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Αθήνα, σήµερα στις 26 Ιουλίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε oλοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Επιστηµονικός Αθλητικός Σύνδεσµος
Προσαρµοσµένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant» ΝΙΚΗ εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της διοίκησης του ΟΑΚΑ που
αφορά στον προγραµµατισµό για τη διαχείριση των κολυµβητικών δεξαµενών στο κολυµβητήριο.
8) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Κυριακή Ρεντζή αιτείται τη χορήγηση
τριών επιπλέον ετών άδειας άνευ αποδοχών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 για την
ανατροφή των τεσσάρων ανήλικων τέκνων της.

1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την έκδοση απόφασης,
σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης των δανείων των οφειλετών
δικαιούχων του ΟΕΚ.

9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
άµεση µεταφορά πίστωσης για τη µισθοδοσία των υπό µετάταξη
υπαλλήλων.

2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την υπογραφή υπουργικής
απόφασης για την καταβολή του διατροφικού επιδόµατος νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων της Κρήτης, καθώς και των
οδοιπορικών για τη µεταφορά τους σε κέντρα αιµοκάθαρσης.

10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών Δήµων
Κρήτης αιτείται να ληφθούν υπ’ όψιν και να αξιοποιηθούν οι προτάσεις του στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελαιοκοµία.

3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται ενηµέρωσης για την αξιοποίηση του παραχωρηθέντος κτηρίου του για την στέγαση του τοπικού αστυνοµικού τµήµατος.

11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ ΗρακλείουΛασιθίου Α.Ε. και Χανίων-Ρεθύµνου ΑΕ εκφράζουν την αδυναµία
τους να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς για την ανάθεση της
µεταφοράς των µαθητών και τονίζουν ότι δεν θα αναλάβουν καµµία µεταφορά αν δεν αποπληρωθούν για το πραγµατοποιηθέν
έργο.

4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παγκρήτια ‘Ενωση Συνταξιούχων ΔΕΗ αιτείται την τροποποίηση διατάξεων των νόµων
3986/2011 και 4024/2011σχετικά µε την καταβολή του εφάπαξ
στους ασφαλισµένους της.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Σπαντιδάκης αιτείται να ενηµερωθεί για την πορεία υποβολής των δικαιολογητικών
του σχετικά µε την πρόσληψη από τη ΔΕΗ προσωπικού ΔΕ τεχνιτών εναέριων δικτύων.
6) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Ευαγγελία Γκιώνη αιτείται την επίλυση θέµατος περί αναβολής στρατεύσεως του υιού της.

12) Οι Βουλευτές, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καλύµνου «Ο Ερµής» επισηµαίνει
την ανάγκη άµεσου ορισµού υπολόγων προκειµένου να αποδοθούν τα χρήµατα για το πρόγραµµα δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
13) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στην
επιχειρούµενη προσπάθεια υποβάθµισης του Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου.
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14) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ελλείψεις
προσωπικού στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Λεχαινών
Ηλείας.
15) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον περιορισµό της χρηµατοδότησης των θεραπειών µε τη χρήση
ιαµατικών λουτρών από τα ασφαλιστικά ταµεία.
16) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Πρόεδρος του Τοπικού οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων Λεσινίου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει την
αδυναµία λειτουργίας αρδευτικών αντλιοστασίων του εν λόγω
Οργανισµού, εξαιτίας υπέρογκων αυξήσεων της ΔΕΗ και κατάργησης της έκπτωσης των γεωργικών µέτρων.
17) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος Θέρµου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση χρηµατοδότησης του έργου οδοποιίας «Ναύπακτος - Κάτω Μακρινού Πετροχώρι - Θέρµο».
18) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής, του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Παράρτηµα Δυτικής Μακεδονίας αιτείται την επαναφορά του προσωπικού δακοκτονίας στην Θάσο στα επίπεδα του 2010 για την
αποτελεσµατική καταπολέµηση του εντόµου.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Αλµπαντάκης αιτείται να ενηµερωθεί από τους αρµόδιους φορείς ώστε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού του σε κενή οργανική θέση
του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης.
20) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης σχετικά µε την
απόλυση εργαζοµένης µε προβλήµατα υγείας από την Εθνική
Λυρική Σκηνή.
21) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εποχικοί δασοπυροσβέστες από
το 2003 µε απολυτήριο δηµοτικού αιτούνται να ενταχθούν και
αυτοί στο πλαίσιο του νόµου ώστε να δικαιούνται σύναψης πενταετούς συµβάσεως, όπως και οι έχοντες απολυτήριο γυµνασίου.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Άνδρου αιτείται τη επίσπευση της διαδικασίας ίδρυσης
µονάδας τεχνητού νεφρού στην Άνδρο χωρίς καµµία οικονοµική
επιβάρυνση του δηµοσίου, λόγω κάλυψης των εξόδων από το
ίδρυµα Μωραίτη.
23) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι και Ενώσεις Τουριστικών και Ναυτικών Πρακτόρων Ηγουµενίτσας καθώς και Ξενοδόχων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους σχετικά µε την αύξηση των προβληµάτων ασφάλειας και
δηµόσιας υγείας λόγω της αθρόας προσέλευσης λαθροµεταναστών στην Ηγουµενίτσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

24) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανησυχίες των Ελλήνων καπνοπαραγωγών, στο πλαίσιο αναθεώρησης σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µην
εξαιρεθεί ο καπνός από το καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων.
25) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Μόκα αιτείται την αναγνώριση των ηµερών άδειας λόγω τοκετού και λοχείας και για τις µητέρες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι την
31-12-2010.
26) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Θειακός αιτείται την
προσαρµογή των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, λόγω επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων, στον
Οικισµό Περιγιαλίου της Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόµω της
Λευκάδος
27) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οιι κάτοικοι και οι δηµότες της Νήσου των
Αντικυθήρων αιτούνται την άµεση παρέµβαση της πολιτείας για
την τοποθέτηση ιατρού στο Περιφερειακό Νοσοκοµείο Αντικυθήρων και διαµαρτύρονται για την έλλειψη ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης.
28) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο Άγιος Μύρων» αιτείται την άµεση αποστολή ιατρού στο
Περιφερειακό Ιατρείο των Αντικυθήρων.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Κτηνοτρόφων Νοµού Ηρακλείου - ΣΕΚΝΗ αιτείται την εξαίρεση των
αγροζηµιών από τα ποινικά αδικήµατα.
30) 0 Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Κολαΐτης, Διευθυντής της Πανεπιστηµιακής Παιδοψυχατρικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για την καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων στο «Χριστοδουλάκειο» κτήριο και στο χώρο της παλιάς αιµοδοσίας του νοσοκοµείου.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία νοσηλεύτριες του Πολεµικού
Ναυτικού επισηµαίνουν τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί
από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης 1258/2011, αναφορικά µε τους χρόνους διοίκησης στο Σώµα της Νοσηλευτικής
των Ενόπλων Δυνάµεων, και προτείνουν λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
32) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την εξεύρεση λύσης για την καλύτερη λειτουργία του µέτρου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Αργυρίου του Δήµου Αργιθέας
Καρδίτσας.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μινώα Πεδιάδος
Νοµού Ηρακλείου επισηµαίνει τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στους καλλικρατικούς περιφερειακούς δήµους και αιτείται
την έναρξη διαλόγου για την αναβάθµιση και τον αναπροσδιορισµό του ρόλου της αυτοδιοίκησης των εν λόγω δήµων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 27 Ιουλίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 33/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε τις
περικοπές των προνοιακών-κοινωνικών επιδοµάτων.
2. Η µε αριθµό 45/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε τον έλεγχο
των καταθετών εξωτερικού.
3. Η µε αριθµό 30/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς-Νικολάου Κουίκ προς τον
Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο.
4. Η µε αριθµό 39/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας.
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5. Η µε αριθµό 35/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
δωρεάν ένταξη στους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς όλων των
παιδιών.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 37/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε
το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών γυναικών.
2. Η µε αριθµό 31/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας.
3. Η µε αριθµό 40/24-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση σταδίων των Αθηνών σε µουσουλµάνους για τη γιορτή του Ραµαζανιού.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 21/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη στάθµευσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα
Χανιά.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, πριν µπω στην ουσία της ανάπτυξης της
επίκαιρης ερώτησης, θα ήθελα να κάνω δύο επισηµάνσεις. Η µία
είναι ότι η κατάθεση αυτής της επίκαιρης ερώτησης δεν αποτελεί
εκπλήρωση ενός τυπικού καθήκοντος για την εκλογική µου περιφέρεια ούτε και θέλω να εισπράξω τα εύσηµα των συµπολιτών
µου αλλά από το διάλογο να προκύψει κάτι θετικό για την περιοχή µου.
Δεύτερον, θα αναγνωρίσω ότι ο παρών κύριος Υπουργός δεν
ήταν εκείνος ο οποίος είχε την πολιτική ευθύνη της διασποράς
των εναέριων µέσων πυρόσβεσης. Ήταν έργο του προκατόχου
του και του Πυροσβεστικού Σώµατος καθ’ ον χρόνο ο ίδιος δεν
ήταν Υπουργός, οπότε ευελπιστώ ότι από δω και στο εξής θα
έχουµε ένα γόνιµο διάλογο που θα καταλήξει σ’ ένα αποτέλεσµα.
Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση που συζητάµε κατετέθη
στις 23 Ιουλίου. Προηγουµένως ταυτόσηµη ερώτηση είχε κατατεθεί από µένα, πλην όµως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επαναλήφθηκε, διότι τα γεγονότα πρόλαβαν την απάντηση την οποία
θα µου έδινε ο κύριος Υπουργός. Συγκεκριµένα, είχαµε µία πολύ
µεγάλη πυρκαγιά στο Νοµό Χανίων που είχε καταστρεπτικές συνέπειες. Σας διαβεβαιώνω δε ότι και αν δεν είχε επιλεγεί για συζήτηση η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση, θα κατέθετα νέα ή θα
την επανέφερα, διότι από χθες µία νέα µεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα Χανιά η οποία όµως ευτυχώς δεν έλαβε τις καταστρεπτικές διαστάσεις της προηγούµενης πυρκαγιάς εξαιτίας του ότι
στάθµευαν πυροσβεστικά οχήµατα εγγύς της περιοχής τα οποία
είχαν σαν στόχο την επιτήρηση της προηγούµενης πυρκαγιάς
για να µην έχουµε αναζωπύρωση.
Αυτά τα δύο γεγονότα όµως έρχονται να επιβεβαιώσουν απόλυτα το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης την οποία συζητάµε σήµερα, δηλαδή ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή της δυτικής Κρήτης συνολικά, όχι µόνο ο Νοµός
Χανίων αλλά και ο Νοµός Ρεθύµνης.
Πρώτον, έχει µορφολογία εδάφους που καθιστά πάρα πολύ
δυσχερές το έργο των επίγειων µέσων πυρόσβεσης.
Δεύτερον, σχεδόν το σύνολο του νοµού καλύπτεται από δάση
ή καλλιεργούµενες µε δέντρα γεωργικές εκτάσεις. Αυτά τα δυο
προβλήµατα σε συνδυασµό µε τη συχνότητα των πυρκαγιών δηµιουργούν ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Γι’ αυτόν το λόγο και τα
προηγούµενα χρόνια είχαµε την εξής διασπορά όσον αφορά
στην Κρήτη: ένα µικρό ελικόπτερο Κάµοφ ΚΑ-32 στάθµευε στο
Ηράκλειο και ένα µεγάλο Scorpion Μ-26 στάθµευε στα Χανιά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να προλαµβάνονται οι πυρκαγιές πριν
πάρουν µεγάλες διαστάσεις.
Φέτος πληροφορήθηκα µετά την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης ότι τα ελικόπτερα που έχουν µισθωθεί είναι λιγότερα απ’
ότι ήταν τις προηγούµενες χρονιές και η διασπορά έγινε ως εξής
όσον αφορά στην Κρήτη: ένα µικρό ελικόπτερο Κάµοφ ΚΑ-32
σταθµεύει στο Ηράκλειο.
Εδώ έχουµε τη διαφωνία µας, κύριε Υπουργέ. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία θα δείτε ότι είναι συντριπτικά εις βάρος της δυτικής Κρήτης µε την έννοια των ζηµιών που γίνονται. Φέτος
συγκεκριµένα έχουν καεί στην Κρήτη τριάµισι χιλιάδες στρέµµατα εκ των οποίων τα τρεις χιλιάδες διακόσια στα Χανιά και
κάπου τριακόσια στο Ρέθυµνο. Έχει πετάξει το ελικόπτερο συνολικά είκοσι επτά ώρες. Και οι είκοσι επτά είναι στη Δυτική
Κρήτη.
Θα λάβετε δε υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ -και το ξέρετε κα-

λύτερα από µένα- ότι χρεώνεται το ελληνικό δηµόσιο µε την
πτήση µετάβασης του ελικοπτέρου από τον τόπο στάθµευσης
στον τόπο της πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συντοµεύετε παρακαλώ.
Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω.
Για να πάει από το Ηράκλειο στα Χανιά το ελικόπτερο κάνει
µια ώρα. Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ που θα γλίτωνε το ελληνικό δηµόσιο αν δεν έκανε αυτές τις βόλτες το ελικόπτερο. Είµαι
βέβαιος ότι µε την απάντησή σας θα ικανοποιήσετε το αίτηµα,
όπως αυτό υπάρχει στην επίκαιρη ερώτηση που συζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο και για την ερώτηση και για
το ύφος ανάπτυξης της ερώτησης και για τις αρχικές δηλώσεις
επ’ αυτού.
Τα στοιχεία που ανέφερε είναι απολύτως ακριβή. Είναι ακριβώς όπως τα ανέφερε. Ο σχεδιασµός του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι επίσης ακριβώς όπως τον ανέφερε, για τις αιτίες που
επίσης ανέφερε. Δηλαδή, το Πυροσβεστικό Σώµα, ενώ είχε πέρυσι στη διάθεσή του δώδεκα ελικόπτερα, µε το σχεδιασµό και
τα µέσα που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε διαθέσει, έχει δέκα
ελικόπτερα και έτσι αντί των δύο ελικοπτέρων διετέθη µόνο το
Κάµοφ, το οποίο το Πυροσβεστικό Σώµα, µε το δικό του σχεδιασµό, το τοποθέτησε στο Ηράκλειο.
