ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’
Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την
αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου»., σελ. 731
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 709 - 710
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
710 -723
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7 Σεπτεµβρίου 2012, σελ. 752
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i) σχετικά µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της Χώρας, σελ. 724
ii) σχετικά µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των Δήµων,
σελ. 724
β) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
i) σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών στο
Διεθνές Αεροδρόµιο Ρόδου, σελ. 728
ii) σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων
της στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, σελ. 730
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ ΑΕ, σελ. 728
δ) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών στους
κρατούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων της
χώρας, σελ. 744
ε) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε το σχεδιασµό του προγράµµατος του
ΟΑΕΔ για την προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας,
σελ. 745
στ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων
λόγω φυσικών καταστροφών και τη µέριµνα εποπτείας και
διαχείρισης των δασών, σελ. 748
ζ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων στους ασφαλισµένους
του ΕΟΠΥΥ, σελ. 749
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση προτάσεων νόµου.
Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κυρία Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της κατέθεσαν προτάσεις νόµου:

i) "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας", σελ. 728
ii) " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών", σελ.
728
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών :
α) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της από 1 Ιουνίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους
διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής,
δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)» και λοιπές διατάξεις», σελ. 747
β) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/
2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών,
σελ. 747
γ) Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των
ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική
Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις», σελ. 747
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι.,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ.,

σελ. 709 - 730
σελ. 730 - 752

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Α. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε. ,
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. ,
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,

σελ. 748, 749
σελ. 728, 731
σελ. 728
σελ. 744
σελ. 728, 729
σελ. 729, 730
σελ. 730, 731
σελ. 745, 746, 747
σελ. 744
σελ. 724, 726, 727
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’
Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 6 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ραχήλ Μακρή, Βουλευτή Κοζάνης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ και Β’
Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο Δήµαρχος Νοτίου Πηλίου Νοµού Μαγνησίας επισηµαίνει υφιστάµενη διαρροή στο φράγµα «Παναγιώτικο» και αιτείται την άµεση λήψη µέτρων για να διασφαλιστεί η συνέχιση
της οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας του.
2) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Νοµού Αττικής και κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών Δηµοσίων
Υπαλλήλων καταγγέλλει ότι η µετεγκατάσταση των υπηρεσιών
του ΥΠΑΑΤ στο κτήριο της οδού Θηβών 196-198 δεν πρόκειται
να γίνει χωρίς τίµηµα, αφού το κτήριο πρόκειται να πωληθεί και
στη συνέχεια να µισθωθεί.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στην
πολιτική της Κυβέρνησης αναφορικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος της πολύτεκνης µητέρας.
4) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος «Η Πρόοδος» Τιµίου Προδρόµου και Αγίας Τριάδας
Λαγκαδίων Νοµού Αρκαδίας αιτείται την άµεση αντικατάσταση
του µοναδικού περιπολικού οχήµατος του Αστυνοµικού Τµήµατος Λαγκαδίων.
5) Οι Βουλευτές, Φλωρίνης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, Καστοριάς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και Κοζάνης κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι
Ενώσεις Βενζινοπωλών Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλλουν την
έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πάταξη της λαθρεµπορίας

υγρών καυσίµων και δηλώνουν την πρόθεσή τους για µη διανοµή
πετρελαίου θέρµανσης στους κατοίκους της περιοχής.
6) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αργολίδας
αιτείται την άµεση εξόφληση των συσσωρευµένων χρεών προς
αυτόν, άλλως ανακοινώνει τη διακοπή από 1-9-2012 της εξυπηρέτησης των Δικαστικών Φυλακών Ναυπλίου.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Μιχάλης Βαρελάς παραθέτει τις ενέργειες χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που αφορά ένα βιοµηχανικά εφαρµόσιµο προϊόν του, εκφράζοντας την αντίθεσή
του στην όλη διαδικασία, και αιτείται την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσής του από τον Άρειο Πάγο.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Φαιστού Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του στην αναστολή λειτουργίας
της ΔΟΥ Μοιρών.
9) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Βόλου και η λαϊκή συνέλευση των
κατοίκων αιτείται την απόσυρση της πράξης εφαρµογής και την
οριστική ακύρωση του νέου σχεδίου δόµησης της περιοχής.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Νοµού Ηρακλείου αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών του προκειµένου να βρεθεί µόνιµη και βιώσιµη λύση στο πρόβληµα χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων
Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του στη θέσπιση εισοδηµατικών κριτηρίων για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων.
12) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Επιχειρηµατιών Σταθµών Αυτοκινήτων Νοµού Αττικής εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία παράνοµου πάρκινγκ στο Δήµο Νέας Ιωνίας και αιτείται την
εξεύρεση βιώσιµης λύσης για τη χρηµατοδότηση σχετικού προγράµµατος.
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13) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Πύργου του Δήµου Τριφυλίας Ν. Ηλείας διαµαρτύρονται για
την απουσία ιατρού στο αγροτικό ιατρείο του χωριού.
14) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Οµολογιούχων Ελληνικού Δηµοσίου αιτείται την τήρηση των
προεκλογικών δεσµεύσεων της Κυβέρνησης αναφορικά µε την
κάλυψη της ζηµίας που προκλήθηκε στους ιδιώτες κατόχους
οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.
15) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Πολυτέκνων Γονέων Νοµού Ηρακλείου εκφράζουν την αντίθεσή
τους στις περικοπές και στη θέσπιση εισοδηµατικών κριτηρίων
για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων.
16) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Νοµού Σάµου
καταγγέλλει ότι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στους δήµους και στην περιφέρεια µέσω του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και
Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου «Αρχιπέλαγος» παραµένουν
απλήρωτοι επί δύο µήνες.
17) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σύρου-Ερµούπολης
Νοµού Κυκλάδων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την περικοπή
της χρηµατοδότησης λειτουργίας των µονάδων αφαλάτωσης
του δήµου για το έτος 2012.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την επανεξέταση της απόφασης αναστολής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λειτουργίας της ΔΟΥ Μοιρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων της περιοχής.
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Καρυώτης αιτείται να
ενηµερωθεί για τους λόγους απόρριψης της ένστασής του περί
υπαγωγής του στον ΟΑΕΕ.
20) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Δήµου αιτείται την
επίλυση θέµατός του που αφορά στην καταβολή επιδόµατος οργανικής θέσης ως δασικού υπαλλήλου.
21) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Πέλλας αιτείται την ενίσχυση την ενίσχυση της αστυνοµικής διεύθυνσης του νοµού µε επιπλέον προσωπικό.
22) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος, Διά Βίου Μάθησης,Τουρισµού Στερεάς Ελλάδας
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισµό των δήµων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την υλοποίηση προγραµµάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω των κέντρων δια βίου
µάθησης στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Διά Βίου ΜάθησηςΠρογράµµατα Εθνικής Εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση».
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 198/17-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9156/
12658/10-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 279/20-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/16969/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1763/10-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 296/23-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14944/10-08-
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4. Στην µε αριθµό 327/23-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Σκόνδρα Ασηµίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14947/10-08-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 392/25-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ90022/17620/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

647/10-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 410/25-07-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου και Μητρόπουλου Αλεξίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. TKE/Φ.2/8764/13-08-2012 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 528/30-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Μακρή- Θεοδώρου Ελένης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 92870/ΙΗ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Μακρή.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 166/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Σαµπαζιώτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Νοσοκοµείο
Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού και του Βουλευτή και διαγράφεται.
Έχουµε δύο ερωτήσεις µε παρεµφερές αντικείµενο, οι οποίες
θα συζητηθούν από κοινού και είναι:
Η δεύτερη µε αριθµό 174/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη
προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά µε τη µείωση των θέσεων
στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας.
Και επίσης είναι η δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου
κύκλου, µε αριθµό 160/3-9-2012 της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Σοφίας Σακοράφα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων.
Και στις δύο ερωτήσεις θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στυλιανίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήµατα
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών άρχισαν φέτος, αµέσως µε το άνοιγµά τους. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά εργαζοµένων
και ανέργων, έµειναν έξω από αυτούς λόγω έλλειψης προσωπικού, υποδοµών και χρηµατοδότησης τους.
Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ συνέχισε τις πολιτικές των προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων παγώνοντας και για φέτος τις προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού και µειώνοντας τους συµβασιούχους σε µια περίοδο
που αποχώρισαν µε σύνταξη χιλιάδες εργαζόµενοι από τους παιδικούς σταθµούς λόγω των αντιασφαλιστικών νόµων.
Ταυτόχρονα, φέτος ειδικά αυξήθηκαν κατακόρυφα οι αιτήσεις
γονέων για εγγραφές των παιδιών τους στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, γιατί λόγω µείωσης των µισθών και µεγάλης
ανεργίας, αυτοί οι γονείς αδυνατούν να τα πηγαίνουν σε ιδιωτικούς σταθµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλά όταν έχουµε µια Κυβέρνηση που υποκλίνεται στους τοκογλύφους δανειστές της χώρας και στα µεγάλα οικονοµικά
συµφέροντα, όταν η όποια αναιµική, κοινωνική πολιτική θεωρείται αιτία της κρίσης και όχι τα υπερκέρδη των τραπεζών και των
πλουσίων, τότε την πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια που είναι οι
εργαζόµενοι, οι άνεργοι, αλλά και τα ίδια τα παιδιά σε αυτήν την
περίπτωση. Την πληρώνουν επίσης, οι εργαζόµενοι στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς µε την άγρια περικοπή των θέσεων
εργασίας, των µισθών και των δικαιωµάτων τους. Την πληρώνουν
οι γονείς, γιατί δεν βρίσκουν παιδικούς σταθµούς που θα πάρουν
τα παιδιά τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά γιατί δεν θα έχουν τον
αριθµό των παιδαγωγών που χρειάζονται.
Πάνω από 60%-70% των εργαζοµένων στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς είναι έκτακτοι, συµβασιούχοι, δεν είναι µόνιµοι.
Τα παιδάκια δηλαδή, ώσπου να γνωρίσουν τον παιδαγωγό τους,
αυτός απολύεται και αυτά –µε τον ψυχισµό που έχουν- αναρωτιούνται τι κακό έκαναν και τους πήραν το δάσκαλό τους.
Όταν, λοιπόν, καλούνται να λειτουργήσουν φέτος οι δηµοτικοί
παιδικοί σταθµοί µε το µισό προσωπικό απ’ ό,τι είχαν το 2009, µε
περιορισµένες πάνω από 50% επιχορηγήσεις από δηµόσιους και
δηµοτικούς πόρους, τότε άλλοι σταθµοί θα κλείσουν και άλλοι
θα συµπτυχθούν και θα µετατραπούν σε αίθουσες-κλουβιά χωρίς
καν αυλές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η καταστρατήγηση του πρότυπου κανονισµού λειτουργίας
των παιδικών σταθµών και της νόµιµης αναλογίας παιδιών-παιδαγωγών-τετραγωνικών, η αύξηση του ωραρίου των παιδαγωγών κατά δύο ώρες την ηµέρα –από έξι σε οκτώ-, έχει ως
συνέπεια τη µετατροπή των παιδικών σταθµών σε πάρκινγκ και
αποθήκες παιδιών και των παιδαγωγών σε προσωπικό φύλαξής
τους που για τους παραπάνω λόγους δεν µπορεί καν να εγγυηθεί
την ασφάλεια και την υγιεινή των παιδιών.
Η λαϊκή οικογένεια που βιώνει την ανεργία και τις περικοπές
των αποδοχών δεν έχει πλέον κοινωνική προστασία, αφού είτε
δεν θα πάρουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθµό είτε, αν τα
πάρουν, θα πληρώσουν υψηλά τροφεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση για να κάµψει τις αντιδράσεις, δίνει άδεια στους
δήµους να πάρουν παιδαγωγούς µε δίµηνες συµβάσεις, όταν οι
σταθµοί λειτουργούν για έντεκα µήνες και όταν δεν επιτρέπεται
για λόγους παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς η εναλλαγή των εκπαιδευτικών, αφού αυτό είναι πλήγµα στον ψυχισµό των παιδιών.
Και το ερώτηµα παραµένει: Γιατί δεν κάνετε τίποτα ως Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, για τα πενήντα-πενήντα πέντε χιλιάδες παιδιά που έµειναν φέτος εκτός δηµοτικών παιδικών σταθµών και
για να µην καταρρεύσει ολοκληρωτικά το σύστηµα προσχολικής
αγωγής στη χώρα µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Σακοράφα, επίσης, για δύο λεπτά έχει το λόγο, για να αναπτύξει την ερώτησή
της.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση που σας απηύθυνα δεν είναι γενικής φύσεως, αλλά αφορά κυρίως και άµεσα
τα πιο τραγικά θύµατα της πολιτικής που ασκείται τα δυο τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό θεωρώ ότι οι δεσµεύσεις απέναντι σε αυτήν
τη µερίδα των συµπολιτών µας πρέπει να δίνονται µε ιδιαίτερη
προσοχή και κυρίως µε αξιοπιστία.
Στις προγραµµατικές σας δηλώσεις κηρύξατε τον πόλεµο
κατά της φτώχειας και της εξαθλίωσης και αυτό πρέπει να το κάνουµε –λέτε- όλοι µαζί πολιτεία και πολίτες, αναφέροντας ότι το
πιο ετοιµοπόλεµο, συγκροτηµένο και εκπαιδευµένο δίκτυο για
την εφαρµογή της πολιτικής κοινωνικής ασπίδας είναι οι δήµοι
και µαζί τους θα υλοποιήσετε το πρόγραµµα. Επίσης, µιλήσατε
για µια σειρά κοινωνικών παροχών, όπως είναι τα κοινωνικά επιδόµατα για τους αναξιοπαθούντες, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί,
το «Βοήθεια στο σπίτι» και η µέριµνα για τους αστέγους.
Ας πάµε στο επίµαχο σηµερινό ζήτηµα που είναι το πρόγραµµα της αυτεπιστασίας για τους ανέργους. Λίγες µέρες µετά
τις προγραµµατικές δηλώσεις, στις 31 Ιουλίου ο ΟΑΕΔ στέλνει
έγγραφο απευθυνόµενος στους δήµους για την εκτέλεση έργων
µε αυτεπιστασία µε ίδιους πόρους.
Παγώνουν οι σύµµαχοί σας στον πόλεµο κατά της φτώχειας
και απευθύνονται στον κ. Βρούτση, ο οποίος στις αρχές Αυγούστου διαβεβαιώνει ότι θα έχει δώσει γραπτή απάντηση-λύση
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα κατά την περίοδο του εκτάκτου
συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ξανά εσείς στο έκτακτο συνέδριο είπατε
ότι θα προχωρήσετε άµεσα σε ΚΥΑ µε το Υπουργείο Εργασίας,
ώστε επιτέλους το πρόγραµµα να ξεκινήσει σε συνεργασία µε
τον ΟΑΕΔ κ.λπ..
