εννοιολογικών προσδιορισµών, γιατί λέτε «οι οργανώσεις που παράγουν κοινωνικό όφελος» υπάγονται σ’ αυτήν την
κατηγορία κι εδώ υπάγονται και οι δηµόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ,
ΟΤΑ, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις που παράγουν κοινωνική
ωφέλεια. Αυτοί θα υπάγονται σ’ αυτήν την κατηγορία; Θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται; Πρέπει να µας το ξεκαθαρίσετε.
Ύστερα, θα θέλαµε να αναλυθούν πιο διεξοδικά οι ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Κι εδώ σ’ αυτές τις ειδικές οµάδες γιατί, παραδείγµατος χάριν, δεν περιλαµβάνονται οι άνεργοι µεταξύ
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τριάντα και πενήντα ετών;
Στο άρθρο 2, οι επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας και συλλογικού σκοπού καλό είναι να µην έχουν κάθετο διαχωρισµό, αλλά
να µπορούν σε τοπικό επίπεδο να παρέχουν και τα δυο είδη υπηρεσιών. Γιατί τουλάχιστον στην επαρχία θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί αυτοτελώς για κάθε υπηρεσία.
Στο άρθρο 3, ένα βασικό στοιχείο που το τονίσαµε και στην
επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων είναι για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η συµµετοχή στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
των ΟΤΑ -το ανέφερα και χθες στην επί της αρχής οµιλία µουκαθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που υπάγονται σ’ αυτούς τους ΟΤΑ. Είναι αυτό διεθνής πρακτική; Δεν υπάρχει συνέργεια µεταξύ τους; Γιατί να λειτουργούν αλληλοεπικαλυπτόµενα;
Θα µπορούσατε επίσης στο άρθρο 8, στους πόρους να προστεθούν και αυτοί των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Όσον αφορά τη σύσταση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου µέλη τους είναι πρώην
προφυλακισµένοι για διάφορα αδικήµατα, τοξικοµανείς που
έχουν απεξαρτηθεί κ.λπ.. Με την αλλαγή του νόµου για τα ναρκωτικά αυτοί θα έχουν ένα ποινικό µητρώο. Υπάρχει πρόβλεψη,
ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν σ’ αυτές τις
επιχειρήσεις;
Θα θέλαµε εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει η διαφορά στον
αριθµό των µελών µεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης
και κοινωνικής φροντίδας.
Όσον αφορά τη διανοµή των κερδών στο άρθρο 7, δεν ξέρουµε πόσα θα είναι τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων. Φοβούµαστε ότι δεν θα είναι και τόσο πολλά ώστε να µοιράζουν και
µέρισµα.
Στο άρθρο 9, αναφέρεστε στη χρηµατοδότηση. Μας λέτε για
το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας και ότι οι πόροι θα είναι 60 εκατοµµύρια ευρώ και µπορεί να φθάσουν και τα 100 εκατοµµύρια
ευρώ. Θεωρεί κανείς ότι αυτό το ποσό είναι ικανό για να λειτουργήσει η κοινωνική οικονοµία; Δείχνει τη βούληση της πολιτείας
για να προωθήσει την κοινωνική οικονοµία;
Εκτός από αυτά που αναφέρατε για χρηµατοδοτήσεις µε ευνοϊκούς όρους -όπως άτοκα δάνεια µε µακρά περίοδο αποπληρωµής, εγγυοδοσία του συνόλου των κεφαλαίων, πιστωτικά
ιδρύµατα που θα δανείζουν σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας κ.λπ.- θα µπορούσε να υπάρχει εγγύηση από το κράτος,
όπως είναι και µε τους δηµόσιους φορείς, όπου δίνεται εγγυητική επιστολή από το δηµόσιο και συµµετέχουν.
Θα µπορούσε, επίσης, στους διαγωνισµούς να προβλέπεται
να υπάρχει µοριοδότηση, όπως συµβαίνει και µε τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς του Υπουργείου Υγείας, αρκεί βέβαια να
υπάρχει και ο σωστός έλεγχος.
Στο άρθρο 10, προβλέπονται οικονοµικά κίνητρα και µέτρα
στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Εδώ
όµως υπάρχει µια κακή εµπειρία -το είπαµε και χθες συζητώντας
επί της αρχής- µε τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που φυλλορροήσανε και διαλυθήκανε και µπήκαν διάφοροι αετονύχηδες.
Υπάρχει µία αρνητική εµπειρία όσον αφορά τις µη κυβερνητικές οργανώσεις: αδιαφάνεια, ανεπαρκής έλεγχος και διασπάθιση
σε τελευταία ανάλυση του δηµοσίου χρήµατος και των κοινοτικών πόρων. Είναι µια από τις αιτίες που τα αρµόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ επιφυλακτικά µε τη διαχείριση
των κοινοτικών κονδυλίων που γίνεται στη χώρα µας.
Υπάρχουν και κοινοτικά κονδύλια που δεν έχουν απορροφηθεί.
Θα µπορούσαν να είχαν απορροφηθεί, αλλά δυστυχώς δεν
υπάρχει ο σωστός προγραµµατισµός.
Στο άρθρο 16, οι δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς
θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισµένες, τα δε ολοκληρωµένα σχέδια ενσωµάτωσης να µην είναι αντικείµενο διυπουργικής
επιτροπής, αλλά διαβούλευσης των συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία σύνδεση προσφοράς και ζήτησης των σχετικών υπηρεσιών. Η αποκέντρωση
και εφαρµογή των σχετικών πολιτικών δεν µπορεί να είναι ζήτηµα
κεντρικού σχεδιασµού και διακυβερνητικής επιτροπής.
Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία που ήρθε µε τον
τρόπο που ήρθε και καταδικάστηκε απ’ όλους –καταδικάστηκε
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αν θέλετε και από τον Πρόεδρο της Βουλής και σήµερα στη Διάσκεψη των Προέδρων αλλά και στην Ολοµέλεια- για µας θα πρέπει να αποσυρθεί.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα συζητηθεί χωριστά η τροπολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Δεν ξέρω αν θα µπορέσω να πάρω
το λόγο σ’ αυτήν τη φάση.
Από τη συµµετοχή αυτή εξαιρούνται τα φάρµακα για τη µητρότητα –αναφέρθηκε και η εισηγήτρια του ΛΑΟΣ σ’ αυτό- και
για τα «εργατικά ατυχήµατα». Δεν είναι παθήσεις τα «εργατικά
ατυχήµατα». Πρέπει να πείτε τις παθήσεις απότοκες εργατικών
ατυχηµάτων. Δεν είναι σωστή η διατύπωση.
Όσον αφορά το άρθρο 20, αναφέρθηκε ειδικότερα ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Πρωτούλης για
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που δύνανται µε αποφάσεις
των διοικητικών τους συµβουλίων να δίνουν εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδας για ανταλλαγή, αντικατάσταση των τίτλων µε
άλλους τίτλους του ελληνικού δηµοσίου.
Αυτό βέβαια είναι και κακή διαχείριση, αλλά υπάρχουν και
λογής-λογής συναλλαγές, που τελικά οδηγούν σε διασπάθιση
των όποιων αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων θα έχουν
αποµείνει ως τότε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λεβέντη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο το
οποίο αφορά την κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Είναι ένας θεσµός που λειτουργεί επί χρόνια στην
Ευρώπη που έχει ως αποτέλεσµα να απασχολεί σε κοινωνικές
επιχειρήσεις πολλά εκατοµµύρια απασχολουµένων, που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση εύκολα στην εργασία. Μιλάµε, λοιπόν,
για κοινωνικές επιχειρήσεις που κατά κανόνα είναι συνεταιρισµοί.
Γι’ αυτό επιτρέψτε µου να αναφέρω την άποψη που έχει διατυπωθεί στην έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, σχετικά µε το ρόλο των συνεταιρισµών σε περιόδους οικονοµικής
κρίσης. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, οι συνεταιρισµοί αποτελούν έναν επιπλέον σταθεροποιητικό παράγοντα της αγοράς
σε περιόδους κρίσης και αυτό, γιατί τα µέλη του συνεταιρισµού
είναι και πελάτες, εποµένως δεν χάνονται πόροι σε µεσάζοντες
και εποµένως αυξάνεται ουσιαστικά η αγοραστική τους δύναµη
γιατί η τιµή αυτών των καταναλωτικών προϊόντων είναι πολύ χαµηλότερη.
Για να λειτουργήσει καλά αυτός ο µηχανισµός, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Κατά την άποψή µου τρεις είναι οι πιο σηµαντικές. Πρώτα, πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο
που να τους επιτρέπει να δηµιουργηθούν σύντοµα και να λειτουργήσουν αυτόνοµα. Η δεύτερη προϋπόθεση, είναι να συµµετέχουν ενεργά τα µέλη σ’ αυτό το συνεταιρισµό έτσι ώστε να
εκπληρωθούν τελικά οι στόχοι για τους οποίους έχει συσταθεί.
Η τρίτη προϋπόθεση, είναι να λειτουργεί µε βάση ένα επιχειρηµατικό πλάνο για να µπορεί να έχει βιωσιµότητα και διάρκεια.
Το νοµοσχέδιο όµως αφορά κοινωνικούς συνεταιρισµούς.
Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγµα, που νοµίζω ότι µας δείχνει
µε τον καλύτερο τρόπο ποια µπορεί να είναι τα αποτελέσµατά
τους: Στην πολιτεία της Καλιφόρνια στις Ηνωµένες Πολιτείες, δηµιουργήθηκε πριν από αρκετά χρόνια ένας γυναικείος συνεταιρισµός µε τίτλο «Δράση γυναικών για να κερδίσουν την
οικονοµική ασφάλεια». Τι κατάφεραν αυτές οι γυναίκες µ’ αυτό
το συνεταιρισµό; Κατάφεραν να αυξήσουν το οικογενειακό εισόδηµα κατά το 50% και το ατοµικό τους εισόδηµα να αυξηθεί κατά
40% και ουσιαστικά να γίνουν οικονοµικά αυτάρκεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στην ουσία του νοµοσχεδίου. Όπως είπα στην επιτροπή, συζητάµε ένα από τα πιο ουσιαστικά νοµοσχέδια, ένα νοµοσχέδιο απλό, ξεκάθαρο, βασισµένο στο νοµικό πλαίσιο των αστικών συνεταιρισµών αλλά µε
πιο απλουστευµένες διαδικασίες όσον αφορά την εφαρµογή του.
Κατά την άποψή µου οι στόχοι του είναι ζητήµατα πρώτης
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γραµµής για κάθε κυβέρνηση. Ο πιο βασικός στόχος, είναι η καταπολέµηση της ανεργίας και η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κοινωνικό τοµέα, η ευκολότερη πρόσβαση στην
επαγγελµατική δραστηριότητα σε σηµαντικά στρώµατα του πληθυσµού που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την
αγορά εργασίας µ’ άλλο τρόπο, η καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού και η ενίσχυση της αλληλεγγύης
και της καινοτοµίας. Στην πραγµατικότητα αυτά αποτελούν τέσσερις βασικούς στόχους και νοµίζω ότι πρέπει να συµβάλλουµε
όλοι για την επιτυχή ικανοποίησή τους.
Επειδή όµως κατά τη γνώµη µου οφείλουµε να συµβάλλουµε
στη διαµόρφωση των νοµοσχεδίων όσο πιο δηµιουργικά γίνεται,
θέλω να καταθέσω εκ νέου δύο παρατηρήσεις στο νοµοσχέδιο.
Θέλω να τις λάβετε υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, στην τελική διαµόρφωση του σχεδίου νόµου, γιατί νοµίζω ότι θα συµβάλουν στην
ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας.
Η µία παρατήρηση, αφορά στο άρθρο 17 αναφορικά µε τα κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο µητρώο. Επειδή τα κριτήρια ένταξης είναι πολύ σηµαντικά και ο καθορισµός τους θα
γίνει µε υπουργική απόφαση, θεωρώ ότι θα πρέπει η Ολοµέλεια
να γνωρίζει τις κατευθυντήριες γραµµές αυτής της υπουργικής
απόφασης.
Είναι πράγµατι πολύ κρίσιµο, απαραίτητο να µπει µια τάξη σε
αυτή την κατανοµή των πόρων, που για χρόνια δυστυχώς, διανέµονταν χωρίς να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητά τους.
Η δεύτερη αφορά στην αύξηση του αποθεµατικού που προβλέπεται στο άρθρο 7. Θεωρώ ότι το 5% θα µπορούσε άριστα
να διπλασιαστεί, εφόσον έχει στόχο την ενίσχυση της φερεγγυότητας έναντι των τρίτων. Αυτοί οι συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν
είναι έντασης κεφαλαίου, αλλά έντασης εργασίας θα πρέπει να
ισχυροποιηθούν, γιατί το ζητούµενο δεν είναι να δηµιουργηθούν,
αλλά να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.
Έτσι, λοιπόν, αυξάνοντας το αποθεµατικό, νοµίζω ότι ενισχύουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που θα δηµιουργήσουν έναντι τρίτων
και να τις τακτοποιούν έγκαιρα, γιατί η εµπειρία µου στον ιδιωτικό τοµέα, µου έχει διδάξει ότι η αξιοπιστία των επιχειρήσεων
απέναντι στην αγορά συναρτάται ακριβώς από τη δυνατότητα να
ικανοποιούν τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων.
Εκεί είναι το στοίχηµα για τους ανθρώπους που θα επενδύσουν, που θα απασχοληθούν, ώστε τελικά να µην απογοητευθούν. Νοµίζω ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να
συµβάλουν, πέρα από την απασχόληση, σηµαντικά και στην ελληνική οικονοµία.
Θα ήθελα σε αυτά τα θέµατα, κύριε Υπουργέ την τοποθέτησή
σας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια σηµαντική τροπολογία, την οποία έχω υπογράψει και προσωπικά. Αφορά στον
ΟΕΚ. Θέλω να σας ευχαριστήσω από το Βήµα της Βουλής για
την τροπολογία στην οποία προχωρήσατε για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών δανειοληπτών του ΟΕΚ απέναντι στον οργανισµό, για πολίτες που είναι µακροχρόνια άνεργοι, για πολίτες
που έχουν χάσει το εισόδηµά τους ή έχει µειωθεί δραστικά. Τους
δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν αυτές τις οφειλές και να δώσουν διέξοδο σε ένα σηµαντικό οικονοµικό πρόβληµα και αυτό
που θα έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να τεθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα σε εφαρµογή.
Επιτρέψτε µου όµως, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ και σε ένα
πρόβληµα, που αφορά το Νοµό Πιερίας. Δεν είναι της κοινωνικής
οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Όµως είναι
της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και δη στον ιατρικό τοµέα.
Αφορά τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ της Κατερίνης που δυστυχώς,
είναι υποστελεχωµένα. Λείπει ο ακτινολόγος εδώ και τριάµισι
χρόνια. Και δεν λείπει µόνο αυτή η ειδικότητα, αλλά λείπουν και
άλλες. Ταλαιπωρούνται άνθρωποι τρίτης ηλικίας, κυρίως. Και νοµίζω ότι αξίζει πραγµατικά –το οφείλουµε σε τελευταία ανάλυσηνα δώσουµε µια λύση άµεση και ουσιαστική σε ανθρώπους που
έχουν προσφέρει χρόνια στον τόπο µας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Μίχου.
Παρακαλείται ο συνάδελφος, κ. Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής
Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι περιεκτικό, είναι συγκροτηµένο, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις, έστω µερικές λύσεις στο µείζον
ζήτηµα και πρόβληµα της εποχής µας, που δεν είναι τίποτα άλλο
από την εκρηκτική άνοδο της ανεργίας.
Μόλις πριν από λίγο διάβασα µια ανακοίνωση του ΟΟΣΑ που
προβλέπει ακόµα µεγαλύτερη επιδείνωση στο θέµα της ανεργίας. Η χώρα µας ήδη βαδίζει µε ρυθµούς, που µε βάση τα στοιχεία φτάνουν στο 16%. Κάποιοι εκτιµούν ότι είναι πολύ µεγαλύτερη και σίγουρα µέχρι τέλος του έτους θα ξεπεράσει το 20%.
Βεβαίως, δεν είναι ελληνικό φαινόµενο. Βεβαίως, δεν αφορά
µόνο τη χώρα µας ή µόνο την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Είναι
πανευρωπαϊκό φαινόµενο. Όµως νοµίζω ότι κάθε πολιτική ηγεσία
ή κάθε ηγεσία που σέβεται τον εαυτό της θα πρέπει να προσπαθεί να ανακαλύπτει δραστικές και ουσιαστικές λύσεις σε ένα ζήτηµα που λαµβάνει πλέον εθνικές διαστάσεις.
Ακόµη χειρότερο για µας είναι το γεγονός ότι υπάρχει φοβερή
διαρροή επιστηµονικού δυναµικού που εκπαιδεύεται και καταρτίζεται στη χώρα µας, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
εξωτερικό.
Σήµερα που µιλάµε, τρεις χιλιάδες τουλάχιστον επιστήµονες
στο χώρο της υγείας εργάζονται στις σκανδιναβικές χώρες και
κυρίως στη Σουηδία. Άλλοι τόσοι µηχανικοί πηγαίνουν στη Γερµανία.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι τα πιο δυνατά µυαλά, µε µια άλλη νοοτροπία, µε µία άλλη κατάρτιση, αναγκάζονται να βγουν στο εξωτερικό. Και, δυστυχώς, στη χώρα µας, στη χώρα που θέλουµε να
αλλάξει νοοτροπία µέσα από την αλλαγή και τη µεταρρύθµιση
του κράτους, µένει ένα δυναµικό το οποίο είναι γηρασµένο, το
οποίο είναι ελλιπώς καταρτισµένο και το οποίο, θα µου επιτρέψετε να πω, πολλές φορές δεν δείχνει να έχει και τη διάθεση να
αλλάξει και να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια.
Άρα, είναι µία εθνική πανστρατιά, µία ουσιαστική προσπάθεια,
που καταβάλλει νοµίζω, όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά συνολικά
το πολιτικό σύστηµα, ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο πιθανόν δεν
φτωχαίνει από την αναστολή µισθοδοσίας για ένα µήνα, όµως θα
πτωχεύσει πολιτικά αν συνεχίσει στη λογική της µη εξεύρεσης
δραστικών λύσεων σε αυτό το µείζον ζήτηµα.
Θεωρώ ότι η ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης, τουλάχιστον τους τελευταίους είκοσι τρεις µήνες, µε ουσιαστικά βήµατα,
µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και καινοτοµίες προσπαθεί σε
µία γενικότερη δύσκολη συγκυρία, να δώσει κάποιες λύσεις,
όπως: Η προσπάθεια διατήρησης των θέσεων στον ΟΑΕΔ. Τα
προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία φιλοδοξούµε
µέσα στο έτος να δώσουν µία µικρή ανάσα σε αυτό το ζήτηµα,
πάντα µε όρους αξιοκρατίας και αξιοπιστίας, για να µην υπάρχουν ψίθυροι, για να µην υπάρχουν παραφιλολογίες και να µην
υπάρχουν βεβαίως και γκρίζες ζώνες. Τα τοπικά ολοκληρωµένα
προγράµµατα απασχόλησης, τα οποία φιλοδοξούν σε τοπικό επίπεδο, να ανασυστήσουν οικονοµικούς τοµείς, οι οποίοι ήταν σε
ύφεση τα προηγούµενα χρόνια. Και βεβαίως, µε το νοµοσχέδιο
συζητάµε για την κοινωνική οικονοµία, µία µορφή οικονοµίας που
στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6%. Στη χώρα µας έχουν γίνει δειλά βήµατα. Δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θέλουµε.
Νοµίζω ότι µε αυτό το νόµο–πλαίσιο και µε αυτήν την πρωτοβουλία του Υπουργείου, θα καταφέρουµε να φτάσουµε κι εµείς
σε ανάλογα επίπεδα.
Η κοινωνική οικονοµία, λοιπόν, καλύπτει ανάγκες για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, βοηθάει νέους οι οποίοι θέλουν να
µείνουν στον τόπο τους και να προσφέρουν αναδεικνύοντας,
προωθώντας και προβάλλοντας παραδοσιακά προϊόντα. Η κοινωνική οικονοµία µπορεί να επεκταθεί σε πάρα πολλούς τοµείς,
όπως είναι ο πολιτισµός, ο τουρισµός και ο αθλητισµός. Η εισηγήτριά µας κ. Τσαούση το ανέλυσε διεξοδικά.
Όσον αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε για τον ΟΕΚ
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θέλω να πω ότι µε βρίσκει κι εµένα σύµφωνο. Θα ήθελα να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της
ρύθµισης και για δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν πάρει επιδότηση
ενοικίου από τις τράπεζες και οι οποίες επικαλούνται ανελαστικές δεσµεύσεις τους, στη συνεργασία τους µε τον ΟΕΚ. Για ποιο
λόγο δεν µπορούν να ρυθµίσουν κι αυτές τις οφειλές που έχουν;
Κύριε Πρόεδρε, πριν πάω στις δύο τροπολογίες τις οποίες έχω
καταθέσει –τη µία µε συναδέλφους και την άλλη µόνος µουδράττοµαι της ευκαιρίας της παρουσίας και του Ηλείου Υφυπουργού και του Ολύµπιου Αντιπροέδρου του κ. Πολύδωρα, να
πω το εξής:
Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε το θέµα. Ξέρω ότι είστε πολύ ευαισθητοποιηµένος και ενήµερος. Με βάση το σχεδιασµό που γίνεται για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΙΚΑ ο Νοµός
Ηλείας, ο οποίος είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος σε πληθυσµό
στην Πελοπόννησο, είναι ο µοναδικός νοµός της Πελοποννήσου
ο οποίος δεν έχει Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να προβλεφθεί, σε µία λογική όχι τοπικιστική, αλλά σε
µία λογική ορθολογισµού –δεν ξέρω πώς θα µεταφερθούν οι κάτοικοι από την ορεινή Ανδρίτσαινα στην Πάτρα για να κάνουν µία
απλή επανεξέταση- διότι σε πολύ µικρότερους νοµούς και µε
πολύ µικρότερες αποστάσεις αυτό έχει προβλεφθεί.
Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας. Νοµίζω ότι αυτή όµως, η αστοχία
θα πρέπει να διορθωθεί το συντοµότερο δυνατό. Ορθώς η πολιτεία προχωράει στην επανεξέταση χιλιάδων περιπτώσεων αναπηρικών συντάξεων, οι οποίες δεν είναι πραγµατικά αναπηρικές.
Αυτοί όµως, οι συµπολίτες µας οι οποίοι θα κληθούν να µπουν
σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει µία πρόνοια και µία
δίκαιη αντιµετώπιση και του Νοµού Ηλείας.
Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες έχω να πω τα εξής:
Την πρώτη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, την έχουµε καταθέσει
µε πάρα πολλούς συναδέλφους από όλα σχεδόν τα κόµµατα.
Είναι και αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι συµφωνούν και θα υπέγραφαν ευχαρίστως αυτή την τροπολογία. Αφορά µια πολύ µικρή
κατηγορία ωροµίσθιων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 και
του άρθρου 66 του ν. 3552/2007 και δεν έχουν ενταχθεί εδώ και
πάρα πολλά χρόνια στο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του
ΟΑΕΔ, παρά το γεγονός ότι είναι οι παλαιότεροι. Πολλοί είναι
πάνω από είκοσι χρόνια εκπαιδευτικοί.
Οι αιτήσεις τους απορρίπτονται τις περισσότερες φορές για
καθαρά τυπικούς λόγους. Έχει αναφερθεί και ο συνάδελφος, ο
κ. Κεγκέρογλου, σε προηγούµενο νοµοσχέδιο σ’ αυτήν την τροπολογία. Νοµίζω ότι εδώ δεν έχει κανένας τη διάθεση ούτε να
διορίσει ούτε να αποκαταστήσει µε την κακώς εννοούµενη έννοια
σ’ αυτήν τη χρονική συγκυρία προσωπικές υποθέσεις. Νοµίζω,
όµως, ότι θα πρέπει να είµαστε δίκαιοι στην αντιµετώπιση περιπτώσεων που είναι οµοειδείς, που είναι ισότιµες και που για καθαρά τυπικούς λόγους σήµερα δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να εξεταστεί η αίτησή τους.