Πράγµατι έχει πληγεί ο Νοµός Χανίων από δύο πυρκαγιές. Η
πρώτη ήταν εξαιρετικά µεγάλη. Και µάλιστα µε 11 µποφόρ ήταν
εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεσή της.
Αυτό που έχω να πω για το Νοµό Χανίων είναι ότι έχει µια
επαρκή -όπως φαίνεται τουλάχιστον στα στοιχεία που µου δίνονται- στελέχωση του ανθρωπίνου δυναµικού και των επίγειων
µέσων. Δηλαδή, έχει διακόσιους σαράντα ένα µόνιµους και εξήντα επτά εποχικούς πυροσβέστες. Μου δίνει η υπηρεσία ότι έχει
εβδοµήντα εννέα πυροσβέστες περισσότερους από τη προβλεπόµενη οργανική δύναµη ως ενίσχυση της παθολογίας που αντιµετωπίζει ο συγκεκριµένος νοµός.
Ο επίγειος µηχανολογικός εξοπλισµός που διατίθεται είναι σηµαντικός. Είναι είκοσι εννέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήµατα,
δεκαέξι βοηθητικά οχήµατα, δύο µοτοσικλέτες και 3 ειδικά διασωστικά οχήµατα. Αυτά συνιστούν µια σηµαντική υλικοτεχνική
υποδοµή για την από εδάφους πυρόσβεση.
Όπως ο κύριος συνάδελφος άριστα γνωρίζει δε διοικεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο πολιτικός προϊστάµενος. Απλώς προΐσταται. Αυτό που εγώ µπορώ να κάνω είναι να επανεξετάσω το
θέµα, εν όψει των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από
την αρχή του καλοκαιριού, µε την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος και να µου απαντήσει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος αν δικαιολογείται η µετεγκατάσταση του Κάµοφ από το
Ηράκλειο προς τα Χανιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης για
τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να απευθυνθώ στον αξιότιµο κύριο Υπουργό, παρ’ ότι από εδώ που µιλώ πρέπει να
απευθύνοµαι µόνο σε εσάς. Επειδή, όµως, εγώ έµεινα ικανοποιηµένος κατ’ αρχάς από την τοποθέτησή του, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπα προηγουµένως και κάποια άλλα
πράγµατα, τα οποία, ίσως, βοηθήσουν στη συζήτηση, στην υπηρεσιακή αλληλογραφία που ενδεχοµένως να αναπτύξετε µε το
Πυροσβεστικό Σώµα.
Έγινε αναφορά στο ελικόπτερο το οποίο στάθµευε στα Χανιά.
Εγώ δεν είπα να έρθει δεύτερο ελικόπτερο στην Κρήτη. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ήδη έχω υπ’όψιν µου τη διασπορά η οποία έχει γίνει. Θα πρέπει να σας επισηµάνω, όµως,
ότι οι ώρες πτήσης του Κάµοφ της Κρήτης είναι σχεδόν όσες
όλες οι ώρες των άλλων έξι, τα οποία έχετε στις διάφορες πε-
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ριοχές. Εγώ, όµως, ξέρω ότι ο κίνδυνος είναι εκείνος ο οποίος
µετράει και όχι ενδεχοµένως το αποτέλεσµα. Και υπάρχουν
πράγµατι κίνδυνοι και στα νησιά και στα άλλα σηµεία που έχετε
τα ελικόπτερα.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι το ελικόπτερο που στάθµευε στην
Κρήτη και που ενδεχοµένως θα σταθµεύσει τώρα στα Χανιά, βοηθούσε την Πελοπόννησο. Ήταν πολύ κοντά µε την Πελοπόννησο
και όταν παρίστατο ανάγκη, µετέβαινε στην Πελοπόννησο και
επιχειρούσε.
Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρετε ότι το Κάµοφ, το συγκεκριµένο
ελικόπτερο, έχει περιορισµένη επιχειρησιακή δυνατότητα. Δεν
είναι µόνο το λίγο νερό που µεταφέρει. Είναι το ότι όταν υπάρχουν ισχυροί άνεµοι, θα πρέπει να επιχειρεί από ψηλά, µε αποτέλεσµα να χάνεται κυριολεκτικά το νερό όταν πέφτει κάτω.
Το σηµαντικότερο –και παρακαλώ πάρα πολύ να το λάβετε υπ’
όψιν σας- είναι το εξής: Η αντιπυρική περίοδος για τη δυτική
Κρήτη και ιδιαίτερα για τα Χανιά ξεκινά µετά τις 15 Αυγούστου,
µετά της Παναγίας. Τότε δυστυχώς –και θα το δείτε από τα περυσινά στατιστικά, τα οποία θέλω να τα ελέγξετε, είναι συντριπτικά- ξεκινά το µεγάλο πρόβληµα, διότι έχουµε τα βοσκοτόπια
–δεν θέλω να θίξω καµµία κοινωνική οµάδα- µε τα προβλήµατα
τα οποία δηµιουργούνται.
Κύριε Υπουργέ, όλη η Ελλάδα είναι όµορφη. Επιτρέψτε µου εγωιστικό λίγο, αλλά τι να κάνουµε- να πιστεύω ότι η δυτική
Κρήτη είναι ένα από τα ωραιότερα κοµµάτια της πατρίδας µας
από πλευράς φυσικού κάλλους. Οι συχνές πυρκαγιές δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα και στο περιβάλλον το φυσικό, αλλά
και στους φτωχούς πλέον αγρότες και κτηνοτρόφους µας.
Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ευαισθητοποιηθείτε ώστε αυτήν
την όµορφη περιοχή της χώρας µας να τη βλέπουµε έτσι και στο
µέλλον και να µη βλέπουµε αποκαΐδια όπως είναι σήµερα µεγάλες περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί τελευταία από τις πυρκαγιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο και για την τοποθέτησή
του στη δευτερολογία του.
Θα ήθελα να πω ότι πράγµατι θα καλέσω την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος και θα εξεταστεί το θέµα. Διατήρησα ως
εξαιρετικά σηµαντικό το στοιχείο που είπε, της πιθανής κάλυψης
της Πελοποννήσου ή του νότιου τµήµατος, ώστε να µπορεί να ο
επιχειρησιακός σχεδιασµός να τα λάβει υπ’ όψιν του.
Ούτως ή άλλως, πάντως, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα
να λάβει υπ’ όψιν του –πέραν τώρα της απαντήσεως προς τον
κύριο συνάδελφο- ότι διανύουµε µία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο
και από πλευράς υλικού στο Πυροσβεστικό Σώµα. Νοµίζω ότι
αυτό έχει γίνει πια κατανοητό στην ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της.
Αυτό το οποίο θα παρακαλέσω, επίσης, τη Βουλή να σηµειώσει
ως θέµα και το οποίο πρέπει να συζητήσουµε όταν τελειώσει η
αντιπυρική περίοδος, η οποία οφείλω να σας πω ότι είναι εντονότατη -έχουµε µία αύξηση πυρκαγιών στη χώρα αυτήν τη στιγµή
περίπου 15% µε 20% σε σχέση µε πέρυσι, το οποίο είναι πάρα
πολύ επικίνδυνο και ευτυχώς µέχρι στιγµής έχουν αντιµετωπιστεί- είναι συνολικά το δόγµα πυρόσβεσης της χώρας. Διότι, αν
θέλετε, ο τρόπος που είδαµε τα πράγµατα, ίσως και η ευχέρειά
µας να διαχειριζόµαστε πόρους τα προηγούµενα χρόνια, επέτρεψαν στην πραγµατικότητα η µάχη της πυρόσβεσης να γίνεται
από αέρος. Ο Έλληνας πολίτης έχει συνηθίσει ότι κύριο µέσο
της πυρόσβεσης είναι το αεροσκάφος και το ελικόπτερο. Αυτό
ως δόγµα είναι εσφαλµένο. Θα πρέπει να επανέλθουµε στη
βάση. Θα πρέπει να συζητήσουµε ξανά ποια πρέπει να είναι η
συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στην πυρόσβεση και πώς πρέπει όλοι µαζί να αποτρέψουµε τον κίνδυνο ή, αν θέλετε, να προλάβουµε τον κίνδυνο.
Αυτήν τη στιγµή αυτό το οποίο συµβαίνει είναι ότι ασκείται καταστολή. Αφού εκδηλωθεί η πυρκαγιά, σπεύδουµε και προσπαθούµε να τη σβήσουµε και, µάλιστα, µε κύριο όπλο, επαναλαµβάνω, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ακριβό, τα από αέρος µέσα.
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Θα πρέπει να το δούµε από την αρχή. Θα πρέπει να δούµε ποια
είναι η συµµετοχή των Ελλήνων πολιτών.
Ίσως θα είδατε ότι στο internet αναρτήθηκε φωτογραφία –δεν
έχει σηµασία σε ποια περιοχή- τεράστιας, επικίνδυνης πυρκαγιάς
να κατεβαίνει το λόφο και ακριβώς στη βάση του λόφου να γίνεται πάρτι ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούσαν τελείως για το τι γινόταν λίγες εκατοντάδες µέτρα πιο πέρα. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουµε την ελληνική κοινωνία και µε τη στενή συνεργασία
και µε την τοπική αυτοδιοίκηση να δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο δόγµα πυρόσβεσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 22/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην τρίτη µε αριθµό 25/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους
Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Εσωτερικών, σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, προκειµένου
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστή η προσφορά του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» στους αδύναµους και ασθενέστερους ανθρώπους, σε εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που έχει πάρει τη σφραγίδα της
έγκρισης της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε, όπου πλήττονται περισσότερο τα αδύναµα οικονοµικά στρώµατα αλλά και οι άνθρωποι
που έχουν τα χαρακτηριστικά της σωµατικής αδυναµίας θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η δοµή και να ενισχυθούν συνολικά οι
δοµές της κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης.
Με αυτήν την έννοια, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όπως
λειτούργησε µέχρι πρόσφατα είχε αυτήν τη µεγάλη προσφορά.
Μετά από άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο, όπου ουσιαστικά
το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους. Έχει ψηφιστεί ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να λειτουργήσει το
πρόγραµµα µε νέο τρόπο µε αυτοχρηµατοδότηση από τους
ασφαλιστικούς φορείς και από το Λογαριασµό Αλληλεγγύης των
Γενεών.
Αυτό το οποίο ερωτάω είναι: Η παράταση που έχει δοθεί µέχρι
τις 30 Σεπτεµβρίου είναι αρκετή, ούτως ώστε να υπάρχει µια
καλά οργανωµένη µετάβαση στο νέο σύστηµα; Οι εργαζόµενοι
στις σηµερινές δοµές θα συνεχίσουν να εργάζονται και στις επόµενες; Βέβαια, το µεγάλο θέµα, είναι εκείνο της πληρωµής των
δεδουλευµένων, γιατί για πολλούς µήνες είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με τη δηµοσιοποίηση, όµως, που έκανα στο νοµό µου απευθύνθηκαν σε εµένα
και οι εργαζόµενοι στα ΚΗΦΗ, οι οποίοι και αυτοί είναι απλήρωτοι, αφού από το 2011 µέχρι σήµερα, όπου έχουν περάσει περίπου δεκαοχτώ µήνες, οι φορείς υλοποίησης έχουν λάβει µόνο το
30% της χρηµατοδότησης, ποσό που δεν αρκεί για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που µου απευ-
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θύνετε. Αν µπορούσα να απαντήσω µε δυο λέξεις σε όλα όσα
ρωτάτε, θα σας έλεγα «ναι» και «ναι». Ο θεσµός πρέπει να ενισχυθεί, να συνεχιστεί και να βελτιωθεί.
Η κοινωνική χρησιµότητα του προγράµµατος είναι διαπιστωµένη. Δεν είναι µόνο ότι καλύπτει µια βασική ανάγκη µιας ευπαθούς οµάδας, όπως τους ηλικιωµένους, ώστε να µπορούν να
συµµετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να µπορούν να
εξασφαλίσουν την κάλυψη των βασικών αναγκών τους ως προς
την αξιοπρεπή διαβίωση αλλά έχει και µια ακόµη πρόσθετη και
µεγάλη χρησιµότητα: Βοηθάει στην πράξη την κάλυψη, την απάλειψη του χάσµατος των γενεών. Για το λόγο αυτό, άλλωστε,
είναι πολύ εύλογο ότι ο κύριος φορέας χρηµατοδότησής του
προγράµµατος είναι το ΑΚΑΓΕ, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.
Από εκεί και πέρα, όµως, οι συγκεκριµένες απαντήσεις στα επιµέρους θέµατα που ρωτάτε έχουν να κάνουν µε την έγκαιρη και
γρηγορότερη τακτοποίηση κάποιων εκκρεµοτήτων που υπάρχουν και έχουν να κάνουν, βέβαια, µε τεχνικά ζητήµατα λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης που άλλωστε τα γνωρίζετε πολύ
καλά.
Ειδικότερα, ξέρετε ότι η παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» εξασφαλίζεται µε τη θεσµοθέτηση του νέου θεσµού
της κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Έχει ψηφισθεί ο σχετικός
ν. 4052/2012, έχει προσδιορισθεί ο σκοπός του προγράµµατος
και η έναρξη ισχύος του από την 1η Οκτωβρίου 2012.