Το «πρόγραµµα Αυτεπιστασίας», κύριε Υπουργέ, χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΟΑΕΔ, όπως είχατε συµφωνήσει και µε αυτόν
τον τρόπο ξεκίνησε το Φλεβάρη µε τα προβλήµατά του, καθυστερήσεις κ.λπ.. Τώρα έχουµε τα εξής δεδοµένα: Στις 2.8.2012
υπεγράφη ΣΑΤΑ από εσάς ύψους 299 εκατοµµυρίων ευρώ, που
όχι απλώς είναι πετσοκοµµένη –µάλλον σαν κοροϊδία ακούγεταιαλλά εν πάση περιπτώσει µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµµία
εκταµίευση.
Εκτίµηση όλων των δήµων είναι ότι όταν και αν εκταµιευθεί,
µπορεί και να µη φθάσει για την εξόφληση, την αποπεράτωση
των έργων του 2011 που λόγω της προηγούµενης δρακόντειας
περικοπής της ΣΑΤΑ του 2011 έχουν µείνει στη µέση.
Άρα, παρακαλώ πολύ να µη µου πείτε για ποια ποσά που θα
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απορροφηθούν από τη ΣΑΤΑ του 2012 –για απορρόφηση του
προγράµµατος- αφού δεν υπάρχουν. Παρακαλώ πολύ να µου
πείτε και για τα ποσά από τους ΚΑΠ, από τους οποίους µε δέσµευση κάποιων κωδικών τους θα παίρνατε το δάνειο από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για είκοσι πέντε χρόνια.
Χθες από τα 80 εκατοµµύρια για τα λειτουργικά έξοδα των
σχολείων, τα οποία θα έπρεπε ήδη µέχρι σήµερα να έχουν εκταµιευθεί, εγκρίνατε τη δεύτερη δόση των 20 εκατοµµυρίων, δηλαδή µέχρι σήµερα δώσατε τα µισά και τα σχολεία ανοίγουν
µεθαύριο. Ήδη σε κάποια σχολεία, όπως µε ενηµερώνουν, έχουν
κόψει το ρεύµα, κύριε Υπουργέ. Άρα, µη µου πείτε πάλι για πόρους από τους ΚΑΠ. Δεν υπάρχουν.
Από την άλλη, ο ΟΑΕΔ µε απλά λόγια λέει ότι «δεν έχω να
δώσω τίποτα, κάντε κουµάντο µόνοι σας».
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δύο υπουργοί δεσµευθήκατε
για την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους, που
πάνε κάθε µέρα στους δήµους και ρωτάνε πότε θα ξεκινήσει την
εποχή που καταρρέουν τα πάντα και προσβλέπουν έστω και πρόσκαιρα να αντιµετωπίσουν τα καταστροφικά αποτελέσµατα της
πολιτικής σας.
Αν έχετε να µου απαντήσετε πώς θα υλοποιήσετε το πρόγραµµα, µε συγκεκριµένα ποσά, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα είτε από άλλες πηγές, είτε από τις ίδιες, αλλά πέραν των
ήδη εγκεκριµένων ποσών, έχει καλώς. Αν έχετε να µου δώσετε
άλλη απάντηση, εκτός από το ότι το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί
µόλις πάρουµε τη δόση των 31 δισεκατοµµυρίων, ας το συζητήσουµε.
Αλλιώς, ας αποφύγουµε να αναλωθούµε, κύριε Υπουργέ, σε
περιγραφές φανταστικών διαδικασιών και υποθέσεις φανταστικών ενεργειών.
Εδώ µιλάµε για ανθρώπινες ζωές, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για έξι λεπτά για να απαντήσετε και στις δύο ερωτήσεις.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανακίνηση του
ζητήµατος των βρεφονηπιακών σταθµών, που µας δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώσουµε την Εθνική Αντιπροσωπεία για το τι έχει
γίνει τις τελευταίες εβδοµάδες για την αντιµετώπιση ενός κρίσιµου και κοινωνικά ευαίσθητου ζητήµατος.
Όταν αναλάβαµε στις 20 Ιουνίου περίπου δεν είχε προχωρήσει
καµµία διαδικασία ούτε για τη στελέχωση από πλευράς προσωπικού, ούτε, βεβαίως, για τη µέγιστη δυνατή απορροφητικότητα
των παιδιών, τα οποία δικαιούνται µιας τέτοιας υπηρεσίας από
το πρόγραµµα «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής». Η εγκύκλιος όφειλε να βγει για την κατοχύρωση των ενδεκάµηνων το Φεβρουάριο.
Πάραυτα, σε πολύ γρήγορο χρόνο, καταφέραµε να επιτύχουµε την εξαίρεση από την απαγόρευση που υπάρχει για προσλήψεις για τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες θέσεις εποχικών,
κυρίως ενδεκάµηνα, τα οποία προσανατολίστηκαν στους βρεφονηπιακούς κατά προτεραιότητα και λήξαµε µε ταχύτητα, θα
έλεγα, φωτός τις επόµενες εβδοµάδες το ζήτηµα του προσωπικού.
Προτιµήσαµε τα ενδεκάµηνα, γιατί, όπως σωστά είπατε, θα
πρέπει το παιδί να έχει τον ίδιο εκπαιδευτικό από την αρχή µέχρι
το τέλος της χρονιάς. Απλά, για να αρχίσουν από 1ης Σεπτεµβρίου να λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και να είναι συνεπείς και οι δήµοι απέναντι στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις,
επειδή είχαν καθυστερήσει και αυτοί τις δικές τους διαδικασίες,
δώσαµε τη δυνατότητα κάποια δίµηνα να καλύψουν την έναρξη
λειτουργίας του βρεφονηπιακού και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα θα είναι τακτοποιηµένα από άποψης προσωπικού.
Υπήρχε υπερζήτηση. Είχαµε ενενήντα έξι χιλιάδες αιτήσεις
από τις οποίες οι δικαιούχοι ήταν περίπου ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και η αρχική απορροφητικότητα µε τα προγραµµατισθέντα κονδύλια των 125 εκατοµµυρίων από το πρόγραµµα θα
κάλυπτε µόλις το 50%.
Με µία διπλή παρέµβαση που κάναµε προς το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και προς τους ίδιους τους ΟΤΑ, επιτύχαµε να µει-
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ώσουµε τα τροφεία, µε τα οποία πληρώνονται οι δήµοι από το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα για κάθε παιδί, εξασφαλίζοντας από εκεί
περίπου 40 εκατοµµύρια και να αυξήσουµε τη χρηµατοδότηση µία έκτακτη χρηµατοδότηση- από το Υπουργείο Εργασίας από
το αντίστοιχο πρόγραµµα για άλλα 20 εκατοµµύρια –συνολικά,
λοιπόν, 60 εκατοµµύρια- αυξάνοντας την απορροφητικότητα των
παιδιών από το 50% στο 75%.
Την ίδια στιγµή κινητοποιήσαµε -αν θέλετε- και δυνάµεις από
την ελληνική αγορά και είχαµε µία ευγενική προσφορά από το
ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα συµβάλει στην απορρόφηση άλλων τριών χιλιάδων παιδιών.
Μέσα, λοιπόν, από την άµεση παρέµβαση που κάναµε αυτές
τις λίγες εβδοµάδες καλύψαµε το χρόνο που χάθηκε τους προηγούµενους µήνες και σήµερα µπορώ να πω ότι η απορροφητικότητα των παιδιών, που πραγµατικά έχουν ανάγκη τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, θα ξεπεράσει κατά πολύ το 75%. Θα καλυφθεί, δηλαδή, η κοινωνική ανάγκη σχεδόν µε πληρότητα και σ’
ένα ποσοστό µεγαλύτερο από τα συνήθη και θα αξιοποιηθούν
πλήρως και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκό κονδύλια, τα οποία πια
πάνε στοχευµένα στα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Θέλω να πω ότι εκεί που ήταν οξυµένο το πρόβληµα παρενέβηµεν πρόσθετα, κυρίως στην Περιφέρεια της Αττικής και της
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ εντάξαµε δύο περιφέρειες που δεν
είχαν το δικαίωµα να έχουν τέτοιου είδους κάλυψη, την Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες,
όπως ξέρετε, εξαιρούνται από τέτοιου είδους ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το αποτέλεσµα επετεύχθη και χαίροµαι
που µου δίνετε τη δυνατότητα να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία γι’ αυτό.
Όσον αφορά το δεύτερο ζήτηµα, την αυτεπιστασία σε συνδυασµό µε τη ΣΑΤΑ, είναι δύο διαφορετικά ζητήµατα και δεν πρέπει
να δηµιουργήσουµε σύγχυση. Η ΣΑΤΑ είναι τα κονδύλια, τα
οποία οφείλει να απορροφήσει το Υπουργείο Εσωτερικών προς
όφελος των ΟΤΑ για τα αναπτυξιακά έργα. Όφειλε να έχει απορροφηθεί η ΣΑΤΑ των 299 εκατοµµυρίων από τις αρχές του έτους
και έχετε δίκιο σ’ αυτό. Δεν είχε γίνει τίποτα διαδικαστικά.
Μέσα σε λίγες εβδοµάδες τελειώσαµε όλες τις διαδικαστικές
πράξεις, τελειώσαµε την κοινή υπουργική απόφαση, υποβάλαµε
σχετικό αίτηµα για εκταµίευση των του ποσού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους . Έχουµε πάρει και επισήµως πια τη δέσµευση ότι το επόµενο διάστηµα -και πριν το τέλος του έτουςθα έχουν εκταµιευθεί και τα 299.000.000 που δικαιούνται οι ΟΤΑ.
Η περικοπή είναι συνέπεια της γενικότερης οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο, το κονδύλι αυτό είναι πολύ χρήσιµο όχι µόνο για
τα αναπτυξιακά έργα, µέσα στα οποία είναι και τα έργα αυτεπιστασίας, αλλά, βεβαίως και για λειτουργικές δαπάνες. Επειδή
ακριβώς οι ΚΑΠ είναι περικοµµένοι φέτος λόγω της κατάστασης,
δίνεται η δυνατότητα από το θεσµικό πλαίσιο κοµµάτι αυτών των
κονδυλίων να χρησιµοποιηθεί από τους δήµους, όταν υπάρχουν
ανάγκες να καλυφθούν τα µισθολογικά ή τα λειτουργικά τους
έξοδα τουλάχιστον τους τελευταίους µήνες του χρόνου.
Όσον αφορά το ίδιο το πρόγραµµα Αυτεπιστασίας, το οποίο
είναι ένα φιλόδοξο πρόγραµµα που είχε σχεδιαστεί από το παρελθόν, δυστυχώς, δεν είχαν ολοκληρωθεί και εκεί οι διαδικασίες, δηλαδή δεν είχε εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση των
συναρµοδίων Υπουργείων, για να µπορέσει να εφαρµοστεί αµέσως το πρόγραµµα.
Αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το φόρο µπίρας,
από τα τέλη διαφήµισης. Βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει µία συµφωνία, γιατί από ό,τι φαίνεται, ενώ είχε δηµιουργηθεί ένα σχέδιο
κοινής υπουργικής απόφασης από την προηγούµενη κυβέρνηση,
δεν υπήρξε συµφωνία µεταξύ της ΚΕΔΕ και της πολιτικής ηγεσίας τι ποσοστό θα καλυφθεί από αυτές τις πηγές που αποστερούνται την απευθείας χρηµατοδότηση των δήµων και από το
Υπουργείο Εργασίας από αντίστοιχα προγράµµατα. Όταν έγινε
η σχετική συνάντηση της ΚΕΔΕ µε τον Πρωθυπουργό και ετέθη
το ζήτηµα, εµείς κινηθήκαµε απόλυτα στοχευµένα και πιστεύω
ότι καλύψαµε το χαµένο χρόνο.
Τι αποµένει τώρα να γίνει για να ξεκινήσει το πρόγραµµα;
Πρώτα από όλα, έχει προσδιοριστεί το ποσό από το Υπουργείο
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Εργασίας. Θα πρέπει να γίνει συνεννόηση ανάµεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ, ώστε οι ίδιοι οι δήµαρχοι να µας
πουν τι ποσοστό από τα κονδύλια που έπαιρναν από αυτούς τους
δύο φόρους που σας περιέγραψα -όπως λέει το ψηφισµένο θεσµικό πλαίσιο- διατίθενται να δώσουν στο ταµείο για την αυτεπιστασία.
Αυτό το πρόγραµµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Θα δηµιουργήσει –έστω εποχικά- εκατόν είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας σε
όλους τους δήµους της χώρας, θα προσδώσει ευελιξία στους
δηµάρχους να µπορούν µε τροφοδοσία του αντίστοιχου υλικού
να προσλαµβάνουν απευθείας, αξιοκρατικά, από µία λίστα του
ΟΑΕΔ –η οποία έχει ήδη προετοιµαστεί και είναι στη διάθεσή
τους- και να προχωρήσουν µικρά έργα, αντιµετωπίζοντας εν τοις
πράγµασι και το οξυµένο πρόβληµα της ανεργίας.
Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραµµα θα είµαστε έτοιµοι να το ξεκινήσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα. Αυτή ήταν η δέσµευση
που ανέλαβα απέναντι στην ΚΕΔΕ και θα την τηρήσουµε, όπως
τηρήσαµε και τις µέχρι τώρα δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει.
Επειδή αναφερθήκατε, αγαπητέ συνάδελφε και στα ευαίσθητα
θέµατα της συντήρησης των σχολείων και εκεί οφείλω να σας µιλήσω µε ειλικρίνεια. Ενώ είχαν προϋπολογισθεί 80.000.000 από
την αρχή της χρονιάς για τη συντήρηση των σχολείων και για τα
καύσιµα, είχαν απορροφηθεί µόλις 20.000.000 περίπου στο
τέλος του χειµώνα του 2011. Εµείς σπεύσαµε αµέσως, µόλις
εκταµιεύσαµε το τελευταίο δωδεκατηµόριο το οποίο µας έδινε
τη δυνατότητα ρευστότητας που είχαµε ανάγκη, να δώσουµε στα
σχολεία πριν από µερικές ηµέρες άλλα 20.000.000, φθάνοντας
το 50% του προϋπολογισθέντος ποσού, προκειµένου να ξεκινήσει οµαλά η χρονιά.
Στη συνέχεια, βεβαίως, αντιλαµβάνεσθε ότι ό,τι έχει να κάνει
µε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και ό,τι έχει να κάνει κυρίως
µε τη µαθητιώσα νεολαία αποτελεί για εµάς προτεραιότητα και
κατά προτεραιότητα θα το εξυπηρετήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Στρατούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα στοιχεία που
παρουσίασε ο Υπουργός δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή
τουλάχιστον πλήρως στην αλήθεια.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός στην ένταξη στους παιδικούς σταθµούς περίπου εξήντα χιλιάδων παιδιών, τα οποία, όµως, επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ µε το «Πρόγραµµα Εναρµόνισης Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», ενώ δεν είπε ο κύριος
Υπουργός ότι η συνολική δυναµικότητα των βρεφικών και παιδικών δηµοτικών σταθµών είναι περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες
και ότι εκτός από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την ένταξη
των παιδιών σε παιδικούς σταθµούς µε βάση αυτό το πρόγραµµα
του ΕΣΠΑ υποβλήθηκαν –εκτός ΕΣΠΑ- άλλες εκατό χιλιάδες αιτήσεις γονέων για να ενταχθούν τα παιδιά τους στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς και από αυτές τις αιτήσεις δεν έχουν
ικανοποιηθεί οι πενήντα χιλιάδες, περίπου οι µισές.