Άρα, τι ζητάµε µ’ αυτήν την τροπολογία; Την γνωρίζει ο κ. Κουτρουµάνης, την επαναφέρουµε. Να είστε βέβαιος ότι θα την επαναφέρουµε, µέχρι να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να δοθεί η
δυνατότητα σ’ αυτούς τους ανθρώπους να εξεταστεί σοβαρά η
αίτησή τους. Νοµίζω ότι είναι πολύ δίκαιο, είναι πολύ λογικό και
θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.
Το δεύτερο, για το οποίο έχω επίσης, κύριε Υπουργέ, ενηµερώσει και εσάς και τον κ. Κουτρουµάνη, αφορά την πρόβλεψη
του νοµοθέτη σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Όταν κάποιος οφείλει στον πρώτο ασφαλιστικό φορέα κάποια χρήµατα
και είναι στο τελικό στάδιο να λάβει σύνταξη από τον τελικό
φορέα ασφάλισης, στη σηµερινή συγκυρία που όλοι γνωρίζουµε
ότι κανένας δεν µπορεί να δώσει συγκεντρωµένα χρήµατα ή
οφειλές που έχει –γιατί οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν λειτουργούν
σωστά ή όπως είπατε τα προηγούµενα χρόνια- να δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης από τη σύνταξη, του τελικού φορέα
ασφάλισης του οφειλόµενου ποσού, από τον προηγούµενο
φορέα ασφάλισης.
Νοµίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Νοµίζω ότι θα βοηθήσει
και στη συγκέντρωση εισφορών. Νοµίζω ότι θα ανακουφίσει χι-
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λιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι ενώ έχουν φτάσει στο τελικό
στάδιο της σύνταξης, επειδή οφείλουν ποσά, τα οποία υπερβαίνουν πολλές φορές τις 10.000-15.000 ευρώ από προηγούµενες
οφειλές τους, αδυνατούν να τα καταβάλουν, αδυνατούν να πάρουν σύνταξη, δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και
αυτό το πράγµα ανακυκλώνεται, ενώ έχει προβλεφθεί ότι εάν
οφείλουν στον τελικό φορέα ασφάλισης ρυθµίζεται.
Άρα, χρειάζεται µια επέκταση αυτής ρύθµισης και δυνατότητα
συµψηφισµού, ώστε να παρακρατείται –επαναλαµβάνω, κύριε
Πρόεδρε, για να γίνει απολύτως σαφές- από το οφειλόµενο ποσό
στον προηγούµενο φορέα ασφάλισης ένα ποσό από το τελικό
ποσό της σύνταξης, το οποίο θα τους αποδοθεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να συνηγορήσω για την
παρατήρηση του κ. Κατρίνη όσον αφορά τον τόπο µας και το κέντρο υγείας για ειδικές περιπτώσεις.
Θέλω όµως, να πω και για το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.
Μου συνέβη το εξής: Ήµουν εκεί «στη χώρα την κατάνακρη του
αµίλητου», που λέει και ο Παλαµάς, και επεστρατεύθην εγώ, οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό µου, να µεταφέρω έναν άνθρωπο
του τόπου στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας, την Κυριακή –νοµίζω- 21 Αυγούστου. Ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο ασθενής, τον οποίο µετέφερα εθελοντικά. Δεν είναι στη στενή
αρµοδιότητά σας, αλλά είναι στην πολύ στενή τοπική ιδιαιτερότητά σας.
Πήγα, λοιπόν, στο κέντρο υγείας και βρήκα σηµείωση: «Το κέντρο υγείας σήµερα δεν λειτουργεί». Υπήρχε και δεύτερη σηµείωση: «Συνταγογραφήσεις θα γίνουν την Τρίτη». Επειδή ήταν
σοβαρή η κατάσταση του ασθενούς που µετέφερα, απελπίστηκα,
ήρθα σε ένταση και γκάζωσα και πήγα στην Μεγαλόπολη. Έκανα
δηλαδή, σαράντα τέσσερα συν είκοσι, εξήντα τέσσερα χιλιόµετρα.
Θέλω να ρίξετε µια µατιά στην παρατήρηση που έκανε ο κ. Κατρίνης –συνηγορώ, δηλαδή- γιατί είναι περίπου απόµακρος ο
τόπος, αλλά να µην είναι απόµακρη και η διάθεσή µας για τους
ανθρώπους που έχουν µείνει εκεί, να µην τους θεωρούµε εγκαταλελειµµένους. Είναι παλιά ιστορία, µακρύς και βαθύς ο πόνος.
Κάνω έκκληση προς τα δικά σας τοπικά, επιστηµονικά και υπουργικά ενδιαφέροντα και καθήκοντα.
Ευχαριστώ.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Αµοιρίδης Ιωάννης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
από το Νοµό Πιερίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν είναι µόνο η Ανδρίτσαινα, η Ελλάδα. Υπάρχουν και αλλού κέντρα υγείας, που δεν λειτουργούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Το έθιξα ενδεικτικά, όχι µεροληπτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Εκτιµώ ότι οριζόντια πρέπει να γίνονται αυτά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βέβαια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Εσείς δώσατε το στίγµα. Αυτό θα συµβαίνει και αλλού, όχι µόνο εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αποδέχοµαι τη γενίκευση ότι χρειάζεται να τα συντηρούµε και να λειτουργούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Να το πάρει ο Υπουργός σαν έναυσµα
και να κάνει µια έρευνα πανελλαδικά για το τι γίνεται. Γιατί η εικόνα ενός κράτους φαίνεται από ποια πράγµατα; Φαίνεται από
την υγεία, από την πρόνοια. Και αυτό είναι και το νοµοσχέδιο. Οι
ευαισθησίες µιας χώρας και των πολιτών φαίνονται από τις πρακτικές της. Η ευαισθησία µιας κυβέρνησης φαίνεται από τη νοµοθέτηση νόµων, που προστατεύουν τις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Ακριβώς εδώ, µε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε µια κοινωνική νοµοθετική παρέµβαση, η οποία βέβαια χρειάζεται και υλοποίηση
και δίνει τα εχέγγυα και τα εργαλεία, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα
εργαλεία είναι το χρήµα. Το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα –
ΕΤΕΑΜ, αναπτυξιακό νόµο- αυτά να ενταχθούν, να οργανωθούν,
γιατί υπάρχουν επαγγέλµατα, τα οποία πέρα από το ότι όλοι δεν
µπορούν να ανταποκριθούν ή να προσληφθούν, έχουν µια ιδιαι-
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τερότητα όπου µπορεί κάποιος να εργαστεί µόνο σε ένα συγκεκριµένο φορέα.
Να σας πω ένα παράδειγµα: Οι βρεφονηπιοκόµοι δεν µπορούν
να εργαστούν, πέρα από τους παιδικούς σταθµούς. Άρα, κύριε
Υπουργέ, όταν µιλάµε για προσλήψεις 1 προς 10, για εκείνους,
αφού είναι ένας και µοναδικός ο φορέας που µπορούν να προσληφθούν, πηγαίνει 1 προς 100 ή 1 προς 200. Αυτοί δεν έχουν
κανένα µέλλον. Άρα, τα µισά ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας αύριο το
πρωί πρέπει να κλείσουν. Δεν έχει κανένα νόηµα να υπάρχουν,
αφού οι προσλήψεις θα είναι 1/10 στο δηµόσιο. Καταλαβαίνετε,
λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ένα επαγγελµατικό µέλλον.
Άρα, µια από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει το νοµοσχέδιο ή η επιχορήγηση κάποιων δράσεων, να αφορά εκείνα
τα επαγγέλµατα, τα οποία δυσκολεύονται πάρα πολύ στην επαγγελµατική αποκατάσταση των µελών.
Δίνονται προτάσεις και δίνονται οι λύσεις µέσα από µια οργάνωση συνεταιριστική, και µε κίνητρα φορολογικά και µε κίνητρα
ασφαλιστικά, να ανταποκριθούµε στις εποχές που διανύουµε.
Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα αν δεν είναι η στόχευση συγκεκριµένη και δεν αγκαλιάζει αυτήν την προσπάθεια η τοπική κοινωνία. Δεν φτάνει να υπάρχει χρηµατοδότηση, πρέπει να υπάρχει
και η προώθηση του προϊόντος.
Άρα, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει, µέσα από αυτό το πρόγραµµα, να προωθήσει κοινωνικούς συνεταιρισµούς και σε αντικείµενα όπως είναι τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί σταθµοί, τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ,
να µπορεί να αναθέσει έργο, αφού δεν µπορεί να προσλάβει προσωπικό, γιατί έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συνεργαστεί, να αναθέσει το έργο στοχευµένα σε συνεταιριστικές οµάδες, που έχουν την ειδικότητα και τη δυνατότητα να προσφέρουν
τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Τα τοπικά επιµελητήρια µπορούν συγκεκριµένα –πάντα λέωστοχευµένα να δηµιουργήσουν συνεταιριστικές οργανώσεις και
να τους δώσουν το αντικείµενο της προώθησης και της προβολής των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Αυτό είναι ένα πράγµα, το οποίο λείπει από το νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ. Δεν περιλαµβάνεται καθόλου µέσα ότι, αυτές οι
συνεταιριστικές οργανώσεις θα µπορούν να ασχοληθούν µε την
έρευνα. Προβλέπεται 1.500.000.000 στο ΕΣΠΑ για την έρευνα.
Εγώ νοµίζω ότι δεν έχει απορροφηθεί καθόλου. Νοµίζω ότι το
κράτος του Ισραήλ ενδιαφέρεται µόνο και έχουν κάνει προτάσεις
οι άνθρωποι για την έρευνα. Διάβασα όλες τις περιπτώσεις που
µπορούν να επενδύσουν και κάπου γράφει «και άλλα». Το «και
άλλα» δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Γράφει «εκπαίδευση, πολιτισµός, τουρισµός, περιβαλλοντικές οργανώσεις». Τη λέξη
«έρευνα» δεν την είδα. Είδα, όµως, το «και άλλα». Δεν ξέρω αν
σε αυτό συµπεριλαµβάνεται και η έρευνα. Πιθανότατα, θα µπορέσετε να µου δώσετε µια απάντηση.
Αυτά όσον αφορά το νοµοσχέδιο, που θεωρώ ότι είναι, όχι
µόνο προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και ένα από τα ουσιαστικότερα νοµοσχέδια, αρκεί το εργαλείο αυτό το νοµοθετικό να
υλοποιηθεί και να γίνει χρήσιµο εργαλείο στους τοπικούς φορείς,
στην κοινωνία αλλά και στους κυβερνητικούς φορείς, ώστε να
έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσµα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ικανοποίηση των Βουλευτών
και στην ανταπόκριση του αιτήµατος για τη ρύθµιση των χρεών
των οφειλετών στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Είναι µια
πρωτοβουλία του κ. Κεγκέρογλου που συνυπογράψαµε πάρα
πολλοί Βουλευτές και είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που γίνεται
αποδεκτή.
Θέλουµε, όµως, να γνωρίζουµε, αν υπάρχουν και άλλα χρήµατα για νέες εργατικές κατοικίες και για την επενδυτική δραστηριότητα, αλλά και για την αποκατάσταση των εργαζοµένων,
οι οποίοι δεν έχουν κατοικία. Αυτή ήταν µια πολιτική χρόνια και
νοµίζω ότι πρέπει να είναι από αυτές που συνάδουν και µε το
πνεύµα του νοµοσχέδιου.
Θα πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε το νοµοθετικό έργο –όπως
λέω- αλλά θα πρέπει να έχουµε και δράσεις σαν πολιτεία, οι
οποίες να ανταποκρίνονται στην ευαισθησία του νοµοθετικού
έργου και να ανταποκρίνονται και στην ευαισθησία του αποτελέσµατος.
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Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τις αναπηρικές συντάξεις - περίπου εξήντα χιλιάδες είναι οι ανάπηροι- γίνονται τα κέντρα πιστοποίησης. Στην Πιερία, στην Κατερίνη, δεν υπάρχει κέντρο. Οι
κάτοικοι από την Κατερίνη, το Κιλκίς και τη Χαλκιδική να πάνε
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει µία επιστολή διαµαρτυρίας από την
Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας. Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πρέπει, δηλαδή, να ταλαιπωρούνται τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αυτοί οι ανάπηροι που θα εξεταστούν και να πάνε σε
άλλο περιφερειακό κέντρο εκτός της Κατερίνης; Στη Βέροια,
στην Έδεσσα ή στη Θεσσαλονίκη; Χιλιάδες άνθρωποι ποτέ δεν
θα εξετάζονται.
Ένα γρήγορο συµπέρασµα; Εάν θέλετε να µην ταλαιπωρείται
ο κόσµος, σας λέω ότι η Κατερίνη, που είναι πρωτεύουσα του
νοµού και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη µετά τη Θεσσαλονίκη στην κεντρική Μακεδονία, δεν µπορεί να µην έχει κέντρο πιστοποίησης.
Ο κύριος Υπουργός µου απάντησε ότι είναι τεχνικό το θέµα
και θα λυθεί. Είναι έτσι; Εάν είναι έτσι, µου δίνεται απάντηση ότι
θα ενταχθεί και η Κατερίνη µέσα στις πόλεις οι οποίες θα διαθέτουν ένα κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας και δεν θα ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι της πόλης και του νοµού µε το να πηγαίνουν
σε άλλο νοµό.
Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ; Θέλω να µου το πείτε. Μου κουνάτε
µε συγκατάβαση το κεφάλι, αλλά θέλω φωνή. Είναι ή δεν είναι
έτσι; Είναι τεχνικό θέµα και θα λυθεί; Ο κ. Κουτρουµάνης µου
είπε ότι είναι τεχνικό θέµα και θα λυθεί. Συµφωνείτε; Είναι έτσι;
Μας ακούει ο κόσµος και πρέπει να ξέρουµε, για να δώσουµε µία
απάντηση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα σας πω. Θα επεκταθούν στην πορεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κλείνοντας, θα επαναφέρω ένα άλλο
θέµα. Αφορά ανθρώπους που έχουν διοριστεί στο δηµόσιο από
το 1983 µέχρι το 1985. Όσοι διορίστηκαν µετά το 1986, εάν
έχουν κάνει είκοσι πέντε χρόνια, έχουν το δικαίωµα να αγοράσουν το 2011 τέσσερα χρόνια ή το 2012 πέντε χρόνια και να
βγουν στην σύνταξη. Αυτοί που διορίστηκαν µετά το 1983 και
µέχρι το 1985 δεν έχουν αυτό το δικαίωµα και πρέπει να πάρουν
σύνταξη στα εξήντα πέντε. Είναι παραλογισµός, κύριε Υπουργέ,
να έχουν αποκατασταθεί οι πριν το 1983, οι µετά το 1986 και οι
ενδιάµεσοι να πρέπει να πάνε στα εξήντα πέντε έτη. Δεν πρέπει
να το δείτε; Είναι η δεύτερη φορά που το λέω. Σε κάθε νοµοσχέδιο που θα µιλώ, θα βάζω αυτό το θέµα. Θέλω να δώσω µια δίκαιη απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι πάρα
πολλοί αυτοί. Είναι πεντακόσιοι ή χίλιοι σε όλη την Ελλάδα. Δεν
είναι δυνατόν αυτοί που διορίστηκαν το 1984 και µέχρι τα τέλη
του 1985 να µη µπορούν να πάρουν στα είκοσι πέντε χρόνια σύνταξη και να µπορούν αυτοί που διορίστηκαν µετά από το 1986
και αυτοί που είναι το 1983. Δεν το καταλαβαίνω.
Συνεπώς, υπάρχει ένα νοµοθετικό κενό, που εκτιµώ ότι έχετε
την ευαισθησία να το δείτε και να έχουµε τις αντίστοιχες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν υπάγεται το θέµα στο δικό σας Υπουργείο
ή στο Υπουργείο Οικονοµικών. Νοµίζω, όµως, ότι αγγίζει και
εσάς. Εγώ το λέω σε εσάς, γιατί γνωρίζω την ευαισθησία σας γι’
αυτά τα θέµατα. Είστε παλιός συνδικαλιστής και νοµίζω ότι και
από τη θέση που κατέχετε, βοηθήσατε να πάρει ένα νοµοσχέδιο
ακόµη πιο σωστή κατεύθυνση. Οφείλουµε, βέβαια, να πούµε και
στον προηγούµενο Υφυπουργό, που είναι εδώ, τα θερµά συγχαρητήρια γι’ αυτήν την πρωτοβουλία που είχε, και στο νέο Υφυπουργό, που δείχνει και αυτός την ταυτότητά του και την
ευαισθησία του, προερχόµενος από την περιφέρεια, καθώς και
την ανθρωπιά του. Είναι ένα νοµοσχέδιο–εργαλείο για τη στήριξη
της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας,
που τόσο πολύ την έχει ανάγκη αυτή την εποχή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Αµοιρίδη.
Παρακαλείται ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου και πρώην Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, να λάβει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα είναι πλεονασµός
να αναφερθούµε ξανά στην κρίση που βιώνει ο τόπος µας, µια
κρίση µε αρνητικά αποτελέσµατα για την κάθε οικογένεια, για
κάθε µικρή και πολύ µικρή επιχείρηση. Και όλα αυτά εκδηλώνονται µε ένα πρόβληµα, την ανεργία.
Σήµερα, όσοι ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο περιθώριο, να αποκοπούν από την κοινωνική διεργασία. Οι νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι
επιστήµονες που βρίσκουν κλειστές πόρτες στο δηµόσιο, αλλά
και στον ιδιωτικό τοµέα που συρρικνώνεται, αναζητούν την τύχη
τους ανά την υφήλιο. Είναι πολλά τα παραδείγµατα, που σε
άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις υπόλοιπες ηπείρους,
έχουµε αναζήτηση εργασίας από νέους ανθρώπους του τόπου
µας.
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε τη σηµασία αυτού του νοµοσχεδίου που ξεπερνά τα όρια ενός απλού προγράµµατος για την
αντιµετώπιση της ανεργίας. Εάν το δούµε ως ένα πρόγραµµα για
την αντιµετώπιση της ανεργίας, δεν θα «περπατήσει». Θα πρέπει
να βάλουµε την ευρύτερη διάστασή του, που είναι να ανοίξει
δρόµους για τη συνεργασία αυτών των ανθρώπων που θέλουν
να δηµιουργήσουν, που θέλουν να παράξουν, που θέλουν να
συµµετάσχουν στην οικονοµική δραστηριότητα, που αναζητούν
το πλαίσιο συνεργασίας και βέβαια τη στήριξη της πολιτείας και
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εάν το δούµε, λοιπόν, ως ένα νέο δρόµο, που απαιτεί την πρωτοβουλία κατ’ αρχήν των ανθρώπων που τους ενδιαφέρει, των
νέων ανθρώπων, που θα αποδώσει και για την τοπική οικονοµία,
αλλά και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας,
τότε θα έχουµε καλά αποτελέσµατα. Και τα λέω αυτά, διότι και
από τα δεξιά, αλλά και από τα αριστερά είδαµε µια µίζερη αντιµετώπιση αυτής της πρωτοβουλίας. Συµφωνούµε –λέει- µε τους
σκοπούς του νοµοσχεδίου, αλλά δεν λέει σαφώς τι χρήµατα θα
πάρουν, για να προχωρήσουν αυτοί οι συνεταιρισµοί. Καλά κάνει
και δεν λέει τι θα πάρουν για να προχωρήσουν αυτοί οι συνεταιρισµοί, αλλά καθορίζει τους κανόνες της χρηµατοδότησης και
της στήριξης συγκεκριµένων δράσεων και πρωτοβουλιών που θα
έχουν.
Αυτή η µίζερη αντιµετώπιση από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας είναι η ίδια που έχουµε σε πολλά νοµοσχέδια, µε εξαίρεση το νοµοσχέδιο της παιδείας –εκ των υστέρων, λέει δεν
κατάλαβε τι ψήφιζε ο Σαµαράς- η οποία δεν µπορεί να οδηγήσει
πουθενά. Πρέπει να περάσουµε ένα δυνατό µήνυµα ότι ανοίγει
ένας δρόµος. Δεν είναι το άπαν, αλλά είναι µια ευκαιρία, είναι µια
δυνατότητα που πρέπει και µπορούν να την αξιοποιήσουν οι νέοι
άνθρωποι, οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς
οµάδες.
Από το ΚΚΕ, παραδείγµατος χάριν, ούτε και από το ΣΥΡΙΖΑ
δεν περίµενα να έχουν αυτή την αντιµετώπιση και να λένε ότι
αυτό µπορεί να εξελιχθεί ως ένα καπιταλιστικό σχήµα κ.λπ.. Μα,
σε µια καπιταλιστική οικονοµία ζούµε, µε τις όποιες παραλλαγές
και τις όποιες εξάρσεις µπορεί να έχει και δηµιουργούµε ένα
συλλογικό θεσµό, που αναγκαστικά θα λειτουργήσει µέσα σε
αυτό το σύστηµα, µε τη στήριξη όµως, της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θα έλεγα εγώ την αντίστροφη ερώτηση στο ΚΚΕ: Η «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ» δεν λειτουργεί στο καπιταλιστικό σύστηµα; Γιατί την
έχουν κάνει; Γιατί µε τους κανόνες που υπάρχουν δραστηριοποιούνται στο σκοπό και στην κατεύθυνση που θέλουν. Ε, ας δώσουµε και στους άνεργους αυτό το δικαίωµα να οργανωθούν, ας
δώσουµε τη στήριξη που απαιτείται, για να µπορέσουν και να
προσφέρουν, αλλά και να έχουν µια αµοιβή και µια εργασία.
Αυτές οι συνεργατικές επιχειρηµατικές οµάδες που θα δηµιουργηθούν, που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία και το νόµο
στα χέρια τους, νοµίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουν αυτούς τους
νέους νόµους, τα εργαλεία, τα χρηµατοδοτικά και τα θεσµικά,
προκειµένου να δούµε να υλοποιούνται οι ιδέες τους και οι και-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοτόµες δράσεις, που συνήθως έχουν οι νέοι άνθρωποι, στα
πλαίσια ενός νέου τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονίσουµε για άλλη µια φορά ότι το
κυρίαρχο στοιχείο αυτών των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
είναι η ιδέα της συνεργασίας και της συλλογικότητας: Η ιδέα της
υπευθυνότητας, δηλαδή η δηµιουργία υπεύθυνων προσώπων
στα πλαίσια αυτής της συλλογικής δράσης, αφού η απόδοση της
εργασίας των µετόχων εξαρτάται από την επιτυχία της επιχείρησης και από την ίδια την απόδοση του εργαζόµενου. Άρα, έχουµε
πολλά χαρακτηριστικά, που θα δηµιουργηθούν µέσα απ’ αυτό το
θεσµικό πλαίσιο για τη συµπεριφορά των ανθρώπων, που θα
ενταχθούν σε αυτές τις οµάδες.
Η ιδέα της ανταποδοτικότητας που εµπεριέχεται στο νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ σωστή. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς
τους ωφελούµενους θα πρέπει να έχουν την ανάλογη ανταπόδοση.
Δηµιουργείται κίνητρο για συνεχής αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων της δηµιουργικότητας των ανθρώπων, που θα συµµετέχουν και που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την οµάδα,
δηµιουργώντας ένα πλαίσιο για να υλοποιηθούν οι ιδέες τους,
να αναπτυχθεί η εφευρετικότητα και να δούµε πρωτοβουλίες
αναπτυξιακές, τοπικές να προχωρούν και να αποδίδουν.