Έγιναν οι σχετικές διοικητικές ενέργειες και κυρίως η σύσταση
στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της
Διεύθυνσης Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων. Προσδιορίστηκαν οι ωφελούµενοι δικαιούχοι του προγράµµατος. Δηµιουργήθηκε –είναι πολύ βασικό αυτό- το µητρώο παρόχων, που
προσδιορίζει τους φορείς εκείνους που θα παρέχουν τελικά
αυτές τις υπηρεσίες και βέβαια, καθορίστηκαν και οι πόροι χρηµατοδότησης του προγράµµατος, όπως περιγράψατε, αφενός
µεταφερόµενοι από το ΑΚΑΓΕ και αφετέρου µε θεσµοθετούµενη
ειδική εισφορά επί των συνολικών εσόδων από εισφορές κυρίως
για υγειονοµική περίθαλψη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Έχουν ήδη εκδοθεί ή προωθείται άµεσα η υπογραφή συγκεκριµένων διοικητικών πράξεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες για
την έναρξη του προγράµµατος την 1/10/2012, αλλά και για την
έγκριση της συγχρηµατοδότησης, συνολικού ύψους περίπου 60
εκατοµµυρίων ευρώ, που καλύπτει και το 2011.
Ποιες είναι οι εκκρεµότητες; Εδώ είναι και το βασικό, µε το
οποίο θα κλείσω την πρωτολογία µου. Είναι πρώτον, ο κανονισµός οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του
ΑΚΑΓΕ που είναι στο Υπουργείο Οικονοµικών για υπογραφή και
δεύτερον, η έκδοση της ΚΥΑ για την απόδοση ειδικής εισφοράς
από 1/5/2012 επί των συνολικών ετησίων εσόδων από εισφορές
φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Από το Υπουργείο Εργασίας έχει υπογραφεί η ΚΥΑ σχετικά µε
τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής ύψους χρηµατοδότησης ανά ωφελούµενο κ.λπ., που θα «τρέξουν» στην
ουσία αυτό το πρόγραµµα. Έχουµε και µια σχετική καθυστέρηση, όπως και να το κάνουµε, που προκλήθηκε από τις αλλεπάλληλες εκλογές που είχε η χώρα. Τα ξέρουµε όλοι αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ξέρετε ότι ως προς το Υπουργείο Εσωτερικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Υπάρχει και δευτερολογία, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ολοκληρώνω την πρότασή µου,
κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Η υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης, η οποία είναι
απαραίτητο να γίνει για να εκπονηθεί αυτό το πρόγραµµα,
έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2012, πλην
όµως υπογράφηκε εντελώς προσφάτως, στις 16 Ιουλίου -κατά
τον τρέχοντα µήνα δηλαδή- του 2012. Εκτιµούµε ότι θα καλυφθούν αυτές οι καθυστερήσεις. Είναι θέµα ταχύτητας, ρυθµών,
εάν θέλετε, της δηµόσιας διοίκησης και πολύ σύντοµα αυτό το
πρόγραµµα, του οποίου αναγνωρίζουµε τη χρησιµότητα και την
κοινωνική ωφελιµότητα, θα «τρέξει» µε τους ρυθµούς που «έτρε-
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χε» και στο παρελθόν, έχοντας όµως εξασφαλίσει πλέον και την
οικονοµική του αυτονοµία και βιωσιµότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας
ευχηθώ επιτυχία στο έργο σας, γιατί αυτή η επιτυχία θα είναι
προς όφελος όλων αυτών που περιµένουν τη στήριξη του
Υπουργείου.
Ως προς το θέµα των εκκρεµοτήτων, θα ήθελα να συγκεκριµενοποιήσουµε ότι υπάρχει στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα, εκκρεµότητα πληρωµής των εργαζοµένων. Αυτά τα οποία προβλέπεται ότι θα καταβληθούν
στους φορείς υλοποίησης δεν έχουν δοθεί, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να είναι απλήρωτοι σε πολλές περιπτώσεις µέχρι
εννέα και δέκα µήνες.
Εκτός από το «Βοήθεια στο Σπίτι», παραµένουν απλήρωτοι και
στο ΚΗΦΗ. Δεν το είχα συµπεριλάβει στην ερώτηση, γιατί προέκυψε µετά. Το ΚΗΦΗ είναι στο ΕΣΠΑ. Έχει καταβληθεί µόνο το
30% των δικαιούµενων χρηµάτων και αυτό δεν αρκεί, µε αποτέλεσµα να είναι απλήρωτοι. Αυτά τα δύο θέµατα θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να τα δούµε, που αφορούν τη λειτουργία µέχρι
τώρα.
Σε σχέση µε το νέο πρόγραµµα, η εκτίµησή µου είναι ότι µέχρι
την 1η Οκτωβρίου 2012 δεν θα έχετε προλάβει να οργανώσετε
την οµαλή µετάβαση. Και αυτό γιατί; Προχθές υπογράφηκε,
όπως είπατε, η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τους παρόχους, δηλαδή το ποιοι θα είναι οι πάροχοι. Μέσα στους παρόχους υπάρχουν και εν δυνάµει συνεργατικές οµάδες, υπάρχουν
και νέοι δήµοι που πιθανόν να κληθούν να δώσουν προσφορά για
να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Άρα, το διάστηµα αυτό δεν
βλέπω να αρκεί.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα παρακαλούσα να εκδοθεί η απόφαση που αφορά τη µεταφορά των χρηµάτων από τους ασφαλιστικούς φορείς στον φορέα υλοποίησης που είναι το ΙΚΑ –αυτοί
οι πόροι παρακρατούνται, όπως είπατε, από τον Απρίλιο τουλάχιστον και µετά- και βέβαια η υπουργική απόφαση για τη µεταφορά των 35 εκατοµµύριων από το δηµόσιο κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών στο φορέα αυτό, προκειµένου να έχει τη χρηµατοδότηση.
Εγώ εκτιµώ ότι θα χρειαστεί παράταση της σηµερινής δοµής
µε χρηµατοδότηση πιθανότατα από τους πόρους στους οποίους
αναφερθήκατε και εσείς, σε κάθε περίπτωση, όµως, χρειάζεται
άµεση ενέργεια, προκειµένου να µην υπάρχουν κενά στην παροχή υπηρεσιών, στην παροχή στήριξης στους αδύναµους,
στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι των σηµερινών προγραµµάτων των δήµων θα συνεχίσουν να εργάζονται
και µε το νέο πρόγραµµα. Και για να γίνει αυτό, επειδή η ανανέωση των συµβάσεων επιτρέπεται µόνο για συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να
γίνει νοµοθετική ρύθµιση. Εάν δεν κάνουν τη νοµοθετική ρύθµιση, τότε θα βρεθούµε στο εξής πρόβληµα, που δεν είναι άλλο
από το, εργαζόµενοι για πολλά χρόνια στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, να µην µπορούν να εργαστούν µε τη νέα µορφή.
Θα ζητούσα, λοιπόν, να µεριµνήσετε πριν να ανακύψουν αυτά
τα προβλήµατα, προκειµένου να έχουµε µια οµαλή µετάβαση, να
έχουµε διασφάλιση των εργαζοµένων και διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους, τους έχοντες ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έλαβα υπόψη τα σχόλιά
σας, κύριε συνάδελφε. Είναι όντως πολύ σωστά και ξεκινάω από
το τελευταίο.
Είναι λογικό και εύλογο να συνεχίσει να απασχολείται στην
επόµενη µορφή εκπόνησης αυτού του προγράµµατος, το ήδη
υπάρχον στελεχιακό δυναµικό. Άλλωστε, αποτελείται από κοινω-
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νικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, που όπως είπα συνδράµουν
τους ηλικιωµένους. Απ’ ότι φαίνεται, στη συντριπτική του πλειοψηφία ο κύριος πάροχος αυτής της συγκεκριµένης υπηρεσίας
θα είναι οι δήµοι που θα προστρέξουν να ενταχθούν, οπότε δεν
υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό το καθεστώς.
Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε το βασικό πρόβληµα από την
αρχή που θεσπίστηκε αυτό το χρησιµότατο -όπως όλοι παραδεχόµαστε- πρόγραµµα, ήταν το χρηµατοδοτικό. Όταν τα συµφώνησε η τότε αρµόδια Υπουργός η κ. Κατσέλη µε τον αρµόδιο
Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέκυψε σαφώς ότι το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως λεγόταν τότε, είχε µεταβατικό και χρονικά πεπερασµένο χαρακτήρα, είχε δηλαδή ηµεροµηνία λήξης και συγκεκριµένα αφορούσε την περίοδο από
1-1-2011 έως 31-12-2011 και βέβαια, είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός βιώσιµου συστήµατος
παροχής κατοίκων φροντίδας, ανεξαρτήτου από τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, το τελικό ζητούµενο θα
ήταν να αναπτύξει η χώρα ένα πρόγραµµα µε δική της αυτόνοµη
χρηµατοδότηση. Αυτό δηλαδή στο οποίο περνάµε τώρα µε αυτά
τα προβλήµατα τοκετού, εάν θέλετε, που κάθε καινούργιος θεσµός αντιµετωπίζει στη γέννησή του σε αυτή τη χώρα, ιδίως σε
αυτή την περίοδο της οξύτατης οικονοµικής κρίσης, όπου για να
σας εξοµολογηθώ και εγώ τις εµπειρίες µου, από τότε που ήρθα
στο Υπουργείο Απασχόλησης αντιµετωπίζω καθηµερινά µικρές
ιστορίες τρόµου κάλυψης κατεπειγόντων αναγκών µισθών ή κάλυψης επιδοµάτων, για ό,τι έχει να κάνει µε την πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα στο συνολικό της φάσµα στη χώρα µας. Ελπίζω τα πράγµατα να πάνε καλύτερα, οπωσδήποτε, όµως, η
κρίση και η κατάσταση δεν βοηθάει γενικότερα.
Εποµένως, το ζητούµενο είναι η αυτόνοµη χρηµατοδότηση
αυτού του προγράµµατος. Το µοντέλο εκπονήθηκε, οι πόροι βρέθηκαν, οι µηχανισµοί στήθηκαν, από εδώ και πέρα, όπως σας
είπα, πρέπει να καλυφθούν οι καθυστερήσεις και έχει και συγκεκριµένο ρόλο να παίξει και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί όπως
και να το κάνουµε το Υπουργείο Εσωτερικών θα ξεκλειδώσει τις
δοµές µέσα από τις οποίες θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραµµα
στην ουσία.
Εποµένως, ξέρετε ότι το πρόγραµµα αυτό είναι διφυές. Υπάρχουν ασφαλισµένοι στο Υπουργείο Απασχόλησης και µη ασφαλισµένοι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να υπάρξει µια
συνέργεια και µια ταχύτητα στις ενέργειες, ώστε να προχωρήσει
γρήγορα. Αυτό είναι το ζητούµενο, αυτή είναι και η πρόθεσή µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό.
Η τέταρτη υπ’ αριθµόν 20/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνα προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των µισθών των Δικαστικών Λειτουργών, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος των Υπουργών και διαγράφεται.
Επίσης, η πέµπτη αριθµό 19/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, δεν θα συζητηθεί
λόγω αναρµοδιότητας -ερώτηση η οποία επανακατατέθηκε στο
αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας- και διαγράφεται.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
πω δύο λέξεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κανονικά δεν επιτρέπεται από τον Κανονισµό αυτό, κυρία Γιαταγάνα. Δεν υπάρχουν δηλώσεις. Θα επανακαταθέσετε την ερώτησή σας. Δήλωση επί της
ουσίας της ερώτησης δεν µπορείτε να κάνετε. Δήλωση επί της
διαδικασίας του Κανονισµού, επίσης, δεν µπορείτε να κάνετε. Το
προσπάθησα τα χρόνια που είµαι εδώ και ουδέποτε µου επετράπη. Κάντε µου τη χάρη, λοιπόν, και µην ζητάτε το λόγο.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 16/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Ιωάννη Μιχελογιαννάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε δηµοσιεύµατα περί ερευνών του ΣΔΟΕ σε πολιτικά πρόσωπα,
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δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 28/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
«Ελληνική Χαλυβουργία».
Κύριε συνάδελφε, παρακαλείσθε να αναπτύξετε το αντικείµενο
της επίκαιρης ερώτησης σε δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Την προηγούµενη Παρασκευή, κύριε
Υπουργέ, η Κυβέρνηση διέταξε µια άγρια καταστολή της ηρωικής απεργίας των εργαζοµένων στην «Ελληνική Χαλυβουργία»
στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι απεργούν για εννιά µήνες. Οι σκηνές του αίσχους που διαδραµατίστηκαν από τις συνεχείς απρόκλητες επιθέσεις των ΜΑΤ στους εργάτες και η κατάληψη του
εργοστασίου από δεκάδες αστυνοµικούς κυριολεκτικά αποτελούν µια µαύρη σελίδα και θυµίζουν άλλες εποχές και άλλες
χώρες, ακόµα.
Τι αποκαλύπτεται; Ο ταξικός χαρακτήρας της Κυβέρνησης που
θεωρεί εχθρούς τους εργάτες, αυτούς που παράγουν µε το αίµα
και τον ιδρώτα τους, στη συγκεκριµένη περίπτωση το ατσάλι και
αγωνίζονται κυριολεκτικά για τη ζωή τους.
Με αυτόν τον τρόπο, τον βάρβαρο πραγµατικά τρόπο, η Κυβέρνηση εξυπηρετεί απόλυτα τις αξιώσεις του ιδιοκτήτη της «Χαλυβουργίας», του κ. Μάνεση, που παρ’ ότι είχε τεράστια κέρδη
τα προηγούµενα χρόνια, προχώρησε σε µαζικές απολύσεις και
θέλει να µετατρέψει το εργοστάσιο σε ένα σύγχρονο Νταχάου,
όπου οι εργάτες θα δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι µε 500
ευρώ το µήνα µέσα σε θερµοκρασίες πάνω από χίλιους βαθµούς.
Παράλληλα και µε τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού η
Κυβέρνηση θέλει να στείλει µήνυµα στην εργατική τάξη και τους
εργαζόµενους πως όποιος «σηκώνει κεφάλι» σε αυτή την αντιλαϊκή λαίλαπα, θα χτυπιέται αλύπητα. Νόµος, λοιπόν, για την Κυβέρνησή σας είναι τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου. Νόµος είναι
τα κέρδη του εργοδότη. Και υποκριτικά από κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και από τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και από
µια συγχορδία µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τη δικαιοσύνη που
είναι τόσο τυφλή, ώστε βλέπει µε ένα µάτι και στηρίζει την εργοδοσία, προβάλλεται το δικαίωµα της εργασίας.