Εποµένως, µε όσα είπε ο Υπουργός προσπάθησε να δηµιουργήσει µία µαγική επικοινωνιακή εικόνα για τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Όµως, οι βάρβαρες µνηµονιακές πολιτικές
συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα, συνενώσεων, καταργήσεων,
κλεισίµατος των παιδικών σταθµών που εφαρµόζονται τους οδηγεί σήµερα σε τραγική κατάσταση.
Τώρα που ξεκίνησε η χρονιά, λειτουργούν παιδικοί σταθµοί όσοι ακόµα λειτουργούν από αυτούς- µε υπεράριθµα παιδιά, µε
µεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό. Και το επιβεβαίωσε
ειδικά και ο Υπουργός, λέγοντας ότι κυρίως µε συµβασιούχους
θα δουλέψουν φέτος οι παιδικοί σταθµοί, µε µεγάλες, τροµακτικές ελλείψεις σε σύγχρονο κτηριακό, υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
αλλά και σε παιδαγωγικό υλικό. Ταυτόχρονα, έχουν οδηγηθεί σε
απόγνωση αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες, που είπα πριν, γονείς που
δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις των παιδιών τους, είτε εντός
ΕΣΠΑ είτε εκτός ΕΣΠΑ.
Εµείς θεωρούµε ότι, για να διασωθεί ο θεσµός της προσχολικής αγωγής στη χώρα µας και για να αναβαθµισθεί, πρέπει
άµεσα να παρθούν µέτρα που να διασφαλίζουν τη θεσµοθέτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος προσχολικής αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας, τη διασφάλιση του δηµόσιου δωρεάν παιδαγωγικού χαρακτήρα των δηµοτικών παιδικών σταθµών, τη
θωράκιση και την εφαρµογή του πρότυπου εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των παιδικών σταθµών του δικού σας Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, του Υπουργείου Εσωτερικών, που σήµερα
καταστρατηγείται βάναυσα και βάρβαρα µέσα στους παιδικούς
σταθµούς, τη διασφάλιση πρώτα και κύρια επαρκούς χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών, γιατί σήµερα οι παιδικοί σταθµοί
σε περίοδο κρίσης, φτώχειας, ανεργίας για τους γονείς, τις λαϊκές οικογένειες, αποτελούν έναν κυµατοθραύστη για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας και της διατροφής ακόµα και των
παιδιών και της ίδιας της οικογένειας.
Διότι, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, η επαρκής χρηµατοδότηση µπορεί να διασφαλίσει ποιότητα παροχών προς το παιδί
και την οικογένεια, αυτήν την ποιότητα που είναι αναγκαία. Βεβαίως, θα πρέπει να καταργηθούν τα τροφεία που πληρώνουν οι
γονείς, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, να εξασφαλιστεί η στέγαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιµένουµε, βέβαια, επειδή υπάρχουν πενήντα-πενήντα πέντε
χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθµών, ότι φέτος πρέπει να
εξασφαλιστεί µε κάθε τρόπο και αυτά τα παιδιά να πάνε σε παιδικούς σταθµούς και το αναγκαίο µόνιµο παιδαγωγικό προσωπικό να προσληφθεί, όπως και οι συµβασιούχοι που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επιτέλους, πρέπει να αποσυρθεί
αυτή η αντιπαιδαγωγική διάταξη που αύξησε το ωράριο από έξι
σε οκτώ ώρες για τους παιδαγωγούς, το οποίο τους οδηγεί σε
σωµατική εξουθένωση και δεν βοηθάει και στη διασφάλιση της
ασφάλειας και της υγιεινής των παιδιών.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, λέγοντας ότι ένα είναι σίγουρο, ότι
µία Κυβέρνηση όπως η σηµερινή, που δεν µπορεί να διασφαλίσει
ούτε καν στα παιδιά µία θέση στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς και η οποία υπονοµεύει το δηµόσιο και παιδαγωγικό χαρακτήρα τους και τον εκπαιδευτικό ρόλο των παιδαγωγών, έχει
πλέον µετρηµένες τις µέρες της. Θα καταρρεύσει, κατά την εκτίµησή µας, σύντοµα, πολύ σύντοµα, κάτω από την κοινωνική κατακραυγή για τις αντικοινωνικές πολιτικές της, µε τους αγώνες
του λαού µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Σακοράφα έχει το λόγο, επίσης για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε ιδιαίτερη
προσοχή. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε για τα σχολεία. Δεν θέλω να αµφισβητήσω τις δικές σας προσωπικές καλές
προθέσεις όσον αφορά τα προβλήµατα των σχολείων που θέλετε
να λύσετε, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι προτεραιότητα ούτε αυτής της Κυβέρνησης ούτε της προηγούµενης
το θέµα της παιδείας, ακριβώς γιατί και ο νόµος που ψηφίσατε,
αλλά και οι περικοπές που έχουν γίνει στα θέµατα της παιδείας
µάλλον δείχνουν το αντίθετο.
Όσον αφορά το πρόγραµµα «ΣΑΤΑ» και «Αυτεπιστασία», προσωπικά θεωρώ, αλλά νοµίζω ότι είναι και κοινώς γνωστό ότι το
ένα είναι συνδεδεµένο απόλυτα µε το άλλο. Δεν µπορούµε να τα
ξεχωρίσουµε αυτά.
Σας παρακάλεσα, λοιπόν, στην πρωτοµιλία µου να απαντήσετε
συγκεκριµένα και να δεσµευτείτε συγκεκριµένα, ακριβώς γιατί
απευθυνόµαστε σε ανθρώπους που πιθανώς αύριο δεν θα έχουν
ούτε καν ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους.
Εσείς, επιτρέψτε µου να πω, αναλωθήκατε πάλι σε γενικολογίες, αν θέλετε και σε ευχολόγια. Η Κυβέρνηση γνωρίζει πάρα
πολύ καλά ότι το πρόγραµµα που εφαρµόζει και το οποίο είναι
έτοιµη να κάνει ακόµα πιο σκληρό, ακόµα πιο καταστροφικό για
το λαό, δεν βγαίνει. Ξέρετε, την πρώτη φορά µπορεί να θεωρηθεί
αυτό σαν λάθος εκτίµηση, τη δεύτερη φορά σαν ανικανότητα,
αλλά από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι, κατά τη δική µου άποψη, µπορεί κανείς να το πει και ένα προµελετηµένο έγκληµα. Και κάθε
έγκληµα έχει ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς, αλλά έχει και
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ένα κίνητρο. Και οι µεν αυτουργοί σιγά-σιγά αποκαλύπτονται και
θα λογοδοτήσουν, όταν όµως ο λαός συνειδητοποιήσει πλήρως
και κατανοήσει το κίνητρο, τότε να είστε σίγουροι ότι η τιµωρία
που θα επιλέξει δεν θα αφορά µόνο και δεν θα εξαντλείται σε
εκλογικές ήττες και σε έναν πολιτικό αφανισµό.
Σύντοµα, λοιπόν, θα επανέλθουµε και µε άλλα ερωτήµατα,
όπως για τις ΜΚΟ, που σας αναφέρω στην ερώτησή µου, για τη
λειτουργία των οποίων δεν υπάρχει καµµία εικόνα ούτε και για
το εάν ελέγχονται και από πού. Εξ ου και η πρόθεση του κυρίου
Πρωθυπουργού να σταµατήσει τη λειτουργία αυτών των οργανώσεων και να τις δουν εξαρχής.
Λέω, λοιπόν, ότι θα επανέλθω µε άλλα ερωτήµατα, γιατί θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε προεκλογικά και ότι υφαρπάξατε την ψήφο του. Και θα επανέλθω και µε άλλα ερωτήµατα
όχι γιατί ο λαός δεν συνειδητοποιεί καθηµερινά τι συνέβη, αλλά
επειδή όσο και αν έχετε απαξιώσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, θέλω και πρέπει να υπάρχουν τα Πρακτικά που θα επιβεβαιώνουν ιστορικά αυτό το πολιτικό έγκληµα που συντελέστηκε.
Και είµαι σίγουρη ότι κάποια στιγµή θα αποτελέσουν και τα ντοκουµέντα για το «πολιτικό κατηγορώ» και την ιστορική απαξία
όλων όσων συντέλεσαν σ’ αυτό.
Όσον αφορά τα συγκεκριµένα τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι η πολιτική σας οδηγεί σε πλήρη εξαθλίωση
όχι πλέον µόνο των ανέργων, αλλά όσων ονοµάζονται κατ’ ευφηµισµό «εργαζόµενοι», γιατί ακόµα και αν το e-mail της τρόικας µε
τις σκέψεις της που δηµοσιεύθηκε δεν είναι όπως διατείνεστε
βάσει συζήτησης, το γεγονός είναι ότι όποιος παραλήπτης έµεινε
σιωπηλός και δεν αντέδρασε δυναµικά, έστω και για τους τύπους, αυτόµατα εγώ τον κατατάσσω στην κατηγορία αυτών που
σκοπίµως δεν µιλάνε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είπατε, λοιπόν, στις προγραµµατικές σας δηλώσεις –και θα το
επαναλάβω ξανά- επί λέξει το εξής: «κηρύσσουµε τον πόλεµο
κατά της φτώχεια και της εξαθλίωσης». Και µάλιστα, το είπατε
ακριβώς την ίδια στιγµή που ξέρατε -γιατί φαντάζοµαι ότι ειδικά
εσείς έχετε διαβάσει και τον προϋπολογισµό- ότι ήδη είχε περικοπεί µισό δισεκατοµµύριο ακόµα και από αυτήν την ελάχιστη
χρηµατοδότηση των δήµων.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι δήµοι πάνε για κλείσιµο, κατεβάζουν ρολά και µεθαύριο θα κατέβουν ξανά στους δρόµους.
Και υποθέτω ότι τα γνωρίζατε όλα αυτά, αφού ήσασταν πρώτος
τη τάξει Υπουργός στο πιο νευραλγικό Υπουργείο. Αυτό σηµαίνει
ότι γνωρίζατε πως ακόµα και αυτή η ελάχιστη χρηµατοδότηση
δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί τουλάχιστον στην ώρα της. Και
αυτό έγινε, κύριε Υπουργέ.
Θα αποτολµήσω µια πολιτική εκτίµηση.
Κάποιοι, κύριε Υπουργέ, σχεδιάζουν να µεταθέσουν την κατάσταση χρεωκοπίας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Καταργούν τους πόρους, τους κατακρεουργούν
και µεταφέρουν αρµοδιότητες χωρίς χρηµατοδότηση πιστεύοντας πως αν η κοινωνική βόµβα σκάσει στα χέρια των δηµάρχων
και των περιφερειαρχών, αυτή η διαδικασία θα κοστίσει λιγότερο
στην Κυβέρνηση.
Όµως, ο λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει η
άνεργη µητέρα, κύριε Υπουργέ, που δεν έχει πού να αφήσει το
παιδί της γιατί οι βρεφονηπιακοί σταθµοί δεν µπορούν να καλύψουν ούτε το 50% των αναγκών. Ακόµα και αυτό το 70% που είπατε σήµερα εσείς, δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες όλων
αυτών που έχουν ανάγκη να αφήσουν τα παιδιά τους για να ψάξουν να βρουν εργασία.
Το ίδιο ισχύει και για την εργαζόµενη µητέρα, της οποίας ο µισθός έχει κατακρεουργηθεί και δεν µπορεί να πληρώσει τα τροφεία.
Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς και τους γέροντες που δεν
ξέρουν αν θα συνεχιστεί το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το ίδιο ισχύει ακόµα και γι’ αυτούς που θέλουν να µπουν στο
πρόγραµµα και δεν ξέρουν τι µέλλει γενέσθαι για αύριο. Όσοι
βρέθηκαν, κύριε Υπουργέ, σε πραγµατική αδυναµία και πρόστρεξαν στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, αυτήν τη στιγµή δεν
µπορούν να τους παρέχουν τίποτα.
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Και τέλος, το ίδιο ισχύει και για όσους από τους ανέργους
µέσα στην απελπισία τους ήλπιζαν στα ελάχιστα, για να µπορέσουν τουλάχιστον να κρατηθούν αξιοπρεπείς από το περιώνυµο
πρόγραµµα αυτεπιστασίας και επισκεπτόντουσαν καθηµερινά
τους δήµους για να παίρνουν αρνητικές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Φταίτε εσείς και η πολιτική σας. Απέναντι σε όλους αυτούς,
κύριε Υπουργέ, µπορείτε να αναλάβετε την πραγµατική, συγκεκριµένη και άµεσα υλοποιήσιµη δέσµευση τώρα, σήµερα και όχι
αύριο; Μη λέτε «θα», κύριε Υπουργέ. Αυτά τα προγράµµατα πρέπει να υλοποιηθούν τώρα. Η κοινωνία, οι πολίτες το έχουν απόλυτη ανάγκη. Μιλάµε για ανθρώπινες ζωές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Συµµερίζοµαι την κοινωνική ευαισθησία και την ανθρωπιά και των δύο
συναδέλφων. Εδώ δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να µην ευαισθητοποιείται υπέρ εκείνων των κοµµατιών της κοινωνίας που
δοκιµάζονται. Εδώ, όµως, δεν είµαστε ούτε για να κάνουµε διαπιστώσεις αλλά ούτε και για να διατυπώνουµε ευχές. Εδώ είµαστε για να µετρούµε τις πραγµατικές µας δυνατότητες και να
µοιράζουµε έτσι τις δυνάµεις µας, ώστε να παράγουµε συγκεκριµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα και µάλιστα τα καλύτερα και
τα πιο δίκαια που θα µπορούσαµε να παράξουµε µε τις δυνάµεις
που διαθέτουµε και όχι µε δυνάµεις που φανταζόµαστε.
Θέλω, λοιπόν, να πω το εξής: Αν δεν υπήρχε αυτή η φιλο-ευρωπαϊκή ή µνηµονιακή πολιτική, όπως τη λέτε, στο θέµα των βρεφονηπιακών σταθµών, δεν θα είχαµε τη δυνατότητα πρόσθετα
και πάνω στα κονδύλια του κρατικού µας προϋπολογισµού, τα
οποία είναι πενιχρά λόγω της οικονοµικής κρίσης, να αξιοποιήσουµε άλλα 140 εκατοµµύρια -125 εκατοµµύρια συν 20 εκατοµµύρια- τα οποία διασφαλίσαµε πρόσθετα από το Υπουργείο
Εργασίας, προκειµένου να απορροφήσουµε µερικές χιλιάδες –
περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες επιπλέον παιδιά- παιδιά που έχουν
ανάγκη µέσα στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Αν, λοιπόν, ακολουθούσαµε τα µονοπάτια της πολιτικής που
µας υποδεικνύετε και τοποθετούµασταν κι εµείς απέναντι σε µία
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποδεικνύει έµπρακτη ευαισθησία
στα ζητήµατα αυτά, η αποτελεσµατικότητά µας και η µετρήσιµη
κοινωνική µας ευαισθησία θα ήταν πολύ µικρότερη απ’ αυτήν που
προσδοκάτε µε τις πολιτικές που εισηγείστε.
Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Όλοι ξέρουµε ότι οι δήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας κι απ’ αυτό
εξαρτάται η συντήρησή τους, η επιβίωσή τους αλλά και η αναπτυξιακή τους πολιτική. Απ’ αυτό εξαρτώνται όντως ανθρώπινες
ζωές. Οι δυνατότητες που έχουν είναι πολύ συγκεκριµένες και
τις περιγράψαµε και τις µοχλεύσαµε, θα λέγαµε.
Δίνουµε τη δυνατότητα 229 εκατοµµύρια ΣΑΤΑ να αξιοποιηθούν και για αναπτυξιακές παρεµβάσεις στο υπόλοιπο του
έτους, αλλά βεβαίως και για λειτουργικά και µισθοδοσίες, για να
µη µείνει κανένας ακάλυπτος, 213,8 εκατοµµύρια παρακρατηθέντες φόροι άρχισαν να αποδίδονται αµέσως στους δήµους, µε εντολή του Πρωθυπουργού δε, τα 35 εκατοµµύρια καταβάλλονται
τώρα, τις επόµενες µέρες, για να µπορέσουµε να καλύψουµε την
αναγκαστική περικοπή που κάναµε 30% στην ΚΑΠ, η οποία δηµιούργησε µια δυσχέρεια. Και αυτή τη δυσχέρεια δεν τη διαµορφώσαµε εµείς, τη διαµόρφωσαν όσοι στο παρελθόν, ενώ υποσχέθηκαν εγγράφως στους δήµους ότι θα τους παρέχουν κατά τη
διάρκεια του έτους 2,7 δισεκατοµµύρια, ενέγραψαν στον προϋπολογισµό 2,4 δισεκατοµµύρια.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει διπλό πρόσωπο. Μιλάει τη γλώσσα
της αλήθειας, περιγράφει τις πραγµατικές δυνατότητες, τις αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο και προτάσσοντας τα κοινωνικά,
ευαίσθητα ζητήµατα, στηρίζει το κοµµάτι εκείνο της κοινωνίας
το οποίο δοκιµάζεται.
Επίσης θα πω ότι προτιθέµεθα, το Υπουργείο Οικονοµικών, ο
κ. Σταϊκούρας να προχωρήσει ως επισπεύδων Υπουργός και µια
νοµοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθµιση των χρεών των δήµων,
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για παράταση της αποπληρωµής τους από οκτώ έως δέκα χρόνια µε εντολή του Πρωθυπουργού, που θα διασφαλίσει περίπου
42% όφελος από τα τοκοχρεολύσια των χρεών που έχουν προς
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δηλαδή έµπρακτη ρευστότητα 90 εκατοµµύρια το χρόνο. Αυτό είναι µία σηµαντική
ένεση η οποία προσφέρεται αυτήν τη στιγµή για να αντιµετωπίσουµε την κρίση.
Να πω και κάτι άλλο. Έχουµε απογράψει οφειλές των δήµων
από το 2011 προς τις τοπικές αγορές και κοινωνίες περίπου 800
εκατοµµύρια. Τα 800 αυτά εκατοµµύρια θα αρχίσουν να εισρέουν στους δήµους από τα 31 δισεκατοµµύρια που προσδοκούµε
µέσα από τη σκληρή διαπραγµάτευση που κάνει αυτή η Κυβέρνηση µε τους δανειστές και εταίρους µας για να φέρει στη χώρα
τα 31 δισεκατοµµύρια. Αν, λοιπόν, εσείς αρνείστε αυτή την πολιτική που διεκδικεί να αυξήσει τη ρευστότητα στην Ελλάδα, να
κρατήσει την ελληνική οικονοµία όρθια για να µπορέσει αυτή η
πολιτεία να στηρίξει την κοινωνία που δοκιµάζεται, τότε είναι σαν
να απορρίπτετε και µια κοινωνική πολιτική που βρίσκεται πίσω
απ’ αυτήν.
Διότι αν δεν πάρουµε τα 31 δισεκατοµµύρια µέσα από τη διαπραγµάτευση, πώς θα στηρίξουµε τους βρεφονηπιακούς, πώς
θα δηµιουργήσουµε ρευστότητα στις τοπικές οικονοµίες, πώς
θα κρατήσουµε όρθια την εργασία στην περιφέρεια αλλά και στα
µεγάλα αστικά κέντρα; Με θεωρίες; Με ευχές; Μα πολιτικοί είµαστε, πρέπει να παράγουµε αποτελέσµατα, πρέπει να ξέρουµε
να µετρούµε ποια είναι η κατάσταση, τι εργαλεία έχουµε και πώς
µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θα δεχόµουν οποιαδήποτε κριτική αν επισηµαίνατε µέσα απ’
αυτήν ότι προτάσσουµε κάτι τεχνοκρατικό σε βάρος κάτι ανθρωπιστικού, ότι προτάσσουµε κάτι, θα έλεγα, απρόσωπο, τεχνικό
σε βάρος ενός κοµµατιού της κοινωνίας που πραγµατικά ζει
µέσα στα προβλήµατα. Δεν υπάρχει, όµως, κάτι τέτοιο. Εµείς
προτάσσουµε τη στήριξη του κοµµατιού εκείνου της κοινωνίας
που δοκιµάζεται, δίδοντας αν θέλετε το υστέρηµα αυτήν τη
στιγµή της εθνικής οικονοµίας σε τέτοιες πολιτικές.
Αλλά οι δυνατότητες είναι περιορισµένες και αν ακολουθήσουµε την πολιτική που µας υποδεικνύεται να αρνηθούµε την
κεντρική διαπραγµάτευση που κάνουµε, να αρνηθούµε την εθνική προσπάθεια στην οποία όλοι µαζί έχουµε µπει, τότε δεν θα
υπάρχουν αυτοί οι πόροι και τότε θα καταρρεύσουν όλα αυτά
που περιγράφετε και ακούγονται ωραία αλλά είναι ανεφάρµοστα.
Θα πετύχουµε το στόχο. Πρέπει τώρα να περάσουµε από τη
δύσκολη στροφή, να αξιοποιήσουµε σωστά την ισορροπία κατανοµής των κονδυλίων, να στοχεύσουµε σωστά εκεί που, πραγµατικά, πονάει η κοινωνία και παράλληλα, όµως, να µην εγκαταλείψουµε µία αναπτυξιακή προσπάθεια η οποία θα µας ξαναφέρει εκεί που αξίζει να είναι η Ελλάδα και εκεί που αξίζει να στέκεται η ελληνική κοινωνία.
Είµαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτή η πολιτική θα δικαιωθεί και
θα είµαστε εδώ και εσείς για να το παραδεχθείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Γενική
Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της κατέθεσαν προτάσεις νόµου: α) «Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας»
και β) «Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 162/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών στο διεθνές αεροδρόµιο Ρόδου.
Το λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως θα έπρεπε να αποσύρω την ερώτηση αλλά αποφάσισα
να µην το πράξω για να αναδείξω ένα γενικότερο πρόβληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το διεθνές αεροδρόµιο της Ρόδου έχει µια τέτοια διακίνηση
που το κατατάσσει πάνω από το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Περίπου τέσσερα µε πέντε εκατοµµύρια άνθρωποι το
χρόνο διακινούνται από το αεροδρόµιο.
Αυτό, λοιπόν, το αεροδρόµιο για πάνω από δέκα χρόνια δεν
είχε κυλιόµενες σκάλες, είχε δηλαδή κυλιόµενες σκάλες που δεν
λειτουργούσαν. Και πριν δυόµισι χρόνια άκουσα µία συζήτηση
µεταξύ δύο Άγγλων τουριστών στην οποία έλεγαν ειρωνικά «ερχόµαστε κάθε χρόνο και βλέπουµε τα χάλια τους». Αυτή είναι η
χώρα. Αυτό ήταν το τραγικό που µε έκανε πριν από δυόµισι χρόνια να υποβάλω αυτήν την ερώτηση.
Και οι τρεις Υπουργοί ανταποκρίθηκαν θετικά και ο κ. Ρέππας
και ο κ. Ραγκούσης και ο κ. Βορίδης. Προσπάθησαν οι άνθρωποι
να υλοποιήσουν αυτό το πράγµα, δηλαδή επιτέλους οι ανήµποροι, οι άρρωστοι, οι αδύναµοι, οι υπέργηροι να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις σκάλες. Δυστυχώς, πέρασαν δυόµισι χρόνια
και κάποια στιγµή οι σκάλες παραδόθηκαν. Αλλά η τελευταία
ερώτηση –η τρίτη κατά σειρά- είχε την εξής απάντηση: Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος καθυστερούσε και χάθηκε όλη η τουριστική
περίοδος.
Με την υποβολή, λοιπόν, αυτής της ερώτησης –της τέταρτης
ερώτησης- περιέργως, συµπτωµατικά, λειτούργησαν οι σκάλες.
Γελάτε εσείς, γελάω και εγώ. Δεν φταίτε εσείς, αλλά αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Πέστε και στον Υπουργό, επειδή είναι οπαδός του fast track,
να τα έχει υπ’ όψιν του αυτά τα πράγµατα, διότι εκθέτουν τη
χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός κ. Καλογιάννης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, υπήρχε ένα θέµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε
τη λειτουργία στις κυλιόµενες σκάλες. Είναι ένα αεροδρόµιο διεθνές όπως είπατε και έχει πολύ µεγάλη τουριστική κίνηση. Η
ουσία είναι ότι το θέµα έχει λυθεί. Όπως µας έχει ενηµερώσει η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία,
έχει πληρωθεί και ο ανάδοχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα
απολύτως πρόβληµα σήµερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
για την απάντηση.
Το λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Βεβαίως, είναι ευχάριστα όλα
αυτά που ακούµε, αλλά δεν έπρεπε να χρειαστούν δυόµισι χρόνια προσπάθειας για να γίνει το αυτονόητο. Επαναλαµβάνω πως
δεν φταίει η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου.
Επ’ ευκαιρία να πω ότι αυτό το διεθνές αεροδρόµιο –και υπάρχουν οι αναφορές στο αρµόδιο Υπουργείο- δεν είχε ούτε χαρτί
υγείας. Ζητούσε ο διοικητής του αεροδροµίου να έχουν χαρτί
υγείας. Αυτό είναι τραγικό και πρέπει να µας προβληµατίσει
όλους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 163/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης
για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µέσω των λογαριασµών της «ΔΕΗ ΑΕ».
Το λόγο έχει η κ. Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεδοµένων των οικονοµικών συνθηκών που
επηρεάζουν το εισόδηµα των Ελλήνων πολιτών, όπως είναι η αλµατώδης αύξηση της ανεργίας, η µείωση των εισοδηµάτων, η αυξηµένη φορολόγηση και αύξηση των τιµολογίων των ΔΕΚΟ, η
εξίσωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρµανσης µε αυτό της
θέρµανσης, από τα µέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των δεσµεύσεών σας έναντι του µνηµονίου θα οδηγήσει στα όρια της βιολογικής εξόντωσης τους Έλληνες πολίτες και ειδικά εκείνους
που ζουν σε περιοχές της χώρας, όπου κατά τους χειµερινούς
µήνες επικρατούν πολικές καιρικές συνθήκες επί µήνες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ενώ γνωρίζετε ότι ο χειµώνας που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα
σκληρός για τα ελληνικά νοικοκυριά, που µατώνουν κυριολεκτικά
από τη λαίλαπα των µέτρων που λαµβάνετε για να σώσετε το
ευρώ, για τις χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται µε την αύξηση του πετρελαίου θέρµανσης σε µια πολύ
δύσκολη περίοδο για την αγορά αλλά και για τις αγροτικές και
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που ήδη πληρώνουν πολλά για
τα αγροτικά µηχανήµατα και αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής επιβίωσης, µέχρι σήµερα αντιµετωπίζετε µε πρωτοφανή
προχειρότητα και αναλγησία το όλο θέµα καθώς δεν έχετε καν
προβεί σε ανακοίνωση του επίσηµου σχεδιασµού σχετικά µε την
περιβόητη καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης, που υποτίθεται
ότι πρόκειται να ανακουφίσει τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού από τις συνέπειες της εξίσωσης. Είναι τόσο χαρακτηριστική η καθυστέρηση που παραπέµπει σε εµπαιγµό από την
πλευρά σας.
Η Κυβέρνηση οφείλει σήµερα να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις
για το σχεδιασµό που πρόκειται να υιοθετήσει για την καταβολή
του επιδόµατος. Οφείλει να απαντήσει ποια θα είναι τα κριτήρια
ποιοι θα είναι οι κανόνες για τη θέσπιση των κριτηρίων και ποιες
θα είναι οι απαιτήσεις. Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι φορολογικές δηλώσεις, τα τεκµήρια διαβίωσης, το εµβαδόν της κατοικίας; Θα
εξετάζονται αυτά από αρµόδιες επιτροπές ή θα δηµιουργήσετε
µια αυτοµατοποιηµένη βάση δεδοµένων όπου θα συγκρίνετε τα
στοιχεία;
Τα σενάρια που ακούγονται τοποθετούν την απόδοση αυτού
του επιδόµατος τον Ιανουάριο καθώς, σύµφωνα µε δηµοσίευµα
του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι
120 εκατοµµύρια ευρώ και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό
του 2013, αφού στον τρέχοντα δεν έχει ληφθεί καµµία σχετική
πίστωση. Διερωτόµαστε: από τη στιγµή που διαφαίνεται ότι η
διαδικασία θα καθυστερήσει σ’ έναν προϋπολογισµό για το 2013
που οι περικοπές είναι τεράστιες θα υπάρχει χώρος για ένα τέτοιο µέτρο; Πώς θα ισοσταθµίσετε τις απώλειες για τους φορολογούµενους από τον Οκτώβριο µέχρι τον Ιανουάριο; Θα έχει
τελικά αναδροµική ισχύ το επίδοµα; Και αν τελικά θεσµοθετηθεί
η εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης και συµπεριληφθεί τελικά
στον προϋπολογισµό του 2013, µε ποιον τρόπο θα αποδοθεί
στους πολίτες; Μέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, µέσω των ΟΤΑ
ή µε κάποιον άλλο τρόπο;
Κύριε Υπουργέ, οι πολίτες της χώρας και ιδιαίτερα των περιοχών που πλήττονται από βαρύ και µακρύ χειµώνα θα οδηγηθούν
µε αυτό το µέτρο σας στη βιολογική εξόντωση. Οφείλετε σήµερα
εδώ να τους δώσετε µια ξεκάθαρη απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τα
ερωτήµατά σας είναι εύλογα. Θα ήταν όµως και πάρα πολύ
ωραίο να έχουν τεθεί και σε προηγούµενο διάστηµα, διότι δυστυχώς για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, όπως και για άλλα ζητήµατα, δεν βρήκα έτοιµα σχέδια στο Υπουργείο. Δεν βρήκα
προτάσεις στο Υπουργείο. Ούτε για την τακτοποίηση του θέµατος µε τις δόσεις βρήκα προτάσεις. Από την πρώτη µέρα, µέσα
σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, προσπαθώ και εγώ και η
Κυβέρνηση στον τοµέα αυτό να διαχειριστούµε τα τεράστια προβλήµατα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι και για το επίδοµα θέρµανσης του φόρου εισοδήµατος υπάρχει στο
Υπουργείο Οικονοµικών επιτροπή. Μελετάµε και πολύ γρήγορα
θα προχωρήσουµε σε ανακοινώσεις.