Όλο αυτό τώρα, ας το φανταστούµε σε µια συγκεκριµένη περιοχή ενός καλλικρατικού δήµου. Θα δούµε ότι στα πλαίσια της
δραστηριότητας αυτών των οµάδων µπορεί να ενεργοποιηθούν
παραγωγικές οµάδες, που µέχρι τώρα δεν το διανοούνταν να το
κάνουν. Έµεναν στο σπίτι τους ή έψαχναν από αγγελία σε αγγελία, άνθρωποι οι οποίοι είχαν απογοητευθεί και δικαίως, αφού
έβρισκαν, όπως είπα και στην αρχή, κλειστές πόρτες και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Θα απεγκλωβιστούν δυνάµεις της ίδιας της κοινωνίας. Θα
δούµε να ξεπερνιέται αυτό που σήµερα βιώνουµε ως κυρίαρχο
ζήτηµα, η αντιπαραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα και θα δούµε
την παροχή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών µε λιγότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα.
Αυτές οι παραγωγικές δυνάµεις που θα κινητοποιηθούν, ιδίως
µε τους νέους επιστήµονες, θα δούµε να δηµιουργούν καινούρια
πράγµατα. Το Silicon Valley δεν είναι δηµιούργηµα καµµίας πολυεθνικής, γι’ αυτό είναι πολύ σωστή η παρατήρηση του κ. Αµοιρίδη για να ενταχθεί ονοµαστικά η έρευνα µέσα αλλά είναι
δηµιούργηµα µιας τέτοιας οµάδας νέων επιστηµόνων. Προσφέρονται αυτές οι δυνατότητες αυτενέργειας και νοµίζω ότι εµείς
πρέπει να βοηθήσουµε.
Να πω ότι το όλο εγχείρηµα µπορεί να στηριχθεί από το επόµενο πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας, που, όπως µας ανακοίνωσε ο Υπουργός, είναι τα ΤΟΠΣΑ, τα Τοπικά Ολοκληρωµένα
Προγράµµατα Στήριξης της Απασχόλησης, µέσα από τα οποία
µπορούν να καταρτιστούν οι συµµετέχοντες στις συνεργατικές
οµάδες και να προχωρήσουν.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι είχα µια φοβερή εµπειρία
στην Κω, όπου συµµετείχα σε ένα συνέδριο για την ανάπτυξη της
Κω τον περασµένο Μάρτιο και όπου συµµετείχαν στη µεγάλη αίθουσα του συνεδρίου περίπου εκατό µε εκατόν πενήντα νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ήδη έχουν ανοίξει ένα διάλογο µεταξύ τους και
έχουν χωριστεί σε συνεργατικές οµάδες, συζητώντας τις ιδέες
τους και το τι θα κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Όταν συζητήσαµε για το νοµοσχέδιο και για το τι σκεφτόµαστε
να κάνουµε, είχαν πάρα πολλές προτάσεις να µας πουν για το
πώς πρέπει να διαρθρωθεί, τι δυνατότητες πρέπει να δίδονται,
για να δούµε αυτές τις ιδέες να υλοποιούνται, να δούµε τι έχουν
να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι άνεργοι και που
λόγω την συνθλιβής των µικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων,
δεν µπορούν να βρουν δουλειά στον τόπο τους µε την κλασσική
εργασιακή σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
Είδα πράγµατι, ότι υπάρχει δυναµικό, υπάρχουν µυαλά, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δηµιουργήσουν και αυτό ισχύει
για όλη την Ελλάδα, αρκεί να τους δώσουµε τις προϋποθέσεις,
να τους δώσουµε τη στήριξη µέσα από το Ταµείο Κοινωνικής Επι-
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χειρηµατικότητας, µέσα από τα ΤΟΠΣΑ και απ’ όλα τα προγράµµατα που µπορούν να αξιοποιήσουν, αλλά να µην τους κάνουµε
κρατικοδίαιτους. Εδώ είναι η διαφωνία µου µε αυτούς που είπαν
«να παίρνουν συγκεκριµένα χρήµατα», γιατί η ιδέα αυτή στηρίζεται στην εφευρετικότητα, στην καινοτόµα ιδέα, στη δηµιουργία
και τη στήριξη, βέβαια, του κράτους, αλλά συγκεκριµένων προγραµµάτων που θα υλοποιούν.
Το νοµοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα για κάθε δραστηριότητα, σε οποιονδήποτε τοµέα, ειδικά µετά τις τροποποιήσεις που
έκανε πολύ σωστά ο Υπουργός -και τον ευχαριστούµε γι’ αυτόπου µπορούν πράγµατι να δώσουν λύσεις.
Λέω και εγώ ένα «ευχαριστώ» για την υιοθέτηση της τροπολογίας, που αφορά τη ρύθµιση των δανείων του ΟΕΚ. Να πω ότι
πρέπει να ρυθµίσετε, κύριε Υπουργέ, και το θέµα των δανείων
που αφορούν τις τράπεζες µε επιδοτούµενο επιτόκιο από τον
ΟΕΚ, διότι οι τράπεζες επικαλούνται ότι υπάρχει πρόβληµα από
τη σύµβαση και βέβαια, αυτό που είπε ο κ. Αµοιρίδης σχετικά µε
το πότε θα ξεκινήσουν τα δάνεια.
Η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κατρίνης για τον
ΟΑΕΔ νοµίζω ότι είναι ώριµη, για να δώσει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Δε ζητάµε τίποτε άλλο.
Κλείνοντας, να πω ότι στην τροπολογία που αφορά τις αναπτυξιακές συµπράξεις, κύριε Υπουργέ, στη δεύτερη παράγραφο,
που λέτε ότι οι αναπτυξιακές συµπράξεις χρηµατοδοτούνται από
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, θα πρέπει ουσιαστικά για
τυπικούς λόγους να προστεθεί «ή από πόρους των εταίρων που
συστήνουν τη σύµπραξη», αλλιώς θα έχουµε πρόβληµα µε τους
επιτρόπους και όλους αυτούς που ελέγχουν τα εντάλµατα και
δεν θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα χρήµατα που οι ίδιοι θα
βάλουν ως µετοχικό κεφάλαιο ή που θα χρειαστεί να βάλουν,
γιατί γνωρίζουµε ότι πολλές φορές δεν λειτουργεί το σύστηµα
όπως το οργανώνουµε. Αυτήν την προσθήκη να κάνετε στη δεύτερη παράγραφο για τις αναπτυξιακές συµπράξεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Καλείται από το Ηράκλειο, από το Μεγαλόκαστρο, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Σκραφνάκη να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βιώνουµε µια πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Όλα τα νοικοκυριά
έχουν πλέον πρόβληµα επιβίωσης, όµως, το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το πρόβληµα της ανεργίας.
Οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά µας είναι χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα και δυστυχώς τα περισσότερα φεύγουν στο εξωτερικό.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κύριε Υπουργέ, διότι πτωχεύουµε
από τα νέα παιδιά και από τους επιστήµονες. Έχουµε µια τεράστια διαρροή ανθρώπων στο εξωτερικό. Πρέπει να σκύψουµε σ’
αυτό το πρόβληµα, όσο µπορούµε, µε τη βοήθεια τη δικιά µας,
µε τη βοήθεια όλων, γιατί αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα
που έχουµε. Τα παιδιά µας ή κάθονται στο σπίτι και αρρωσταίνουν ή φεύγουν τα περισσότερα πλέον στο εξωτερικό.
Σήµερα, η Κυβέρνηση παίρνει µια πρωτοβουλία και εισάγει τον
τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, σε µία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, µε την ανεργία να µην
ελέγχεται πια και την επιχειρηµατική δράση να είναι πολύ περιορισµένη. Πρόκειται για ένα θεσµό που στοχεύει στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συµφέροντος και του συλλογικού οφέλους.
Λειτουργεί ήδη στην Ευρώπη µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη συµµετοχή, τη δηµοκρατική διοίκηση, την αλληλεγγύη, την περιορισµένη και δίκαιη διανοµή
των πλεονασµάτων και διαφοροποιείται από την καταναλωτική
οικονοµία.
Με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας επιτυγχάνεται η ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων
στην αγορά εργασίας, καλύπτονται κοινωνικές ανάγκες και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Επίσης, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την καταπολέµηση της φτώχειας, για την ενίσχυση της
τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Σκοπός των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας δεν είναι το κέρ-
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δος, αλλά η επίλυση κοινωνικών προβληµάτων.
Σήµερα στην Ελλάδα η συνεισφορά της κοινωνικής οικονοµίας
και επιχειρηµατικότητας παραµένει σε χαµηλά επίπεδα και δεν
υπάρχει καµµία αναγνώριση στους φορείς, που συνδυάζουν την
επιχειρηµατικότητα µε την κοινωνική ωφέλεια και το κοινωνικό
συµφέρον. Η µόνη θεσµοθετηµένη, σύγχρονη µορφή κοινωνικής
επιχείρησης στην Ελλάδα είναι οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει µε µεγάλη
επιτυχία και έχουν προσφέρει πολύ στον κόσµο που έχει ανάγκη.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, ως βασικός φορέας κοινωνικής οικονοµίας ορίζεται η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Πρόκειται για έναν αστικό συνεταιρισµό µε κοινωνικό σκοπό, ο
οποίος διαθέτει εκ του νόµου την εµπορική ιδιότητα. Ανάλογα µε
τον ειδικότερο σκοπό του, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: Πρώτον, στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης, δεύτερον, στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις φροντίδας
και τρίτον, στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού σκοπού.
Ένα από τα θετικά στοιχεία του παρόντος νοµοσχεδίου είναι
ότι τα κέρδη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων διατίθενται κατά κύριο λόγο στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη
δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου. Επιπλέον, θεσπίζονται οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού συνεχίζουν να παίρνουν τα επιδόµατα πρόνοιας ή επανένταξης και το
ποσοστό των κερδών των συνεταιρισµών αυτών δεν υπόκειται σε
φορολογία εισοδήµατος. Επίσης, καθορίζεται ότι πηγές χρηµατοδότησης τέτοιων επιχειρήσεων είναι µεταξύ άλλων επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό, από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το
οποίο δηµιουργείται, το ΕΤΕΑΝ και από τον αναπτυξιακό νόµο.
Στο νοµοσχέδιο αυτό ορίζεται ορθά και το τρόπος ελέγχου
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δηµιουργείται µία
µόνιµη δοµή στο Υπουργείο Εργασίας, η οποία θα σχεδιάζει, θα
συντονίζει, θα παρακολουθεί και φυσικά, θα αξιολογεί όλες εκείνες τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας.
Θετικό, επίσης, είναι ότι θεσµοθετούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς, µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα
στο κράτος να αναθέτει σε κοινωνικές επιχειρήσεις την εκτέλεση
έργων για λογαριασµό του. Έτσι, επιτυγχάνεται και µείωση των
κρατικών δαπανών.
Θεωρώ ότι µέσα σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να διευρυνθούν
περαιτέρω οι δράσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων και σε θέµατα σχετικά µε τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας
όπου ανήκουν.
Τώρα, σχετικά µε τις τροπολογίες. Είναι πολύ σηµαντική η τροπολογία που φέρνετε για τον εξορθολογισµό των δαπανών της
υγειονοµικής περίθαλψης, εισάγοντας τη συνταγογράφηση των
φαρµάκων, µε βάση τις συνταγογραφικές οδηγίες ανά δραστική
ουσία. Με τη ρύθµιση αυτή θα έχουµε µεγαλύτερη µείωση στις
δαπάνες και θα χτυπήσουµε τη σχέση διαπλοκής που είχε αναπτυχθεί µεταξύ των γιατρών και των φαρµακευτικών εταιρειών.
Σωστή είναι επίσης η τροπολογία που φέρνετε για τη ρύθµιση
των οφειλών των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας να ρυθµίσουν τις οφειλές τους προς αυτόν µε µικρές δόσεις. Λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας, ο κόσµος δεν µπορεί,
κύριε Υπουργέ, να ανταπεξέλθει και η τροπολογία αυτή διευκολύνει κατά πολύ αυτήν την κατάσταση. Πρέπει επίσης να επεκταθεί και σε αυτούς που έχουν πάρει δάνεια από τράπεζες µε
επιδότηση του επιτοκίου από τον ΟΕΚ.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό κινείται στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει όµως οι ρυθµίσεις αυτές να υλοποιηθούν γρήγορα
και αποτελεσµατικά. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξουν συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενηµέρωση και βεβαίως πάνω απ’ όλα
να αποφύγουµε τη γραφειοκρατία, που συνήθως στέκει εµπόδιο
σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για να µπορέσουµε να έχουµε
την υλοποίηση αυτού του θεσµού, ο οποίος θα βοηθήσει στην
απασχόληση. Σωστά δεχθήκατε ότι στη χρηµατοδότηση των επι-
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χειρήσεων αυτών πρέπει να συµµετέχουν και οι ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού, καθώς οι κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και θα στηρίξουν την τοπική οικονοµία. Τέλος, πρέπει να προσέξουµε, παρά την ανάπτυξη της
κοινωνικής οικονοµίας, το κράτος να µην επαναπαυθεί και αµελήσει τη φροντίδα των κοινωνικών αναγκών, για τις οποίες έχει
την αποκλειστική φροντίδα.
Θέλω, επίσης, κύριε Υπουργέ, να σας θέσω ένα θέµα που
υπάρχει στο Ηράκλειο. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα κέντρο που
φροντίζει τα ανάπηρα παιδιά. Λέγεται «Άγιος Σπυρίδωνας», είναι
δίπλα από το χωριό µου. Γνωρίζω πολύ καλά το έργο που επιτελεί αυτό το κέντρο για τα άρρωστα παιδιά, που είναι και τριάντα
και σαράντα χρονών. Δεν είναι µόνο για µικρά παιδιά. Πήραν ένα
χαρτί ότι θα πρέπει να µπει το προσωπικό σε εφεδρεία. Μα, το
προσωπικό αυτό δεν πληρώνεται από το κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό.
Αυτοί πληρώνονται από τα επιδόµατα που παίρνουν αυτά τα
παιδιά και τα δίνουν στο κέντρο, προκειµένου να απασχολούνται
εκεί δηµιουργικά. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Καµµιά
φορά έπαιρναν και µία επιχορήγηση από την πρώην Νοµαρχία
Ηρακλείου. Δεν πληρώνονται καθόλου από το κράτος. Άντε να
έχει δώσει πριν από τρία-τέσσερα χρόνια µία επιδότηση 2.000 µε
3.000 ευρώ το κράτος. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ
ευαίσθητο το θέµα αυτό. Το κράτος δεν έχει αντίστοιχους οργανισµούς δηµόσιους για να φροντίζει αυτά τα παιδιά και το εν
λόγω ίδρυµα καλύπτει τα κενά αυτά του κράτους. Πρέπει, λοιπόν, να το δείτε. Είµαι σίγουρη ότι έχετε ευαισθησία, σας γνωρίζω εξάλλου προσωπικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µην
µπουν οι άνθρωποι αυτοί σε εφεδρεία.
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο αυτό είναι καινοτόµο, µπορεί να λύσει προβλήµατα της ανεργίας και βεβαίως θα στηρίξει
την οικονοµία µας. Είναι σωστό γι’ αυτό και το ψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Σκραφνάκη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Βουλευτής Κιλκίς
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η
συζήτηση δεν νοµίζω ότι ήταν εκείνη που έπρεπε να γίνει, όσον
αφορά τις πτυχές που έπρεπε να φωτιστούν.
Όµως πριν από τη συζήτηση για το επίµαχο νοµοσχέδιο, ειλικρινά όχι από εκκεντρικότητα ή, αν θέλετε, για να στραφεί η προσοχή όλων µας στο θέµα της τροπολογίας που κατετέθη και
επίκειται πιθανόν η απόσυρσή της, θα ήθελα να πω δύο πράγµατα.
Είµαι απ’ αυτούς που επί δώδεκα σχεδόν χρόνια σ’ αυτή την
Αίθουσα όντας κατά τη σχετικότητα ή κατά την όποια αρτιότητα
γνώστης του υγειονοµικού µας συστήµατος, επιµένω και επαναλαµβάνω µία φράση: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει νοσοκοµειακή τιµή στα φάρµακα και σ’ αυτόν τον τόπο, σ’ αυτήν την
πατρίδα οι πολιτικές ηγεσίες, ανεξαρτήτως κοµµάτων, δεν µπόρεσαν να εφαρµόσουν την ασφαλιστική τιµή του φαρµάκου; Πώς
δηλαδή διαπραγµατεύεται ο ιδιώτης µε την ιδιωτική κλινική και
επιτυγχάνει τιµές έκπτωσης 30% και 40% και αυτό χορηγεί στους
ασθενείς, το ίδιο φάρµακο που συνταγογραφείται στην αγορά, διότι κατά τη µαζική χρήση ξέρει ο προµηθευτής ότι θα έχει το
όποιο κέρδος του- κι εδώ δεν τόλµησε κάποιος Υπουργός να διαπραγµατευθεί το να υπάρξει ασφαλιστική τιµή; Βιώνουµε, λοιπόν,
όλα αυτά τα οποία και τώρα σας απασχολούν ως πολιτική ηγεσία
κι ως Υπουργείο Υγείας, περί του rebate, περί της επιστροφής
του κέρδους και µε κλιµακωτό τρόπο κ.λπ..
Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα: Διαπραγµάτευση ασφαλιστικής
τιµής. Ούτε λίστες που δηµιούργησαν ληστές -όποιοι κι αν ήταν
αυτοί οι ληστές, δεν θα τους προσδιορίσω εγώ αυτή τη στιγµή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί η διαπραγµάτευση γινόταν «κάτω από το τραπέζι» για το
ποια φάρµακα θα µπουν στη λίστα και µε ποια τιµή ή οτιδήποτε
άλλο ούτε το άναρχο αυτό το οποίο βιώνουµε επί σειρά ετών
γύρω από τη συνταγογράφηση, µε όλα τα γνωστά «κίνητρα» -να
τα κάνει ο Θεός κίνητρα- που έφεραν τη χώρα µας σ’ αυτή την
κατάντια που την έχουν φέρει. Χρειάζονται γνήσιες σχέσεις διαπραγµατευτικές, φανερές, ολοφάνερες. Έχει χάσει πλέον το περιεχόµενό της κι η λέξη «διαφάνεια» κι όλα αυτά που ακούγονται
και µόνον διαστροφή προκαλούν.
Κύριε Υπουργέ, σ’ αυτή την πατρίδα, σ’ αυτόν τον τόπο οι πρόγονοί µας κι εµείς ακόµη, ζήσαµε χρόνια δύσκολα και φτωχά.
Είναι δεδοµένο ότι αυτός ο ίδιος ο λαός, µε τις ίδιες καταβολές,
τα δύσκολα και τα φτωχά µπορεί να τα παλέψει. Τα διαστροφικά,
δυστυχώς, και του εκφυλισµού είναι αυτά τα οποία δεν µπορεί
να τα αντιληφθεί -και ορθώς δεν τα αντιλαµβάνεται- και τον οδηγούν σε λάθος µονοπάτια και σε λάθος λεωφόρους, αν υπάρχουν και λεωφόροι που µπορεί κανείς να τις διαβεί πιο εύκολα.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο. Και αρχίζει η διαστροφή.
Πριν από λίγες µέρες συζητούσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα το
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς. Η πρόνοια του Συντάγµατος είναι συγκεκριµένη κι ίσως µε µοναδικό τρόπο: το άρθρο 12,
µε δύο παραγράφους να ξεχωρίζει την αναγκαστικότητα και το
προστατεύεσθαι του συνεταιρίζεσθαι. Δεν στάθηκε δυνατόν να
υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Βεβαίως κατά το παρελθόν, στα φτωχά και δύσκολα χρόνια,
αυτή η πολιτεία -όποιος κι αν λεγόταν πρωθυπουργός κι όποιο
κόµµα κι αν κυβέρνησε- έχοντας πάντοτε τη γνήσια προοδευτικότητα µπροστά της, έδωσε στους Έλληνες αγρότες στην ύπαιθρο τη δυνατότητα να γευθούν την όποια προστασία του
κράτους.
Αυτό δεν έγινε στη συνέχεια. Οι συνεταιρισµοί αφέθηκαν, µε
τον τρόπο που αφέθηκαν.
Το Σύνταγµα έρχεται και ορίζει νησιωτική προστασία, νησιωτική πολιτική ξεκάθαρη κι όχι εµφιλοχωρήσεις αυτού του είδους
πολιτικών, για να πούµε ότι τάχα κάνουµε νησιωτική πολιτική ή
πολιτική των ορεινών όγκων. Είναι ξεκάθαρο ότι µας προκαλούν
και µας βλέπουν κατά τη φτώχεια τους και την ερήµωσή τους.
Πρέπει πάση θυσία να υπάρξει µέριµνα, όχι µόνο γιατί το λέει το
Σύνταγµα, αλλά γιατί έτσι πρέπει να συναισθανθεί ο πολιτικός
κόσµος.
Κι έρχεστε και φέρνετε ένα συνονθύλευµα, το οποίο µας έχει
πληγώσει στη διάσταση των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Μάλιστα είναι και επίκαιρο τώρα, αυτές τις ηµέρες.
Και από την άλλη βάζετε άκουσον-άκουσον -ποιος ξέρει αυτά
τα ελληνικά, έχω την τύχη να µιλάω βέβαια κάτω από έναν Πρόεδρο που νοµίζω ότι είµαι απειροελάχιστος στη γνώση- «πρόσφυγες» και «µετανάστες». Έχετε αίσθηση τι σηµαίνει πρόσφυγας;
Έχετε αίσθηση; Πείτε µου τι σηµαίνει πρόσφυγας; Όπως ήταν
οι παππούδες µου.
Είναι µια φυγή από µια συντεταγµένη πραγµατικότητα και ζει
την αναρχία. Ανθρωπιστική περίθαλψη, προνοιακή, ναι, που χρειάζεται. Είναι ζωντανή η ψυχή του Θεού. Αλλά εσείς βάζετε εδώ
µέσα στα κίνητρα, ότι θα υπάρξουν αυτού του είδους οι µέριµνες
για πρόσφυγες; Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Και εξοµοιώνετε γυναικείους συνεταιρισµούς, αλιευτικούς συνεταιρισµούς, γιατί όχι και δασικούς συνεταιρισµούς, µε τέτοιου είδους
πολιτικές. Είναι η αποθέωση της διαστροφής, όχι απλώς της διαστρέβλωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι µόνο γλωσσικό το θέµα, για την ακρίβεια του λόγου που διατυπώσατε, αλλά
είναι και νοµικό. Και το ξέρει το Υπουργείο φαντάζοµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Είναι και νοµικό, προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλή η παρατήρησή
σας. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε και σε εµένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ,
γιατί ξέρω ότι οι παρεµβάσεις σας είναι πάντοτε προς τη θετική
πλευρά.
Δίνετε µια ευκαιρία, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Αλλά σε ποιόν να
τα πεις και που να µιλήσεις; Υπάρχει παράκρουση, πλέον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Όποιοι οµιλούν περί λαθροµεταναστών, χαρακτηρίζονται
όπως χαρακτηρίζονται. Όσοι οµιλούν, για ένα «αγκάλιασµα» εκεί
και ως έλαχε, πάλι από κάποιους αδικούνται.
Εδώ δίνετε µια ευκαιρία. Και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο σας δινόταν µία χρυσή ευκαιρία να εφαρµόσετε µια, ουσία µεταναστευτική πολιτική αν θέλετε να έχετε κατά νου και τους µετανάστες
-τους νοµίµους βεβαίως διαµένοντες, ξεκάθαρα πράγµατα, όχι
έτσι φύρδην-µίγδην διατυπώσεις- και να εφαρµόσετε µια γνήσια
µεταναστευτική πολιτική, που να ταιριάζει στις αξίες του ελληνισµού και στη σύγχρονη αναγκαιότητα, εφαρµόζοντας ανθρωπιστικές πολιτικές, όπως είναι από τους διεθνείς οργανισµούς
προσδιορισµένους ακόµα, όχι µόνο από το αξιακό σύστηµα του
ελληνισµού: κατοικία, στέγη, σίτιση, υγεία. Αυτά είναι τα ανθρωπιστικά γνωρίσµατα που δικαιούται κάθε ανθρώπινη ψυχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και από την άλλη µια πολιτική αντικινήτρων. Να διατίθεται
όποιος πόρος, για να υπάρξει µία πολιτική αντικινήτρων, που να
τους έδειχνε το δρόµο της επιστροφής ή να ήταν η πράξη της
αποτροπής, όχι µόνο η σηµατοδότηση της αποτροπής. Δυστυχώς, όµως, αυτά δεν γίνονται.