Αλήθεια, οι εκατό απεργοσπάστες έχουν δικαίωµα στην εργασία και οι εκατόν σαράντα απολυµένοι δεν έχουν δικαίωµα στην
εργασία; Δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Ρωτάµε, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό και ζητάµε:
Πρώτον, να αποσυρθούν από το εργοστάσιο τα ΜΑΤ, που
έχουν µετατραπεί σε ιδιωτικό στρατό του κ. Μάνεση. Με ποιο δικαίωµα έχετε καταλάβει το εργοστάσιο και έχετε στείλει την
αστυνοµία; Επειδή το ζητάει η εργοδοσία και κάνει ό,τι θέλει
κάτω από τις εντολές των διευθυντικών στελεχών;
Δεύτερον, να σταµατήσει η Κυβέρνηση να στηρίζει την αδιαλαξία του Μάνεση και να πιέζει τους εργαζόµενους. Να τον υποχρεώσει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, να αποδεχθεί την
πρόταση των εργαζοµένων που είναι υλοποιήσιµη τώρα. Προς
αυτή την κατεύθυνση να στραφεί η Κυβέρνηση. Ζητούν άµεση
πρόσληψη των σαράντα εργαζοµένων, σταδιακή πρόσληψη των
υπόλοιπων και όχι προσλήψεις νέων µε συνθήκες γαλέρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση.
Δεν θα σηκώσω τους τόνους, αφενός γιατί πιστεύω ότι δεν
βοηθά στη διαδικασία για την εξοµάλυνση της κατάστασης το να
σηκώνουµε τους τόνους, αφετέρου βέβαια, διότι το Υπουργείο
δεν έχει ταχθεί ούτε µε την πλευρά των εργαζοµένων των οποίων
τον αγώνα και την ανασφάλεια και την αγωνία σέβεται απόλυτα
ούτε µε την πλευρά του εργοδότη του οποίου επίσης τον αγώνα
για τη διάσωση της επιχείρησής του σέβεται απόλυτα. Δεν
έχουµε να κάνουµε µε µια υπερκερδοφορία σε εποχές παχέων
αγελάδων. Το 2011 η Ελληνική Χαλυβουργία κατέγραψε ζηµίες
49 εκατοµµυρίων. Το 2010 κατέγραψε ζηµίες µόνο 15,7 εκατοµµύρια -πήγαν καλά τα πράγµατα- γιατί υπήρξε µια πρόσκαιρη
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ανάκαµψη στην παγκόσµια ζήτηση για το προϊόν που παράγει.
Και το 2009 κατέγραψε ζηµιές 31,2 εκατοµµύρια. Κοντά 100 εκατοµµύρια λοιπόν ήταν η συνολική ζηµιά την τελευταία τριετία και
όχι κέρδη όπως διατείνεστε. Αυτή ήταν και η βασική αιτία, προκειµένου η ιδιοκτησία να προχωρήσει στην πρότασή της µε τους
εργαζοµένους, για να αντιµετωπίσει την εξαιρετικά µειωµένη ζήτηση λόγω της κρίσης.
Υπενθυµίζω πολύ γρήγορα τον κορµό της πρότασης του εργοδότη: Πεντάωρη απασχόληση µε µειωµένο µισθό προφανώς
ή εκ περιτροπής εργασία. Το δεύτερο στοιχείο ήταν πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, δηλαδή κάλυψη των εισφορών των εργαζοµένων από την εργοδοσία για πλήρη µισθό
και όχι για πεντάωρη απασχόληση και βέβαια όχι απολύσεις.
Γνωρίζετε ήδη την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας προς
το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου εργαζοµένων της µονάδας Ασπροπύργου για αυριανή συνάντηση στο Υπουργείο προκειµένου να εξευρεθεί λύση. Εδώ και ενόψει του διαλόγου που
συνεχίζεται, γνωρίζετε λοιπόν ότι έχουµε να κάνουµε και µε ιστορία δυο εργοστασίων –όχι δυο πόλεων- ή µάλλον δυο οµάδων.
Έχουµε να διδαχθούµε από αυτό, γιατί η ιστορία και τα γεγονότα
λένε ότι οι εργαζόµενοι της µονάδας του Βόλου αποδέχθηκαν
την πρόταση της ιδιοκτησίας που σας περιέγραψα και έκτοτε η
µονάδα του Βόλου λειτουργεί κανονικότατα. Δεν χάθηκε ούτε
ένα ευρώ από τη µισθοδοσία. Δεν χάθηκε ούτε µια ώρα εργασίας. Ναι, µεν µε προβλήµατα αλλά κανονικά. Η µονάδα του
Ασπροπύργου ήταν µια άλλη υπόθεση. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Προέκυψαν και οι συγκεκριµένες εντάσεις. Προκηρύχθηκαν οι απεργίες. Προσέφυγε κάποια στιγµή η ιδιοκτησία στη
δικαιοσύνη. Κηρύχθηκε παράνοµη και καταχρηστική η απεργία
και τα προχθεσινά επεισόδια, η προχθεσινή παρουσία των ΜΑΤ
είχε απλά να κάνει µε τη θέση σε ισχύ µιας δικαστικής απόφασης,
δηλαδή την κατίσχυση του νόµου στη χώρα µας.
Ελπίζω ότι στην αυριανή συνάντηση θα επικρατήσει πνεύµα
συναίνεσης, συνεννόησης, καλής πίστης και πρόθεσης να εξευρεθεί λύση. Ο δρόµος νοµίζω έχει ανοιχθεί µπροστά µας και
αρκεί όλες οι πλευρές να επιδείξουν τη σωστή διάθεση για να
ξεπεραστεί το πρόβληµα, που είναι και πρόβληµα της ελληνικής
οικονοµίας και όχι µόνο µιας οµάδας εργαζοµένων, µιας µικρής,
στενής οµάδας εργοδοτών ή ιδιοκτητών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
συνάδελφος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαµηλούς τόνους είπατε, αλλά είπατε ότι ο εργοδότης έχει δίκιο. Αυτό µας είπατε
εδώ ως Υπουργείο Εργασίας. Ουσιαστικά, αυτήν τη στιγµή και
µέσα στη Βουλή υπερασπίζεστε την απαράδεκτη αντεργατική
πολιτική του κ. Μάνεση και προσπαθείτε να τον καλύψετε. Αυτό
κάνατε. Τι µας είπατε εδώ; Ότι είχε ζηµιές, ότι είχε κάνει µία πρόταση για να διασωθεί η επιχείρηση και ότι δεν την αποδέχονται
οι εργαζόµενοι. Εσείς ή ο οποιοσδήποτε άλλος πάτε να δουλέψετε µε 500 ευρώ µέσα στο χαλυβουργείο; Πώς θα ζήσουν µε
500 ευρώ; Τα κέρδη που είχε τα προηγούµενα χρόνια πού τα
πήγε; Το εργοστάσιο του Βόλου, που δουλεύει τέσσερις βάρδιες, δεν βγάζει παραγωγή; Και δουλεύει γι’ αυτόν το λόγο.
Εποµένως, είναι σαφής η θέση της Κυβέρνησης. Τι ζητάτε δηλαδή; Αντί να πιέσετε τον εργοδότη να αποδεχθεί την πρόταση
των εργαζοµένων που είναι και ρεαλιστική και υλοποιήσιµη
άµεσα, πιέζετε τους εργαζόµενους να αποδεχθούν να γίνουν
σύγχρονοι σκλάβοι. Και φυσικά, δεν πρόκειται να το αποδεχθούν.
Και το Υπουργείο Εργασίας λογικά θα έπρεπε να κρατήσει άλλη
στάση στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εσείς έρχεστε εδώ και καλύπτετε τον κ. Μάνεση, στον οποίο µάλιστα, όπως λέτε, αφού
είχε ζηµιές, του έχετε δώσει και λιµάνι ολόκληρο. Για ποιες ζηµιές συζητάµε;
Δεύτερον, τι τόνους να σηκώσετε, κύριε Υπουργέ; Είναι στρατόπεδο το Υπουργείο. Με ποιο δικαίωµα έχουν καταλάβει το ΜΑΤ
και οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας όλο το εργοστάσιο; Με ποιο
δικαίωµα εµπόδιζαν και το ίδιο το σωµατείο να πάει στο γραφείο
για να πάρει διάφορα έγγραφα που ήθελε; Με ποιο δικαίωµα
έχετε στείλει εκατό - εκατόν πενήντα αστυνοµικούς και δεν ξέρω
πόσες κλούβες έξω από το εργοστάσιο; Για να προστατέψετε
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ποιον; Τους εκατό απεργοσπάστες, που πολλοί είναι διευθυντικά
στελέχη; Με ποιο δικαίωµα τα κάνετε όλα αυτά;
Εµείς, λοιπόν, τι λέµε; Στην αυριανή συνάντηση να καλέσετε
και τον κ. Μάνεση που δεν έχει έρθει σε καµµία τριµερή και όχι
να πιέζετε το σωµατείο να αποδεχθεί τους όρους του κ. Μάνεση.
Όσο για τα θέµατα της παράνοµης και καταχρηστικής απεργίας,
ακούστε: Αυτά αλλού. Και προς τη δικαιοσύνη απευθυνόµαστε.
Έχουν κάνει δεκαεννιά συνελεύσεις. Πέντε ήταν κατά της απεργίας και αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν τελικά τώρα και είναι στρατολογηµένοι από τον κ. Μάνεση και άλλους µηχανισµούς και
προσπαθούν να πιέσουν τους εργαζόµενους. Υπάρχει διέξοδος,
αν θέλετε, που δεν θέλετε, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε
κάποιες δηλώσεις σαφέστατες: «Νόµος είναι το δίκαιο το εργοδότη». Αυτά ουσιαστικά είπε: νόµος και τάξη, η αστυνοµία στην
υπηρεσία της εργοδοσίας, ΜΑΤ, χηµικά, ξύλο, συλλήψεις. Σε ποιους; Σε αυτούς που δίνουν τη ζωή τους για την παραγωγή και
παίρνουν ψίχουλα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι υπάρχει διέξοδος, αρκεί η Κυβέρνηση
να πιέσει τον εργοδότη και όχι να πιέζει τους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ερωτώµενος Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος
για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εξ όσων γνωρίζω, κύριε
συνάδελφε, ο Υπουργός Απασχόλησης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε την εργοδοσία. Δεν γνωρίζω αν αυτήν την ώρα τους
έχει καλέσει στην αυριανή συνάντηση. Πραγµατικά, δεν µπορώ
να σας το πω αυτό ως δεδοµένο. Ξέρουµε ότι θα έρθει το σωµατείο, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, σας υπενθυµίζω ότι έγιναν από
πλευράς µας έξι τον αριθµό συµφιλιωτικές προσπάθειες, τρεις
µέσα στο 2011 και τρεις µέσα στο 2012. Νοµίζω ότι κοµβική θα
είναι η αυριανή συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού µε το σωµατείο των εργαζοµένων.
Από εκεί και πέρα όµως, κύριε συνάδελφε, κάποτε πρέπει να
αρχίσουµε να βάζουµε σε αυτήν τη χώρα το άλογο µπροστά από
το κάρο και όχι αντίστροφα. Μόνο έτσι θα περπατήσει το σύστηµα. Σας είπα: Δεν έχω πάρει τη θέση κανενός, αλλά θεωρώ
ότι για να υπάρξει και να ασκηθεί κάποια ώρα είτε µε λογικούς
είτε µε καταχρηστικούς όρους, το δικαίωµα της απεργίας πρέπει
να προϋπάρξει η εξασφάλιση του δικαιώµατος στην εργασία.
Αυτήν τη στιγµή πρέπει να απαντήσουµε: Θέλουµε ή δεν θέλουµε να µείνει ανοιχτός ο Ασπρόπυργος; Ίσως -και γι’ αυτό σας
το είπα- θα µπορούσαµε να δούµε τη σωστή κατεύθυνση αντλώντας από το παράδειγµα του Βόλου. Είναι η ίδια εταιρεία,
ίδιων ιδιοκτησιακών συµφερόντων, ίδιες ή παρεµφερείς απόλυτα
παραγωγικές µονάδες, λίγο - πολύ ίδιες ανάγκες σε εργασιακό
και στελεχιακό δυναµικό, από εκεί και πέρα όµως δύο εντελώς
διαφορετικές εξελίξεις ως προς την οµαλή συνέχεια. Ας αντλήσουµε, λοιπόν, ένα παράδειγµα από εκεί. Ας πέσουν οι τόνοι.
Άκουγα χθες στην τηλεόραση τον Πρόεδρο του Συλλόγου των
Εργαζοµένων στον Ασπρόπυργο να λέει -σε έξαλλη κατάσταση
κυριολεκτικά- ότι το εργοστάσιο θα καταλήξει εκεί που ανήκει,
δηλαδή στους εργάτες του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτοί δε το δουλεύουν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Χθες το άκουσα και µάλιστα στο κανάλι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος το δουλεύει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Με αυτού του είδους τη
ρητορική δεν θα υπάρξει οµαλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν απάντησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε την οµιλία
σας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Με αυτού του είδους τη
ρητορική δεν θα έχουµε οµαλή συνέχεια στο πρόβληµα. Θα
έχουµε συνέχιση αδιάλλακτων στάσεων, οι οποίες στο κάτωκάτω πυροδοτούν και εκρηκτικές καταστάσεις, όταν τα νεύρα
είναι τεντωµένα. Δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση τεντωµένων
νεύρων από την κατάσταση ενός εργαζόµενου που δεν ξέρει τι
του ξηµερώνει σε συνθήκες οξύτατης κρίσης. Δεν διαφωνούµε
σ’ αυτό.
Ας ρίξουµε όµως τους τόνους, ας προσέλθουµε στο τραπέζι,
ας αναπτύξουµε τα επιχειρήµατά µας και ας ορίσουµε το πρόβληµα για να φθάσουµε στη λύση του. Το πρόβληµα είναι ότι το
εργοστάσιο πρέπει να λειτουργήσει και ο διάλογος πρέπει να
γίνει χωρίς λουκέτα, χωρίς αστυνοµική προστασία, µε ανοικτές
τις παραγωγικές διαδικασίες του εργοστασίου.