Δυστυχώς έτυχε σε εµένα ο κλήρος να πάρω τις δύσκολες
αποφάσεις στα τεράστια προβλήµατα. Και ενώ η πρόθεση είναι
να αλλάξουµε το φορολογικό σύστηµα πρέπει να διαχειριστούµε
και τα προβλήµατα του παρελθόντος.
Την επόµενη εβδοµάδα ολοκληρώνεται η µελέτη των παραµέτρων βάσει των οποίων θα αποφανθεί η Κυβέρνηση για τους δικαιούχους του επιδόµατος θέρµανσης. Και θα πρέπει, βεβαίως,
να βοηθήσουµε τους οικονοµικά ασθενέστερους και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πλήττονται όταν αγοράζουν πετρέλαιο
από τη διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Πρέπει επίσης να µην επιβαρυνθεί η ΔΕΗ έστω και διαχειριστικά.
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Σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουµε, διότι στη ΔΕΗ, όταν
ακόµα και διαχειριστικά επιβαρύνεται, δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα. Θέλουµε, λοιπόν, να την απαλλάξουµε από οποιοδήποτε πρόβληµα, µε σκοπό να αφεθεί στο δικό της έργο.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι προσωπικά εγώ, στο βαθµό των αρµοδιοτήτων που µου ανήκουν, καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθώ στα αιτήµατα των πολιτών, τα οποία
είναι πολλά, είναι δίκαια, µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα που είναι
τόσο πιεσµένο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Μακρή έχει το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς χαίροµαι που είπατε πως υπάρχει ήδη επιτροπή η οποία δουλεύει. Καταλαβαίνω
το ότι δεν υπήρχε κάποιος σχεδιασµός. Το περιµέναµε, βέβαια,
ότι δεν θα υπήρχε κάποιος σχεδιασµός από την προηγούµενη
συγκυβέρνηση. Δεν περιµέναµε να δούµε κάτι το αντίθετο, παρ’
όλο που το Υπουργείο λειτουργούσε και µπορούσαν άνετα να
έχουν προβεί σε αυτόν το σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν φταίτε εσείς.
Αυτό είναι σίγουρο.
Αυτό που µε χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν θα επιβαρυνθεί
η ΔΕΗ, ώστε να οδηγηθούµε σε αυτά τα τραγικά αποτελέσµατα
που είχαµε στο παρελθόν.
Είπατε ότι θα κοιτάξετε να δείτε όλες τις παραµέτρους, ώστε
να βοηθήσετε τους ασθενέστερους. Κύριε Υπουργέ, σε αυτήν τη
χώρα, όµως, αυτήν τη στιγµή είναι όλοι ασθενείς. Δεν υπάρχει
άτοµο, το οποίο να µην είναι ασθενής.
Κύριε Υπουργέ, επειδή εµείς οι δυτικοµακεδόνες και γενικά οι
Μακεδόνες είµαστε πάρα πολύ φιλόξενοι –δεν ξέρω από πού κατάγεστε- θα θέλαµε να σας καλέσουµε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε απόφαση, να έρθετε να δείτε πώς είναι να ζει κανείς σε
µία περιοχή µε µείον 20 βαθµούς Κελσίου και µε µία σύνταξη 500
ευρώ. Το πρόβληµα, όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Πρέπει να πληρώσεις και όλα αυτά τα χαράτσια, όλους αυτούς τους φόρους.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι να δούµε πώς θα βάλουν καύσιµα στα σχολεία, διότι µε τις περικοπές στους δήµους δεν υπάρχουν χρήµατα. Ακόµα, όµως, κι αν υπήρχαν χρήµατα στους δήµους, πώς θα καταφέρουν µε αυτήν την τιµή, στην οποία θα φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, να προµηθεύουν τα σχολεία µε καύσιµα;
Θα ήθελα, λοιπόν, να δεχθείτε την πρόσκλησή µας και να έρθετε να σας πάω σε ένα σχολείο, για να δείτε πώς είναι να υπάρχουν παιδάκια στις αίθουσες µε µείον 20 βαθµούς Κελσίου.
Επίσης, θα ήθελα να σας καταθέσω κι ένα ψήφισµα το οποίο
έχω λάβει από το Δήµο Καρπενησίου. Οι άνθρωποι σας κάνουν
έκκληση και λένε: «Με κραυγή αγωνίας των Ευρυτάνων. Αφ’ ετέρου η παράκλησή µας για το δικαίωµα της επιβίωσής µας και
µόνο.»
Κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο, δεν είχατε χρόνο. Ωστόσο, όµως,
αυτό το οικονοµικό επιτελείο αντί να προβαίνει στη λήψη εύκολων µέτρων, θα πρέπει να κάτσει να σχεδιάσει µέτρα καταπολέµησης της λαθρεµπορίας, της φοροδιαφυγής και του παρεµπορίου σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, να προβεί στη δηµιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικού, ασφαλούς, κλειδωµένου και
πιστοποιηµένου συστήµατος ελέγχου εισροών, εκροών καυσίµων στα πρατήρια σε όλα τα επίπεδα -από τα διυλιστήρια µέχρι
τα πρατήρια- για την πάταξη του λαθρεµπορίου. Υποσχεθήκατε
στον ελληνικό λαό προεκλογικά, στους άξονες δράσης µε ορίζοντα το 2013, την πάταξη της λαθρεµπορίας, και µάλιστα µε εξ
ολοκλήρου επιδότηση, όπως λέγατε τότε, του προαναφερόµενου ηλεκτρονικού συστήµατος µέσω ΕΣΠΑ.
Αντί, όµως, να θέσετε τέλος στο εκτεταµένο λαθρεµπόριο, που
είναι και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, στην ουσία θα στρώσετε
το έδαφος στους λαθρέµπορους για να δράσουν και πάλι µε τεράστια κέρδη, τα οποία για τους Έλληνες πολίτες θα µετατραπούν σε ζηµία και σε λουκέτα στις επιχειρήσεις και σε λουκέτα
στα πρατήρια υγρών καυσίµων, πολλά από τα οποία -κυρίως
στην περιφέρεια- επιβιώνουν από το τζίρο του πετρελαίου θέρµανσης.
Η έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας όλα αυτά τα χρόνια έχει
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οδηγήσει σε έξαρση του κυκλώµατος της λαθρεµπορίας, παράνοµης διακίνησης και νοθείας, µε διαφυγόντα έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο, τα οποία αγγίζουν, µάλιστα, το καταπληκτικό
ποσό του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, την ώρα που επώδυνα µέτρα
εφαρµόζονται εις βάρος των πολιτών, οδηγώντας τους σε όρια
εξαθλίωσης και απώλειας κάθε έννοιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Θα σας παρακαλέσουµε το οικονοµικό σας αυτό επιτελείο να
ξεκινήσει επιτέλους να δουλεύει σε αυτήν τη χώρα προς αυτήν
την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τα
όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας και γενικά για την πάταξη της φοροδιαφυγής, είναι πολύ σηµαντικά και ήδη έχουµε ξεκινήσει τις ενέργειες.
Θέλω, όµως, να επανέλθω χωρίς αυτό να αποσείει τις ευθύνες
από πάνω µου, ότι κάποια πράγµατα που έπρεπε να έχουν γίνει,
χρειάζεται πλέον να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα
πολλά αυτά τα πράγµατα. Και εκεί, όµως, έχει γίνει η πρώτη προσπάθεια να ξεκινήσουν και µε τις εισροές - εκροές, όπως είπατε
και µε την ιχνοθέτηση και µ’ όλες τις άλλες πρωτοβουλίες για την
πάταξη του λαθρεµπορίου.
Το δεύτερο που ήθελα να πω, είναι ότι βεβαίως υπάρχει και το
θέµα των βρεφονηπιακών σταθµών και σχολείων και έχω ζητήσει
από την ΚΕΔΕ στη συνάντηση που είχα χθες να µου πουν το κονδύλι που θα προκύψει από τη διαφορά του φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρµανσης για να δούµε και εκεί τι παρέµβαση
πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Συνεπώς, υπάρχουν πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται συνεχώς, γιατί βλέπω τα προβλήµατα κάθε µέρα και τα γνωρίζω τα
προβλήµατα. Και να ξέρετε και κάτι που µπορεί ίσως να µην είναι
γνωστό. Δεν γεννήθηκα πλουσιόπαιδο, έχω εργαστεί και έχω και
εγώ περάσει πολύ δύσκολες µέρες, όπως περνάνε σήµερα οι
συµπολίτες µας και καταλαβαίνω τον αγώνα τους και καταλαβαίνω την κατάστασή τους.
Να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι ευχαρίστως θα έρθω στη Μακεδονία. Μπορεί να κατάγοµαι από την Πελοπόννησο, αλλά τη Μακεδονία εγώ την έχω µέσα στην καρδιά µου.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Και τη Θράκη. Να έρθετε και στη
Θράκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Και
όλη την Ελλάδα. Αναφέρθηκε η Μακεδονία, γι’ αυτό έπρεπε να
απαντήσω γι’ αυτό το θέµα. Βεβαίως, γιατί η Ελλάδα είναι µία και
θα είναι και µεγάλη.
Θα ήθελα, επίσης, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, τις οποίες προχωράµε για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Παραδείγµατος χάριν -και είναι το τελευταίο- γι’
αυτά τα περίφηµα ονόµατα που είχαν διαβιβαστεί στο ΣΔΟΕ σήµερα υπάρχει σύσκεψη και θα υπάρξει συνεχής παρακολούθηση
για τον έλεγχο όλων αυτών µε βάση τα εµβάσµατα και τις φορολογικές τους δηλώσεις, γιατί έχουµε πει ότι όσο η φοροδιαφυγή
δεν χτυπιέται, όσο ο Έλληνας δεν δηλώνει τα εισοδήµατά του,
θα πλήττονται οι οικονοµικά ασθενέστεροι. Αυτό είναι κάτι που
εγώ δεν µπορώ να το ανεχτώ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 173/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη προς τους Υπουργούς
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών
κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
Κυρία Αικατερινάρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρης ερώτησή σας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα είµαστε εδώ πολλές
φορές απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί είναι πολλά τα µέτωπα και κυρίως
µεγάλες οι ανάγκες για την ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας και
για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, που είµαι σίγουρη ότι κι εσείς αυτό επιδιώκετε.
«Εγνατία Οδός ΑΕ»: Μια πραγµατικά ικανή δηµόσια τεχνική
εταιρεία, η οποία έχει κατασκευάσει το µεγαλύτερο αυτοκινητόδροµο στη βόρεια Ελλάδα µε έξοδα του δηµοσίου και χωρίς παραχωρήσεις. Πριν ένα µήνα περίπου, η Διυπουργική Επιτροπή
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων οριστικοποίησε την
απόφαση της να µεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ την ευθύνη και το δικαίωµα που έχει η εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ» για να λειτουργήσει, να συντηρήσει, κ.λπ., την Εγνατία Οδό και επιπρόσθετα
κάνει και τη µεταφορά τριών βασικών καθέτων αξόνων σε σχέση
µε την αρχική απόφαση, αξόνων που συνδέουν την Εγνατία Οδό
µε τα Σκόπια, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, ενώ δεν προβλεπόταν στους άξονες αυτούς η εγκατάσταση διοδίων.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι έντονος το ενδιαφέρον µου
και οι δικές θέσεις µου για τις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες,
όπως και ο φόβος µου να µην υποβαθµιστούν περαιτέρω και να
µην απαξιωθούν, πολύ περισσότερο όταν έχουν αποδώσει τα µέγιστα, όπως η «Εγνατία Οδός ΑΕ» και πολύ περισσότερο όταν
αφορούν έργα και δράσεις στις Περιφέρειες της Μακεδονίας και
Θράκης. Η λειτουργία του άξονα της Εγνατίας Οδού τονώνει τις
τοπικές κοινωνίες, συµβάλλει στη συντήρηση των παράπλευρων
οδικών δικτύων, εν τέλει συµβάλλει στην ανάπτυξη του βορειοελλαδικού χώρου.
Η παραχώρηση, λοιπόν, σε έναν ιδιώτη χωρίς να δούµε και να
µελετήσουµε πολύ καλά τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως
και τη µείωση του ρόλου της «Εγνατίας Οδού ΑΕ» σε αυτήν τη
διαδικασία µπορεί, κύριε Υπουργέ, να αποβεί επιζήµια για το δηµόσιο συµφέρον.
Σε µια εκτίµηση η οποία είχε γίνει –και θα σας καταθέσω και
τα σχετικά έγγραφα µε τις εκτιµήσεις αυτές- αν από τα έσοδα
αφαιρέσουµε το κόστος λειτουργίας της ελαφράς συντήρησης
του αυτοκινητόδροµου τα λοιπά έξοδα και µαζί το κόστος της
αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους που έχει αυτή η επιχείρηση
«Εγνατία Οδός ΑΕ», το οποίο δεν πρέπει να µεταφερθεί στο δηµόσιο ή στις πλάτες του ελληνικού λαού, αλλά µπορεί να αποπληρωθεί µέσω των διοδίων, σε περίοδο δεκαετίας θα έχει θετικό
αποτέλεσµα περί τα 100 εκατοµµύρια ευρώ και στον ορίζοντα
της εικοσιπενταετίας τα έσοδα αυτά θα είναι ακόµη µεγαλύτερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θέλω, λοιπόν, να πω
ότι δεν θα υπάρχουν βάρη στην Εγνατία Οδό µε τη συντήρηση
και τη λειτουργία. Θα υπάρχουν έσοδα από εδώ και πέρα, τα
οποία µπορούν, πράγµατι, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της
χώρας να κατανεµηθούν πάρα πολύ σωστά στο κοινωνικό σύνολο.
Εφόσον προχωρήσει, όµως, αυτή η ιδιωτικοποίηση, εγώ θα
έλεγα να σκεφθούµε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ καλά όχι µόνο
την διαδικασία, που θα πρέπει να έχει απόλυτη διαφάνεια και θα
πρέπει να εξασφαλίζει πλήρως το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και
την περίπτωση της µερικής ιδιωτικοποίησης. Δεν πρέπει να υποβαθµιστεί ο ρόλος της δηµόσιας αυτής επιχείρησης από τη διαδικασία της λειτουργίας και της συντήρησης της οδού. Η
«Εγνατία οδός ΑΕ» είναι στην κατάλληλη θέση και µπορεί να καθορίζει και τα διόδια και το κόστος συντήρησης και το κόστος
λειτουργίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η καλύτερη εταιρεία
και εδώ και στα Βαλκάνια που µπορεί να κάνει και αυτές τις µελέτες και αυτήν την επίβλεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Αικατερινάρη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανά-
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πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, η Εγνατία Οδός είναι ένας σηµαντικός αυτοκινητόδροµος για τη βορειοδυτική Ελλάδα και η «Εγνατία Οδός ΑΕ»
έχει προσφέρει σηµαντικό έργο από τότε που ιδρύθηκε µέχρι σήµερα στην υλοποίηση αυτού του πολύ σηµαντικού οδικού άξονα.