Έρχεστε στη διάταξη που µας φέρατε -και τροποποιείτε και
λέτε σε αυτούς που µπορούν να συνδράµουν- τους οργανισµούς, που έχετε κατά νου τώρα να συµπεριλάβετε σε αυτά τα
ευεργετήµατα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσέξτε! Που; Κατά
τις επιχορηγήσεις.
Λοιπόν, µάλλον κάτι διαφορετικό υπάρχει, που δεν χωράει στο
µυαλό µου. Δηλαδή τι θέλετε πάλι; Πάλι κατά έµµεσο τρόπο κρατικοποιείτε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, για να βιώσουµε
ξανά την επανακρατικοποίηση -όπως λέει ο Πρόεδρος κ. Καρατζαφέρης και είναι επίκαιρο και αυτό- την κουµµουνιστικοποίηση,
τώρα που δεν υπάρχει τίποτα που να µας θυµίζει αυτού του είδους τις πολιτικές; Αντί να βάλετε την τοπική αυτοδιοίκηση, αν
το θέλετε, κατά τη διάσταση εκείνη, κατά το αυτοδιοικείν, που
θα µπορούσε να έχει τη γνώση, αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά, τα οποία, οι
όποιοι πόροι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θα διατεθούν.
Κύριε Υπουργέ -δεν βρίσκεται και οι κ. Κουτρουµάνης εδώ- ειλικρινά φοβούµαι ότι και κατά τη διάσταση του φαρµάκου, αλλά
και κατά τη διάσταση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο έχουµε
µπροστά µας, αδικείτε αυτούς. Και δεν το λέω, για να είµαι αρεστός στα αυτιά και στην αντίληψή σας. Τιµώ την παρουσία τη µακρόχρονη και τη δική σας και ιδίως το γνωστικό περιεχόµενο του
κυρίου Κουτρουµάνη, αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό µπορεί να ωφελήσει σε τίποτα αυτή την πατρίδα και τον δύσµοιρο, πλέον, ελληνικό λαό. Χρειάζονται συγκεκριµένες πολιτικές µε προοπτική
εφαρµοστική.
Κάτι τέτοιο, όχι µόνο δεν το εγγυάται, αλλά φοβούµαι ότι εξ
αρχής, εξ ορισµού δεν το επιτρέπει στον πλέον αισιόδοξο πολίτη,
να το δει µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να κάνω µια σύντοµη παρέµβαση για να επανατοποθετήσω το θέµα. Παρακολουθώντας τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε,
είδα ότι έχουν τεθεί µια σειρά ζητήµατα, που αφορούν τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και βεβαίως, θα δοθούν στο τέλος απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγµή βρίσκεται
στο Υπουργικό Συµβούλιο, που συνεδριάζει αφού υπάρχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου µας.
Βεβαίως, τέθηκαν και µια σειρά από άλλα θέµατα τα οποία δεν
αφορούν και δεν έχουν καµία σχέση µε το νοµοσχέδιο. Είναι ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση µε τη συγκυρία, µε την επικαιρότητα και στα οποία θα µπορούσαµε να δώσουµε απαντήσεις,
αλλά νοµίζω ότι θα αδικήσουµε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου
και θα χάσουµε το στόχο µας.
Κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος στην προτροπή σας ως Ηλείου
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και Ολυµπίου θέλω να πω ότι κρούετε ανοιχτές θύρες και του συναδέλφου του κ. Κατρίνη, αλλά δεν νοµίζω ότι πρέπει να καταχραστώ το Βήµα. Θα σας ενηµερώσω για τις ενέργειες σε σχέση
µε τα δυο θέµατα που θίξατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι σήµερα δεν µιλάµε για προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε την επίτευξη
ενός ειδικού στόχου και που πολλές φορές οδηγούν και σε αντιπαραθέσεις ή άλλες αµφισβητήσεις. Μιλάµε για µια πολιτική που
έρχεται να οργανώσει το χώρο του εθελοντισµού, το χώρο της
κοινωνικής προσφοράς και να αξιοποιήσει το συσσωρευµένο κεφάλαιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως εκφράζεται σήµερα
µε πάρα πολλές, διάσπαρτες, ασύνδετες και ασύντακτες πρωτοβουλίες, που τις βρίσκουµε µπροστά µας, πολλές από τις οποίες
είναι ιδιαίτερα πετυχηµένες. Είχαµε τη χαρά να ακούσουµε από
την εισηγήτριά µας κ. Τσιαούση πολλές από αυτές τις πετυχηµένες πρωτοβουλίες.
Ο σκοπός που θέλει να υπηρετήσει το νοµοσχέδιο δεν αµφισβητήθηκε ούτε από τους εισηγητές των κοµµάτων ούτε από την
πλειάδα των συναδέλφων που πήραν το λόγο και θέλω να τους
ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις τους και για τις τοποθετήσεις
τους. Εκείνο που αµφισβητήθηκε είναι το αν στις παρούσες συνθήκες –και αυτό είχε µια ιδεολογική διάσταση- µπορεί αυτός ο
χώρος της κοινωνικής οικονοµίας να οργανωθεί και να αποδώσει.
Αµφισβητήθηκε το κατά πόσον, µε τον τρόπο που το νοµοσχέδιο
οργανώνει αυτό το χώρο, θα έχει αποτελέσµατα.
Επιτρέψτε µου πάνω σε αυτό να κάνω ορισµένα σύντοµα σχόλια. Γνωρίζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι σήµερα η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση µε την κοινωνική οικονοµία.
Υπάρχει πολύ συγκεκριµένη αναφορά στην εισηγητική έκθεση
του νοµοσχεδίου µε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι έναντι
του 10% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι επιχειρήσεις της κατατάσσονται µε τα ευρύτερα αυτά κριτήρια στο χώρο της κοινωνικής οικονοµίας, εµείς έχουµε πάρα πολύ χαµηλό ποσοστό και
η απασχόληση σε αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα υπολείπεται
πάρα πολύ σηµαντικά σε σχέση µε τις χώρες της Ευρώπης.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η οργάνωση του χώρου της κοινωνικής οικονοµίας κρίνεται ως µια αναγκαία προϋπόθεση που
θα δώσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουµε αδρανείς δυνάµεις
να καλύψουν αυτόν το χώρο.
Τίθεται ένα ερώτηµα ως εξής: Μπορεί σε αυτές τις συνθήκες
του σκληρού νεοφιλελευθερισµού όπου η αγορά τα έχει συνθλίψει όλα, να έχουν ελπίδα να πετύχουν τέτοιες πρωτοβουλίες; Σε
αυτό το ερώτηµα θα πρέπει να απαντήσουµε µε ένα άλλο ερώτηµα που έχει να κάνει µε το εξής: Αυτές οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, αγαπητοί συνάδελφοι, θα απαντηθούν στην περίοδο
που ένα πατερναλιστικό κράτος καλύπτει το χώρο όλης της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας και δεν αφήνει καµµία
πρωτοβουλία πολιτών να αναπτυχθεί;
Προφανώς δεν θα αναπτυχθούν τότε. Πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν την περίοδο που η αγορά που κινείται εντελώς κερδοσκοπικά και που θέλει και το χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών να τον
εντάξει σε αυτήν την κερδοσκοπία, θα ωθήσει ανθρώπους που
έχουν το κίνητρο που εθελοντισµού και της προσφοράς να οργανωθούν και να παρέχουν οι ίδιοι τις ίδιες υπηρεσίες. Νοµίζω
ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου πάρα πολλοί συνάδελφοι
αναφέρθηκαν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Τίθεται, επίσης, ένα ερώτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο
οποίο πρέπει να απαντήσουµε. Γνωρίζουµε αυτήν τη στιγµή ποια
είναι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα κλίµα
απογοήτευσης, υπάρχει ένα κλίµα αποστράτευσης, υπάρχουν
οµάδες του πληθυσµού που θίγονται από µια σκληρή, αλλά αναγκαία πολιτική για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, οµάδες που
περιθωριοποιούνται, γιατί δεν µπορούν να αντέξουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που γίνονται από τα πράγµατα, οµάδες που η εξέλιξη των πραγµάτων τους βάζει στο περιθώριο.
Το ερώτηµα που τίθεται και πρέπει να απαντήσουµε εµείς είναι
το εξής: Δεν πρέπει να δώσουµε ένα εργαλείο κοινωνικής συνεύρεσης, συνεννόησης, πρωτοβουλιών, αυτοοργάνωσης, ώστε
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης -όχι µόνο της συλλογικής δράσης και της διεκδίκησης, που είναι µέσα στο πλαίσιο της δηµοκρατίας µας ένας θεµιτός στόχος- να τους δώσουµε τη δυνα-
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τότητα να αναπτύξουν κοινωνικού, οικονοµικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες;
Αυτό έρχεται, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνει το νοµοσχέδιο.
Θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ περιληπτικά στο γεγονός ότι το
νοµοσχέδιο πέρα του ότι περιγράφει τις τρεις κατηγορίες των
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων µε ένα τρόπο πάρα
πολύ λιτό, συγκεκριµένο, αφήνει ανοικτό το πεδίο της δράσης.
Και επειδή είχα τη δυνατότητα σε αυτό το ζήτηµα να µιλήσω
και στην επιτροπή, απαντώ και στις τοποθετήσεις του συναδέλφου εισηγητή του Συνασπισµού, του κ. Κριτσωτάκη, ότι και θεωρητικά, αλλά και µε την προσθήκη στη σχετική διάταξη του
άρθρου για τον παραγωγικό συνεταιρισµό καλύπτονται όλες
αυτές οι δραστηριότητες στις οποίες ο ίδιος αναφέρθηκε, φέρνοντας θετικά παραδείγµατα από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Αν, δηλαδή, έχουµε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουµε και
να κινητοποιήσουµε κοινωνικές δυνάµεις, αυτήν τη στιγµή
έχουµε ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο διαφέρει -γιατί προηγήθηκε
ο κ. Κιλτίδης- από τον αγροτικό παραγωγικό συνεταιρισµό, διαφέρει από τον αστικό συνεταιρισµό, είναι ένα ευέλικτο και απλό
πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά αυτό το πλαίσιο έχει και ελεγκτικούς
µηχανισµούς για αυτές τις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, κάτι το οποίο δεν υπήρχε µέχρι σήµερα και το οποίο µας
έδωσε τη δυνατότητα να αντιπαρατεθούµε την προηγούµενη
φορά για τον τρόπο που γίνονταν οι χρηµατοδοτήσεις και ότι
υπάρχουν και σκοτεινά σηµεία σε σχέση µε τη διαχείριση χρηµάτων. Για πρώτη φορά καταγράφονται στο µητρώο που θα τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν ελεγκτικές υπηρεσίες
και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο και δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν κυρώσεις, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήµερα για τις άλλες µορφές των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
Θα τελειώσω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το γεγονός ότι
απέναντι στην κριτική ότι πάµε να φτιάξουµε ένα θεσµό χωρίς
προίκα, που ειπώθηκε και το οποίο έχει το σπέρµα του κρατισµού
στο εσωτερικό του, ο νόµος περιγράφει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, δίνει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί και από τους
ΟΤΑ. Άρα, έχουµε µία ολοκληρωµένη µορφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μία παρατήρηση µόνο στις τροπολογίες, γιατί αναφέρθηκαν
τα θετικά σχόλια στην τροπολογία για τον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας και στις τρεις διαστάσεις, δηλαδή στις ληξιπρόθεσµες
οφειλές σε αυτούς που θέλουν να εξοφλήσουν και είναι συνεπείς
φορολογούµενοι και στους ανέργους. Υπάρχει και µία τέταρτη
διάσταση -την έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι- που αφορά τα δάνεια
από τράπεζες µε επιδότηση επιτοκίου.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα, ότι αυτή η ρύθµιση είναι ρύθµιση η οποία γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΟΕΚ και σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει συνεννόηση µε
τις τράπεζες, ώστε µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΕΚ να διευκολυνθούν και αυτοί οι δανειολήπτες οι
οποίοι έχουν κάνει χρήση του προγράµµατος µε την επιδότηση
επιτοκίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο οποίος και
παρακαλείται να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε, διότι δεν έχω να προσθέσω περισσότερα, δοθέντος
ότι δεν πήρα απαντήσεις από την Κυβέρνηση σε αυτά τα οποία
είπα στη χθεσινή οµιλία από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Πράγµατι, κύριε Υφυπουργέ -που µόλις κατεβήκατε από το
Βήµα- είπα ότι είναι ένα σχέδιο νόµου χωρίς προίκα. Προίκα δεν
είναι η χρηµατοδότηση από τους ΟΤΑ, γιατί και οι ΟΤΑ δεν έχουν
προίκα και οι ΟΤΑ χρωστάνε και τους χρωστάει και το κράτος.
Οι ΟΤΑ έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν µπορεί να τα φορτώ-
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νουµε όλα στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να
τους δίνουµε για κάθε υπηρεσία αυτό που τους ανήκει.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι για να συνεταιριστούν ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού, να κάνουν συνεταιρισµούς και να µπουν
και ιδιώτες δεν χρειάζεται σχέδιο νόµου. Ούτε για να γίνουν µη
κερδοσκοπικές εταιρείες χρειάζεται σχέδιο νόµου. Κίνητρα χρειάζονται. Διευκολύνσεις χρειάζονται, όχι επιτηρήσεις και τιµωρίες
για κάτι το οποίο δεν υφίσταται καν. Εσείς ρίξατε το βάρος στο
σχεδιασµό και στην επιτήρηση, αλλά ξεχάσατε τα δύο βασικά,
τα κίνητρα και τη χρηµατοδότηση.
Έγινε χθες σαφέστατη πολιτική ερώτηση. Όταν µιλάτε για
χρηµατοδότηση, µιλάτε για δανεισµό ή για κάποια µορφή χρηµατοδότησης µέσα από κάποια προγράµµατα; Απάντηση δεν
υπάρχει. Άρα, τι συζητάµε εδώ πέρα; Δηλαδή, όταν θα πάµε στις
περιφέρειές µας, είτε ψηφίσουµε είτε όχι αυτό το σχέδιο νόµου
και µας ρωτήσουν οι άνθρωποι αυτοί τι είναι αυτό το οποίο ψηφίστηκε στην ελληνική Βουλή, τι θα τους πούµε εµείς; Ότι είναι
ένα ευχολόγιο µε επιτήρηση; Και λοιπόν; Γιατί να το κάνουν;
Ποιοι να το κάνουν; Έχουµε χάρτη κοινωνικά ευπαθών οµάδων;
Έχουµε κοινωνικό χάρτη της χώρας; Για ποιους µιλάµε; Δεν αµφιβάλλω για τις καλές προθέσεις, αλλά εδώ είναι η Αίθουσα στην
οποία συζητάµε το εφικτό και στην πολιτική κρινόµαστε από το
αποτέλεσµα. Για ποιους µιλάµε, λοιπόν; για πόσους µιλάµε;
Αν µιλάµε για πολλούς και έχουµε πολύ λίγα που δεν τολµάµε
να τα περιγράψουµε, τότε µιλάµε για ρουσφετολογία, γιατί προφανώς -επειδή ζούµε στην Ελλάδα και επειδή πρέπει να ξέρουµε
τι θα γίνει- θα διαλεχτούν κάποιοι από αυτούς που θα επιλέξει
αυτός που θα τους διαλέξει. Ή υπάρχει εδώ µέσα ένα πρωτόκολλο επιλογής από τους πολλούς; Δεν υπάρχει τίποτα.
Άρα, τι συζητάµε εδώ; Δεν µπορούµε να πούµε τίποτα στους
πολίτες. Για τη διήµερη, δηλαδή, αυτή συζήτηση, πέρα από ένα
ευχολόγιο το οποίο όλοι µπορούµε να κάνουµε, δεν µπορούµε
να πούµε τίποτα άλλο. Αν αυτό σας ικανοποιεί, εµείς σας λέµε
ότι δεν µας ικανοποιεί καθόλου. Σας το λέµε ευθέως.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, δεν έχουµε πάρει ακόµα απάντηση, ειδικά για την περίπτωση της τροπολογίας για την οποία
όλες οι πτέρυγες ζήτησαν την απόσυρσή της, αυτή για τη συνταγογράφηση των δραστικών ουσιών και την περίεργη λίστα των
δραστικών ουσιών. Έχουµε ζητήσει νοµίζω, όλοι την απόσυρση.
Το ζητά και η Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλούµε να έχουµε µια απάντηση, διότι ξέρετε ότι είναι
δυσάρεστο και περίεργο –δεν βάζω άλλο χαρακτηρισµό- εδώ
στην Αίθουσα να µην έχουµε απάντηση και να έχουµε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Υγείας τον κ.
Λοβέρδο, στον οποίο ανήκει η συναπόφαση µαζί µε σας, τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν µπορεί δηλαδή στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να ξέρουµε από τις
11.00’ ότι η τροπολογία, το άρθρο αυτό θα αποσυρθεί για να πάει
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας να µην ξέρουµε. Αυτό είναι το λιγότερο περίεργο.
Αυτή, λοιπόν, την περιέργειά µας παρακαλώ πολύ να µας τη λύσετε, διότι αν δεν µπορεί να λυθεί, προφανώς συµβαίνουν περίεργα πράγµατα έξω από την Αίθουσα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο.
Παρακαλείται ο Υπουργός, ο κ. Κουτρουµάνης, να λάβει το
λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση. Φαντάζοµαι ότι θα απαντήσει
σε αυτό το ειδικότερο θέµα. Ή θα λάβετε το λόγο για την κανονική σας οµιλία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα µιλήσω για αυτό το ειδικότερο θέµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν συµβαίνει τίποτα το περίεργο, κύριε Μαρκόπουλε. Έχουµε
ξεκινήσει από χθες µία συζήτηση. Είµαστε συνεχώς σε συνεργασία µε τον Υπουργό Υγείας για όλα τα θέµατα για τα οποία
έχουµε συναρµοδιότητα, πολύ περισσότερο για θέµατα όπως το
φάρµακο που επηρεάζουν σηµαντικά τα οικονοµικά και των ταµείων και των νοσοκοµείων.
Βεβαίως, ακούσαµε µε πολλή προσοχή από χθες τις τοποθετήσεις συναδέλφων Βουλευτών και των εκπροσώπων των κοµ-
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µάτων και τις ενστάσεις που είχαν, σε σχέση µε το αν θα έπρεπε
να κατατεθεί στην Ολοµέλεια η συγκεκριµένη τροπολογία ή να
συζητηθεί πρώτα στην Υποεπιτροπή Φαρµάκου και να ακολουθήσει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές υποχρεωνόµαστε εκ των
πραγµάτων να καταθέσουµε τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν βεβαίως εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, για να συζητηθούν, γιατί έχουν σηµαντικό ενδιαφέρον, είναι
ιδιαίτερης σηµασίας για τους στόχους που έχει θέσει η χώρα,
για τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Εργασίας, τα ταµεία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καταθέσαµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, για
την οποία ζητήθηκε από την πλευρά των εκπροσώπων της φαρµακευτικής βιοµηχανίας και της ελληνικής και του ΣΦΕ να υπάρξει µία συζήτηση –κι έγινε αυτή η συζήτηση, η διαπραγµάτευση,
από χθες το βράδυ και µέχρι σήµερα- έτσι ώστε να καταλήξουµε
σε κάτι, το οποίο θα ήταν προς όφελος των ασφαλιστικών ταµείων.
Πρέπει να θυµίσω ότι το θέµα του φαρµάκου και της διακίνησής του, το θέµα της φαρµακευτικής δαπάνης, υπήρξε την τελευταία δεκαετία ένα θέµα που απασχόλησε πάρα πολλές φορές
τη Βουλή, αλλά και την κοινωνία. Είναι µία σκανδαλώδης υπόθεση, θα έλεγα, που ειδικά την τριετία, τετραετία από το 2005
µέχρι το 2009, δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στα οικονοµικά των ταµείων. Είναι υποχρέωση όλων µας να προστατεύσουµε τα συµφέροντα των ταµείων, τα συµφέροντα των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Οι δαπάνες είχαν αύξηση τα τελευταία χρόνια πριν το 2010
κατά 15%-16%, κατά µέσο όρο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουµε
µείωση κατά 32% της φαρµακευτικής δαπάνης, δηλαδή από τα
5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, περίπου στα 3,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Ο στόχος µας για το 2011 είναι να κλείσει ο χρόνος µε
φαρµακευτική δαπάνη στα 3,443 εκατοµµύρια ευρώ και ούτε ένα
ευρώ παραπάνω!
Μάλιστα, υπάρχει ένα θέµα για εµάς που έχει να κάνει µε τα
250 εκατοµµύρια ευρώ που είναι το «rebate» για τα χρόνια 2006,
2007, 2008, που ποτέ δεν αποδόθηκε στα ταµεία. Το κέρδισαν,
βέβαια, αυτοί που προσέφυγαν στα δικαστήρια. Όµως, αυτό µας
λείπει κάθε φορά στον προϋπολογισµό και του 2010 και του
2011. Θέλουµε οπωσδήποτε να εφαρµόσουµε κάθε µέτρο, γιατί
υπάρχουν τεράστια περιθώρια αυτά τα χρήµατα, τα 250 εκατοµµύρια ευρώ, να τα εισπράξουµε. Βεβαίως, θέλουµε να µειώσουµε
παραπέρα τη δαπάνη, γιατί υπάρχουν περιθώρια να φτάσουµε
στο 1% ή 1,1% του ΑΕΠ, όπως συµβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Στην Ελλάδα η φαρµακευτική δαπάνη είναι διπλάσια από
εκείνη που έχουµε σε άλλες χώρες και θα ήταν σκάνδαλο να συνεχίσουµε να ανεχόµαστε αυτήν την κατάσταση, όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια.
Όπως βλέπετε, ήδη έχουµε σηµαντικά αποτελέσµατα. Έχουµε
πάρει σηµαντικά µέτρα, αλλά, όπως σας είπα, υπάρχουν περιθώρια για ακόµη περισσότερα µέτρα, για ακόµη περισσότερες µειώσεις στη φαρµακευτική δαπάνη.
Με τις συζητήσεις που κάναµε από χθες το βράδυ µέχρι σήµερα, καταλήξαµε σε µία συµφωνία ότι θα πληρωθούν 262 εκατοµµύρια ευρώ «rebate» για το 2011 µέχρι το τέλος του χρόνου
από τη φαρµακοβιοµηχανία. Αυτό είναι µία θετική εξέλιξη που,
όπως είπα, θα βοηθήσει τα ταµεία να πετύχουν το στόχο, έτσι
ώστε να µην υποχρεωθούν να περικόψουν δαπάνες, είτε στο συγκεκριµένο τοµέα, είτε σε άλλους τοµείς.
Είναι, λοιπόν, µία σηµαντική θετική εξέλιξη. Όµως, αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν θα συνεχίσουµε να ασχολούµαστε µε τα µέτρα
εκείνα και τις πολιτικές που θα οδηγήσουν στον περιορισµό της
δαπάνης, της σπατάλης, θα έλεγα, έτσι ώστε ο ασφαλισµένος
να έχει επαρκή φαρµακευτική περίθαλψη. Σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να αφήνουµε τα περιθώρια να εκµεταλλεύονται κάποιοι τα ταµεία, όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα.