Θα πάρει χρόνο για να επανέλθει σε πλήρεις ρυθµούς από την
ακινησία και την αδράνεια -έτσι συµβαίνει σε όλες τις βιοµηχανικές µονάδες- αλλά τουλάχιστον θα γίνει µέσα σε αµοιβαίο κλίµα
καλής πίστης και εµπιστοσύνης. Μόνο έτσι υπάρχει κάποια ελπίδα να φθάσουµε στη λύση του ζητούµενου, η οποία όπως σας
είπα είναι προς όφελος όλων, και εργαζοµένων και εργοδοσίας
και του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της πρώτης υπ’ αριθµόν
24/23-7-2012 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Κύριε Λαµπρόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε το θέµα της ερώτησής σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το 2007 κυρώθηκε στη Βουλή, επί υπουργίας Γεωργίου Σουφλιά, η σύµβαση για την κατασκευή του άξονα Κόρινθος–ΠάτραΠύργος-Τσακώνα. Πόσο εξαιρετικής σηµασίας είναι η κατασκευή
αυτού του δρόµου µπορούµε να το κατανοήσουµε όλοι. Θα δηµιουργήσει µεγάλη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα. Αρκεί να φανταστούµε ένα δρόµο που θα συνδέει την Καλαµάτα µε την
Ήπειρο, ένα δρόµο που θα συνδέει την Πάτρα µε το λιµάνι της
Καλαµάτας.
Από το 2008 όµως, που άρχισε η οικονοµική κρίση, οι τραπεζίτες -ίσως γιατί δεν έβγαζαν αυτά που υπολόγιζαν- δεν προχώρησαν, δεν έκαναν τίποτα. Δεν χρηµατοδότησαν το έργο. Η
προηγούµενη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου επίσης δεν
έκανε τίποτα, δεν κουβέντιασε, δεν τους πίεσε καθόλου.
Μέχρι τώρα, λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι αναρωτιόµαστε
τι πρόκειται να γίνει. Όλοι θέλουµε και παλεύουµε –γιατί όλα τα
κόµµατα είχαν συµφωνήσει ότι κυρώθηκε εδώ η σύµβαση- να
γίνει αυτός ο δρόµος από την Πάτρα µέχρι τον Πύργο και την
Τσακώνα.
Ιδιαίτερα δε, θέλω να αναφερθώ στο τµήµα από το Καλό Νερό
µέχρι την Τσακώνα. Είναι µελετητικά ώριµο. Έχουν γίνει και οι
απαλλοτριώσεις και µπορεί αύριο το πρωί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Είναι απ’ ό,τι διάβασα το µόνο τµήµα στην Ελλάδα που µπορεί
αύριο το πρωί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, σε αυτά τα πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ που περιµένουν, ενώ εµείς δεν κάνουµε τίποτα
για να τα πάρουµε. Περίπου τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από
την κύρωση της σύµβασης. Επιτέλους ήρθε η ώρα να «σπρώξουµε» και να ξεκινήσουµε το έργο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο για τρία λεπτά έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι ο αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-
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Πύργος-Τσακώνα είναι ένα έργο που υλοποιείται µε σύµβαση παραχώρησης, µια από τις πέντε συµβάσεις παραχώρησης που ξεκίνησαν το 2007. Αντιµετώπισε προβλήµατα, όπως εν πολλοίς
προανέφερε ο κύριος συνάδελφος. Ουσιαστικά το έργο έχει σταµατήσει να κατασκευάζεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, γιατί
έχει ανασταλεί η χρηµατοδότησή του από τις τράπεζες.
Ορθώς επισηµαίνετε τα προβλήµατα αυτά, κύριε συνάδελφε.
Οι τράπεζες αντιµετώπισαν προβλήµατα ρευστότητας. Και, βεβαίως, υπήρξαν και άλλης φύσεως προβλήµατα, για παράδειγµα
έχουµε µία µείωση της κυκλοφορίας στους ελληνικούς αυτοκινητόδροµους.
Όµως, οφείλω να επισηµάνω ότι στο έργο υπήρξε και µία εµπλοκή του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, κατά της
κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου το 2006 ασκήθηκαν δύο προσφυγές
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για τη διέλευση του
αυτοκινητοδρόµου από την περιοχή Καϊάφα στο Νοµό Ηλείας.
Έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Αναφέροµαι ειδικότερα στην απόφαση
2473/2010, η οποία προβλέπει την ακύρωση της κοινής απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων στο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου µέσα στο σύνολο της περιοχής του Δήµου Ζαχάρως. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου σε
ένα µήκος είκοσι χιλιοµέτρων έχουν πάψει να ισχύουν. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για το έργο στην ευρύτερη περιοχή προφανώς θα πρέπει να εναρµονιστούν µε την εν λόγω απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το έργο στο σύνολό του φιλοδοξούµε να τα διευθετήσουµε στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο εικοσαήµερο µεταξύ του
Υπουργείου Υποδοµών και Ανάπτυξης και βεβαίως του παραχωρισιούχου. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ζητούµενο της διαπραγµάτευσης είναι η
βιωσιµότητα του έργου.
Επισηµαίνω, επίσης, ότι επειδή ο συγκεκριµένος αυτοκινητόδροµος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί, να γίνει κατόπιν συνεννόησης, κατόπιν
συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, συνάδελφος κ. Ιωάννης
Λαµπρόπουλος, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστές
οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αφορούν είκοσι
µόνο χιλιόµετρα. Το έχουν πει και το έχουν συνεννοηθεί όλοι οι
φορείς -είχε συµφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΧΩΔΕ µέχρι τώρα- να εξαιρεθούν αυτά τα είκοσι χιλιόµετρα και
να γίνει ο δρόµος από τον Πύργο - Καλό Νερό µέχρι την Τσακώνα κανονικά. Είχαν συµφωνήσει στη λεγόµενη µηδενική λύση,
στα είκοσι χιλιόµετρα να µη γίνει τίποτα, να γίνουν κάποιες παρεπεµβάσεις, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Συµφωνούµε, λοιπόν, τα είκοσι χιλιόµετρα ας µείνουν έτσι. Το
υπόλοιπο τµήµα από τον Πύργο - Καλό Νερό µέχρι την Τσακώνα
πρέπει να γίνει και πρέπει να υπάρξει δέσµευση, πρέπει να υπάρξει θέληση από την Κυβέρνηση, από τα κόµµατα που τη στηρίζουν, αλλά πιστεύω ότι θα συµφωνούν και όλες οι πτέρυγες της
Βουλής και όλοι οι Βουλευτές ότι αυτός ο άξονας πρέπει να γίνει,
γιατί είναι η ανάπτυξη της δυτικής Ελλάδος. Θα εργαστούν χιλιάδες άνθρωποι µέχρι να κατασκευαστεί, αλλά θα δώσει µεγάλες προοπτικές για ανάπτυξη σε όλη την περιοχή. Δηµιουργεί
µία συγκοινωνία από την Ιταλία – Πάτρα - Καλαµάτα και ενδεχοµένως µέχρι και την Κρήτη που µπορεί να ανοίξουν και ναυτιλιακές γραµµές και να δώσει άλλη πνοή στην περιοχή.
Πρέπει, λοιπόν, να δεσµευτείτε κατηγορηµατικά ότι αυτόν το
δρόµο θα τον κατασκευάσουµε ως χώρα για την ανάπτυξη µας,
για το αύριο µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει για να
απαντήσει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριε συνάδελφε, να πω ότι η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας δεν αφορά αποκλειστικά τα είκοσι
χιλιόµετρα, έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, πώς
είναι δυνατόν σε έναν κλειστό αυτοκινητόδροµο, τετράϊχνο, στον
οποίον κόβεται ένα τµήµα είκοσι χιλιοµέτρων, στον οποίον περιλαµβάνονται ανισόπεδοι κόµβοι, ξαφνικά …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στη Γαλλία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Επιτρέψτε µου.
… να µη ληφθούν υπ’ όψιν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις που
θα έχει στα σηµεία, στα οποία θα σταµατήσει ή στο σηµείο, στο
οποίο θα επανεκκινήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στη Γαλλία ισχύει αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν βλέπουµε στις διαπραγµατεύσεις που κάνουµε το έργο στο σύνολό του.
Και, προφανώς, βλέπουµε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον -όπως
και εσείς, γνωρίζω το ενδιαφέρον σας- το τµήµα που αφορά στο
κοµµάτι στο Νοµό Μεσσηνίας από το Καλό Νερό µέχρι την Τσακώνα.
Θέλω κατηγορηµατικά να τονίσω ότι η επανεκκίνηση στις συµβάσεις παραχώρησης είναι απόλυτη προτεραιότητα για το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδοµών.
Βρισκόµαστε σε πολύ στενή συνεργασία µε τους νοµικούς,
τους τεχνικούς και τους οικονοµικούς συµβούλους που έχει
προσλάβει το Ταµείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δηµοσίου,
καθώς και µε τους παραχωρησιούχους για να αντιµετωπίσουµε
τα σοβαρότατα –επαναλαµβάνω, τα σοβαρότατα- προβλήµατα
που υπάρχουν στις συµβάσεις παραχώρησης. Εξάλλου, µόλις
προχθές ορίστηκε ειδικός µεσολαβητής, ο κ. Βιδάλης, για την
επανεκκίνηση των έργων.
Αναγνωρίζουµε, πιστεύω, όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι έχει
χαθεί πολύτιµος χρόνος σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις αυτές.
Εµείς καλούµαστε µέσα σε πραγµατικά ελάχιστο χρόνο, σε ελάχιστες εβδοµάδες, να λάβουµε αποφάσεις, οι οποίες θα έπρεπε
να είχαν ληφθεί, αγαπητέ συνάδελφε, την τελευταία τριετία.
Η πολιτική µας βούληση και το ενδιαφέρον του Υπουργείου
είναι δεδοµένα. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, µόλις προχθές,
τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και εγώ, βρεθήκαµε στην Καλαµάτα
στην απόδοση στην κυκλοφορία του τµήµατος από την Τσακώνα
µέχρι την Καλαµάτα, ένα τµήµα είκοσι δύο χιλιοµέτρων, µε το
οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο άξονας Κόρινθος – Τρίπολη
- Καλαµάτα.
Υπάρχει ένα πολύ µικρό τµήµα στα Παραδείσια. Έχουµε δώσει
εντολή να κινηθούν µε ταχύτατο ρυθµό οι εργασίες παράκαµψης
του σηµείου που είχαµε τις παλιές µεγάλες κατολισθήσεις, όπου
κατασκευάζεται η γέφυρα Τ4 και πιστεύω ότι περίπου σε ενάµιση
µήνα από σήµερα και αυτό το τµήµα θα δοθεί στην κυκλοφορία.
Στο ίδιο πλαίσιο κινούµαστε και για τη σύµβαση παραχώρησης
της Ολυµπίας Οδού, αλλά βεβαίως –επιτρέψτε µου να πω- και
για την Ιόνια Οδό που θα πρέπει να φθάσει στην ξεχασµένη
Ήπειρο και βεβαίως και για τον Ε65 και για τον Αυτοκινητόδροµο
Αιγαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη δεύτερη µε αριθµό 23/23-7-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
παρακράτηση µέρους των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων
ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Στον ερωτώντα συνάδελφο θα απαντήσει η Υφυπουργός
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Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη.
Παρακαλώ ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς
να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νόµο για τις µεταµοσχεύσεις του 2011 και τον εφαρµοστικό νόµο για το µνηµόνιο του Φεβρουαρίου του 2012 θεσπίστηκαν διατάξεις για παρακράτηση µέρους των συντάξεων των
ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται σε κοινοτικές στεγαστικές
δοµές του δηµοσίου και ιδιωτικού –µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- τοµέα.
Η σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για τον πρώτο
νόµο και αφορά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου θεσπίζει παρακράτηση από 50% έως 80%. Είναι µια άνιση κλιµακωτή παρακράτηση. Για το τµήµα της σύνταξης µέχρι 500 ευρώ έχουµε
παρακράτηση του 50% της σύνταξης. Για το τµήµα από 500 έως
700 ευρώ έχουµε παρακράτηση σε ποσοστό 70%, ενώ για το
τµήµα της σύνταξης από 700 ευρώ και πάνω υπάρχει 80% παρακράτηση.
Είναι φανερό ότι αυτές οι διατάξεις είναι ευθέως αντισυνταγµατικές. Για τους ασθενείς πληρώνουν τα ταµεία τους. Στους
ασθενείς έχουν γίνει όλες εκείνες οι κρατήσεις και οι µειώσεις
που έχουµε υποστεί όλοι οι Έλληνες. Επίσης, δεν υφίσταται η
έννοια της δηµόσιας και δωρεάν υγείας, κυρίως για ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού, µε αυτές τις διατάξεις.
Ερωτάται, λοιπόν, η κυρία Υπουργός αν έχει τη διάθεση να καταργήσει αυτές τις διατάξεις και να επαναφέρει τη δηµόσια και
δωρεάν υγεία όπως πρέπει και αν η Κυβέρνηση σκέπτεται να ενισχύσει τις δοµές αυτές –οικοτροφεία, ξενώνες- αποασυλοποίησης και επανένταξης που είναι πάρα πολύ σηµαντικές για τους
συνανθρώπους µας και να δώσει γενικότερη στήριξη στις δοµές
ψυχικής υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά, προκειµένου να απαντήσει στην
ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, η Υφυπουργός κ. Φωτεινή
Σκοπούλη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Θα ήθελα τέσσερα λεπτά, αν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε και δευτερολογία,
κυρία Υφυπουργέ. Θα υπάρχει βέβαια και η σχετική ανοχή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Καλώς, κύριε
Πρόεδρε.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που τίθεται ενώπιόν σας, αν και είστε πολύ
λίγοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, το θέµα της ψυχικής υγείας µε
αφορµή την ερώτηση του κ. Κώστα Ζαχαριά. Το νοµικό πλαίσιο,
περί ου ο λόγος, αφορά ουσιαστικά στην αναγκαστική συµµετοχή του χρονίως πάσχοντα ασθενή στην οικονοµική δαπάνη περίθαλψης, της αποκατάστασής του. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση πρόκειται για τον ψυχικά πάσχοντα ασθενή.