Το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταµείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δηµοσίου,
στο οποίο παραχωρήθηκαν πρόσφατα τα δικαιώµατα της Εγνατίας Οδού ΑΕ, προτίθεται, αγαπητή κυρία συνάδελφε, να προχωρήσει στη διοργάνωση ενός διεθνούς διαγωνισµού, που θα
θέσει τους εξής στόχους: Πρώτον, την πλήρη διασφάλιση του
δηµόσιου συµφέροντος µέσω της µεγιστοποίησης του οικονοµικού ανταλλάγµατος. Δεύτερον, την εκπλήρωση από την πλευρά
του παραχωρησιούχου των όρων, των προδιαγραφών και των
υποχρεώσεων που θα θέσει η σύµβαση παραχώρησης. Τρίτον,
την πλήρη κάλυψη από την πλευρά του παραχωρησιούχου του
κόστους λειτουργίας και συντήρησης του έργου µέσω των διοδίων τελών, τα οποία θα εισπράττονται.
Εδώ θέλω να επισηµάνω το εξής: Το ανώτατο διόδιο-τέλος το
οποίο θα επιβληθεί, θα ορισθεί από το ελληνικό δηµόσιο κατά
τρόπο δεσµευτικό στην εφαρµογή του για τον παραχωρησιούχο
και θα είναι εύλογο, έτσι ώστε να µη χρεώνονται υπέρµετρα οι
χρήστες του αυτοκινητόδροµου, αλλά παράλληλα να διασφαλίζεται και η βιώσιµη λειτουργία και η συντήρησή του.
Αυτές είναι οι γενικές κατευθύνσεις µε τις οποίες προτίθεται
το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών µέσω του ΤΑΙΠΕΔ να κινήσει
τη σχετική διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η κ. Αικατερινάρη έχει το λόγο για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, είναι
πράγµατι µια επιταγή αυτού του περιβόητου µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής να µεταβιβαστούν τα δικαιώµατα της Εγνατίας Οδού στο ΤΑΙΠΕΔ, για να κάνει όλη
αυτήν τη διαδικασία. Είπατε, βέβαια, ότι το δηµόσιο θα καθορίσει
τα διόδια κ.λπ., όµως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτήν τη
στιγµή το ΤΑΙΠΕΔ, οι σύµβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, οι παρασύµβουλοι
κ.λπ., είναι µια πολύ δύσκολη και σκοτεινή ιστορία. Δεν είναι σε
θέση και δεν πρέπει να κάνει όλη αυτήν τη διαδικασία καθορισµού των τεχνικών και οικονοµικών όρων της παραχώρησης.
Εποµένως, η «Εγνατία Οδός ΑΕ» µε όλη αυτή την εµπειρία που
έχει –και έχει πολύ µεγάλη εµπειρία- έχει κάνει τις προδιαγραφές
για τα θέµατα συντήρησης και λειτουργίας των µεγάλων οδικών
αξόνων -σε αυτήν προστρέχουν και άλλες υπηρεσίες για όλα
αυτά τα θέµατα- και το µεγάλο θέµα της βαριάς συντήρησης των
νέων οδών το έχει µελετήσει µε τον καλύτερο τρόπο.
Είναι ένα πρόβληµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τις
εξειδικευµένες υπηρεσίες του ελληνικού δηµοσίου. Διότι διαφορετικά, αν όλη αυτή η διαδικασία δεν αντιµετωπιστεί µε ένα τεχνικό και επιστηµονικό τρόπο από εξειδικευµένες υπηρεσίες και
αφεθεί σε ιδιωτικούς συµβούλους θα γίνει µια διαδικασία που θα
στοχεύει µόνο στο να είναι ελκυστική αυτή η παραχώρηση προς
τους ιδιώτες. Δεν θεωρώ ότι εσείς δεν θα κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να διαφυλάξετε αυτό το θέµα του δηµόσιου συµφέροντος. Φοβάµαι όµως, ότι πραγµατικά αυτοί οι όροι παραχώρησης
δεν θα µπορούν να είναι οι καλύτεροι δυνατοί, αν δεν είναι καίρια
και σηµαντική η συµµετοχή του δηµοσίου και της κατεξοχήν εξειδικευµένης Εγνατίας Οδού ΑΕ.
Κύριε Υπουργέ, ταλαιπωρούµαστε πάρα πολύ από τα µεγάλα
προβλήµατα που έχουν οι µέχρι τώρα συµβάσεις παραχώρησης
των αυτοκινητοδρόµων. Δεν είναι µόνο τα οικονοµικά προβλήµατα και η κρίση που έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση και
που τώρα πασχίζετε όλοι µαζί να τακτοποιηθεί αυτή η ιστορία,
αλλά είναι και η συµπεριφορά των τραπεζών, οι άλλες αδυναµίες
των συµβάσεων παραχώρησης, οι οποίες πραγµατικά πολλές
φορές βάζουν περισσότερα εµπόδια στην εκτέλεση ενός τέτοιου
έργου, από το αν εκτελείται το έργο από το δηµόσιο, µε δηµόσια
χρήµατα, όπου πολλές φορές το δηµόσιο θα µπορούσε να δανειστεί µε µικρότερο τίµηµα από την περιβόητη Τράπεζα Επεν-
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δύσεων, άλλο αν σήµερα δύσκολα µας δανείζει. Κάποτε, όµως,
πρέπει να µπούµε σε αυτή τη διαδικασία και να πληρώνουµε µικρούς φόρους και µικρά επιτόκια και όχι να παραδίδεται όλη
αυτή η παραχώρηση για πάρα πολλά χρόνια στους ιδιώτες.
Στην Εγνατία Οδό κανένα τµήµα της δεν έχει γίνει µε παραχώρηση παίρνει ο ιδιώτης, λοιπόν, πανέτοιµο έναν αυτοκινητόδροµο και µάλιστα, στην καλύτερή του κατάσταση. Άρα, πρέπει
να γίνει η διαδικασία της εκτίµησης του κόστους της ελαφράς
συντήρησης, που τώρα έχει εκτιµηθεί γύρω στα τριάντα πέντε
εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, το κόστος των εσόδων της Εγνατίας Οδού που τα έσοδά της, αν βάλουµε το µικρότερο διόδιο
αυτή τη στιγµή – 0,2 ευρώ ανά χιλιόµετρο- και τα οφέλη της θα
είναι σε µία δεκαετία γύρω στα οχτακόσια εκατοµµύρια. Από τα
έσοδα µπορεί να γίνει και η αποπληρωµή του χρέους της Εγνατίας Οδού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το χρέος είναι ένα σηµαντικό θέµα και το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί από τα διόδια. Γνωρίζετε ότι ορίζεται µε τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές ότι δεν µεταφέρεται το χρέος -όπως έγινε και µε
την Αγροτική κτλ- στον παραχωρησιούχο. Άρα, το χρέος θα µείνει στην Εγνατία Οδό ή θα µείνει στο ελληνικό δηµόσιο, στις πλάτες του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Αυτή είναι, λοιπόν, µια σύνθετη διαδικασία. Και τα τεχνικά και
η εκτίµηση η οικονοµική και η τεχνική της ελαφράς και βαριάς
συντήρησης και ο τρόπος επιβολής των διοδίων, ηλεκτρονικών
κ.λπ., είναι θέµατα, τα οποία έχουν καθυστερήσει και αποστέρησαν έσοδα από την Εγνατία Οδό και από το ελληνικό δηµόσιο.
Θα πρέπει, λοιπόν, σε αυτό το θέµα, τουλάχιστον η «Εγνατία
Οδός ΑΕ» να έχει κύριο ρόλο στην επίβλεψη αυτής της διαδικασίας και να έχει κύριο ρόλο στη σύνταξη των τευχών και των
όρων της δηµοπράτησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, αγαπητή κυρία συνάδελφε, ότι
είµαστε σε στενή συνεργασία µε την «Εγνατία Οδό ΑΕ» για τα
θέµατα, τα οποία θέσατε προηγουµένως. Εξετάζουµε σε βάθος
όλα αυτά τα θέµατα.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι για το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου δεν θα επιβαρύνεται ο Έλληνας
φορολογούµενος στο σύνολό του, αλλά µόνο ο χρήστης του αυτοκινητόδροµου. Νοµίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Βεβαίως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αυτήν τη στιγµή δεν µπορώ να πω περισσότερα για τη
διαδικασία του διαγωνισµού. Μόλις προχωρήσουν οι διαδικασίες,
είµαι στην απόλυτη διάθεσή σας, για να ενηµερώσω και εσάς και
βεβαίως το Σώµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού
της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση
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και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και
κάθε ενεχόµενου προσώπου».
Η πρόταση αυτή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής
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συνεδρίασης, θα τυπωθεί και θα διανεµηθεί στους κ.κ. Βουλευτές.
(Η προαναφερθείσα πρόταση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η πέµπτη µε
αριθµό 175/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε συλλήψεις διαδηλωτών στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 24-8-2012
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 165/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εσωτερικών, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη
Χίο δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 167/3-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών στους
κρατουµένους των Σωφρονιστικών Καταστηµάτων της χώρας.
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να
αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, η χορήγηση αδειών απουσίας στους κρατουµένους των σωφρονιστικών
ιδρυµάτων της χώρας είναι ένα θεσµός που, όπως αποδεικνύεται
στην πράξη, µε αφορµή και τις πρόσφατες εξελίξεις της σκανδαλώδους µη επιστροφής βαρυποινίτη, φέρεται να είναι διάτρητος και εν τοις πράγµασι αποδεικνύεται ότι δεν έχει θωρακιστεί
µε τις ανάλογες θεσµικές εγγυήσεις και τους απαιτούµενους πολιτειακούς µηχανισµούς προστασίας της δηµόσιας τάξης, της
δηµόσιας ασφάλειας, αλλά και του ίδιου του κύρους του σωφρονιστικού συστήµατος της ελληνικής πολιτείας.
Οι κατά καιρούς σηµειούµενες παραβιάσεις των όρων χορήγησης των αδειών, ιδιαιτέρως δε σε καταδίκους για βαριά ποινικά
αδικήµατα, καταδεικνύουν τη συστηµική και τη νοµοθετική ανεπάρκεια, την πρόδηλη έλλειψη δικλείδων ασφαλείας και την ανεπάρκεια του τρόπου της εφαρµογής του εν λόγω θεσµού.
Καθίσταται, ως εκ τούτου, επιβεβληµένη και επιτακτική η
ανάγκη άµεσης λήψης νοµοθετικών µέτρων, ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των ισχυουσών διατάξεων του νόµου εξαιτίας ανεπάρκειας, κενών ή διασταλτικής
αυτών ερµηνείας, προκειµένου να διασφαλιστεί, τόσο το κύρος
της πολιτείας, όσο και του σωφρονιστικού συστήµατος εν γένει
από τέτοια φαινόµενα.
Κύριε Υπουργέ, µε ιδιαίτερο σεβασµό σας ερωτώ: Πρώτον,
από της ενάρξεως εφαρµογής του ισχύοντος Σωφρονιστικού
Κώδικα σε πόσες περιπτώσεις κρατουµένων που εξέτιαν ποινές
καθείρξεως παραβιάστηκαν οι όροι των χορηγηθεισών αδειών
απουσίας και σε πόσους κρατουµένους που παραβίασαν τους
όρους της άδειάς τους χορηγήθηκε εκ νέου άδεια και βάσει
ποιας λογικής;
Δεύτερον, ποιες νοµοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες πρόκειται
να λάβει το Υπουργείο της αρµοδιότητάς σας για την εξάλειψη
του φαινοµένου; Σε αυτό το πλαίσιο, προτίθεται το Υπουργείο
σας να χρησιµοποιήσει νέα τεχνολογικά µέσα που εφαρµόζονται
σε αλλοδαπές έννοµες τάξεις για την προστασία της δηµόσιας
ασφάλειας και τάξης από τυχόν παραβιάσεις των όρων χορήγησης αδειών από βαρυποινίτες κρατούµενους και αν ναι, σε ποιο
πλαίσιο και µε ποιο χρονοδιάγραµµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αντώνιος Ρουπακιώτης για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Από το 1999 που ισχύει
ο νόµος, έως και το 2011, για το οποίο έχουµε στοιχεία, χορηγήθηκαν πενήντα τέσσερις εκατόν πενήντα επτά άδειες. Παραβιάστηκαν χίλιες τριακόσιες εξήντα τέσσερις, ποσοστό 2,52%.
Από αυτές, οι εννιακόσιες είκοσι µία ήταν µε ποινές κάθειρξης.
Από τις εννιακόσιες είκοσι µία περιπτώσεις επαναχορηγήθηκαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είκοσι τέσσερις άδειες, ποσοστό 2,60%. Αυτά, ως προς τα αριθµητικά δεδοµένα, τα οποία ζητείτε στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας.
Ως προς το δεύτερο. Έχω ήδη αναφέρει, µε αφορµή άλλη
ερώτηση, στο Σώµα ότι ειδικά για τις περιπτώσεις αυτών, οι
οποίοι έχουν τιµωρηθεί µε ποινή κάθειρξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στην κατάρτιση της σχετικής ρύθµισης είτε αυτοτελούς, είτε εντασσόµενης στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, που
έχει καταρτιστεί ως σχέδιο από επιτροπή, πέρυσι, υπό τον καθηγητή Ιωάννη Πανούση, ώστε να ξαναδούµε τη χορήγηση αδειών
για τους υπότροπους αυτούς που έχουν τιµωρηθεί µε ποινή κάθειρξης.
Όπως έχω και πάλι αναφέρει στο Σώµα, θα υλοποιήσει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης –ήδη υλοποιεί- απόφαση διακοµµατικής
επιτροπής, από πέρυσι, της Βουλής, η οποία ανέθεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης -και έτυχε σε µας να το εφαρµόσουµε- τη σύσταση επιτροπής -ήδη συνεστήθη- για να δει τις λεπτοµέρειες,
τις προϋποθέσεις, ώστε να παρακολουθούνται είτε αυτοί οι
οποίοι είναι εκτός φυλακής µε άδεια είτε αυτοί οι οποίοι είναι κατάδικοι -αλλά όχι για όλα τα αδικήµατα- µ’ αυτό το ειδικό σύστηµα γεωεντοπισµού, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επαναλαµβάνω: Καταρτίστηκε επιτροπή και πολύ σύντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα να ανακοινώσουµε και στο Σώµα την έναρξη εφαρµογής. Αυτά στο πρώτο µέρος της απάντησής µου, κύριε Κυριαζίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα
έλεγα ότι έχει καλύψει το δεύτερο µέρος της ερωτήσεώς µου ο
κύριος Υπουργός, γιατί πράγµατι το ζήτηµα µη επιστροφής βαρυποινιτών ειδικότερα, αν θέλετε, σκανδαλίζει την κοινωνία και
προσβάλει το περί δικαίου αίσθηµα. Με συναντούν άνθρωποι στο
δρόµο και µε ρωτούν πώς είναι δυνατόν βαρυποινίτες να παίρνουν άδειες και να µην επιστρέφουν; Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια φαινόµενα και να µην έχει αλλάξει η νοµοθεσία; Η
προσπάθεια γίνεται και πιστεύω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση θα
προχωρήσουµε στη νοµοθέτηση των όποιων µέτρων από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και από την επιτροπή στο Κοινοβούλιο.