Άρα, µετά απ’ αυτήν την εξέλιξη –και µ’ αυτό θέλω να τελειώσω- αποσύρουµε το θέµα µε τη δραστική ουσία όχι για να το
πάµε στις καλένδες, αλλά για να το θέσουµε υπ’ όψιν της Υποεπιτροπής Φαρµάκου και να γίνει διεξοδικότερη συζήτηση γι’ αυτό
το θέµα, κάτι που το ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι. Βεβαίως, θα
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επανέλθουµε στο θέµα και για νοµοθετική ρύθµιση, όταν θα έχει
ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της επεξεργασίας και της διαβούλευσης. Άρα, αυτή η απόσυρση είναι προσωρινή. Έχει να κάνει
µε τη σηµερινή Ολοµέλεια. Κάνουµε αυτό που µας ζητήσατε. Δεν
θα το κάναµε –σας το λέω µε ειλικρίνεια- αν δεν είχε γίνει αυτή
η συµφωνία για τα 262 εκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Κουτρουµάνη για την απάντηση στο ειδικότερο θέµα,
αλλά και για την αιτιολόγηση της απόσυρσης της τροπολογίας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον κύριο Υφυπουργό -αν και εγώ τον βλέπω σαν
Υπουργό και κάτι παραπάνω από Υπουργό, λόγω της διαχρονικής παρουσίας του στη συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική
ζωή- και θα ήθελα να του πω ότι οι προσπάθειές του είναι φιλότιµες.
Κύριε Υφυπουργέ, οι προσπάθειές σας είναι πράγµατι φιλότιµες. Όµως, δεν µπορεί να κάνετε το κρέας ψάρι. Δεν γίνεται. Και
δεν απαντάτε και στα συγκεκριµένα ερωτήµατα που έχουν τεθεί.
Σας είπα ότι ο τίτλος «κοινωνική οικονοµία» είναι ψευδεπίγραφος.
Στην ουσία δεν µιλάµε για «κοινωνική οικονοµία», αλλά για κοινωνική χρεωκοπία στην οποία έρχεστε να παρέµβετε µε το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έχουµε να κάνουµε µε κοινωνική κερδοσκοπία, µε κοινωνική διάλυση, µε κοινωνική ρουσφετολογία, µε
κοινωνικές πελατειακές σχέσεις.
Κύριε Κουτσούκο, από τη στιγµή που έχετε κάνει στο συνδικαλισµό επί πολλά χρόνια, θα ήθελα να µου πείτε πώς είναι δυνατόν να ορίζετε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ως µια
επιχείρηση δηµοσίου σκοπού και συλλογικού συµφέροντος.
Επίσης, θα ήθελα να µου απαντήσετε στο εξής ερώτηµα; Αυτή
η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν θα δουλεύει αποκλειστικά για το κέρδος; Όταν αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα έχει κέρδη και τα κέρδη θα διανέµονται και όσα
περισσότερα κέρδη θα υπάρχουν, οι εργαζόµενοι –εντός ή εκτός
εισαγωγικών- θα ωφελούνται από αυτά, τότε το µόνο κίνητρο το
οποίο θα υπάρχει για τη λειτουργία και αυτής της επιχείρησης και ίσως και αγριότερα από ό,τι σε άλλες επιχειρήσεις- θα είναι
το πώς θα αποκοµίσουν περισσότερα κέρδη. Εποµένως, κατ’ επίφαση θα υπάρχει ο λεγόµενος «συλλογικός σκοπός» ή οι «συλλογικές ανάγκες» ή το όποιο «δηµόσιο συµφέρον».
Άλλωστε, αυτό µπορούν να το επικαλεστούν και οι πιο σκληρές
καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Θα µπορούσαν, δηλαδή, να επικαλεστούν ότι σε τελευταία ανάλυση δουλεύουν εξυπηρετώντας
συλλογικές κοινωνικές ανάγκες, δηµόσιες ανάγκες, αλλά µε το
αζηµίωτο. Περί αυτού πρόκειται και εµπαίζετε τον κόσµο όταν µιλάτε για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και «κοινωνική
οικονοµία».
Αντίθετα, µ’ αυτό το ψευδεπίγραφο σχέδιο νόµου, υπηρεσίες
και δραστηριότητες που θα έπρεπε να αναπτύσσει το κράτος, το
δηµόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, τις µεταφέρετε σε ένα νέο πελατειακό παρακράτος που θα διαµορφώσετε και το οποίο ονοµάζεται «κοινωνική οικονοµία» και «κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις».
Αυτό που θα κάνουν αύριο αυτές οι λεγόµενες «κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις» είναι να λεηλατούν το δηµόσιο
χρήµα, τον κρατικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα -όσο υπάρχουν κοινοτικά προγράµµατα- να κάνουν προγραµµατικές συµφωνίες πελατειακού ειδικού τύπου και βεβαίως να κάνουν και
αυτό το περίφηµο που λέτε εκεί, αλλά χωρίς να το διευκρινίζετε,
«δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς». Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι όλη η ουσία του σχεδίου νόµου.
Αυτήν την ώρα, όµως, αυτοί οι οποίοι συνιστούν τις ευάλωτες
ευπαθείς οµάδες, όπως τις λέτε, δεν χρειάζονται ελεηµοσύνες
επιχειρηµατικότητας τέτοιου τύπου -οι οποίες είναι και ανύπαρκτες- αλλά την ισχυρή δηµόσια και κοινωνική παρέµβαση. Μάλιστα, κυρίως οι άνεργοι και τα άτοµα που έχουν κάποια µειονεκτικότητα χρειάζονται στήριξη, προκειµένου να µπορέσουν να
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βρουν δουλειά.
Όταν όµως εξαθλιώνετε τον κόσµο, όταν οι άνεργοι στους
νέους φθάνουν περίπου το 50%, όταν όλα αυτά τα µειονεκτικά
λεγόµενα άτοµα φθάνουν στο απροχώρητο και δεν µπορούν επιβιώσουν, αντί να έρχεται αρωγός το κράτος -το οποίο τους οδηγεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση και η Κυβέρνησή σας πρώτα απ’
όλα- λέει θα κάνουµε τώρα συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις για να εκµεταλλευτούµε και να αξιοποιήσουµε σε όφελος
του πελατειακού κράτους, τη φτώχεια και την εξαθλίωσή τους.
Αυτό είναι το νοµοσχέδιό σας. Κι αν θέλετε να απαντάτε συγκεκριµένα κι όχι µε εκθέσεις ιδεών στις αιτιάσεις των αντιπολιτευόµενων κοµµάτων, όπως τις κάνει το καθένα από τη δική του
σκοπιά.
Επίσης, είπαµε στον κύριο Υπουργό να αποσύρει όλη την τροπολογία. Αν κατάλαβα καλά δεν απέσυρε όλη την τροπολογία,
αποσύρει µόνο το συγκεκριµένο άρθρο. Έτσι είναι;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η άλλη τροπολογία παραµένει;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλο µυστήριο αυτό κι άλλου είδους διαδικασίες. Φέρνουµε ένα νέο νοµοσχέδιο την Παρασκευή, συµπληρωµατικό σε σχέση µε το προηγούµενο, τώρα
αφαιρούµε από το νέο νοµοσχέδιο το επίµαχο υποτίθεται -αν και
δεν είναι το πιο επίµαχο αυτό ίσως- και µένει όλο το άλλο. Περίεργες οι ρυθµίσεις εδώ και οι διεργασίες. Φαρµακοβιοµήχανοι,
συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις µε τους φαρµακοβιοµηχάνους, έκκληση στα κόµµατα να παρευρεθούν σ’ αυτές τις συναντήσεις µε τους φαρµακοβιοµηχάνους, περίεργες διαπραγµατεύσεις στην Αίθουσα µε απόντες τους φαρµακοβιοµηχάνους
αλλά για τα συµφέροντα τα οποία συνδέονται µε φαρµακοβιοµηχανίες. Άλλα να λέει ο Υπουργός Υγείας στην επιτροπή, άλλα
να λέει χθες ο κ. Κουτρουµάνης εδώ, άλλα να λέει σήµερα. Περίεργες λοιπόν οι διαδικασίες.
Το θέµα όµως είναι το εξής: Τι θα γίνει µε το αµαρτωλό κύκλωµα των φαρµάκων και της φαρµακοβιοµηχανίας; Αυτό το κύκλωµα λεηλατεί σήµερα την ελληνική οικονοµία και τον ελληνικό
λαό και τον λεηλατεί µε δισεκατοµµύρια. Όχι µόνο τα ασφαλιστικά ταµεία. Τα ασφαλιστικά ταµεία είναι η µία πλευρά του θέµατος. Διότι τα φάρµακα και η φαρµακοβιοµηχανία δεν δουλεύουν µόνο για τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά για το σύνολο των πολιτών τους οποίους λεηλατούν αυτήν την ώρα. Κι εδώ χρειάζονται δύο µεγάλες παρεµβάσεις, µία παρέµβαση στην τιµή του
φαρµάκου και µία στον έλεγχο της συνταγογραφίας.
Αυτές τις δύο µεγάλες παρεµβάσεις δεν θέλετε να τις κάνετε
στην ουσία. Γιατί µπορείτε να τις κάνετε και να είναι δραστικές.
Πηγαίνετε γύρω γύρω κάθε φορά. Και στην ουσία κάνετε ένα παιχνίδι, ιδιόµορφο παιχνίδι διαπραγµάτευσης για το τι θα πάρετε
από το ψητό των φαρµακοβιοµηχάνων σε ένα δρόµο που έχει
αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Κι αυτό το παιχνίδι παίχτηκε και σήµερα, αυτές τις µέρες γύρω απ’ αυτήν την ρύθµιση.
Δηλαδή το θέµα ήταν τα 250 εκατοµµύρια ότι δώστε µας 250
εκατοµµύρια και αφήνουµε τα πράγµατα να εκτυλίσσονται ως
έχουν. Εκεί είναι το θέµα; Και φέρνουµε τη ρύθµιση µόνο για να
πάρουµε την αρπαχτή των 250 εκατοµµυρίων ή τη φέρνουµε
γιατί θεωρούµε ότι είναι σωστή; Κατ’ εσάς, µιλάω πάντοτε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Επίσης και τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, το µέγα θέµα
εδώ είναι η σκανδαλώδης ρύθµιση που αφορά τα ασφαλιστικά
ταµεία. Εδώ λέτε ότι µπορούν να πωλούν, να ανταλλάσσουν ανά
πάσα στιγµή οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων και η Τράπεζα της Ελλάδας να προβαίνει σε τέτοιες ανταλλαγές και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων των ταµείων, οµόλογα των
ταµείων χωρίς, λέει, αυτό να συνιστά κακή διαχείριση.
Μα έλεος, κύριε Υφυπουργέ! Τι πάει να πει δεν συνιστά κακή
διαχείριση σε νόµο; Τι συνιστά µη κακή διαχείριση σε νόµο; Δηλαδή θα βγάζουµε τώρα πια ένα νόµο που θα λέει ότι δεν συνιστά
κακή διαχείριση αυτό, δεν συνιστά κακή διαχείριση το άλλο. Δηλαδή οι νόµοι θα είναι το πλυντήριο για να νοµιµοποιούν παρά-
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νοµες πράξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό κάνετε µε τη σχετική διάταξη και τη ρύθµιση για την ασφάλιση.
Τέλος, να πω δυο λόγια για την τροπολογία για τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας. Το πρόβληµα σήµερα των δανειοληπτών
είναι πελώριο, είναι τεράστιο και το γνωρίζετε, ιδιαίτερα µάλιστα
των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων. Οι άνθρωποι πνίγονται
τα κόκκινα δάνεια έχουν πάει στα ύψη, οι τράπεζες παίζουν παιχνίδια. Αυτήν τη στιγµή αυτό που χρειάζεται, για να έχουµε διέξοδο για τη χώρα, είναι µία ρύθµιση για τις πιο ευάλωτες
κατηγορίες των δανειοληπτών και ιδιαίτερα µία ρύθµιση, όσον
αφορά τα στεγαστικά δάνεια.
Αυτό το οποίο φέρατε γι’ αυτήν την ειδική κατηγορία ούτε
ασπιρίνη δεν είναι στο πρόβληµα. Δεν ανακόπτει το πρόβληµα.
Το πρόβληµα αυτό γιγαντώνεται και θα γιγαντώνεται µέρα µε τη
µέρα. Εδώ χρειάζεται µια πολύ µεγάλη τοµή. Η µεγάλη τοµή για
να γίνει απαιτεί ένα πράγµα αυτήν τη στιγµή: Την εθνικοποίηση
των τραπεζών, ώστε οι τράπεζες να λειτουργήσουν µε καινούργια αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να µπορέσει µαζί
µε το δηµόσιο χρέος να αντιµετωπιστεί και το ιδιωτικό χρέος που
έχει γίνει γάγγραινα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτόν τον λόγο, εµείς θα ψηφίσουµε «παρών» σ’ αυτή τη διάταξη, διότι δεν αντιµετωπίζει το
συνολικό πρόβληµα, ούτε καν το πρόβληµα το συγκεκριµένο των
δανειοληπτών του ΟΕΚ. Κάνει µια παρέµβαση ασπιρίνης, χωρίς
όµως προοπτική. Τους επόµενους δύο µήνες το πρόβληµα θα
είναι µεγαλύτερο στους ίδιους τους δανειολήπτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω κατ’ αρχάς, να συγχαρώ τον Υπουργό Εργασίας τον κ.
Κουτρουµάνη και τον Υφυπουργό κ. Κουτσούκο για την κίνηση
που έκαναν για το θέµα της δραστικής ουσίας. Παρ’ ότι η πρόθεση καταλαβαίνουµε όλοι ότι είναι σωστή, δηλαδή να µαζευτούν
260 εκατοµµύρια ώστε να πιαστεί ο στόχος για τη µείωση της
φαρµακευτικής δαπάνης, η διατύπωση η οποία υπήρχε στην τροπολογία –το εξήγησα και χθες- ουσιαστικά έβγαζε αυτό το ποσό
µε έναν τρόπο ο οποίος βεβαίως, είχε προβλήµατα στην εφαρµογή του, αλλά το κύριο ήταν ότι έβγαζε το ποσό αυτό από την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, η οποία έχει το 15% της αγοράς.
Ήταν εξαιρετικά άδικο να µην πληρώσουν εκείνοι που έχουν το
85% της αγοράς της φαρµακευτικής δαπάνης, οι πολυεθνικοί κολοσσοί και οι οποίοι ούτε θέσεις εργασίας έχουν στην Ελλάδα
ούτε ΙΚΑ πληρώνουν και καταλαβαίνουµε πάρα πολύ καλά ότι σ’
αυτό το σηµείο πρέπει να το προσέχουµε ιδιαίτερα.
Η διατύπωση µε το rebate πιστεύω ότι είναι η σωστότερη. Κατανέµει το κόστος αναλογικά στον καθένα και µε το ποσοστό της
αγοράς που έχει, αλλά και το ποσοστό της δαπάνης το οποίο τον
αφορά. Θεωρώ, εποµένως, ότι πρέπει να επιταχύνουµε τις διαδικασίες, να γίνει σχετική συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, στην ειδική επιτροπή για το φάρµακο που έχει συσταθεί, την
υποεπιτροπή της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Να πάµε σ’
αυτή την κατεύθυνση του rebate. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι
επιχειρήσεις θα καταλάβουν και θα συναισθανθούν το µέγεθος
της ευθύνης που τους αναλογεί, σε µία πολύ δύσκολη για τη
χώρα στιγµή και θα συµβάλουν το ταχύτερο στην υλοποίηση
αυτής της ορθής κυβερνητικής απόφασης, η οποία θα επιφέρει
επιπλέον 260 εκατοµµύρια στα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, και εγώ συµφωνώ ότι πρέπει να τρέξουµε και στα υπόλοιπα ζητήµατα της πολιτικής για το φάρµακο. Οι µέχρι τώρα επιτυχίες πρέπει να δώσουν δύναµη και για να συνεχίσουµε, διότι η
κατάσταση έχει ξεφύγει επικίνδυνα, απειλούσε τους κλάδους
υγείας µέχρι το 2009 και νοµίζω ότι σ’ αυτό το σηµείο η επι-
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στροφή πρέπει να γίνει ακόµη πιο γρήγορη στο πραγµατικό ύψος
της δαπάνης, αυτό που τουλάχιστον υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν έχω παρά να επαναλάβω αυτά που είπαµε χθες για το νοµοσχέδιο. Να τονίσω ότι για µας δεν είναι µόνο ένα θέµα ότι ψηφίζουµε µία θετική παρέµβαση στον τοµέα της ανεργίας. Έχει
και µια ουσιαστική ιδεολογική σηµασία. Αυτό το ιδεολογικό κοµµάτι θέλω να επαναλάβω µόνο.
Υπάρχει ο δηµόσιος τοµέας. Δεν είµαστε κρατιστές, τουλάχιστον έχουµε αποτινάξει τέτοιες αντιλήψεις που παλαιότερα
υπήρχαν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο ρόλος
του δηµόσιου τοµέα και πρέπει να υπάρχει και µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Πιστεύουµε ασφαλώς στον
ιδιωτικό τοµέα, αλλά δεν τα αφήνουµε όλα στον ιδιωτικό τοµέα.
Εκεί πρέπει να γίνεται µε κανόνες. Άρα, υπάρχει η αναγκαιότητα
ιδιωτικών επενδύσεων µε κανόνες, αλλά δεν µπορεί να υπάρχουν
µόνο ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειάζεται και η συνέργεια από την
κοινωνία και η παρέµβαση της κοινωνίας.
Η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας βάζει και την κοινωνία στο
παιχνίδι. Θα µου πείτε, µικρές θα είναι αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν
έχει σηµασία. Έχουν έναν ισχυρό συµβολισµό. Είναι µια κοινωνία
που δεν κάθεται σπίτι της και τα περιµένει όλα από άλλους. Είναι
µια κοινωνία που δεν υπάρχουν πια αυτές οι πελατειακές ιστορίες µε τα «STAGE» κ.λπ. Είναι µια κοινωνία που φεύγει από τη
λογική της οµηρίας και µπαίνει στη λογική της ενέργειας, στη λογική της ενεργούς ζωής. Είναι µια κοινωνία που κάνει δουλειές,
κάνει µικρές επιχειρήσεις, συνεργάζεται, συνεταιρίζεται, µπαίνει
στη µάχη, φεύγει από το σπίτι, από την αδράνεια, µπαίνει στην
ενεργό ζωή, παράγει εισόδηµα, βελτιώνει την τοπική ανάπτυξη,
διευκολύνει την πρόοδο της κάθε περιοχής.
Αυτά φυσικά δεν γίνονται αυτόµατα. Φαντάζοµαι ότι θα έχουµε
να τραβήξουµε πολύ δρόµο για να υλοποιηθεί αυτή η πρακτική.
Ωστόσο δηµιουργούν µια θετική δυνατότητα, η οποία φυσικά δεν
έχει καµµία σχέση µε το µνηµόνιο. Είναι µια καθαρά πολιτική επιλογή.
Εκτιµώ, κύριε Υφυπουργέ, ότι αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι
κρίσιµες για το πολιτικό στίγµα που πρέπει να υπάρχει σε όλη
αυτήν την περίοδο. Καλά κάνετε και την προωθείτε.
Θεωρώ ότι η απόσυρση αφορά µόνο το κοµµάτι της δραστικής
ουσίας ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι αυτονόητο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο να δώσω
µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ.
Δεν απαντώ επί της ουσίας σε όσα τέθηκαν.
Είναι φανερό µε όσα είπε ο κύριος Υπουργός, πως αποσύρεται
το άρθρο 1α’ της σχετικής τροπολογίας, η οποία είχε συµφωνηθεί να συζητηθεί ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εποµένως, µετά την
αφαίρεση του άρθρου 1α’ –και απευθύνοµαι προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- δεν υπάρχει λόγος η τροπολογία
να συζητηθεί ξεχωριστά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος
για τον οποίο είχαµε ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας,
δεν ήταν µόνο αυτός. Είναι µια τροπολογία που αφορά δεκάδες
θέµατα. Η Κυβέρνηση θα κάνει αυτό που εκείνη νοµίζει. Είναι θετικό που αποσύρθηκε το θέµα µε τη δραστική ουσία. Το είχαµε
ζητήσει και εµείς.
Κατά την εκτίµησή µου, θα µπορούσε όλη η τροπολογία να
πάει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι αφορά όλο το
ΕΟΠΥΥ και δεκάδες άλλα θέµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν σε
δυόµισι µέρες να τα επεξεργαστεί ένα κόµµα και να έχει λεπτοµερειακή θέση. Εκτός αν θέλει η Βουλή να νοµοθετούµε συλλήβδην.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Ουρανία Παπαν-
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δρέου Παπαδάκη έχει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Θεωρούµε ότι είναι
σωστότερο όλη η τροπολογία να πάει στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Είναι κάπου εξήντα
πέντε σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η παρέµβασή µου δεν
έχει αυτό το νόηµα. Η παρέµβασή µου αφορά στο αν η απόσυρση του άρθρου 1 από την τροπολογία, καθιστούσε χρήσιµο
να µην συζητήσουµε την τροπολογία ξεχωριστά. Αν τα κόµµατα
επιµένουν, θα εξελιχθεί κανονικά η συζήτηση.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και εµείς από χθες
ζητήσαµε να αποσυρθεί ολόκληρη η τροπολογία. Δεν είναι θέµα
ενός σηµείου της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Την τροπολογία δεν
την αποσύρει το Προεδρείο. Την τροπολογία την αποσύρει η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση είπε αυτά που είπε και θα συνεχίσουµε
τη διαδικασία.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη, Βουλευτής Χανίων
του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο γίνεται η οριοθέτηση του πεδίου δραστηριοποίησης
της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, σε µία συγκυρία όπου οι αποκαλούµενες ευπαθείς οµάδες
πλήττονται εντονότερα από τους υπόλοιπους πολίτες, από την
οικονοµική ύφεση και την ανεργία. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται
ένας νέος τοµέας επιχειρηµατικής δράσης, που συνδυάζει το
κοινωνικό συµφέρον µε το επιχειρείν. Δηµιουργεί δηλαδή, κέρδος πολύπλευρο και συνολικό για την κοινωνία.
Επιπλέον µελέτες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τη συµµετοχή
και ενεργοποιούν τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, ενισχύοντας
την εθελοντική εργασία και τους κοινωνικούς δεσµούς.
Ήλθε λοιπόν, η ώρα η Ελλάδα να επωφεληθεί αυτής της καινοτόµου δραστηριότητας µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου «Κοινωνική οικονοµία και κοινωνική επιχειρηµατικότητα».
Οι βασικοί στόχοι του νοµοσχεδίου είναι πρώτον, η δηµιουργία
θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων που
παραµένουν αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας, δεύτερον,
η κάλυψη κοινωνικών αναγκών µέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής
καινοτοµίας και τρίτον, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευνοϊκότερες εφικτές ρυθµίσεις προκειµένου να ενισχυθεί η βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, ιδίως κατά τα πρώτα
έτη της λειτουργίας τους.
Η κοινωνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα τελικά θα αποτελέσουν το έναυσµα για την οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών
οικονοµιών µέσω της απορρόφησης ανθρώπινου δυναµικού
αλλά και τη δηµιουργία νέου κοινωνικού πλούτου.
Επίσης µέσω της κοινωνικής δραστηριότητάς τους οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα επιλύουν θέµατα που προβληµατίζουν τις
τοπικές κοινωνίες ή απλά θα λειτουργούν ως αρωγοί εκεί που ο
δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας δεν δύνανται από τη φύση τους
να λειτουργήσουν.
Στην Ελλάδα η πλειονότητα των κοινωνικών συνεταιρισµών περιορισµένης ευθύνης που δηµιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ούτε
κοινωνικά ούτε αναπτυξιακά. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζονται «σκιές» ως προς τον πραγµατικό σκοπό των δραστηριοτήτων τους εφόσον λειτουργούσαν χωρίς θεσµικό πλαίσιο ή
διαφανή χρηµατοδότηση.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έρχεται µετά από ενάµιση χρόνο καθυστέρηση και θέτει για πρώτη φορά στη χώρα το
κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι φορείς κοινωνικής επιχειρηµατικότητας να ανταποκριθούν µε συνέπεια και διάρκεια
στον κοινωνικό και αναπτυξιακό τους ρόλο. Τίθενται οι απαιτούµενοι περιορισµοί που θα προστατεύουν τις προσπάθειες της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας από πιθανές απόπειρες κερδοσκοπικής χειραγώγησης. Ορίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
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µείο ως φορέας χρηµατοδότησης. Αναγνωρίζονται ως φορείς
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας οι πάροχοι υπηρεσιών ή αγαθών
προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς να επιδιώκουν πρωτίστως το
κέρδος. Καθώς ο σκοπός, το όραµα, η αποστολή του κάθε
φορέα θα υπερισχύουν των οικονοµικών στόχων, η επίτευξη
αυτών καθίσταται βέβαιη.