Πολλοί από εσάς µπορεί να µη γνωρίζετε ότι από το 2000 επιχειρείται µία ψυχιατρική µεταρρύθµιση για την ορθότερη αντιµετώπιση των ασθενών µε ψυχικά νοσήµατα. Ένας από τους
στόχους είναι οι ψυχικά ασθενείς που χρίζουν παρατεταµένης
φροντίδας, να µην παραµένουν στο νοσοκοµείο αλλά να παρακολουθούνται, να εκπαιδεύονται και να επανεντάσσονται στον
κοινωνικό ιστό µέσα από διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε µικρές λειτουργικές δοµές στην κοινότητα.
Οι δοµές αυτές σήµερα αριθµούν τις τετρακόσιες πενήντα
πέντε και φιλοξενούν τρεις χιλιάδες τετρακόσιους περίπου πάσχοντες σε όλη την Ελλάδα. Οι τριακόσιες είκοσι έξι είναι δοµές
που ανήκουν στο δηµόσιο και οι εκατόν είκοσι εννέα αποτελούν
δοµές που ανήκουν σε επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλες οι δοµές, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς, λειτουργούν µε δαπάνες του Υπουργείου Υγείας. Τα ασφαλιστικά
ταµεία των ασθενών οφείλουν να αποδίδουν τα αντίστοιχα νοσήλια σε αυτές τις δοµές. Τον τελευταίο χρόνο µε τον ΕΟΠΥΥ αυτό
δεν γίνεται ακόµη!
Επίσης, είναι θεσµοθετηµένο ότι το 2% των προµηθειών του
ΕΣΥ θα αποδίδεται στις δοµές αυτές. Δεν είναι γνωστό εάν αυτό
συµβαίνει. Το ποσό που πληρώνει το Υπουργείο Υγείας για τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανέρχεται
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σε 80 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Το ποσό για δοµές δηµοσίου
χαρακτήρα είναι απροσδιόριστο ακόµα! Πιθανότατα στο τέλος
του µήνα να έχουµε στοιχεία. Αυτή είναι η κατάσταση του δηµοσίου.
Το κόστος ανά άτοµο στις ιδιωτικού χαρακτήρα δοµές έχει µεγάλη διακύµανση. Σε µία συγκεκριµένη µορφή δοµής, παραδείγµατος χάριν σε ένα οικοτροφείο, το κόστος κυµαίνεται από
26.000 µέχρι 56.000 το χρόνο κατά άτοµο.
Γιατί υπάρχει αυτή η ανοµοιογένεια; Η ακριβότερη παροχή
υπηρεσίας υγείας είναι πιο αποτελεσµατική από τη φθηνότερη;
Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αξιολόγησης των δοµών
αυτών.
Ας επανέλθουµε όµως στο νόµο. Ο νόµος αυτός ψηφίστηκε,
όπως είπε και ο κ. Ζαχαριάς, πριν από ένα χρόνο. Άλλο ένα κοµµατάκι του ψηφίστηκε εννέα µήνες µετά. Και στη συνέχεια ήρθε
ένα προεδρικό διάταγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Παρακαλώ, θα ήθελα ακόµη δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Υπουργέ, να ξέρετε ότι έχετε και δευτερολογία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν θα την
εξαντλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό είναι δικαίωµά σας,
αλλά…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε.
Η όλη προσέγγιση του θέµατος µάλλον δηλώνει προχειρότητα, αν και θα ήθελα να πιστεύω ότι δηλώνει αβουλία για την
εφαρµογή του.
Θα ήθελα παρεµπιπτόντως να σας ενηµερώσω ότι ουδέποτε
συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµό των εσόδων το ποσό που
αναµενόταν από τη συµβολή των ασφαλισµένων και πιθανότατα
δεν έχει υπολογιστεί ποτέ. Χονδρικά το υπολογίζουµε κάτω από
το 2% της συνολικής χορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.
Ο νόµος αυτός πάντως είναι αποκύηµα της ανάγκης για µείωση της κρατικής επιχορήγησης, όπως σαφώς αναγράφεται και
στην εισαγωγή του. Δεν θα µιλήσω για την ιδιωτικοποίηση της
δηµόσιας υγείας. Θα σας επισηµάνω όµως ένα µείζον σφάλµα
που γίνεται κατά συρροήν τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι η κατάργηση πρακτικών και αξιών που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στη λειτουργία ενός χώρου και
µιλάµε για το χώρο της υγείας.
Δεν ισοπεδώνονται τα πάντα προς όφελος του κόστους και
του κέρδους. Στην ιατρική, πολλώ δε µάλλον στην ψυχιατρική,
στόχος της θεραπευτικής αντιµετώπισης είναι η αυτονόµηση του
ασθενή. Εάν ο ασθενής έχει κάποιο εισόδηµα, αυτό αποτελεί και
πρέπει να αποτελεί εργαλείο για την ψυχοκοινωνική αυτονόµηση
και την ισορροπία του.
Η καταστρατήγηση, είτε αυτή προέρχεται από την πολιτεία
είτε από το συγγενικό του περιβάλλον, της δυνατότητας του πάσχοντα να χειρίζεται το εισόδηµά του δεν συνάδει µε τη θεραπευτική αντιµετώπισή του.
Αν τώρα θίξουµε και νοµικά ζητήµατα, απλώς θα σας επισηµάνω ότι αυτός ο νόµος αντίκειται σε θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Υπουργέ, στη δευτερολογία σας µπορείτε να αναπτύξετε τα νοµικά ζητήµατα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
Αντίκειται σε θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα που είναι κατοχυρωµένα συνταγµατικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τέτοια είναι η ισότητα απέναντι στο νόµο, η ιδιοκτησία και
το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να απολαµβάνουν µέτρων
που εξασφαλίζουν την υγεία και την αυτονοµία. Υπάρχουν σχετικές γνωµοδοτήσεις τις οποίες θα σας καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Επί του πρακτέου, εισηγούµαστε την κατάργηση των σχετικών διατάξεων,
παράγραφος 9 του άρθρου 66 του ν. 3984 κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό εννοούσατε όταν
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λέγατε ότι τελειώνετε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Επίσης, την κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 30, την υπουργική απόφαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακούστε, κυρία Υπουργέ. Εδώ υπάρχει µία διαδικασία, η οποία ακολουθείται για όλους.
Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το οποίο κάνετε. Έχετε τη δευτερολογία σας. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό να µιλάτε
στην πρωτολογία σας έξι λεπτά, τα οποία έχετε σχεδόν εξαντλήσει. Αυτός ο χρόνος είναι και για την πρωτολογία και τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει. Θα
συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πρέπει να ακολουθούµε
κάποιους κανόνες για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε.
Παρακαλώ τον ερωτώντα Βουλευτή να λάβει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κυρία Υπουργός τα ανέφερε όλα και είναι θετικό ότι εισηγείται ή τουλάχιστον εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι ο νόµος -σε
αυτό το τµήµα του τουλάχιστον- θα καταργηθεί.
Όµως, παρ’ όλο που δέχοµαι αυτήν τη δήλωση, θέλω να εκφράσω τη δυσπιστία µου επειδή ο νόµος είναι ο εφαρµοστικός
νόµος για το µνηµόνιο 2. Ενδεχοµένως εκεί θα προκύψουν προβλήµατα, αφού την ίδια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
δεν καταργείται η παρακράτηση του 1 ευρώ από τις χειρόγραφες συνταγές -αυτό αφορά τεράστιο κοµµάτι του αγροτικού πληθυσµού, που δεν καλύπτεται από το διαδίκτυο και αναγκαστικά
γράφονται χειρόγραφα- ακριβώς και µόνο επειδή είναι µνηµονιακή επιταγή.
Χαίροµαι που αναγνωρίζετε ότι το τµήµα των χρηµάτων που
παρακρατείται από τους ψυχικά πάσχοντες πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή δεν δίδεται για τη βελτίωση της
δικής τους περίθαλψης.
Από την άλλη µεριά, είναι γεγονός ότι ακόµη και η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε
Ψυχικές Διαταραχές κρίνει το νόµο αντισυνταγµατικό και πλήθος, επίσης, συνδικαλιστικών φορέων, µεταξύ των οποίων η Οµοσπονδία των Νοσοκοµειακών Ιατρών Ελλάδας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αφορούσε τη στήριξη της ψυχικής υγείας από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Χθεσινά δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφέρουν
ότι µόνο 3,3% των κοινοτικών κονδυλίων έχουν απορροφηθεί από
τον τοµέα ψυχικής υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να κατακρατούµε εκείνο το κοµµάτι
που αφορά τους πιο ευάλωτους από τις ευαίσθητες οµάδες,
τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή στην κοινωνία, να υποχρεώνουµε µάλιστα το προσωπικό των δοµών να εισπράττει αυτά τα
χρήµατα ή τουλάχιστον να παραλαµβάνει τα έγγραφα µε την
υπογραφή της αποδοχής από ανθρώπους που έχουν εγκλειστεί
ενδεχοµένως. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλεισθέντες
µε δικαστική απόφαση, παραµένουν µε δικαστική συνδροµή,
ακούσιες εισαγωγές και παρ’ όλα αυτά τους γίνεται κατακράτηση. Για ποια δωρεάν δηµόσια υγεία µιλάµε, όταν κατακρατάς
50% από τον ασφαλισµένο του ΟΓΑ, δηλαδή του αποδίδεις 183,5
ευρώ το µήνα; Για ποιες ατοµικές ανάγκες που σχετίζονται µε
την αξιοπρέπεια του ατόµου γίνεται λόγος;
Αυτή η εγκύκλιος του κ. Λοβέρδου θεωρώ ότι είναι η πιο ευτελιστική των θεσµών υγείας στην Ελλάδα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι
πρέπει και τα θέµατα ψυχικής υγείας και οι ανάγκες της να χρηµατοδοτούνται οπωσδήποτε και να υπάρχει δωρεάν και δηµόσια
ψυχική υγεία, που είναι δικαίωµα όλων µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.
Θα απαντήσει η κυρία Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Συµφωνούµε.
Δεν θα χρησιµοποιήσω τα τρία λεπτά. Θα ολοκληρώσω για το
δεύτερο σκέλος.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, θα εξασφαλιστεί η απόδοση
των θεσµοθετηµένων αναλογούντων εσόδων, τα οποία δεν υφί-
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στανται τώρα, δεν τα παίρνουν, όπως η οφειλή από τον ΕΟΠΥΥ,
η απόδοση 2% της προµήθειας του ΕΣΥ. Θα κινητοποιήσουµε
τους µηχανισµούς για την αξιολόγηση των δοµών για την αποτελεσµατικότητά τους και το κόστος τους.
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της µεταρρύθµισης θα εκτιµήσουµε τις πραγµατικές χωροταξικές και λειτουργικές ανάγκες
και θα τις συνδέσουµε µε την αξιοποίηση της περιουσίας του
Υπουργείου.
Θα αξιοποιήσουµε τα κοινοτικά χρήµατα µε αυστηρά κριτήρια
που αφ’ ενός θα υποστηρίζουν ουσιαστικά τη µεταρρυθµιστική
διαδικασία και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν τη διαχρονική βιωσιµότητα των δοµών, δεν θα έρχεται ο καθένας και θα παίρνει
ένα ΕΣΠΑ και θα το κάνει για έξι µήνες µια θέση εργασίας. Και
µετά τι;
Υπάρχουν κανόνες και στα ΕΣΠΑ οι οποίοι δεν έχουν ακόµη
λειτουργήσει και θέλω να σας ενηµερώσω, κύριε Ζαχαριά, ότι
αυτό δεν είναι απαίτηση του µνηµονίου. Απαίτηση του µνηµονίου
είναι να κοπούν οι φαρµακευτικές δαπάνες, οι οποίες όµως µεταφράστηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο και από την προηγούµενη κυβέρνηση σαν «κόβουµε απ’ όπου µπορούµε να
κόψουµε, αλλά δεν πειράζουµε το φάρµακο».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση νόµου: «Κατάργηση του άρθρου 324 και του Παραρτήµατος ΧΙ του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) που αφορά
στην έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών της Siemens A.G. και
Siemens Α.Ε.».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Η πέµπτη υπ’ αριθµό 27/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος και των επιχειρήσεων «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης», «ΣΕΚΑΠ» και «ΔΩΔΩΝΗ» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 26/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την
εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των
ιδιωτικών σχολείων.
Παρακαλώ την κ. Ρεπούση να αναπτύξει το θέµα της επίκαιρης
ερώτησης για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, εν προκειµένω, η υπαγωγή των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στο ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο
του ν. 4024/2011, πριν µάλιστα από τη λήξη της συλλογικής σύµβασης εργασίας τους, συνιστά, όπως θα επιχειρήσω να δείξω
παρακάτω, µια αυθαίρετη και άδικη πράξη που θα επηρεάσει αρνητικά τη ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.
Μετά τη σηµερινή συζήτηση ελπίζουµε στην άµεση παρέµβασή σας, προκειµένου να αποκατασταθεί η συγκεκριµένη αδικία.
Κατ’ αρχάς προκαλεί εντύπωση ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η ένταξη αυτή µέσω της υπογραφής σχετικής
γνωµοδότησης από τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Μπαµπινιώτη στις 4-5-2012, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη του βίου της Κυβέρνησης Παπαδήµου. Να σηµειωθεί ότι ο κ. Μπαµπινιώτης
υπέγραψε µόνος του τη συγκεκριµένη γνωµοδότηση χωρίς την
συνυπογραφή των αρµόδιων παραγόντων του Υπουργείου, όπως
απαιτείται κανονικά. Και αναφέροµαι βεβαίως στην τότε Υφυπουργό, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και το Τµήµα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι υπογραφές απαιτούνταν και δεν µπήκαν.
Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης µετά από εντολή της Υπηρεσιακής Υπουργού κ. Κιάου
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και µε τη σύµφωνη γνώµη του τότε Γενικού Γραµµατέα εξέδωσε
εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία η βαθµολογική και µισθολογική
κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραµένει ως έχει µέχρι
να υπάρξει απόφαση του νέου Υπουργού, παγώνοντας έτσι τη
γνωµοδότηση.
Περνάµε τώρα στο θέµα της νοµιµότητας ή µη της ένταξης
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πρώτον, όπως γνωρίζετε, ο ν. 682/1977 που καθορίζει το µισθολογικό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων
αναφέρει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάχιστον
τις εκάστοτε αποδοχές των αντίστοιχων δηµοσίων µετά των
πάσης φύσεως επιδοµάτων. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του κ. Κουτρουµάνη δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4002/201
περί ένταξης στο ενιαίο βαθµολόγιο.
Δεύτερον, για να ενταχθούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στο ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο απαιτείται η προηγούµενη ένταξή
τους σε βαθµούς και κλιµάκια, πράγµα που δεν έχει γίνει.
Παρ’ όλα αυτά, απ’ όλα τα παραπάνω τεκµαίρεται ότι η εφαρµογή του ενιαίου βαθµολογίου-µισθολογίου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εγείρει σοβαρά νοµικά ζητήµατα. Ζητάµε από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού πρώτον την άµεση έκδοση απόφασης ή εγκυκλίου στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι παραµένει
σε ισχύ το παλαιό καθεστώς της µισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Να σηµειωθεί ότι η διεύθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου εξέδωσε µόλις πριν από λίγες µέρες νέα
εγκύκλιο µε την οποία αναστέλλει για άλλη µία φορά την ένταξη
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο νέο βαθµολογικό και µισθολογικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, έχετε
υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερον, ζητάµε τη διαµόρφωση ενός νέου ειδικού µισθολογίου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που να τους εντάσσει
σε βαθµούς και κλιµάκια προβλέποντας και τη δυνατότητα εξέλιξής τους, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στο ισχύον νοµικό
πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου για τρία
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόβληµα που θίγει η κ. Ρεπούση µε την επίκαιρη ερώτησή της συνδέεται στο γενικότερο
πλαίσιο µε τις δυσµενείς οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης σε οµάδες εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα της εκπαίδευσης και των εργασιακών δικαιωµάτων
τους, τα οποία είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν
υποχωρήσει υπό το βάρος της παραπάνω κρίσης. Πρώτιστο και
κύριο µέληµα του Υπουργείου Παιδείας είναι η διασφάλιση των
απαραίτητων συνθηκών για την παροχή του κοινωνικού αγαθού
της παιδείας τόσο στη δηµόσια εκπαίδευση όσο –εκ της εκφοράς
της επίκαιρης ερώτησης της κυρίας Βουλευτού- στον ιδιωτικό
τοµέα. Αυτό προϋποθέτει πως όλοι κατανοούµε συνθήκες και
προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου µε συναίσθηση του κοινωνικού
διακυβεύµατος αυτής της στιγµής που υπάρχει για τους εργαζόµενους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και της
ανάγκης οµαλής λειτουργίας των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Επί του προκειµένου, ως γνωστόν, όπως είπατε προηγουµένως, κυρία Ρεπούση, η µισθολογική εξέλιξη των ιδιωτικών εκπαι-
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δευτικών σύµφωνα µε το νόµο του 1977 ακολουθεί αυτή των δηµοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, υπάρχει ελάχιστο όριο αµοιβής για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα έτσι να
εξασφαλίζεται η κατώτατη αµοιβή. Η γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους του 2012, µετά από ερώτηµα που κατέθεσε η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, αναφέρεται στην
εφαρµογή του ενιαίου βαθµολογίου-µισθολογίου και για τους
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αυτό σηµαίνει πρωτίστως συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων τα οποία θα κατέτασσαν τους
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθµίδες οι οποίες θα αντιστοιχούσαν σε βαθµολόγιο. Στη συνέχεια στις 24-5-2012 εξεδόθη έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
σύµφωνα µε το οποίο αναµενόταν ερµηνευτική εγκύκλιος προκειµένου να δροµολογηθεί η ως άνω ένταξη.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο παραπέµπει αφ’ενός
στην κατάσταση της ύπαρξης συλλογικής σύµβασης εργασίας
βάσει της οποίας υπάρχουν κατόπιν οι ατοµικές συµβάσεις των
εργαζοµένων –πάνω σ’ αυτή στηρίζονται- και υπάρχει και η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, χωρίς όµως οι
προηγούµενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου να έχουν συγκροτήσει τα συµβούλια κατάταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
σε βαθµίδες, πιστεύουµε ότι πριν από τη λήψη οποιασδήποτε
απόφασης για την οµαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην
ιδιωτική εκπαίδευση το Υπουργείο οφείλει –και θα το κάνει- να
αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου µεταξύ των ιδιοκτητών των
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και της οµοσπονδίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων µε στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει
τόσο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων όσο και τις οµαλές εργασιακές συνθήκες. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Ρεπούση έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣH: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και αναφερθήκαµε λίγο στις επιπτώσεις της κρίσης και
στα οικονοµικά µεγέθη, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι
σύµφωνα µε τις µελέτες που έχει διεξάγει το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ
και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ –τις οποίες θα καταθέσωη εφαρµογή αυτού του νόµου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
προσφέρει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων όφελος
31.756.500 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ αντίστοιχα το δηµόσιο θα
απολέσει περί τα 19.000.000 ευρώ ετησίως εξαιτίας της µείωσης
των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που σχετίζεται µε αυτό που είπατε,
κύριε Υφυπουργέ, για την κρίση και τα οικονοµικά έσοδα του
κράτους.
Σε ό,τι αφορά στην ισχύουσα συλλογική σύµβαση, θέλω να πω
το εξής. Με βάση αυτή υπάρχει ελάχιστο όριο αµοιβής, που είναι
αντίστοιχο των δηµοσίων εκπαιδευτικών, αλλά δεν υπάρχει ανώτατο όριο αµοιβής. Έχουµε, λοιπόν, µια αγορά εργασίας, που
είναι το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, που έχει τη δυνατότητα να προσλαµβάνει εκπαιδευτικούς µε υψηλά προσόντα –διδακτορικά, συγγραφικό έργο, ειδικό διδακτικό έργο- και να αµείβει αυτούς τους
εκπαιδευτικούς περισσότερο.
Η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου κατατάσσει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε µια κλίµακα, ενώ αυτά τα κριτήρια δεν
υπάρχουν στο δηµόσιο. Είναι, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας τελείως
παράλογο αυτό. Δεν επιτρέπει, δηλαδή, µε την κατάταξη στο ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο, τη διαφοροποίηση στη βάση των
προσόντων που ενδεχοµένως πολλά απ’ αυτά υπάρχουν στους
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και στη βάση αυτών διεκδικούν κάτι
καλύτερο και για το µισθολόγιό τους, αλλά και για το έργο τους
συνολικά.
Τα υπηρεσιακά συµβούλια δεν υπάρχουν σήµερα και δεν
έχουν κατατάξει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθµούς,
όπως έχει γίνει µε τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς. Αυτήν τη
στιγµή ξέρετε ότι αυθαιρετούν τα ιδιωτικά σχολεία γιατί πάνε να
εφαρµόσουν τη γνωµοδότηση του κ. Μπαµπινιώτη. Κάνουν τη
δουλειά που έπρεπε να κάνουν, σύµφωνα µε το νόµο, τα υπηρεσιακά συµβούλια, δηλαδή κατατάσσουν τα ίδια τους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς σε αντίστοιχους βαθµούς για να τους πληρώσουν ανάλογα.
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Θέλουµε να δεσµευθείτε, κύριε Υφυπουργέ, ότι αυτή η αυθαιρεσία θα σταµατήσει πάραυτα Και βεβαίως συµφωνούµε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις για µια συλλογική
σύµβαση εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Ρεπούση καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όπως είπα και
στην πρωτολογία µου, γι’ αυτό δεν προχωρήσαµε στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων αυτό το διάστηµα µετά τις
εκλογές. Αυτήν τη στιγµή θα έφερνε µια διαφορετική κατάσταση
µέχρις ότου ξεκινήσει ο διάλογος και εξευρεθεί µια λύση.
Αυτήν τη στιγµή όλες οι κοινωνικές οµάδες υφίστανται την
κρίση. Όλοι οι εργαζόµενοι είναι πιεσµένοι. Κανένας και πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας, δεν επιθυµεί ένταση στο χώρο της
εκπαίδευσης ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αυτό το οποίο θα
θέλει να προστατεύσει και στο µέλλον είναι το κοινωνικό πρόσηµο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σηµαίνει κατανόηση των
αναγκών της εκπαίδευσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας δικαίου των εργαζοµένων. Άρα, πιστεύω ότι δεν είναι αυτήν τη
στιγµή ώρα για να βαθύνουµε την κρίση ούτε για να ανοίξει µέτωπο στην παιδεία.
Θα προχωρήσουµε στο διάλογο εξηγώντας και στις δυο πλευρές ποιο είναι το καταλληλότερο νοµικό πλαίσιο µε το οποίο θα
κινηθούµε στο µέλλον. Έχω την εντύπωση και νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι ότι οι ανάγκες της εποχής απαιτούν συναίνεση και
πνεύµα συνεργασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, η Κυβέρνηση αυτό
προσπαθεί, αυτό επιδιώκει και σε αυτό το πνεύµα θα κινηθεί,
όπως σας είπα προηγουµένως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 14/23-7-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας,
σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων.
Έχετε το λόγο, κυρία Χρυσοβελώνη, για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου είχε συµφωνήσει πριν από λίγους µήνες µε το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης, στο
οποίο όπως και εσείς γνωρίζετε ανήκε το αντικείµενο της ακτοπλοΐας, να δροµολογήσει για το καλοκαίρι που διανύουµε ένα
πλοίο που θα συνέδεε τη Θεσσαλονίκη µε τις Βόρειες Σποράδες
και το Βόλο µε τρία δροµολόγια την εβδοµάδα µε χρόνο έναρξης
των δροµολογίων στις 28-6-2012.
Η παραπάνω ναυτιλιακή εταιρεία, της οποία διευθύνων σύµβουλος όπως γνωρίζετε είναι ο κ. Γιάννης Αβραντίνης, ευθύς
αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, κύριε Υπουργέ
-και συγκεκριµένα περί τα τέλη του παρελθόντος µηνός Ιουνίουαποφάσισε να αναστείλει την υλοποίηση των συµφωνηθέντων αφού µάλιστα προηγήθηκε µια έντονη αντιπαράθεση µεταξύ
υµών, κύριε Υπουργέ και του διευθύνοντος συµβούλου που προανέφερα- µε αφορµή τη δροµολόγηση ενός νέου πλοίου αντίπαλης εταιρείας για την εξυπηρέτηση της Χίου, που είναι η εκλογική
σας περιφέρεια.
Είναι προφανές ότι µεταξύ υµών, κύριε Υπουργέ και της ναυτιλιακής εταιρείας που προαναφέρθηκε δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία, η οποία, όµως, έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση
ανυπολόγιστης ζηµίας στις Βόρειες Σποράδες και στη Μαγνησία
γενικότερα, που δεν εξυπηρετούνται από την ακτοπλοϊκή σύνδεση που είχε προγραµµατιστεί.
Η παραπάνω σύνδεση, η οποία επισηµαίνω ότι δεν θα πρέπει
να περιοριστεί µόνο στους δυο θερινούς µήνες αιχµής, αποτελεί
µόνιµο και πάγιο αίτηµα των κατοίκων των Βορείων Σποράδων.
Η πρόσφατη εξαγγελία διακοπής δροµολογίων από και προς τις
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Βόρειες Σποράδες εν µέσω, µάλιστα, της τουριστικής περιόδου
προξενεί µεγάλη αναστάτωση, αλλά κυρίως ανυπολόγιστη ζηµία
όχι µόνο στους ταξιδιώτες, αλλά και στους επαγγελµατίες του
τουρισµού, στους µόνιµους κατοίκους του νησιού, αλλά και πολύ
αρνητικές επιπτώσεις στη Μαγνησία γενικότερα λόγω της εξαιρετικά µεγάλης µείωσης της κίνησης του λιµανιού του Βόλου.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, στις 20-7-2012 η ίδια ναυτιλιακή
εταιρεία προχωράει ένα βήµα πιο µακριά, ανακοινώνοντας ότι
«εξαιτίας ναύλωσης στο εξωτερικό» -εντός εισαγωγικών το λέω
αυτό- «του πλοίου της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ», αναστέλλει
τη δροµολόγηση από 7 Ιουλίου έως 9 Σεπτεµβρίου και για την
άλλη γραµµή Άγιος Κωνσταντίνος - Σκιάθος - Σκόπελος - Αλόννησος». Δηλαδή, από όσα λέω προκύπτει ότι οι Βόρειες Σποράδες βρίσκονται για δεύτερη φορά µέσα σε λίγες µέρες στο
κέντρο µια διελκυστίνδας µεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και της
συγκεκριµένης ναυτιλιακής εταιρείας.
Το ερώτηµα εν προκειµένω δεν είναι γιατί υπάρχει αυτή η διένεξη, αλλά το πώς θα επιλυθεί άµεσα το πρόβληµα ιδιαίτερα για
τη γραµµή που συνέδεε το Βόλο µε τη Θεσσαλονίκη µέσω των
Βορείων Σποράδων, τη στιγµή µάλιστα που επ’ αυτού υπήρχε
σχετική συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν επιθυµούµε, κύριε Υπουργέ, να εµπλακούν ούτε ο Βόλος
ούτε ασφαλώς οι Βόρειες Σποράδες στη διένεξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια συµφέροντα των οποίων
επιδιώκεται η εξυπηρέτηση. Αυτό, όµως, που ενδιαφέρει είναι η
επίλυση του προβλήµατος και αυτό που ενδιαφέρει είναι µόνο
το δηµόσιο, το τοπικό και το ευρύτερο κοινωνικό συµφέρον που
πλήττονται.