Με την παρούσα παρέµβασή µου δεν βάλλω κατά του θεσµού
των αδειών και τη φιλοσοφία αυτού. Απλά, εκείνο που ιδιαίτερα
διεγείρει την κοινωνία είναι το ζήτηµα πώς βαρυποινίτες, που
εκτίουν ποινές προσωρινής ή ισοβίου καθείρξεως κι έχουν τελέσει βαριά εγκλήµατα κατά της ζωής ή της γενετήσιας ελευθερίας
λόγου χάριν, λαµβάνουν άδειες µε τους ίδιους όρους µε τους
υπόλοιπους κρατουµένους; Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να εξέλθουν των φυλακών και να τελούν ίδια εγκλήµατα. Προσβάλλεται
το κοινό αίσθηµα. Έχουµε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία που
τα όριά της δοκιµάζονται αυτήν την περίοδο, όπως αν θέλετε και
των ένστολων προηγουµένων συναδέλφων µου. Έχουµε χρέος
και είναι πιεστική ανάγκη, τα µέτρα που προτείνονται ή αν θέλετε
που συζητούνται, να τα προστατεύσουµε µε ιδιαίτερο κύρος,
γιατί έτσι προστατεύουµε και το σωφρονιστικό σύστηµα και τη
δικαιοσύνη, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Το οφείλουµε στους
πολίτες αυτής της χώρας, το οφείλουµε στη δικαιοσύνη, το οφείλουµε στις διωκτικές αρχές, οι οποίες τελικά θα επιφορτισθούν
και θα επιβαρυνθούν και πάλι, προκειµένου να επανασυλληφθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν επιστρέψει στις φυλακές.
Έχει απαντηθεί το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς µου που
αφορά τον τρόπο παρακολούθησης. Είναι ένα ζήτηµα που πιστεύω ότι θα βοηθήσει το σωφρονιστικό σύστηµα, αλλά γενικότερα και τις διωκτικές αρχές, για να µην επαναληφθούν τα ίδια
προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κυριαζίδη, χαίρω
για τη δήλωσή σας ότι δεν αµφισβητείτε την υπόσταση του δι-
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καιώµατος χορήγησης αδείας στους κρατουµένους. Και χαίρω
ακριβώς γι’ αυτήν τη δήλωσή σας, διότι έτσι επικυρώνετε ακριβώς αυτήν την προσωπική αντίληψη, επιτρέψτε µου να πω, που
έχω για εσάς τόσο για την προϋπάρχουσα όσο και για τη σηµερινή ιδιότητά σας. Όµως αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό
κατά την άποψή µου -ως ερέθισµα εκπέµπεται, δεν µπορώ να επιβάλω σε κανέναν- είναι το δικαίωµα χορήγησης αδειών σε κρατουµένους, ένας θεσµός διασφαλισµένος στις χώρες της
Ευρώπης και όποιος τον αµφισβητεί, είναι ως να πηγαίνει προς
τα πίσω την κοινωνία και όχι προς τα εµπρός.
Δεύτερον, εκτός από το σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, µε απέραντο σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην
επιτροπή που καταρτίζεται υπάρχει και καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου, γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία, θα υπάρξει και επιτροπή ειδικών εµπειρογνωµόνων, για
να χορηγηθεί τις άδειες σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε αυτές
τις οποίες αναφέρεστε στην ερώτησή σας, τους βαρυποινίτες
υποτρόπους.
Τρίτον, χωρίς να έχω το δικαίωµα και δεν το επιχειρώ ποτέ, να
δίνω συµβουλές, θέλω, τουλάχιστον αυτή είναι η ανάγκη µου, να
εκπεµφθεί ένα ερέθισµα προς την ελληνική κοινωνία: να αντιληφθεί ότι η υπόθεση των φυλακών, έστω σε µία εποχή που χειµάζεται, που δυναστεύεται από τις συνέπειες άσκησης µίας οικονοµικής ή κοινωνικής πολιτικής –δεν υπεισέρχοµαι περισσότεροείναι δική της υπόθεση. Πρώτον, γιατί εκεί εγκλείονται άνθρωποι.
Δεύτερον, γιατί κάποιος δικός της άνθρωπος χθες ή προχθές,
απεύχοµαι και αύριο, βρέθηκε µέσα. Και τρίτον, γιατί στις φυλακές εγκλείεται βία και εκλύεται βία που εκπέµπεται στην κοινωνία.
Άρα είναι δικές µας φυλακές και εποµένως πρέπει να τις φροντίσουµε στα µέτρα των οικονοµικών δυνατοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, να τελειώσω. Έχω χρέος να
το πράξω.
Να τελειώσω, σε ό,τι αφορά την κοινωνία, µε τη ρήση ενός ευπατρίδη, ενός άξιου πανεπιστηµιακού δασκάλου, ενός δηµοκράτη που αντιµετωπίζοντας τα δεινά της δικτατορίας, βρέθηκε
στη φυλακή και χθες το βράδυ, σήµερα, συµπληρώνεται ένας
χρόνος από το θάνατό του, του Γεωργίου-Αλεξάνδρου Μαγκάκη.
Με τη δική του ρήση θα τελειώσω για την κοινωνία. Να µη χτίζουµε τείχη αδιαφορίας δίπλα στις µάντρες φυλακών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 171/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παρασκευής (Εύης) Χριστοφιλοπούλου
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ
για την προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλύτερα από εµένα ότι στον πυρήνα της οικονοµικής κρίσης και µε σηµαντικές επαχθείς προεκτάσεις για την ελληνική κοινωνία, βρίσκεται το πρόβληµα της
ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων.
Ενώ κανείς δεν διατείνεται, κυρία Πρόεδρε, ότι το Υπουργείο
Εργασίας είναι το αρµόδιο ή το κατ’ εξοχήν υπεύθυνο Υπουργείο
για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας από την οποία και
θα προέλθουν νέες θέσεις εργασίας, ωστόσο το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει αρκετά εργαλεία έτσι, ώστε να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα τις
πρωτοβουλίες των νέων ώστε να µπορέσουν να χτίσουν σιγάσιγά το δικό τους µέλλον, παρά τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Θεωρώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πολύ σηµαντικό να επανεξετάσετε δύο ζητήµατα. Το ένα είναι το γεγονός ότι, εάν δει κανείς
τα τρέχοντα προγράµµατα του ΟΑΕΔ, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά προγράµµατα τα οποία στοχεύουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες ανέργων ή απειλούµενων από ανεργία, όπως είναι οι

745

µεγαλύτερης ηλικίας απολυµένοι άνεργοι ή άλλες κατηγορίες
νέων ανέργων, που µπορούν να προσληφθούν σε επιχειρήσεις,
για να αποκτήσουν δική τους εµπειρία, ως προσληφθέντες. Κανένα όµως πρόγραµµα του ΟΑΕΔ δεν αντιµετωπίζει το νέο εκείνο
που έχει τελειώσει µία τεχνική σχολή, µία σχολή του ΟΑΕΔ ή και
κάποιο άλλο τεχνικό επάγγελµα και θέλει να ξεκινήσει τη δική
του δουλειά. Έχει την άδειά του και δεν κάνει έναρξη επαγγέλµατος, γιατί δεν έχει τα µέσα τους πόρους.
Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να επανεξετάσετε ως Υπουργείο και να επανεξετάσει και ο ΟΑΕΔ τη δυνατότητα να γίνει στην πράξη ένα τέτοιο πρόγραµµα προώθησης
νεανικής επιχειρηµατικότητας που βοηθάει νέα παιδιά.
Ξέρετε, έχω συναντήσει αρκετούς νέους ανθρώπους στη δική
µου εκλογική περιφέρεια στη δυτική και ανατολική Αττική, που
µου λένε ότι δεν µπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
από το επάγγελµα του υδραυλικού, ένα πάγιο επάγγελµα, που
κρίση-ξεκρίση είναι ορισµένα επαγγέλµατα που χρειάζεται το ελληνικό σπιτικό, η ελληνική επιχείρηση, η οικονοµία από τον
υδραυλικό έως το γραφίστα ή τον ηλεκτρονικό.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µπορείτε να δώσετε µια τέτοια δυνατότητα σε νέους ανθρώπους που έχουν τα προσόντα, έχουν
τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελµα και δεν ξεκινούν το
επάγγελµα αυτό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα
στοιχειώδη για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους και ούτε οι οικογένειες τους έχουν τη δυνατότητα σήµερα, µε την κρίση, να τους
βοηθήσουν.
Θεωρώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ – και αναµένω µε ενδιαφέρον
την απάντησή σας- ότι πρέπει να ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ ένα τέτοιο
πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτηση
και σας διαβεβαιώνω ότι µε όσα αναφέρετε στο κείµενό της µε
βρίσκετε απολύτως σύµφωνο. Έχετε δίκιο. Ναι, η ανεργία είναι
ίσως το µεγαλύτερο αυτήν τη στιγµή πρόβληµα που ταλανίζει
την ελληνική κοινωνία κάτω από τις συνθήκες της οξύτατης κρίσης. Ναι, µια µορφή της ανεργίας είναι η ανεργία των νέων. Ναι,
οι υποχρεώσεις µας απέναντι στην τρόικα και τη δανειακή σύµβαση που αφορούν µειώσεις κατωτάτων µισθών, µεταξύ αυτών
ακόµα µεγαλύτερη µείωση του κατώτατου µισθού των νέων, δεν
κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβληµα της ανεργίας τους. Αυτό
θα είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήµατά µας στην κρίσιµη
διαπραγµάτευση µε τους φίλους µας από την τρόικα –φίλους
εντός εισαγωγικών για να µην παρεξηγηθώ- που αρχίζει µε κρίσιµα θέµατα την επόµενη Δευτέρα.
Όµως, ως Υπουργείο, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν
αδρανούµε κιόλας. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιταχύνει αυτήν την ώρα την υλοποίηση
εξειδικευµένων παρεµβάσεων, συγχρηµατοδοτούµενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας.
Μείζονες τοµείς παρέµβασης των ενεργειών που αφορούν
στήριξη της απασχόλησης και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας –όσο εύρυθµη µπορεί να είναι υπό τις παρούσες
συνθήκες- είναι: Πρώτον, υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση
θέσεων εργασίας σε εξειδικευµένους παραγωγικούς τοµείς της
οικονοµίας. Παράδειγµα, ο τουρισµός µε εποχικά απασχολούµενους και αρκετούς νέους επαγγελµατίες εκεί. Μόλις την προηγούµενη εβδοµάδα συναντήθηκα µε την Υπουργό Τουρισµού
για το θέµα του σχεδιασµού, σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ, προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης εποχικά απασχολουµένων στον τουρισµό, ιδίως εν όψει τού ότι, βάσει νοµοθετικής
υποχρέωσης, οι δυνατότητες που έχουµε για καταβολή επιδόµατος ανεργίας, µειώνονται από 1/1/2013 και ακόµη από
1/1/2014. Είναι τα γνωστά τετρακόσια πενήντα ηµερήσια επιδόµατα για το 2013 και τετρακόσια για το 2014. Με άλλα λόγια, η
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πολιτεία τούς µειώνει το χρόνο για τον οποίο δικαιούνται να εισπράττουν επίδοµα ανεργίας. Τι κάνουµε γι’ αυτό ως ανάσχεση;
Σχεδιάζουµε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισής τους. Αν
καλύψουν δύο, τρεις, τέσσερις µήνες µέσα στη χειµερινή σεζόν,
τότε τους προσθέτουν ένα επιπλέον εισόδηµα. Παράλληλα καλύπτουν και τον τοµέα της κατάρτισής τους.
Παρακάτω υλοποίηση δράσεων για µείωση ποσοστού ανεργίας νέων και γυναικών. Στήριξη ευάλωτων και ευπαθών οµάδων
πληθυσµού που απειλούνται από τη φτώχεια. Αξιοποίηση νέων
δυναµικών κλάδων της οικονοµίας, όπως η κοινωνική οικονοµία
µε τεράστιες δυνατότητες απορρόφησης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και εκσυγχρονισµός και προσαρµογή
της εργατικής νοµοθεσίας µε στόχο –το ξέρετε καλά ότι αποτελεί
ύψιστη πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου- την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό για να αναλύσω κάποια επιπλέον ζητήµατα που έχουν σηµασία και µετά θα συνεχίσω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
Υφυπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Οι παρεµβάσεις του θεµατικού άξονα «διευκόλυνση πρόσβασης της απασχόλησης στο
ΕΠΑΝΑΔ» στοχεύουν στη διευκόλυνση πρόσβασης όλων των κατηγοριών ανέργων, ανάµεσα σε αυτές και των νέων ανέργων ή
των ελευθέρων επαγγελµατιών. Δεν εξαιρείται καµµία κατηγορία
από αυτές. Εποµένως αφορά και αυτούς, στους οποίους επικεντρώνεται η ερώτησή σας. Στόχος αυτών των προγραµµάτων
είναι η προσέλκυση και διατήρηση µεγαλύτερου αριθµού ατόµων
στην αγορά εργασίας µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Ακούγονται θεωρητικά αλλά έχουν και το πρακτικό τους
κοµµάτι. Σας διαβεβαιώ.
Ιδιαίτερη έµφαση σε αυτήν την παρέµβαση δίνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων και των γυναικών και των µακροχρόνια ανέργων.
Όλοι, όπως καταλαβαίνετε, βιώνουν το πρόβληµα και πρέπει
να βρούµε τρόπους, αν δεν µπορούµε να το ξεπεράσουµε εντελώς, τουλάχιστον να το απαλύνουµε, να βοηθήσουµε, να συνδράµουµε.
Από το 2010 µέχρι σήµερα, σχεδόν ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες άτοµα είτε ως εργαζόµενοι είτε ως αυτοαπασχολούµενοι
είτε ως εκπαιδευόµενοι, έχουν ενταχθεί σε εξήντα οκτώ επιµέρους προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης
απασχόλησης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, συνολικός προϋπολογισµός 3,85 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά, στο σηµείο αυτό, έναν
πίνακα µε τις δράσεις που υλοποιεί σήµερα ο ΟΑΕΔ, που αφορούν σε προγράµµατα για νέους και ελεύθερους επαγγελµατίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα από τα προγράµµατα που
τρέχουν αυτήν την ώρα βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής
τους. Εποµένως το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ υψηλό και
αυτό έχει ως συνέπεια, τι; Κάποιοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, να βλέπουν ότι σχεδόν έχει κλείσει γι’ αυτούς η πόρτα.