Επιπλέον περιγράφονται ξεκάθαρα και αναλυτικά οι βασικές
αρχές λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η διαµόρφωση ενός
αναπτυξιακού υποδείγµατος προσανατολισµένου στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της οικονοµικής δηµοκρατίας.
Οι βασικές αρχές επιγραµµατικά είναι οι εξής: Η ελεύθερη
συµµετοχή, η δηµοκρατική διοίκηση -ένας εταίρος-µία ψήφος-,
η αλληλεγγύη, η περιορισµένη και δίκαιη διανοµή του πλεονάσµατος, το προβάδισµα του ατόµου έναντι του κεφαλαίου και η
ανεξαρτησία απέναντι στο κράτος.
Επίσης ρυθµίζεται µία απλή και γρήγορη διαδικασία ίδρυσης
και αδειοδότησης των κοινωνικών συνεταιρισµών περιορισµένης
ευθύνης και η καταγραφή τους σε µητρώο, ενώ ορίζεται και η
υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο δραστηριοτήτων και απολογισµών.
Θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα ψήφισης και άµεσης
εφαρµογής του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου αυτήν τη δύσκολη
για τη χώρα περίοδο, όπου τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος
τοµέας αδυνατούν να απορροφήσουν επιπλέον προσωπικό. Η
αντιµετώπιση του φαινοµένου της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας χρήζει άµεσων λύσεων και η κοινωνική οικονοµία θα αποτελέσει µία τέτοια άµεση λύση. Στην ουσία
πρόκειται για µία πολιτική λύση που προωθεί την απασχόληση,
την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την καινοτοµία, τη µη κερδοσκοπική δραστηριότητα εν τέλει, την πραγµατική οικονοµία που έχει ανάγκη τόνωσης, αλλά σ’ ένα πλαίσιο
ανεπτυγµένης κοινωνικής ευθύνης.
Στο ίδιο πλαίσιο τίθενται στο επίκεντρο του νόµου οι ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού, δηλαδή άτοµα µε αναπηρίες σωµατικές, ψυχικές ή νοητικές, άτοµα εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες,
αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες και άτοµα που βρίσκονται
σε µειονεκτική θέση ως προς την οµαλή ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, όπως για παράδειγµα οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι
άνω των πενήντα ετών και οι κάτοικοι αποµακρυσµένων ορεινών
και νησιωτικών περιοχών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω τη συνέχεια και τη συνέπεια της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης και των Υπουργών, της κ. Κατσέλη, του κ. Κεγκέρογλου και του κ. Κουτρουµάνη
που όλοι εργάστηκαν για την επίτευξη ενός νοµοθετήµατος, που
καταδεικνύει ως πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την ανάσχεση της ανεργίας και
την ενίσχυση της απασχόλησης. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου
προφανώς στηρίζει την υλοποίησή του. Εµείς οι Βουλευτές ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη τη στιγµή που η ελληνική κοινωνία την έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Κουρουπάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαος Ζωϊδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε καλύπτεται η έλλειψη νοµικού πλαισίου γι’ αυτό που ονοµάζεται κοινωνική οικονοµία ή κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηµατικότητα. Είναι δε αυτή το νέο µοντέλο επιχειρηµατικότητας
που έρχεται να καλύψει κενά της λειτουργίας του κράτους για
υποχρεώσεις του στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκρίνεται
πάντα αλλά και για κοινωνικές ανάγκες που δεν πρέπει υποχρεωτικά η κάλυψή τους να ανήκει στο κράτος, αλλά στα ίδια τα
µέλη της κοινωνίας. Δίνεται δηλαδή, η δυνατότητα στον πολίτη
να συµµετέχει µαζί µε άλλους και µε απόλυτα δηµοκρατικά
τρόπο να δηµιουργεί, να παράγει ως εργαζόµενος και να αµείβεται, ενώ προσφέρει συγχρόνως στο κοινωνικό σύνολο.
Με όσα σήµερα θεσµοθετούµε καλύπτεται ο χώρος που υπάρ-
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χει µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Ένας χώρος
που οι ελλειµµατικές συµπεριφορές και του πρώτου και του δεύτερου τοµέα ανέδειξαν και που νοµίζω ότι παρέχει αναγκαιότητα
να αναζητήσουµε τα αίτια αυτήν τη στιγµή. Δεν πρόκειται εποµένως, για µετάλλαξη του ούτως ή άλλως προβληµατικού οικονοµικού µας συστήµατος, ούτε για θεωρητικό εφεύρηµα.
Πρόκειται για µια αναγκαιότητα που σε άλλες χώρες έγινε πράξη
εδώ και πολύ καιρό, ενώ στη χώρα µας οι λίγες υπάρχουσες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας µικρή συνεισφορά και συµµετοχή είχαν στο κοινωνικό κράτος ως ποσοστό συµµετοχής. Και
να σκεφτείτε ότι ήµασταν οι πρώτοι διδάξαντες. Εδώ και εκατόν
πενήντα τουλάχιστον χρόνια.
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, µετά την ένταξη όλων των
κοινωνικών επιχειρήσεων σε ένα µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο
14, µε διαφάνεια και σαφείς κανόνες στη σχέση κράτους και συµφωνίας πολιτών, µπορούµε όλοι να αντιληφθούµε ότι πέρα του
κοινωνικού οφέλους για πολίτες και κοινωνικό σύνολο είναι η
αντιµετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων που ανησυχεί όλους
µας ιδιαιτέρως, η άρση του αποκλεισµού από την αγορά και χαρακτηρισµός περιθωριακής δραστηριότητας της κοινωνικής εργασίας, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η καθιέρωση στη συνείδηση
της κοινωνίας αυτών των δράσεων.
Είναι εύκολη η υλοποίηση όσων διαλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο; Ασφαλώς όχι. Χρειάζονται συγκεκριµένες βοήθειες όπως τεχνογνωσία, κατάρτιση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, αντιγραφειοκρατική νοοτροπία και βεβαίως οικονοµική στήριξη. Χρειάζεται
πίστη στο εγχείρηµα, ενθάρρυνση και προσπάθειες ισχυροποίησης, εγρήγορση για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο διαψεύσεων
και ατελέσφορων προσπαθειών όσων θα εµπλακούν ειδικά την
πρώτη περίοδο.
Και εδώ ο ρόλος, κατά την άποψή µου, των τοπικών αυτοδιοικήσεων έτσι όπως η πολιτεία τον προσδιόρισε µετά την ψήφιση
του ν. 3852/10, του γνωστού «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», της µεγάλης µεταρρυθµιστικής τοµής είναι -επαναλαµβάνω κατά την άποψή µουκαθοριστικός.
Δεν πρέπει να υπάρχουν επιφυλάξεις και προβληµατισµοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συµµετοχή στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις επιχειρηµατικές συµπράξεις της αυτοδιοίκησης
είναι απολύτως επιβεβληµένη. Είναι η πιο κοντά στην κοινωνία
και τον πολίτη οργανωµένη δοµή. Πρέπει επιτέλους, να κλείσουµε τους λογαριασµούς της αυτοδιοίκησης µε το κακό της παρελθόν. Να την εµπιστευτούµε.
Χαιρετίζω, κύριε Υπουργέ, όσα διαλαµβάνονται στην τροπολογία για τις εταιρικές συµπράξεις. Επισηµαίνω µόνο ότι θα µπορούσε στην παράγραφο 2 να προβλεφθεί η δυνατότητα των
εταίρων να χρηµατοδοτούν αυτές τις συµπράξεις. Υπάρχουν και
άλλα που µπορούν να γίνουν. Υπάρχουν τοπικές αυτοδιοικήσεις
που έχουν και τη βούληση και τις οικονοµικές δυνατότητες να
πάρουν το παιχνίδι πάνω τους.
Και βέβαια είµαι υποχρεωµένος εδώ να πω και ένα µεγάλο ευχαριστώ για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που µας διανείµατε
όσον αφορά στο άρθρο 2 µε την προσθήκη της λέξης «παραγωγικού», όσον αφορά στο άρθρο 8 γιατί η χρηµατοδότηση επιτρέπεται πλέον και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθµού, όσον αφορά στο άρθρο 12 στην παράγραφο 5 όπου
µπορούν να συνάπτονται συλλογικές συµβάσεις και όχι συλλογικές συµφωνίες.
Επίσης, είµαι υποχρεωµένος να πω ότι η παράγραφος 2 που
ανέφερα προηγουµένως θα µπορούσε να προβλέπει στην τροπολογία, όπου επιτρέπεται η συµµετοχή στις αναπτυξιακές συµπράξεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των εταιρειών τους, και τη δυνατότητα χρηµατοδότησης.
Πιστέψτε µε, υπάρχουν τοπικές κοινωνίες που έχουν πιστέψει
σε αυτό που σήµερα θεσµοθετούµε πολύ πριν εισαχθεί για συζήτηση στην αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και για ψήφιση
στη Βουλή, που είναι έτοιµες, που έχουν επενδύσει σε αυτές τις
δράσεις τις ελπίδες τους και που είµαι σίγουρος ότι στο τέλος
θα επιβεβαιώσουν την εµπιστοσύνη που τους δείχνουµε µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο προς όφελος και των ιδίων των συµπραττόντων, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.
Αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να µην αποδεχθώ ένα
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κοινωνικό µέτρο που έχει να κάνει µε την παράταση των δανείων
του ΟΕΚ έτσι όπως προβλέπονται στην επόµενη τροπολογία,
καθώς επίσης και να µη χαιρετίσω αυτά που µας είπατε όσον
αφορά την επίτευξη της συµφωνίας µε τις φαρµακευτικές εταιρείες για να καλύψουν κάποια από τα υπεσχηµένα τους, κάποιες
από τις υποχρεώσεις που όφειλαν από µόνες τους να καλύψουν.
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι το τελικό αποτέλεσµα θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων µας, χωρίς να κάνουµε εκπτώσεις
στις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες.
Το νοµοσχέδιο φέρνει το νέο, φέρνει την ελπίδα στους πολίτες
που θέλουν να προσδιορίσουν και την προσωπική τους µοίρα,
αλλά και την προοπτική και εξέλιξη της κοινωνίας που ζουν.
Γι’ αυτό υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Ζωΐδη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας.
Με τον κ. Μουσουρούλη κλείνει ο κατάλογος των συναδέλφων
οµιλητών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, οι
διαδοχικές αιµατηρές περικοπές εισοδήµατος και, άρα, βιοτικού
επιπέδου, αλλά και η υποβάθµιση των συνθηκών απασχόλησης,
δεν επιδείνωσαν µόνο την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της
χώρας, αλλά ακύρωσαν και τις όποιες προοπτικές δηµιουργίας
νέας απασχόλησης.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, θα περίµενε κάποιος,
η Κυβέρνηση να διαµορφώσει στρατηγική, µε προτεραιότητα
πρώτα την αντιµετώπιση των απειλών και δεύτερον, την αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών δηµιουργούνται στις συνθήκες κρίσης.
Δεν έγινε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Με δύο λόγια, χάσαµε την
επίθεση, χάσαµε και την άµυνα.
Παράλληλα, τα κυριότερα δοµικά προβλήµατα της οικονοµίας
παρέµειναν ενεργά, γιατί έµειναν ανέπαφα.
Θέλω να επισηµάνω δύο ακόµη σηµεία:
Πρώτον: δεν έγινε καµµία προσπάθεια να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγωγικής αποδιάρθρωσης της οικονοµίας, µε αποτέλεσµα, όχι µόνο να επιδεινωθεί περαιτέρω το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας, αλλά να ακυρωθούν και τα όποια εχέγγυα βιωσιµότητας υπάρχουν στην υφιστάµενη επιχειρηµατικότητα.
Και δεύτερον, η έλλειψη πολιτικής και προγραµµάτων δύο
χρόνια τώρα, χαλάρωσε τους συνδέσµους τόσο µεταξύ της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, µε επίπτωση στην παραγωγικότητα και άρα στο ΑΕΠ, όσο και µεταξύ της εκπαίδευσης
και της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο, η ανεργία να φουντώσει, και το ανθρώπινο κεφάλαιο να απαξιωθεί, από πλευράς
δεξιοτήτων, αλλά και ηθικά, και η κοινωνική συνοχή να χαθεί.
Εάν σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό αυτό,
είναι το κεφάλαιο της κοινωνικής οικονοµίας, αρκεί ο χαρακτήρας να είναι παραγωγικός, και ο προσανατολισµός επιχειρηµατικός. Δυστυχώς, στη χώρα µας λείπει η εµπειρία, ενώ οι όποιες
προσπάθειες του παρελθόντος ήταν ή ασυνεχείς ή αποσπασµατικές.
Και αυτό, διότι προσέκρουσαν σε διαφόρων ειδών ελλείψεις,
από τη στρατηγική στόχευση έως και την εφαρµογή, γεγονός
που είχε ως αποτέλεσµα, οι φορείς της κοινωνικής οικονοµίας
είτε να αδρανήσουν ή να περιθωριοποιηθούν ή ακόµα και να απαξιωθούν πλήρως.
Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις βασικές -κατά τη γνώµη
µου- προϋποθέσεις για να αναλάβει ένα νέο ρόλο η κοινωνική οικονοµία στο σηµερινό περιβάλλον, αλλά και για να δηµιουργηθούν νέοι, βιώσιµοι φορείς, σε υγιή προφανώς, βάση.
Πρώτα απ’ όλα είναι η κατανόηση και η κατοχύρωση της κοινωνικής οικονοµίας ως βασικού συστατικού των πολιτικών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεµβάσεις πρέπει, να επικεντρωθούν σε τοµείς και σε κλάδους που αποδεδειγµένα µπορούν
να επιφέρουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, αλλά και µό-
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χλευση σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτά να γίνουν µε βάση το
χαρακτήρα, αλλά και το δυναµικό κάθε περιφέρειας.
Οριζόντια, κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται η δουλειά. Άλλου είδους
κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορούµε να αναπτύξουµε σε µία
αγροτική περιοχή και άλλη σε µία αστική περιοχή. Χωρική εξειδίκευση, λοιπόν.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ σε δύο κινδύνους:
Ο πρώτος είναι ο κίνδυνος της υποκατάστασης της επιχειρηµατικότητας ανάγκης από την εταορική επιχειρηµατικότητα.
Είδαµε από παλαιότερα πώς λειτούργησε αυτού του είδους η
επιχειρηµατικότητα, η οποία δεν οδήγησε σε καµµία βιώσιµη κατάσταση. Ας, µην τα επαναλάβουµε και µε την κοινωνική επιχειρηµατικότητα.
Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να µην οριοθετηθεί µε σαφήνεια, η
διαφορά µεταξύ κοινωνικής και τυπικής επιχειρηµατικότητας. Η
διαφορά αυτή, κύριε Υπουργέ, απορρέει από τον προσανατολισµό που έχει κάθε µορφής επιχειρηµατικότητα. Κοινωνικός από
τη µία πλευρά, χωρίς όµως κουλτούρα εταιρικότητας, και οικονοµικός από την άλλη, χωρίς όµως κουλτούρα κοινωνικότητας.
Τέτοιες γραµµές δεν έχω διαγνώσει να υπάρχουν στο νοµοσχέδιο.
Και ανοίγω µια παρένθεση εδώ για να σηµειώσω την ανάγκη
περαιτέρω ανάπτυξης της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την
ανάγκη γεφύρωσής της, µε την κοινωνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα πρέπει, να λειτουργεί µε τους κανόνες και τους
όρους της αγοράς.
Είδα την τροπολογία για τις αναπτυξιακές συµπράξεις πολύ
πρόχειρα και διέγνωσα ακόµα και κίνδυνο να κριθούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράνοµες οι κρατικές ενισχύσεις που θα
χορηγήσετε.
Συνεχίζοντας στις ελλείψεις, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραµµατικά σε ορισµένες απ’ αυτές: Πρώτα απ’ όλα το ρυθµιστικό και
κανονιστικό πλαίσιο.
Δεύτερον, η εξεύρεση πόρων. Και κρατικών και ιδιωτικών.
Είναι προφανές ότι η επίτευξη τόσο των κοινωνικών, όσο και των
αναπτυξιακών στόχων των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας,
προϋποθέτει χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Η ανάπτυξη, για παράδειγµα, του θεσµού της χορηγίας θα µπορούσε να ήταν µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης.
Τρίτον, ο σχεδιασµός εξειδικευµένων εργαλείων στήριξης της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και εννοώ χρηµατοδοτικών. Τι
ακριβώς θα γίνει; Προσαρµογή των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών εργαλείων, που χρησιµοποιεί το κράτος, ή ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, δηλαδή τα κλασικά εµπορικά του προϊόντα, στις
ανάγκες των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας; Αν το κάνετε
έτσι, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν οι ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του ν.2716/99, όπως το αφορολόγητο, η δυνατότητα
παραχώρησης προς χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας από
ΝΠΔΔ, κ.ο.κ..
Κι εδώ τίθεται ένα ερώτηµα: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει
ή δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία, όπως το Εθνικό
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) -το ανέφερε
και η εισηγητής µας, η κ. Τσουµάνη- ή ακόµα και τη δυνατότητα
ένταξης στον Επενδυτικό Νόµο (ν.3908/2011); Εγώ δεν έχω πρόχειρη απάντηση σ’ αυτό, χρειάζεται µελέτη. Είναι δηλαδή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις επενδυτές ή δεν είναι; Αλλά απάντηση δεν
έχει ούτε το νοµοσχέδιο.
Τέταρτον, τη δηµιουργία µηχανισµών συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης. Δηλαδή, την παροχή τεχνογνωσίας.
Πέµπτον, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων σχηµάτων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, γιατί πάλι από την τροπολογία για
τις αναπτυξιακές συµπράξεις που διάβασα, βλέπω επιστροφή
στα παλιά, µε κάποια «χρυσόσκονη» καινοτοµίας.
Έκτον, την εκπαίδευση στελεχών και επιχειρηµατιών, προκειµένου να µην αποκτήσουν µόνο γνώση, αλλά και τη λεγόµενη
«κοινοτική συνείδηση». Το θέµα αυτό θα µπορούσε κάλλιστα να
αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης στην Επιτροπή και την Ολοµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, κάποια γραµµή παραπάνω θα
έπρεπε να είχατε προσθέσει στην αιτιολογική έκθεση.
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Έβδοµον: Την ενθάρρυνση της κινητικότητας των στελεχών
µεταξύ της συµβατικής και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα, που θα έπρεπε να τα γεφυρώσετε µε κάποιον τρόπο.
Όγδοον, τη δηµιουργία δικτύων κοινωνικών φορέων, αλλά και
σε επίπεδο κλάδου.
Ένατον, τη σωστή οργάνωση σε κεντρικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο και
δέκατον, και κυριότερο, το συντονισµό της διαχείρισης όλων
των ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ, η µετονοµασία της «Ειδικής Υπηρεσίας για την
Ενσωµάτωση των Αρχών της EQUAL» σε «Ειδική Υπηρεσία για
την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία», δεν λύνει
το πρόβληµα. Θυµίζω ότι η EQUAL δηµιουργήθηκε ως ένα εργαλείο ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, µε στόχο την
πειραµατική εφαρµογή και τη διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στην απασχόληση.
Δεν είναι, λοιπόν, το ίδιο αντικείµενο και άρα, η γνώση και η
εµπειρία της υπηρεσίας αυτής δεν µπορούν να συνεισφέρουν σ’
αυτό που θέλετε να κάνετε.
Η όποια γνώση και εµπειρία της υπηρεσίας αυτής, να θυµίσω
ότι δεν είναι και πολύ σπουδαίες. Απλά αποκτήθηκαν µέσα από
τη διαχείριση του Μέτρου 2.2: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονοµίας», που χρηµατοδότησε έντυπα, µελέτες, οδηγούς, κάποιες
δοµές, ένα παρατηρητήριο -αν θυµάµαι καλά- στην Κρήτη και
µια-δύο θερµοκοιτίδες. Αυτή ήταν όλη η εµπειρία που αποκόµισε
αυτή η υπηρεσία από τη διαχείριση του µέτρου αυτού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ενδέκατον, και τελευταίο: Η αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας. Κι εδώ, κύριοι συνάδελφοι, τα παραδείγµατα κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας είναι πάρα πολλά, αποτελούν δε µια ελκυστική προοπτική απασχόλησης και καριέρας για πολλούς νέους,
άνεργους και µη.
Δεν θέλω να επεκταθώ στο κατά πόσο το νοµοσχέδιο που συζητήσαµε ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Θα
υπογραµµίσω δύο µόνον σηµεία: Πρώτον, την απουσία περιφερειακής διάστασης, το ανέφερα και πριν. Η διάσταση αυτή προϋποθέτει τη διερεύνηση των αναγκών της Περιφέρειας, κάτι το
οποίο δεν έχετε κάνει σε κανένα νοµοθέτηµά σας. Δεύτερον, την
πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων και τη δηµιουργία µιας ανούσιας πολυµελούς Διϋπουργικής Επιτροπής.
Κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που όλοι σχεδόν οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη δυνατή κατάσταση σε καιρό ειρήνης, το
νοµοσχέδιο θα έπρεπε να είχει αντιµετωπίσει όλες τις ελλείψεις
στις οποίες αναφέρθηκα διεξοδικά, προκειµένου να δώσει, αξία
στο εγχείρηµα. Και κάτι ακόµη σηµαντικό κατά τη γνώµη µου. Με
την κοινωνική επιχειρηµατικότητα δεν αντιµετωπίζεται το δράµα
της ανεργίας, της περιθωριοποίησης, του κοινωνικού αποκλεισµού και της κατάρρευσης των δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών
που πλήττουν όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος, γιατί ο κ. Κουτσούκος έχει καλύψει σε
πολύ µεγάλο βαθµό το θέµα και έχει δώσει τις απαντήσεις που
έπρεπε να δοθούν µε αφορµή τις τοποθετήσεις συναδέλφων.
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα, πράγµατι, κρίνονται
εκ του αποτελέσµατος. Και συµφωνώ, κύριε Μαρκόπουλε, ότι το
αποτέλεσµα είναι εκείνο, το οποίο κρίνει τα πάντα. Πρέπει, όµως,
να σας θυµίσω ότι υπάρχουν αποτελέσµατα σε πολύ σηµαντικά
ζητήµατα, τα οποία έχουµε νοµοθετήσει και που για πρώτη φορά
γίνονται σε αυτήν τη χώρα.
Βεβαίως, εάν σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουµε
σε αυτήν τη χώρα πόσοι είναι οι συνταξιούχοι και πόσες είναι οι
κατηγορίες, θα µου πείτε «Μα, τώρα µαθαίνουµε πόσοι είναι οι
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συνταξιούχοι;». Ναι, κύριε Μαρκόπουλε, ναι, κύριοι συνάδελφοι,
στη χώρα αυτή µέχρι πριν από ένα χρόνο δεν γνωρίζαµε, ποιοι
είναι οι συνταξιούχοι, πώς πληρώνονται και γιατί πληρώνονται.