Κατόπιν αυτών ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, ποια συγκεκριµένα
µέτρα προτίθεσθε να λάβετε και πότε -αυτό έχει σηµασία- προκειµένου να επιλυθούν άµεσα το πρόβληµα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων και του Βόλου µε τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία συνάδελφο για την ευκαιρία που µου δίνει µε την επίκαιρη ερώτησή της να συζητήσουµε ένα θέµα που πρόκειται εφεξής να µας απασχολήσει
ιδιαίτερα και ως ελληνική πολιτεία και ως Βουλή, αλλά και ως κοινωνία: Το πρόβληµα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να σας πω ότι το δεδοµένο θεσµικό
πλαίσιο είναι από το 2001, είναι ο ν. 2932, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Στο πλαίσιο του νόµου
αυτού οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δροµολογούν ελεύθερα τα
πλοία τους ανάλογα µε την επιχειρηµατική τους πρωτοβουλία, η
δε πολιτεία οφείλει να διαπιστώνει ότι εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις δροµολόγησης και βεβαίως, σε αντίθετη περίπτωση να
παρεµβαίνει για να εξασφαλίζει το απαιτούµενο επίπεδο εξυπηρέτησης. Πώς να παρεµβαίνει; Πρώτον, µε τη δραστηριοποίηση
όλων των πλοίων που είναι σε διαθεσιµότητα -και εδώ είναι ένα
θέµα να δούµε πώς λειτουργεί η ύφεση και τι επιπτώσεις έχει
στην ακτοπλοΐα που αποεπενδύει- δεύτερον, µε το να διασφαλίζει τον µέγιστο αριθµό δροµολογίων και τρίτον, µέσω συνάψεως
συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας, όπου εκεί αντιλαµβάνεστε και
ποια είναι τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα.
Έρχοµαι στο θέµα. Κατ’ αρχάς, γνωρίζετε καλύτερα από
εµένα ότι οι Βόρειες Σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος,
συνδέονται, πρώτον, µε το λιµάνι του Βόλου µε το «EXPRESS
SKIATHOS», που πραγµατοποιεί δύο δροµολόγια ηµερησίως,
εκτός Τρίτης και Σαββάτου που εκτελεί µόνο ένα, µε τα ταχύπλοα
«FLYINGCAT 5» και «FLYINGCAT 6», που εκτελούν από κοινού
δύο δροµολόγια την ηµέρα, δεύτερον, µε τον Άγιο Κωνσταντίνο
Στυλίδας, µε το «EXPRESS PEGASUS», που εκτελεί καθηµερινό
δροµολόγιο µε επιστροφή και επίσης µε τα «FLYINGCAT 5» και
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«FLYINGCAT 6», που κάνουν όπως και πριν δυο δροµολόγια την
ηµέρα µε επιστροφή και τρίτον, µε την Εύβοια µέσω Κύµης µε
τρία δροµολόγια εβδοµαδιαίως. Επίσης, έχουµε εξουσιοδοτήσει
τις λιµενικές αρχές Βόλου και Αγίου Κωνσταντίνου να προβαίνουν σε έγκριση έκτακτων δροµολογίων ανάλογα µε την αιχµή
της ζήτησης και κυρίως τη θερινή περίοδο στη γραµµή ΒόλοςΣποράδες και Άγιος Κωνσταντίνος-Σποράδες αντίστοιχα.
Πάµε στο θέµα της Θεσσαλονίκης. Για την κάλυψη της σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βορείων Σποράδων-Βόλου για την τρέχουσα
περίοδο υπήρξε µια θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών προς τον Υπουργό. Η συνεδρίαση του
Συµβουλίου έγινε την ηµέρα που παραλάµβανα από τον κ.
Στουρνάρα το Υπουργείο.
Για το χρονικό διάστηµα, στη γραµµή αυτή, από 28-6-2012
µέχρι 2-9-2012 εγκρίθηκε η δροµολόγηση του «ΑΛΚΥΟΝΗ» της
εταιρείας «SEA LINK FERRIES», που όπως είπατε είναι θυγατρική
εταιρεία της «NEL».
Κυρία συνάδελφε, θα σας πω τι έχουµε κάνει. Θα παραδεχθώ
το πρόβληµα. Θα σας ζητήσω, όµως, στη δευτερολογία σας να
αποσυνδέσετε το πρόσωπό µου από την επίπτωση που πιστεύετε
ότι έχει η διένεξη που δηµιουργήθηκε µεταξύ της εταιρείας και
του Υπουργείου µε αφορµή τη δροµολόγηση ενός άλλου πλοίου
στη γραµµή Πειραιά-Χίου – Μυτιλήνης µε τις Σποράδες. Δεν
υπάρχει καµµία απολύτως σχέση. Ούτε οι ηµεροµηνίες µπορούν
να στηρίζουν την επιχειρηµατολογία σας. Μπορώ να σας τα πω
κατ’ ιδίαν και να συµφωνήσετε µαζί µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Έρχοµαι, λοιπόν, στη συγκεκριµένη δροµολόγηση.
Αιτήθηκε, η εταιρεία τρία δροµολόγια την εβδοµάδα από Θεσσαλονίκη για Βόρειες Σποράδες, Βόλο µε επιστροφή κι ένα δροµολόγιο από Βόλο για Σκιάθο – Σκόπελο µε επιστροφή. Η
εταιρεία είχε την υποχρέωση να προσκοµίσει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πέντε ηµέρες πριν την έναρξη της δροµολόγησης. Η εταιρεία, δεν τα προσκόµισε, αλλά µία ηµέρα πριν η Υπηρεσία –έχω
το έγγραφο και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- γνωστοποίησε
την υποχρέωσή της και της ζήτησε να πράξει τα δέοντα.
Η εταιρεία, µετά την προειδοποίηση του Υπουργείου, στις 28
Ιουνίου, δηλαδή τη µέρα που έληγε η προθεσµία, ζήτησε την τροποποίηση της έναρξης των δροµολογίων, αντί για 28 Ιουνίου στις
14 Ιουλίου.
Αυτό το αίτηµα, κυρία συνάδελφε, αξιολογήθηκε από την Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι δεν θα έπρεπε να χαθεί η όποια
ευκαιρία σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τη Θεσσαλονίκη,
η οποία δεν υπήρχε πριν.
Συνεχίζω και κλείνω µε αυτό: Επανέρχεται η εταιρεία µε νεότερο αίτηµα στις 11 Ιουλίου και ζητά να ανακληθεί η ανακοίνωση
– δήλωση δροµολόγησης του πλοίου, επικαλούµενη ότι δεν ολοκλήρωσε τις επισκευές που ήταν απαραίτητες εν’όψει της πιστοποίησης αξιοπλοΐας του πλοίου. Επικαλέστηκε επίσης και την
πτώση της επιβατικής κίνησης της γραµµής.
Από την πλευρά τη δική µου θα απευθύνω –όπως θα κάνω σε
όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το πώς έχει διαµορφωθεί
µέχρι τώρα η σχέση του Υπουργείου µε τις εταιρείες στο πλαίσιο
της λειτουργίας του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών- αυστηρή σύσταση για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Πάντως η απόφαση, είναι απόφαση επιχειρηµατική. Επίσης, δεν υπήρξε κάποια
ακτοπλοϊκή σύνδεση η οποία αφαιρέθηκε. Υπήρξε κάποια πρόταση συνδέσεως, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο,
ώστε να δοθεί αυτή η ευκαιρία.
Θα ακούσω τι θα µου πείτε. Και µε πολλή χαρά θα σας ακούσω, να συµφωνείτε ότι η σύνδεση της υπόθεσης της «NEL» µε
τη δροµολόγηση του πλοίου στη γραµµή Χίος – Μυτιλήνη είναι
ατυχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Χρυσοβελώνη
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχήν σχετικά
µε την αναφορά που έγινε προς το πρόσωπό σας, θα ήθελα να
σας πω το εξής: Η σύνδεση του ονόµατός σας δεν έγινε από
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εµένα. Υπήρξαν κάποια δηµοσιεύµατα. Εγώ απλώς έκανα µία
αναφορά.
Αυτό, βεβαίως, το οποίο υπογραµµίζω και θέλω να µου πείτε,
είναι το εξής: Είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η ακύρωση των δροµολογίων, συνέβη αµέσως µετά την
ανάληψη των καθηκόντων σας και αφού προηγήθηκε, µέσω των
εφηµερίδων, ό,τι διηµείφθη µέσω της δροµολόγησης της γραµµής Χίου, που αποτελεί την εκλογική σας περιφέρεια, και όταν
έχουµε όχι µόνο την κατάργηση της πρώτης γραµµής για την
οποία µιλούµε, αλλά και της δεύτερης η οποία γινόταν µέσω του
Αγίου Κωνσταντίνου; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, µετά από όλα αυτά τα οποία είπαµε, καταλήγουµε
στο συµπέρασµα –και θα πρέπει να το κατανοήσουν εποµένως
και οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων- ότι η κατάσταση θα παραµείνει ακριβώς όπως ήταν: Τα νησιά θα εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πρόβληµα όχι µόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδους, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν
άκουσα από τη δική σας την πλευρά να υπάρξει κάποια συγκεκριµένη απάντηση, ακόµα και ότι «όχι, δεν έχουµε σκοπό να παρέµβουµε προς την κατεύθυνση αυτή».
Εποµένως, το ερώτηµα το οποία σας υπέβαλα, το πότε και το
πώς, µένει αναπάντητο. Αυτό είναι το συµπέρασµα από την τοποθέτηση σας, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι δεν υπάρχει λύση.
Το ερώτηµα είναι αν µπορεί να υπάρξει λύση, αν µπορεί να
υπάρξει παρέµβαση από τη δική σας την πλευρά, ώστε το πρόβληµα αυτών των ανθρώπων, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να επιλυθεί.
Υπάρχει πρόβληµα, το οποίο, µάλιστα, µε την ιδιότητά µου ως
δικηγόρου, το έχω βιώσει και η ίδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για ποιο λόγο; Διότι στη Σκιάθο και στη Σκόπελο λειτουργούν µεταβατικά δικαστήρια τα οποία έχουν περισσότερες
δικασίµους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και υφίστανται µια
απίστευτη ταλαιπωρία οι δικαστές, ο κόσµος που προσέρχεται
στα δικαστήρια, ακριβώς διότι η σύνδεση που υπάρχει είναι όχι
ελλιπής, ελλιπέστατη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λυπάµαι ειλικρινά, κυρία συνάδελφε. Δεν καταλάβατε την
απάντησή µου.
Η δροµολόγηση του πλοίου στη γραµµή Βόρειες Σποράδες Θεσσαλονίκη ήταν µια νέα επιχειρηµατική πρωτοβουλία. Εµείς
δώσαµε τη σύµφωνη γνώµη µας. Υπήρξε γνωµοδότηση του ΣΑΣ.
Την ίδια ακριβώς γνωµοδότηση έδωσε το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και για το «BLUESTAR PATMOS» που δροµο-

λογήθηκε στη γραµµή Πειραιάς- Χίος- Μυτιλήνη, κακώς λοιπόν
επιµένετε να συνδέετε την απόσυρση της θυγατρικής «ΝΕL» από
τις Βόρειες Σποράδες.
Με λίγα λόγια, λέτε, ότι οι Σποράδες πληρώνουν την απόφασή
µου να υιοθετήσω τη γνωµοδότηση του ΣΑΣ για το δροµολόγιο
Πειραιάς- Χίος- Μυτιλήνη. Αυτό δεν µπορώ να το δεχθώ. Και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο.
Η σύνδεση των Βορείων Σποράδων µε τη Στυλίδα, µε το Βόλο,
µε την Εύβοια λειτουργεί κανονικά. Η επιπλέον σύνδεση µε τη
Θεσσαλονίκη ήταν αποτέλεσµα –όπως είπα πριν- µιας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, την οποία εµείς στηρίζαµε.
Επίσης, έχουµε δώσει στις λιµενικές αρχές, οδηγίες, εφόσον
υπάρξουν προβλήµατα να προχωρήσουν σε αποδοχή έκτακτων
δροµολογίων. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάποια άλλη επιχειρηµατική πρωτοβουλία στην περιοχή. Ούτε µπορείς να πιάσεις
µια εταιρεία από το αυτί και να της πεις «Σώνει και καλά, θα δροµολογήσεις πλοίο».
Εγώ έχω συγκρατήσει από τη συζήτηση την ανάγκη κοινής
θέσης που θα πρέπει να διαµορφώσουµε σε αυτήν την Αίθουσα
σε σχέση µε την ακτοπλοΐα και τα προβλήµατά της. Είµαι νησιώτης και γνωρίζω πάρα πολύ καλά για ποιο πράγµα µιλάµε. Πρέπει, όµως να συναντιληφθούµε όλοι ότι η σύνδεση των νησιών
µε την ηπειρωτική Ελλάδα δεν είναι µόνο πολιτική απόφαση.
Είναι µια απόφαση που συνδέεται και στηρίζεται σε σειρά παραµέτρων που αφορούν την οικονοµία, αλλά και σε διεθνείς συνθήκες, όπως για παράδειγµα, στις τιµές των καυσίµων, όπου τα
τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουµε τεράστια άνοδο.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής να ενηµερώσω εφ’ όλης της ύλης την Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου ευθύς µόλις συγκροτηθεί η επιτροπή για να δούµε
τα προβλήµατα και να πάρουµε και αποφάσεις. Έχω σκοπό να
καταθέσω και µια µελέτη που έχει γίνει σχετικά µε τα προβλήµατα της ακτοπλοΐας, προκειµένου όλα τα κόµµατα να τοποθετηθούν και επί του κοινωνικού αλλά και επί του οικονοµικού
ζητήµατος.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη γραµµή Βόρειες Σποράδες ΣκιάθοςΣκόπελος- Αλόννησος µε Θεσσαλονίκη, εάν υπάρξει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, αµέσως θα δώσουµε την έγκρισή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε η
συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.17’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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