Για πρώτη φορά γίνεται απογραφή των συνταξιούχων για να µάθουµε, ποιοι παίρνουν µια, δυο, τρεις, τέσσερις συντάξεις. Για
πρώτη φορά υπάρχει διακοπή συνταξιοδότησης σε είκοσι τρεις
χιλιάδες πεντακόσιες περίπου συντάξεις, που δεν έπρεπε να καταβάλλονται και έπεται και συνέχεια βεβαίως. Για πρώτη φορά
δηµιουργείται Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για να
εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, οι ασφαλισµένοι και οι ανασφάλιστοι και για πρώτη φορά ενοποιείται ένα σύστηµα που
µέχρι τώρα η λειτουργία του ήταν αδιαφανής, ήταν πελατειακή,
ήταν αναποτελεσµατική και είχε δηµιουργήσει τους όρους και
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγής µεταξύ των εµπλεκοµένων. Για πρώτη φορά µειώνονται οι
δαπάνες υγείας. Για είκοσι χρόνια είχαµε αύξηση των δαπανών
υγείας που, όπως είπα και πριν, δηµιούργησαν τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα στα ταµεία. Για πρώτη φορά εφαρµόζεται ένας
εύκολος, αλλά πολύ αποτελεσµατικός τρόπος για ένα σηµαντικό
µέρος του πληθυσµού, που ήταν οι κατ’ οίκον εργαζόµενοι, οι
εργάτες γης, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν
ανασφάλιστοι και µε το εργόσηµο που ξεκίνησε αυτήν τη βδοµάδα, παρέχουµε τη δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να είναι νόµιµος, να πληρώνει τις εισφορές του και σε κάθε εργαζόµενο να
καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία για περίθαλψη, για σύνταξη, για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους.
Ειπώθηκε ότι δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για την κοινωνική
οικονοµία. Υπάρχει το ποσό των εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ, το
οποίο προβλέπεται από το ΕΣΠΑ για να χρηµατοδοτήσει τις πρωτοβουλίες όσων θα ήθελαν να έχουν µια δραστηριότητα σε
αυτόν τον τοµέα. Δεν υπάρχει, όµως, χρηµατοδότηση µε την έννοια ότι θα κάνουµε αυτές τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις κρατικοδίαιτες. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος µας. Ο στόχος µας
είναι να αναπτυχθούν όπως έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες
χώρες, αξιοποιώντας ένα πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο –αυτό είναι
το πλαίσιο που σήµερα ψηφίζουµε- έτσι ώστε να αναπτυχθεί
αυτός ο τρίτος τοµέας της οικονοµίας, δηλαδή η κοινωνική οικονοµία.
Η τεχνογνωσία δεν είναι κάτι που µπορεί να αποτυπωθεί στο
σύνολό της µέσα σε ένα νοµοσχέδιο. Εγώ µίλησα για έλλειµµα
τεχνογνωσίας σε σχέση µε αυτό που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν
οι Έλληνες πολίτες. Είµαστε µια χώρα στην οποία δεν έχει αναπτυχθεί, όπως σε άλλες χώρες, η κοινωνική οικονοµία. Αυτό µας
λείπει. Γι’ αυτό είπα και επανέλαβα πολλές φορές ότι έχουµε
έρθει σε επαφή µε ανθρώπους οι οποίοι έστησαν το κοινωνικό
κράτος στο σύνολό του, αλλά και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα σε άλλες χώρες. Θα επισκεφθούν τη χώρα µας στο πλαίσιο
της τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, για να µας δώσουν τα
φώτα τους, γιατί σε αυτόν τον τοµέα έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα.
Βέβαια, αυτό δεν είναι µια νεοφιλελεύθερη επιλογή, όπως
ακούστηκε. Είναι µια επιλογή προοδευτική, µια επιλογή η οποία
στηρίζει το κοινωνικό κράτος. Και κάθε τέτοια επιλογή είναι προοδευτική.
Είναι, λοιπόν, ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριµένο το οποίο µπορούν να αξιοποιήσουν όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν µε αυτόν
τον πολύ σηµαντικό τοµέα. Φυσικά, ένας νόµος δεν είναι στατικός. Ανάλογα µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται, µπορεί να
τροποποιηθεί, έτσι ώστε να καλύψει κενά, να βελτιωθεί και να
µπορέσει να εφαρµοστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπα και χθες, το επεξεργαστήκαµε
για πολλούς µήνες και συνοµιλήσαµε µε πολλούς ανθρώπους και
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειµένου να
καταλήξουµε σ’ αυτό το πλαίσιο.
Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις ακόµα. Τα φάρµακα για
τη µητρότητα, στα οποία αναφερθήκατε, κυρία Παπανδρέου, δεν
έχουν να κάνουν µε τη δραστική ουσία. Έχουν να κάνουν µε τη
µηδενική συµµετοχή. Εντάσσονται, δηλαδή, στη µηδενική συµµετοχή σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή του ασφαλισµένου για την
προµήθεια του φαρµάκου.
Διατυπώσατε πολλοί συνάδελφοι από την πλευρά της Αντιπο-
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λίτευσης ανησυχίες, επιφυλάξεις, καχυποψία για το τι κρύβεται
πίσω από το καθετί. Μα θεωρώ ότι όλα πρέπει να κρίνονται από
το αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα σε ό,τι µας αφορά, εδώ και
δύο χρόνια είναι, ότι δεν µπορεί κανείς να µας κατηγορήσει για
ρουσφετολογική πολιτική ή για προσλήψεις µε πελατειακές σχέσεις. Πείτε µου ένα χώρο που να έγιναν προσλήψεις µε τον ίδιο
τρόπο που γίνονταν µέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Πείτε µου ένα
συµβασιούχο που να µπήκε εκτός ΑΣΕΠ. Ας µας κρίνετε, λοιπόν,
από το αποτέλεσµα και µην κάνετε δίκην προθέσεων ότι πίσω απ’
αυτό κρύβεται µια οργάνωση που θα δηµιουργηθεί, όπως
άκουσα προχθές να λέγονται υπερβολές για την τάδε ή την
άλλην οργάνωση. Πρόκειται για οργανώσεις που λειτουργούν
εδώ και δέκα χρόνια. Ασχολήθηκα και εγώ µετά, για να καταλάβω
τι ακριβώς έχει συµβεί. Είναι οργανώσεις που βρίσκονται παντού,
που σε κάθε περιοχή είχαν υποκαταστήµατα και έκαναν προγράµµατα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δεν δηµιουργήθηκαν σήµερα. Άρα, λοιπόν, ας µην ενοχοποιούµε τα πάντα. Ας
βάλουµε κανόνες. Ας λειτουργήσουµε σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και αντικειµενικότητα.
Ρωτάτε: Πώς θα αξιολογηθούν, για παράδειγµα, οι εταιρείες
που προέρχονται µέσα από συµπράξεις; Μα υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο θα το δείτε και στην προκήρυξη
που θα λέει πώς αξιολογούνται. Υπάρχουν ανεξάρτητοι αξιολογητές. Ο καθένας αξιολογεί µε ένα βαθµό και ελέγχεται και από
άλλον αξιολογητή. Δεν γίνονται τα πράγµατα έτσι όπως νοµίζουν
µερικοί, ότι παίρνουµε τις όποιες αιτήσεις και τις περνάµε µε
βάση άλλα κριτήρια, όπως γινόταν στο παρελθόν. Υπάρχει αντικειµενική αξιολόγηση. Υποβάλλει συγκεκριµένο δελτίο, υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο η κάθε επιχείρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επαναλάβω ότι είναι σταθερή η βούληση και η προσπάθειά µας να αφήσουµε πίσω αδιαφανείς διαδικασίες, που
πλήγωσαν τους συµπολίτες µας, όλους εµάς.
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους,
γιατί µε τις τοποθετήσεις τους δηµιούργησαν ένα καινούργιο
πεδίο τεχνογνωσίας. Όλοι φεύγουµε απ’ αυτήν τη διαδικασία,
µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, γνωρίζοντας περισσότερα
πράγµατα απ’ ό,τι γνωρίζαµε στην αρχή σε σχέση µε την κοινωνική οικονοµία και το ρόλο της.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο
να υπάρξει αυτή η συµφωνία για το rebate, για τα επιπλέον χρήµατα τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι φαρµακοβιοµηχανίες στα
ασφαλιστικά ταµεία για το 2011.
Επαναλαµβάνω ότι η απόσυρση της συγκεκριµένης τροπολογίας που αφορά τη δραστική ουσία, δεν γίνεται για να πάει στις
καλένδες, αλλά για να τεθεί και να συζητηθεί στην επιτροπή φαρµάκου και να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες-διαβουλεύσεις,
έτσι ώστε να καταλήξουµε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σηµειώσετε στον τίτλο του νοµοσχεδίου «και λοιπές διατάξεις», επειδή όλα ενσωµατώνονται
µαζί µε τις τροπολογίες σε ένα νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε.
Να διορθωθεί και να συµπληρωθεί η φράση «και λοιπές διατάξεις».
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 439 και ειδικό 46.
Προτείνω να µιλήσουν οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Συµφωνεί το Σώµα µε αυτήν την πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως µε την παραπάνω πρόταση.
Θα ξεκινήσουµε µε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ την κ. Τσιαούση
Ελένη.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία, αγαπητοί συνάδελφοι, διευ-
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ρύνονται οι κατηγορίες φαρµάκων για τα οποία οι ασφαλισµένοι
δεν καταβάλλουν κανένα ποσοστό συµµετοχής και πρόκειται για
φάρµακα για τις χρόνιες παθήσεις που ρητά αναφέρονται στις
σχετικές ΚΥΑ.
Είναι µία ρύθµιση που ανακουφίζει οικονοµικά τους ασθενείς
που υπόκεινται σε µακροχρόνια θεραπευτική διαδικασία. Ρυθµίζονται διοικητικά θέµατα του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται οι πόροι του λογαριασµού παροχών σε χρήµα που τηρείται στον ΟΓΑ, ρυθµίζονται ζητήµατα προσωπικού του ΟΓΑ, του Ταµείου ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ, του τοµέα ασφάλισης της ΔΕΗ. Ορίζεται ότι το ΣΕΠΕ
έχει την πλήρη αρµοδιότητα για τις καταγγελίες που υποβάλλονται στο Ι.Κ.Α. και αποσαφηνίζεται ότι η χορήγηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών µε δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά µόνο
τους γιατρούς που θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ. Η σύνταξη από
µεταβίβαση παιδιών, εγγονών, προγόνων που συµπληρώνουν το
δέκατο όγδοο έτος, πριν τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους, συνεχίζει να καταβάλλεται, εάν µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος εισαχθούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Ορίζεται ότι από
1-7-2011 το υφιστάµενο ανώτατο όριο σύνταξης, τετραπλάσιο
µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχει εφαρµογή για όλους
τους συνταξιούχους. Ρυθµίζεται µία οφειλή του ΟΑΕΕ προς τα
ΕΛΤΑ. Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες προς τον ΟΑΕΕ και
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν χάσει το δικαίωµα συνέχισης της ρύθµισης
ή δεν είχαν κάνει καθόλου αίτηση, να υπαχθούν στο άρθρο 48
του ν. 3943/2011 και οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν
µέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Παρέχεται δε και έκπτωση 20% επί
των πρόσθετων οφειλών.
Μετατίθεται για την 1-7-2012 η ανάθεση αρµοδιοτήτων του
ΟΑΕΔ προς την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενώ όσες σχετικές
αποφάσεις έχουν εκδοθεί από 1-1-2011 και µέχρι τότε, θα είναι
ισχυρές. Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων
στους ΟΤΑ από την ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης, µέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, λόγω των
γνωστών καθυστερήσεων στο Γενικό Λογιστήριο. Καταργούνται
οι υπηρεσίες εργατικού συµβούλου Βόννης, Μονάχου, Φραγκφούρτης, Στουτγάρδης, Αµβούργου και Ντίσελντορφ. Ρυθµίζονται διοικητικά θέµατα του Υπουργείου Εργασίας που έχουν
να κάνουν µε το προσωπικό και µε τις θέσεις προϊσταµένου και
ιδρύεται ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ο Οργανισµός
Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και στην επί των άρθρων συζήτηση σήµερα
το πρωί, η συγκεκριµένη τροπολογία δεν συµφωνούµε να προχωρήσει µε αυτόν τον τρόπο.
Θεωρούµε ότι αποτελεί µια κοινοβουλευτική αταξία να έρχεται
ένα θέµα µε τόσο µεγάλο περιεχόµενο, ένα θέµα τροπολογίας
που αφορά ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, που αφορά, αν θέλετε,
ένα µεγάλο µέρος της πρωτοβάθµιας υγείας, θέµα το οποίο επί
δεκαετίες συζητείται και πάντοτε εντοπίζονται προβλήµατα, ένα
θέµα που αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, περιλαµβάνει φωτογραφικές διατάξεις για προσλήψεις συγκεκριµένων εργαζοµένων,
αφορά συνταγογραφήσεις ΕΟΠΥΥ, αφορά ζητήµατα του ΟΓΑ,
συµβιβασµό θεµάτων και οικονοµικών ζητηµάτων µεταξύ ΕΛΤΑ
και ΟΑΕΕ, θέµατα οφειλετών ΙΚΑ, θέµατα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Κατά συνέπεια εµείς δεν θα συµφωνήσουµε στη συζήτηση
αυτή. Θεωρούµε ότι είναι ένα θέµα που µπορεί να αποτελέσει
αντικείµενο συζήτησης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
θέµα το οποίο και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας σήµερα το πρωί,
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συµφώνησε. Εποµένως
δεν συµφωνούµε στο να συζητηθεί επί της ουσίας και γι’ αυτό
καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης
Πρωτούλης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κάνατε και µία πονηριά. Προσθέσατε µια παράγραφο στην τροπολογία, τροπολογία
στην τροπολογία, που δίνει δικαίωµα, ιδιαίτερα τους εργάτες της
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ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και στα γύρω ναυπηγεία που παραµένουν άνεργοι για πάρα πολύ καιρό, να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και παροχές υγείας σε είδος χωρίς ένσηµα.
Αυτή είναι µια θετική διάταξη, όµως, δεν µπορεί αν κρύψει το
έγκληµα που γίνεται σε όλη την υπόλοιπη τροπολογία και µας
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
δύο µέρες τώρα εδώ, καταγγέλλει ένα προµελετηµένο έγκληµα
για το οποίο δεν αναφέρεται κανένας από το ΠΑΣΟΚ, δεν αναφέρεται ο Υπουργός, δεν αναφέρεται ο Υφυπουργός που τοποθετείται, δεν αναφέρεται η Νέα Δηµοκρατία και καταγγέλλουµε
επισήµως ότι έχει δοθεί εντολή για την εφαρµογή της Συµφωνίας
της 21ης Ιουλίου.
Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν στην κατοχή τους οµόλογα
ύψους 25.000.000.000 ευρώ και πρακτικά σηµαίνει ότι από αυτήν
τη διαδικασία, µε τις ανταλλαγές που προβλέπετε στην παράγραφο 20 της τροπολογίας, θα υπάρχουν ανυπολόγιστες συνέπειες στα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων µε απώλειες ύψους 5.000.000.000 ευρώ. Καθίσταται η κατάσταση απειλητική για τα ασφαλιστικά ταµεία, απειλητική για τις εναποµείνασες πενιχρές συντάξεις και τις άλλες παροχές.
Η τροπολογία είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποσυρθεί.
Εµείς την καταψηφίζουµε και σας καλούµε να την αποσύρετε.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Πρωτούλη.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, θεωρούµε πάρα πολύ θετικό ότι
αποσύρατε τη συγκεκριµένη διάταξη όσον αφορά τη δραστική
ουσία και τη συνταγογράφησή της και βεβαίως, αυτή θα τη συζητήσουµε, όπως αποφασίστηκε, σύντοµα στην αρµόδια Επιτροπή για το φάρµακο και στην ανάλογη κοινοβουλευτική
επιτροπή.
Αναφέρθηκα και σίγουρα δεν έγινα κατανοητή από τον κύριο
Υπουργό, στο ότι η τροπολογία αυτή που αναφέρεται γενικότερα
στο φάρµακο, κατά την άποψή µας, είναι πάρα πολύ πρόχειρη.
Στη συνέχεια αναφέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι µε τις διατάξεις
καθορίστηκε η συµµετοχή στις δαπάνες της εξωνοσοκοµειακής
φαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων των ασφαλιστικών οργανισµών σε ποσοστό 25% επί της αξίας των φαρµάκων.
Από τη συµµετοχή αυτή εξαιρούνται τα φάρµακα για τη µητρότητα. Αυτό ρώτησα, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι αυτά τα φάρµακα
για τη µητρότητα; Είµαι γιατρός και δεν µπορώ αυτήν τη στιγµή
να κατονοµάσω πέντε φάρµακα που να αναφέρονται στη µητρότητα. Είναι για την εξωσωµατική εγκυµοσύνη; Είναι οι ορµόνες
που πρέπει να παίρνει µία µητέρα όταν είναι έγκυος ή για να µείνει έγκυος; Τα αναφέρω αυτά για να σας πω πόσο πρόχειρα είναι
γραµµένα όλα αυτά.
Τα φάρµακα για τα εργατικά ατυχήµατα. Ποια είναι αυτά τα
φάρµακα, κύριε Υπουργέ; Πρέπει να τα κατονοµάσουµε. Δηλαδή
τα εργατικά ατυχήµατα έχουν ιδιαίτερα φάρµακα; Αν κάποιος
πάθει µία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αν είναι ένας ασθενής που
έχει πρόβληµα στον εγκέφαλο, θα έχει µία άλλη αντιµετώπιση;
Αν έχει πρόβληµα µε τα σπλάγχνα του, θα έχει µία άλλη αντιµετώπιση; Αν σπάσει τα πόδια του θα έχει άλλη αντιµετώπιση; Εποµένως ποια είναι τα φάρµακα για τα εργατικά ατυχήµατα, όπως
και για τις επιπλοκές της µεσογειακής αναιµίας; Είναι πάρα πολύ
πρόχειρα γραµµένα όλα αυτά αναφορικά µε τα φάρµακα και
κάνω την κριτική µου µόνο από την πλευρά του γιατρού που βλέπει ένα νοµοθέτηµα και διερωτάται ποιοι το έχουν γράψει αυτό,
γιατί υπήρξε τέτοια βιασύνη και τόση προχειρότητα.
Υπάρχουν και άλλα θέµατα στο συγκεκριµένο νόµο. Παραδείγµατος χάριν, φέρνετε έναν καινούργιο νοµικό σύµβουλο µε µία
επιβάρυνση του δηµοσίου 33.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, διευρύνετε
συµβούλους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή µε επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισµό 110.000 ευρώ το χρόνο.
Είναι, δηλαδή, πάρα πολλά τα θέµατα µε τα οποία εµείς διαφωνούµε. Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία και ειλικρινά την περιµένουµε διορθωµένη και συµπλη-
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ρωµένη, γιατί είναι γραµµένη πάρα πολύ πρόχειρα τουλάχιστον
όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο των φαρµάκων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης, ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το πρωί που κουβεντιάζαµε για το θέµα της δηµοκρατίας, νοµίζω ότι θα έπρεπε να
συζητήσουµε και αυτό. Έχουµε την προσθήκη δύο λέξεων «και
λοιπές διατάξεις» σε ένα νοµοσχέδιο και µάλιστα την προσθήκη
την κάνουµε τώρα, δηλαδή την ώρα που τελειώνει. Βάλτε «και
λοιπές διατάξεις» να χωρέσουν τα υπόλοιπα. Φτιάχνουµε τον
τίτλο για να χώσουµε και την ουσία.
Υπάρχει θέµα και µάλιστα σοβαρό. Και αυτό γίνεται διαρκώς.
Γιατί αν γινόταν µια φορά, εγώ θα µπορούσα να έχω αµφιβολία,
να µην είµαι σίγουρος και να πω ότι εν πάση περιπτώσει γίνονται
και αυτά. Όµως, αυτό γίνεται κάθε φορά σε κάθε νοµοσχέδιο.
Βλέπω ότι κάνει ο κύριος Υπουργός έναν απολογισµό. Λέει ότι
τώρα γίνεται η απογραφή των συνταξιούχων και δεν αυτοκτόνησε κανένας και κανένας δεν ζήτησε λογαριασµό. Αλήθεια τώρα
γίνεται; Και αν γίνεται τώρα, κρατάµε το θετικό που γίνεται τώρα
και δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό όλα αυτά τα χρόνια; Κανείς δεν
πληρώνει πάλι το λογαριασµό;
Και µια παρατήρηση. Τα 250 εκατοµµύρια που θα δώσουν οι
φαρµακοβιοµήχανοι, φανταστείτε ότι είναι µία επιστροφή χρηµάτων που δεν είναι δικά τους και δεν τα έβγαλαν από την τσέπη
τους. Για να τα επιστρέφουν, παραδέχονται ότι πολύ περισσότερα έχουν πάρει. Αυτό, λοιπόν, που είναι το κοµµάτι που αποσύρθηκε –και καλώς- από την τροπολογία θα ήθελα να σας πω
ότι είναι µία έµµεση οµολογία. Σ’ αυτό τι κάνετε; Θα συνεχιστεί
αυτή η λογική να τους ζητάµε να µας δίνουν τα δικά µας και να
τους χρωστάµε και χάρη;
Θα ήθελα να πω ότι, όπως παραµένει τώρα η τροπολογία µιλάει για πλείστα όσα, δηλαδή για ασφαλιστικά ταµεία, για
ΕΟΠΥΥ, για ΕΛΤΑ και ΟΑΕΕ, για ΣΕΠΕ.
Εγώ θα έλεγα: Γιατί δεν µπαίνει στην Επιτροπή των Κοινωνικών
Υποθέσεων; Γιατί δεν ξεκινάµε να πούµε ότι εδώ υπάρχει ένα
θέµα δηµοκρατίας, ένα θέµα διαδικαστικό, αλλά σοβαρό, ότι δηλαδή δεν µπορούµε να έχουµε µια επιτροπή και να την υποβαθµίζουµε, όταν την εξαιρούµε από τις διαδικασίες, την ουσία όµως
εν τέλει;
Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι, ότι και την Επιτροπή Φαρµάκου –σας το είπα και πριν- που φτιάξατε, γιατί την
φτιάξατε δηλαδή, αν όλα λύνονται απ’ έξω και αυτή µετά έρχεται
να πει -αν µπορεί και να πει- ή να αποτιµήσει την κατάσταση; Το
ζητούν και οι δικοί σας Βουλευτές αυτό. Το ζήτησαν αυτό το
πράγµα και το πρωί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Μάλιστα, ο κ. Λοβέρδος είπε ναι και µάλιστα έψαχναν τη µέρα.
Ήµουν µπροστά και δεν ήµουν µόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι
µάρτυρες συνάδελφοι Βουλευτές που έλεγαν: «Δεν µπορεί την
Τρίτη ο κ. Λοβέρδος, άρα να µη γίνει την Τρίτη» και την άλλη
στιγµή βλέπουµε ότι ερχόµαστε εδώ και το ξανασυζητάµε και
βγάζουµε ένα κοµµάτι µόνο έξω και δεν βγάζουµε όλη την τροπολογία. Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι αυτό που κάνατε τώρα
να βάλετε τον τίτλο την τελευταία στιγµή, ήταν χειρότερο. Ας το
αφήνατε έτσι.
Εµείς, λοιπόν, λέµε να αποσυρθεί, λέµε όχι στην τροπολογία και ουσία και τύποις- συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µία τροπολογία µε τόσα πολυσχιδή και διαφορετικά θέµατα, µεγαλύτερο των οποίων βεβαίως είναι ο ΕΟΠΥΥ, κινδυνεύει κατ’ αρχάς
να αδικήσει και µερικά θετικά που µπορεί να υπάρχουν µέσα και
αναγκαία, έτσι όπως έρχεται, χωρίς συζήτηση διεξοδική.
Δεύτερον, ο ΕΟΠΥΥ είναι κάτι το οποίο επί χρόνια ολόκληρα,
έχει απασχολήσει αυτήν την Αίθουσα και την πολιτική σκηνή. Το
ξεκινάτε. Η εφαρµογή του θα κρίνει, πρώτον, αν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας θα απαλυνθεί λίγο το βάρος της πρωτοβάθµιας περίθαλψης, αν θα µειωθεί η φαρµακευτική δαπάνη, αν θα
εξυπηρετηθεί στην ουσία της η πρωτοβάθµια περίθαλψη για
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τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι ο σχηµατισµός ο εσωτερικός
είναι πολύ σηµαντικός για την απόδοση. Δεν ξέρει η Αίθουσα αν
θα εφαρµοστεί αυτό σε όλη την Ελλάδα ή αν θα γίνει πιλοτικό
για ένα ή δυο νοµούς, όταν πρωτοψηφίστηκε ο ΕΟΠΥΥ στην Αίθουσα µε τις αντιρρήσεις που υπήρχαν. Και δεν ξέρουµε αυτήν
τη στιγµή αν αυτό το οποίο µας φέρνετε στην τροπολογία φτάνει,
αν θα αφορά όλη την Ελλάδα, αν θα πάτε πιλοτικά, αν έχετε τα
χρήµατα. Τι θέλω να πω; Ακόµα και αν έχουµε διαφορετικές απόψεις, το να γίνει µια συζήτηση ουσιαστική για τόσο σοβαρά ζητήµατα, νοµίζω, ότι όλοι θα γίνουµε πιο πλούσιοι σε σκέψη και
σε αντίληψη για τα γεγονότα και εσείς και εµείς.
Άρα νοµίζω ότι αδικούµε το στόχο και το σκοπό και ότι η βιασύνη καµµία φορά γίνεται τροχοπέδη στην αποτελεσµατικότητα
και στο αποτέλεσµα από το οποίο κρινόµαστε όλοι. Γι’ αυτόν το
λόγο ζητήσαµε την απόσυρση της τροπολογίας. Δεν ήταν µόνο
η ιστορία µε τη συνταγογραφία της δραστικής ουσίας που θα
κινδύνευε να τινάξει στον αέρα, κατά την άποψή µας, το όλο
θέµα, αλλά δεν θέλω να µπω στην ουσία, είναι και ο τρόπος µε
τον οποίο έρχεται µια τροπολογία. Γι’ αυτό το λόγο δεν την ψηφίζουµε, διότι δεν µπορούµε να µπούµε στην ουσία. Δεκάδες θέµατα διαφορετικά, πολλά από αυτά σωστά, άλλα λάθος. Δεν
νοµίζω ότι και ο Κανονισµός της Βουλής µας βοηθάει για να συζητήσουµε για όλες αυτές τις µικρές, µεγάλες, τεράστιες κοινωνικές οµάδες ή και το σύνολο της δράσης του ΕΟΠΥΥ. Γι’ αυτό
δεν την ψηφίζουµε. Εκτιµούµε ότι καλό είναι να µην ξαναγίνει.
Αδικεί ίσως και εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν θα µιλήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παράξενο θα ήταν να
µη µιλάγατε. Αυτό λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ έχουµε ρυθµίσεις επί ρυθµίσεων, «πλίνθοι και κέραµοι
ατάκτως ερριµµένα», σε διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ούτε ενότητα ούτε συνάφεια, πολυπληθείς και οι οποίες καθεµία από
αυτές κρύβει και τη δική της ιστορία, που θέλει περαιτέρω διερεύνηση. Είναι αδύνατον κανείς να παρακολουθήσει όλο αυτό
το κατασκεύασµα και γι’ αυτό ζητήσαµε την απόσυρσή της.
Εσείς αποσύρατε, όπως αποσύρατε, µε διάφορες διαπραγµατεύσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι περίεργες και ακατανόητες,
µία διάταξη έναντι του rebate, που δεν ξέρω πώς συµφωνήθηκε
και από ποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Σας είχαµε καλέσει να έρθετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας ακούω. Μπορείτε να µιλήσετε στο µικρόφωνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Αν µου επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος, να
σας υπενθυµίσω, κύριε Λαφαζάνη, ότι σας είχαµε καλέσει χθες
στη συγκεκριµένη συνάντηση, για να έχετε ενηµέρωση. Δεν έγιναν αδιαφανείς διαπραγµατεύσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν µία κυβέρνηση αναλαµβάνει µία νοµοθετική πρωτοβουλία κι αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία την εισάγει µ’ αυτόν τον τρόπο και αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις, εν είδει απειλής, της ρύθµισης που κατέθεσε, µε
τους φαρµακοβιοµηχάνους για 250 εκατοµµύρια, καταλαβαίνετε
σε τι κατάντηµα έχει περιέλθει ο τόπος πλέον. Γιατί περί καταντήµατος πρόκειται. Δεν νοµοθετούν έτσι, δεν διαπραγµατεύονται έτσι και δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί και η «αµαρτωλή» αυτή
υπόθεση που λέγεται «φάρµακο», µε την έννοια των φαρµακοβιοµηχανιών και του κυκλώµατος, µ’ αυτόν τον τρόπο µε τον
οποίο επιχειρείτε να την αντιµετωπίσετε. Έτσι γυρίζετε γύρω
γύρω από την ουσία της υπόθεσης, αλλά δεν βάζετε το δάχτυλο
«επί τον τύπον των ήλων».
Όπως είπα προηγουµένως στην οµιλία µου, δύο είναι τα θέµατα στα οποία χρειάζεται δραστικότατη παρέµβαση και σύγκρουση της πολιτείας, προκειµένου να ανοίξει κάποιο θετικό
δρόµο. Το ένα απ’ αυτά τα θέµατα είναι η τιµολόγηση και το δεύτερο η συνταγογράφηση. Και στα δύο υπάρχουν δυνατότητες
δραστικής επίλυσης του θέµατος, διότι το θέµα δεν είναι µόνον
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τα ασφαλιστικά ταµεία, µε τα φάρµακα, είναι όλος ο ελληνικός
λαός, όλοι οι πολίτες. Είναι η οικονοµία, είναι η προοπτική, η
υγεία του ελληνικού λαού. Αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν,
αλλά καµµία κυβέρνηση δεν ήθελε να τα αντιµετωπίσει. Φοβάµαι
ότι ούτε κι εσείς θέλετε να τα αντιµετωπίσετε κι ό,τι κάνετε το
κάνετε κι εσείς υπό την πίεση όχι των αναγκών της κοινωνίας
αλλά των αναγκών του µνηµονίου και των πιέσεων που έχετε από
την τρόικα. Δεν αντιµετωπίζονται όµως έτσι αυτά τα θέµατα.
Να πω και δυο λόγια µονάχα για τη ρύθµιση την οποία έχετε
φέρει, µε την οποία κρίνετε το ποια είναι δίκαιη και ποια µη δίκαιη
διαχείριση. Δηλαδή µπορεί η Τράπεζα της Ελλάδας να κάνει πράξεις µε τα οµόλογα των ασφαλιστικών ταµείων κι εσείς τη χαρακτηρίζετε, µε νοµοθετική ρύθµιση, εκ των προτέρων, ότι είναι
δίκαιη και νόµιµη. «Πλυντήριο» είναι η Βουλή; Οι διοικήσεις των
ασφαλιστικών ταµείων παίρνουν αποφάσεις για ανταλλαγές και
εκποιήσεις οµολόγων τους και είναι δίκαιη, σωστή η διαχείριση!
Αυτό δεν το κρίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Δεν µπορείτε να το
κρίνετε εσείς. Και αν αρχίσουν να εισάγονται τέτοιου είδους ρυθµίσεις στη Βουλή, καταλαβαίνετε πού θα οδηγηθούµε.
Εισάγετε µάλιστα αυτήν τη ρύθµιση, όταν όλοι ξέρουµε ότι τα
ασφαλιστικά ταµεία λόγω της ανταλλαγής των οµολόγων έχουν
µεγάλες απώλειες οι οποίες, όπως λένε οι επίσηµες εκτιµήσεις,
ανέρχονται περίπου στο 20%. Και δεν το λέµε εµείς αυτό. Το λένε
οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, της έκτακτης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγορεύουν τη ζηµία που θα υποστούν οι
ιδιώτες σε 21%. Τα ασφαλιστικά ταµεία δεν θα υποστούν αυτή
τη ζηµία τη γενική των ιδιωτών; Εποµένως, µε ποιο δικαίωµα έρχεστε και ζηµιώνετε τα ταµεία και φέρνετε µάλιστα ρυθµίσεις οι
οποίες λένε ότι αυτοί που τα ζηµιώνουν µε τις αποφάσεις τους,
κάνουν δίκαιη διαχείριση και δίκαιες πράξεις; Αυτό που κάνετε
είναι σκάνδαλο, που δεν σώζει όµως ούτε και το νοµοθέτη που
θα το κάνει αλλά ούτε και τις διοικήσεις και την Τράπεζα της Ελλάδας που θα κάνει αυτές τις διαχειριστικές πράξεις προς ζηµία
των ασφαλισµένων, διότι τα λεφτά αυτά µε τα οποία παίζετε
αυτήν τη στιγµή είναι λεφτά των ασφαλισµένων. Είναι για τις συντάξεις τους. Δεν µπορείτε αυτήν τη στιγµή να ζηµιώνετε τους
ασφαλισµένους και τις συντάξεις τους µε τέτοιου είδους ρυθµίσεις και πολύ περισσότερο µε αποφάσεις που έχετε λάβει και τις
οποίες αυτές οι ρυθµίσεις έρχονται να δικαιολογήσουν.
Θα ήθελα επίσης και µια διευκρίνιση, για την άλλη διάταξη την
οποία φέρνετε εδώ, που αφορά στον ΟΑΕΕ και τα ΕΛΤΑ. Βλέπω
εδώ στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου ότι νοµιµοποιείται δαπάνη ύψους δυόµισι εκατοµµυρίων ευρώ µε τη νοµιµοποίηση της
από 16-4-2010 σύµβασης παροχής υπηρεσιών µεταξύ του ΟΑΕΕ
και των ΕΛΤΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί το κάνετε αυτό; Αν υπάρχουν νόµιµες αποφάσεις, νόµιµες διαδικασίες, νόµιµα κινήθηκε η διοίκηση του ΟΑΕΕ και των
ΕΛΤΑ, γιατί ερχόσαστε εδώ να τη νοµιµοποιήσετε µε αυτήν τη
ρύθµιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε αυτό το θέµα θέλουµε µια
εξήγηση.
Βεβαίως είναι θετική η ρύθµιση που φέρατε την τελευταία
στιγµή, που αφορά τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, το τροχαίο
υλικό, αλλά λέτε και τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Εκεί δεν κατάλαβα, ποιους εννοείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Αυτούς που δεν έχουν εργαστεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και
Σκαραµαγκά εργάζονται µε σχέση αορίστου χρόνου. Εννοείτε
τους εργαζόµενους στους υπεργολάβους; Γιατί τα ναυπηγεία –
επισήµως, ως εργοδότης- δεν απασχολούν συµβασιούχους.
Έχουν όµως, υπεργολαβίες. Τους υπεργολάβους εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο κάθε συνάδελφος, που θα διαβάσει τις ρυθµίσεις
που γίνονται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, θα διαπιστώσει ότι
σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό, οι τροπολογίες αυτές αφορούν θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, ή και καλύτερης αποτελεσµατικότητας ορισµένων υπηρεσιών και άρα, δεν νοµίζω ότι µε το να
έρθουν για ψήφιση ορισµένα πράγµατα τα οποία είναι εντελώς
τυπικά, αλλά ουσιαστικά σε ό,τι αφορά το αποτέλεσµά τους, ότι
υποβαθµίζεται η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το γεγονός ότι περιλαµβάνονται σε µια ρύθµιση κάποιες συγκεκριµένες παθήσεις για τις οποίες έχουµε µηδενική συµµετοχή
–δηλαδή, διευρύνεται ουσιαστικά ο κατάλογος- ή ότι δίνουµε τη
δυνατότητα στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, να αποσπάσει κάποια
άτοµα στο γραφείο του για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών
αναγκών, ή να δώσουµε τη δυνατότητα της πληρωµής του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ µέχρι το τέλος του χρόνου από τα ταµεία
τους προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα µε τους παρέδρους ή να παραµείνουν στη θέση τους ως προϊστάµενοι, αυτοί
που είναι σήµερα στα ταµεία και θα µεταφερθούν στον ΕΟΠΥΥ,
φαντάζοµαι ότι δεν είναι ζητήµατα, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη συζήτηση και νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι.
Θα περίµενα πάντως ακούγοντάς σας, κύριε Λαφαζάνη, να
διατυπώσετε ένα θετικό σχόλιο για αυτήν την συµφωνία που προέκυψε από τη σκληρή διαπραγµάτευση µε τη φαρµακοβιοµηχανία και τους εκπροσώπους και για το αποτέλεσµα που είχε. Τα
263.000.000 ευρώ είναι ένα σηµαντικό ποσό, που βεβαίως
έπρεπε να καταβληθεί στα ταµεία, αλλά µέχρι τώρα δεν είχε
γίνει.
Βεβαίως είπα και στην πρωτοµιλία µου ότι και άλλα µέτρα θα
υπάρξουν στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να πληρώσουν αυτοί
που πραγµατικά πρέπει να πληρώσουν, για την περιστολή της
δαπάνης στο χώρο του φαρµάκου και σε άλλες δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης.
Ωστόσο και γι’ αυτό θεωρείτε ότι κάναµε λάθος ή κάναµε µια
διαπραγµάτευση. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι κριτική µπορεί να
ασκηθεί σε µια τέτοια διαδικασία που είχε αυτό το θετικό αποτέλεσµα.
Τώρα να αναφερθώ σε δύο-τρία άλλα ζητήµατα, που νοµίζω
ότι αξίζει να τα πούµε.
Υπάρχουν κάποιες ρυθµίσεις που αφορούν ειδικές κατηγορίες. Αναφερθήκατε ήδη σε µία. Δεν νοµίζω να έχετε διαφωνία
ακόµα και σε υπεργολάβο να δουλεύει κάποιος, εάν έχει δουλέψει ελάχιστες ηµέρες να τον καλύψουµε ασφαλιστικά.
Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβληµα. Κάθε χρόνο όταν τελειώνει
τις σπουδές του ένα παιδί, διακόπτεται η σύνταξή του και επανέρχεται πάλι µετά από την είσοδό του στο πανεπιστήµιο. Διορθώνουµε κάποια τέτοια πράγµατα, που µπορεί να φαίνονται ότι
είναι µικρής κλίµακας, ωστόσο είναι σηµαντικής αξίας για το κοινωνικό σύνολο, για πολλούς συµπολίτες µας.
Είπατε για το θέµα της κάλυψης της δαπάνης του ΟΑΕΕ προς
το ΕΛΤΑ. Είναι πολλές φορές –και το ξέρετε- ανάγκη να κάνουµε
αυτές τις ρυθµίσεις. Υπάρχουν επεκτάσεις των συµβάσεων, γιατί
δεν έχουν γίνει οι διαγωνισµοί που στην Ελλάδα καθυστερούν
ένα και δύο χρόνια. Εκ των πραγµάτων υποχρεωνόµαστε κάποιες
φορές να καλύψουµε εκ των υστέρων δαπάνες που είναι απόλυτα νόµιµες αλλά υπάρχουν προβλήµατα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έγινε µεγάλη αναφορά στο θέµα των οµολόγων των ασφαλιστικών ταµείων. Πρέπει να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα.
Πρώτα βέβαια τη σηµασία που έχει αυτή η διαδικασία και η συµµετοχή όχι µόνο των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και των ιδιωτών από την Ελλάδα στην ανταλλαγή των οµολόγων, προκειµένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της συµφωνίας της 21ης Ιουλίου µε την οποία µπορεί να διαφωνεί ο οποιοσδήποτε, αλλά
έχουµε την υποχρέωση να προτάξουµε το συµφέρον της χώρας
και αυτό κάνουµε.
Δεύτερον, τα ασφαλιστικά ταµεία δεν χάνουν απολύτως τίποτα, γιατί τα ασφαλιστικά ταµεία πωλούν και αγοράζουν στο
άρτιο. Αυτό που είπατε για 20% και 21% µείωση της αξίας των
οµολόγων, δεν ισχύει για τα ασφαλιστικά ταµεία. Τα ασφαλιστικά
ταµεία εξαιρούνται ρητά και δεν έχουν καµµία απώλεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τρίτον, αν διαβάσετε τη γνωµοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδας, που είναι ο πιο επίσηµος φορέας, θα δείτε ότι προτείνει
αυτήν τη διαδικασία, γιατί εξασφαλίζει τα οµόλογα, δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια και άρα µεγαλύτερες αποδόσεις.
Θα σας θυµίσω πολύ σύντοµα τι συνέβαινε για πολλά χρόνια
µε τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Οποιαδήποτε στιγµή
ήθελε το ταµείο µπορούσε να ρευστοποιήσει το οµόλογο σταθερού επιτοκίου και να πάρει τα χρήµατά του στην ονοµαστική αξία
του οµολόγου.
Τα τελευταία χρόνια δεν συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα. Γιατί;
Ξέρετε πολύ καλά ότι αν σήµερα πάει ένα ταµείο και ρευστοποιήσει ένα οµόλογο, θα πάρει το 55% περίπου της αξίας του. Με
αυτήν τη διαδικασία ακόµα και στην περίπτωση που κάποιο ταµείο θα χρειαστεί να κάνει ρευστοποίηση, θα πάρει πολύ περισσότερα χρήµατα ή θα πάρει repos πολύ περισσότερα χρήµατα
απ’ αυτά που θα πάρει σήµερα. Είναι δοκιµασµένο το µοντέλο
γιατί το ΙΚΑ έχει αξιοποιήσει τα οµόλογά του για να εξασφαλίσει
ρευστότητα και παίρνει το 55% µε 60%. Με αυτήν τη διαδικασία
παίρνει περισσότερα χρήµατα γιατί είναι πιο ασφαλές το προϊόν,
το οµόλογο.
Άρα οι επιφυλάξεις που έχετε ή, εν πάση περιπτώσει η κριτική
που ασκείτε γι’ αυτήν την τροπολογία, δεν έχει καµµία απολύτως
βάση. Εκείνο που δίνουµε αυτήν τη στιγµή µε αυτήν την τροπολογία, είναι η δυνατότητα στα ταµεία να κάνουν ανταλλαγή. Είναι
κάτι που ζήτησαν τα ίδια τα ταµεία. Και µόνο γι’ αυτό λέµε ότι η
ανταλλαγή είναι µία νόµιµη πράξη, για να καλύψουµε τα ταµεία,
για να µην έχουν οποιαδήποτε επιφύλαξη οι διοικήσεις τους ότι
είναι παράνοµη αυτή η πράξη που κάνουν. Κατά τα λοιπά δεν
αποποινικοποιούµε την οποιαδήποτε πράξη κάνουν τα διοικητικά
συµβούλια των ταµείων.
Άρα το συµπέρασµα είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο, µε την
ανταλλαγή των οµολόγων –που βεβαίως είναι σε προαιρετική
βάση- εκείνο που διασφαλίζεται είναι η περιουσία των ταµείων,
γιατί ένα οµόλογο το οποίο έχει την ασφάλεια του ευρωπαϊκού
συστήµατος στήριξης είναι πολύ πιο µεγάλης αξίας από τα οµόλογα σταθερού επιτοκίου µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, που έχουν σήµερα τα ταµεία.
Εποµένως µε αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουµε την περιουσία
των ταµείων και σε καµµία περίπτωση δεν ισχύει εδώ αυτό που
έγινε στο παρελθόν µε διάφορες ενέργειες σε βάρος των ταµείων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο, για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατ’ αρχάς, άκουσα µε προσοχή
τον κύριο Υπουργό. Δεν θα αναφερθώ όµως, σε πολλά πράγµατα.
Είπατε για τη σύµβαση ΟΑΕΕ και ΕΛΤΑ. Αυτή η σύµβαση υποτίθεται ότι επεκτάθηκε χωρίς νόµιµες διαδικασίες και δεν µπορεί
να την νοµιµοποιήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αυτό κατάλαβα. Εποµένως, δεν είναι νόµιµη η επέκταση και
έρχεστε εδώ να την νοµιµοποιήσετε εσείς µε νοµοθετική ρύθµιση, κάτι το οποίο ρητά αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αυτά τα πράγµατα είναι απαράδεκτα. Έχει γίνει πολλάκις, βεβαίως, στο παρελθόν να φέρνετε σκούπες για επέκταση συµβάσεων, οι οποίες είναι παράνοµες, χωρίς έγκριση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και να έρχονται εδώ ύστερα ως πλυντήριο να τις νοµιµοποιήσει η Βουλή. Αυτό κάνετε τώρα. Σας λέω ότι είναι απαράδεκτη η διαδικασία.
Δεύτερον: Προτού µπω στην ουσία αυτών που είπατε, µε µία
παρατήρηση θα σας πω το εξής. Αυτό που κάνετε για την Τράπεζα της Ελλάδας, δεν αφορά την ανταλλαγή ή αντικατάσταση
οµολόγων. Είναι µια γενική διάταξη. Λέτε ότι η ρευστοποίηση µέρους του ενεργητικού και ιδίως, η πώληση κινητών αξιών του ελληνικού δηµοσίου που ανήκουν στα ασφαλιστικά ταµεία πριν από
την ηµεροµηνία λήξης τους, προκειµένου να αποδοθούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικά ταµεία χρηµατικά ποσά, δεν συνιστά κακή διαχείριση για την Τράπεζα της
Ελλάδας.
Εδώ δεν µιλάτε για µια συγκεκριµένη περίπτωση εφάπαξ. Εδώ
κάνετε µια ρύθµιση γενική, που εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της
Ελλάδας να κάνει αυτού του είδους τις πράξεις και τις οποίες εκ
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των προτέρων διά νόµου, διά ρύθµισης τις θεωρείτε -ακούστε
την έκφραση- ως ακολούθως: «Δεν συνιστά κακή διαχείριση».
Μα αυτό είναι το θέµα; Πρώτα από όλα και η έκφραση είναι
απαράδεκτη. Τι πάει να πει «δεν συνιστά κακή διαχείριση»; Το
θέµα είναι να γίνεται καλή διαχείριση, όχι να µη συνιστά κακή διαχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κατανοητό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι µια έκφραση «πλυντηρίου νοµιµότητας».
Όσον αφορά δε τα ασφαλιστικά ταµεία, αυτό που είπατε δεν
ευσταθεί. Στο άρτιον -και που µάλλον, από ό,τι φαίνεται, για τις
περισσότερες συµβάσεις- να έχει γίνει ανταλλαγή και η ανταλλαγή αυτή να έχει την εγκυρότητα του 3Α του EFSF, του µηχανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι τα ταµεία είναι ζηµιωµένα,
διότι αν είσαστε εσείς, o οποιοσδήποτε, όχι το ασφαλιστικό ταµείο, o ιδιώτης και έχετε ένα οµόλογο που λήγει αύριο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, τι τελειώνετε; Είπατε ένα λεπτό και έχετε φτάσει τα τρία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είµαι στα δυο λεπτά και πενήντα
έξι δευτερόλεπτα. Πρέπει να πούµε και µια φράση, όµως, για να
την καταλάβει και κάποιος άνθρωπος. Τι θέλω να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Με τέτοια εµπειρία
που έχετε, µε λίγες φράσεις θα το είχατε τελειώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα.
Αν έχει, λοιπόν, ένας ένα οµόλογο το οποίο λήγει αύριο και θα
έπρεπε να το ρευστοποιήσει να πάρει τα λεφτά του, εσείς το
πάτε µετά από τριάντα χρόνια. Αυτό το θεωρείτε επ’ ωφελεία του
ιδιώτη και πολύ περισσότερο, του ασφαλιστικού ταµείου; Και µη
µου πείτε ότι η δικαιολογία είναι ότι φέρατε τα πράγµατα εδώ
που τα φέρατε, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, εποµένως είναι το
µικρότερο κακό αυτό που µπορεί να γίνει; Διότι δεν φταίνε τα
ασφαλιστικά ταµεία για να ζηµιώνονται οι ασφαλισµένοι και οι
συντάξεις από τις κακές πρακτικές και τις άθλιες πολιτικές που
εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις.
Άρα το αναγκαίο κακό δεν θα το πληρώσουν οι ασφαλισµένοι.
Το πληρώνουν όµως, τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς, το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 537 και ειδικό αριθµό 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η υπ’ αριθµ.
537/44 τροπολογία έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 538 και ειδικό αριθµό 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η υπ’ αριθµ.
538/45 τροπολογία έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 539 και ειδικό αριθµό 46, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η υπ’ αριθµ.
539/46 τροπολογία έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατ’ αρχήν και κατ’
άρθρον.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.57’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 2011 και
ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
της υπ’ αριθµόν 63/31-8-2011 επερώτησης των Βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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