Πώς το αντιµετωπίζουµε; Προσανατολιζόµαστε στο σχεδιασµό
νέων δράσεων, αποκλειστικά για νέους, µε προϋπολογισµό 150
εκατοµµύρια ευρώ από εδώ και πέρα. Ήδη σήµερα είµαι σε θέση
να σας γνωστοποιήσω ότι έχουµε καταθέσει στον ΟΑΕΔ προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση τής ανεργίας των
νέων. Χθες είχα την απάντηση από το διοικητή του ΟΑΕΔ, που
ζητά επειγόντως τη σύγκληση κάποιας σύσκεψης ειδικών υπηρεσιακών παραγόντων, για να κάτσουµε στο τραπέζι και να συζητήσουµε αυτά τα θέµατα.
Εποµένως αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω –για
να µην µακρηγορώ, αφού θα αναπτύξω κάποια θέµατα ακόµα
στη δευτερολογία µου- είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας φυσικά
απασχολείται πάρα πολύ µε το πρόβληµα αυτό και σχεδιάζει τις
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δράσεις του για το νέο έτος σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ.
Οπωσδήποτε η ανεργία των νέων αποτελεί κεντρικό ζήτηµα
προβληµατισµού µέσα σε ένα τοπίο γενικευµένης ανεργίας, που
χρειάζεται σχέδιο αντιµετώπισης, σε συνθήκες που δεν γίνονται
ευκολότερες, αλλά δυσκολεύουν µέρα µε τη µέρα κυριολεκτικά.
Νοµίζω ότι, αν έχουµε ελπίδες να τα καταφέρουµε ως χώρα, πρέπει να αναπτύξουµε και αµυντικούς µηχανισµούς κατά αυτών των
προβληµάτων.
Αποτελεί ακράδαντη πεποίθησή µου ότι µόνο περικοπές για
την επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων δεν αρκούν, για να τη
«βγάλουµε καθαρή» -αν µου επιτραπεί η έκφραση- αν δεν συνοδευτούν και από άλλες θετικές ενέργειες και πολιτικές από όλα
τα αρµόδια Υπουργεία. Μόνο αν το ένα ακολουθήσει το άλλο,
στη βάση ενός οργανωµένου σχεδίου –και ισχυριζόµαστε ότι
υπάρχει οργανωµένο σχέδιο- θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε όχι µόνο την ανεργία, αλλά τα γενικότερα οξύτατα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οικονοµία και κατ’ επέκταση η
κοινωνία µας. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο Υπουργός έκανε µια γενικότερη ενηµέρωση. Θέλω κατ’
αρχάς να πω ότι χαίροµαι που έρχεστε στα λόγια µας –που είµαστε συνεργαζόµενη πολιτική δύναµη µε την Κυβέρνηση- γιατί
από την αρχή είχαµε πει ότι µε σκέτη «µετρολογία», χωρίς ένα
σηµαντικό σχέδιο που θα περιλαµβάνει και την επιµήκυνση της
περιόδου δηµοσιονοµικής προσαρµογής, για να ανασχεθεί η
ύφεση σε αυτήν τη χώρα, δεν µπορεί να κάνει τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, και από την πλευρά µας έχει δοθεί σαφώς το
µήνυµα ότι τα περί περαιτέρω µειώσεων κατωτάτων µισθών και
άλλων, θα έλεγα λίγο φαιδρών, σε κάποια «non paper» που έχουν
δει το φως της δηµοσιότητας, είναι εκτός ορίων εντολής της
τρόικας και βεβαίως εκτός τόπου και χρόνου, αν δεν θέλουµε την
παραπέρα εξαθλίωση των συνθηκών εργασίας των ανθρώπων.
Σας άκουσα πολύ προσεκτικά να µιλάτε για µία σειρά προγραµµάτων. Τα γνωρίζουµε. Είχατε την καλοσύνη να µας τα πείτε
και τώρα. Θα πάρω και τα έγγραφα που καταθέσατε. Πολύ
ωραία.
Θέλουµε όµως να ξέρουµε το εξής: Για παράδειγµα, το πρόγραµµα ανάσχεσης των απολύσεων πόσο καλά πήγε; Πόσο φιλικό ήταν προς την επιχείρηση που έχει πραγµατικά ανάγκη
αυτήν τη βοήθεια για να µην απολύσει προσωπικό και πόσο δεν
ήταν; Ποια ήταν τα εµπόδια; Γραφειοκρατικά; Τι είδους εµπόδια
υπήρχαν;
Θα ήταν καλό –και σας το προτείνω, µεταφέρετέ το και στα
υπόλοιπα µέλη της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας- στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να συζητηθεί, όταν θα είστε έτοιµοι, η πορεία αυτών των προγραµµάτων και κυρίως η επαρκής
στόχευση και η επαρκής, αν θέλετε, αποτελεσµατικότητα.
Εγώ µε την ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ, επεσήµανα ακριβώς
ένα κενό στα προγράµµατα, το οποίο επιβεβαιώνετε κι εσείς.
Αυτά τα προγράµµατα δεν αντιµετωπίζουν την ανάγκη που έχει
ένας νέος επαγγελµατίας, που θέλει να ξεκινήσει τη δουλειά του,
που έχει όνειρα να ξεκινήσει, αλλά χρειάζεται να αγοράσει πάγια
και χρειάζεται να έχει ένα µικρό κεφάλαιο κίνησης. Χρειάζεται
εντέλει κάποια δυνατότητα µε τις λεγόµενες «soft» υποδοµές, να
κάνει ένα e-shop, ένα ηλεκτρονικό µαγαζί, να έχει µία τέτοια ηλεκτρονική στήριξη για τη δική του επιχείρηση.
Αυτή η βοήθεια που χρειάζεται ένας νέος επαγγελµατίας σήµερα, για να ξεκινήσει τη δουλειά του, αλλά ο νεοεισερχόµενος
στην αγορά εργασίας -που είναι πολύ σκληρή η πραγµατικότητα
γι’ αυτά τα παιδιά- πρέπει να έχει µια εξειδικευµένη καλά σχεδιασµένη στήριξη.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι προϋπήρχαν –και αναφέρατε και εσείς
και τώρα και πολύ πιο παλιά -εδώ και αρκετές δεκαετίες, ο ΟΑΕΔ
έχει εµπειρία στο να κάνει προγράµµατα για ελεύθερους επαγγελµατίες. Αυτό έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Ξεκινώ από το αρνητικό: Τα προγράµµατα αυτά µέχρι τώρα σε
άλλες περιπτώσεις ήταν αποτελεσµατικά και στόχευαν στον πυρήνα και άλλες φορές δίνονταν έτσι, δηλαδή µπορούσε κανείς
να δώσει σε έναν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης –για να µην πάω
στην Αττική που είναι η δική µου περιφέρεια- για ένα µαγαζί απλό
και δίπλα να έχει µία αίτηση ενός επαγγελµατία για κάτι πάρα
πολύ προωθηµένο για την εποχή, που να έχει να κάνει µε την ηλεκτρονική υποστήριξη και τη γραφιστική µε ηλεκτρονικό τρόπο
και να µη δίνεται.
Άρα το ένα είναι η εµπειρία, ποια είναι η καλή και ποια είναι η
κακή και δεύτερον, η επαρκής στόχευση, δηλαδή στους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. Γιατί πολλές φορές -το ξέρετε, και η ελληνική κοινωνία έχει τέτοια παραδείγµατα δυστυχώς και δεν πρέπει εµείς οι πολιτικοί να τα στηρίζουµε, πρέπει
να τα στηλιτεύουµε και να προσπαθούµε να τα αποτρέψουµε- είχαµε και περιπτώσεις που νέοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, στα
προηγούµενα χρόνια, έλεγαν «θα την αφήσω την επιχείρηση, θα
την πάρει η γυναίκα µου που είναι γυναίκα, θα τη δώσω στο γιο
µου που είναι νέος». Εγώ δεν µιλώ γι’ αυτό.
Η εµπειρία ήταν και καλή και κακή. Λέω την κακή πλευρά.
Ποια είναι η ανάγκη σήµερα; Το πρόγραµµα αυτό που θα σχεδιάσει ο ΟΑΕΔ, θα έρθει να συµπληρώσει τα «εργαλεία» πολιτικές, για να βοηθήσουµε τους ανθρώπους να βρουν δουλειά ή να
διατηρήσουν τη δουλειά τους, είναι ένα καλά στοχευµένο πρόγραµµα στο νέο άνθρωπο που θέλει να ανοίξει τη δουλειά του,
το µαγαζί του και δεν µπορεί, το απλό µαγαζί ενός τεχνίτη, ενός
επαγγελµατία, ενός νέου που έχει όνειρα και που δεν µπορεί να
ασκήσει το επάγγελµά του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, κατά
την προσωπική µου άποψη, το καλύτερο φάρµακο αντιµετώπισης της ανεργίας σήµερα, θα ήταν αυτή η ίδια η ανάσχεση της
υφεσιακής πορείας της οικονοµίας µας. Να µη γελιόµαστε. Αν
δεν προκύψει αυτό και αν δεν ξαναµπεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης -δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά φαντάζοµαι καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτήν τη στιγµή γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια
να περάσουµε σε αυτήν τη φάση- τότε θα τρέχουµε από πίσω
και θα προσπαθούµε µε διάφορα προγράµµατα ενίσχυσης της
απασχόλησης να δίνουµε ασπιρίνες στον καρκινοπαθή. Πολλές
φορές όµως, για να ανακάµψει ο οργανισµός –έχουµε και γιατρούς στην Αίθουσα- το πρώτο βήµα είναι η παροχή µιας ασπιρίνης, για να πέσει ο πυρετός και µετά να προχωρήσουµε στην
υπόλοιπη θεραπευτική αγωγή. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει και
αυτό.
Παίρνω ένα παράδειγµα από τον πίνακα που κατέθεσα για ένα
πρόγραµµα τριών χιλιάδων νέων, ελευθέρων επαγγελµατιών, ηλικίας είκοσι δύο έως τριάντα δύο ετών, µε τον τίτλο: «Νέοι και επιχειρηµατικότητα, Α’ κύκλος». Στο χρόνο που τρέχει, µέχρι
31-8-2012 είχε ποσοστό απορρόφησης 91,93%. Αυτό σηµαίνει
ότι είχε επιτυχία και προσέτρεξαν νέοι επαγγελµατίες να επιδοτηθούν και να τύχουν των ευκαιριών του προγράµµατος.
Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ότι, για να υπάρχει το µέγιστο
όφελος, θα πρέπει αυτό να εξειδικευτεί, να είναι στοχευµένο, αλλιώς θα έχουµε φαινόµενα, ας πούµε, επιδότησης ενός νέου
επαγγελµατία που ανοίγει «sex shop», το είδαµε και αυτό. Δεν
είµαι σίγουρος κατά πόσο, στόχος της πολιτείας είναι να ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της απασχόλησης ελεύθερου επαγγελµατία.
Το αµφιβάλλω.
Οπωσδήποτε λοιπόν για να έχουµε το µέγιστο όφελος, θα πρέπει κάθε πρόγραµµα όχι απλά να προκηρύσσεται και να κατεβαίνει και να τυγχάνει υψηλής απορροφητικότητας, αλλά να έχει και
στοχευµένη δράση. Και αυτό είναι ένα σηµείο το οποίο, κατά την
άποψή µου, πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί, όταν υπηρεσιακοί
παράγοντες κάτσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν. Στόχευση
λοιπόν και η εξειδίκευση σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές δράσεις. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε πολλές από αυτές που αξίζουν
στήριξης.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνοντας θα πω µόνο το εξής: ότι η επίδειξη ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των νέων ανέργων,
δεν αποτελεί µόνο προτεραιότητα τού Υπουργείου µας, αλλά
αποτελεί –θα έλεγα- και ύψιστη επιλογή πολιτικής του Πρωθυπουργού.
Είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι σήµερα το µεσηµέρι, θα συσκεφθεί µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, µε βασικό θέµα συζήτησης την
ενίσχυση των προγραµµάτων απασχόλησης για τους ανέργους
µέσα από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µε έµφαση,
όπως σας είπα, τις ωφέλιµες δράσεις για τους ίδιους τους ανέργους και όχι για τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους σε αυτό το
πλέγµα.
Εποµένως υπάρχει από εµάς η προτεραιότητα της πολιτικής.
Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά –φυσικά και δεν αµφισβητώ
τούτο- αλλά νοµίζω ότι, αν ο ΟΑΕΔ προσέρθει στη σύσκεψη που
τον καλέσαµε και καταθέσει τις προτάσεις του σχετικά µε αυτό
το νέο σχέδιο δράσης αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων,
πολύ σύντοµα θα έχω να σας πω και πολύ ειδικότερα πράγµατα,
όπως –ας πούµε- για τα τοπικά προγράµµατα κατά της ανάσχεσης των απολύσεων.
Αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλη τη χώρα, τοπικά
προγράµµατα απασχόλησης. Ίσως αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µιας άλλης εξειδικευµένης ερώτησης, για να
δω και τα στοιχεία, πού βρίσκονται όλα αυτά και τι πρόοδος έχει
σηµειωθεί. Πάντως οπωσδήποτε πρέπει να κάνουµε κάτι, πρέπει
να κάνουµε όλο και περισσότερο διότι –όπως σας είπα- οι συνθήκες επιδεινώνονται και ο χειµώνας που έρχεται, ό,τι και να
γίνει, θα είναι βαρύς χειµώνας και εµείς πρέπει να είµαστε έτοιµοι, για να αναπτύξουµε την ασπίδα κοινωνικής φροντίδας.
Κοντά σε όλα αυτά που έρχονται, αποτελεί ακράδαντη προσωπική µου –και όχι µόνο πεποίθηση- ότι, αν δεν αναπτυχθεί από
µέρους µας µια ασπίδα κοινωνικής φροντίδας, τότε –όπως σας
είπα- οι στόχοι της δηµοσιονοµικής προσαρµογής περισσότερο
πρόβληµα και δυσαρέσκεια θα προκαλέσουν. Πρέπει να έχουµε
τους αµυντικούς µας µηχανισµούς έτοιµους για εφαρµογή και οι
µηχανισµοί αυτοί που περιγράφετε, εντάσσονται σε πρώτη προτεραιότητα ως προς αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται
έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.1892/1990 (Α’101)”
και λοιπές διατάξεις».
Επίσης η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Οικονοµικών».
Τέλος η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων
τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή»
και λοιπές διατάξεις».
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Εισερχόµαστε τώρα στην έκτη µε αριθµό 172/3-9-2012 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων
λόγω φυσικών καταστροφών και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον γεγονός πως κάθε χρόνο αυτήν την εποχή, βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να µετράµε απώλειες από τις πυρκαγιές,
απώλειες περιβαλλοντικές, απώλειες παραγωγικού χαρακτήρα,
αλλά και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι πυρκαγιές στη Χίο, την
Εύβοια αλλά και σε άλλες περιοχές φανερώνουν πως η κρατική
µηχανή για άλλη µία φορά δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένη
και οχυρωµένη.
Στις πολύ δύσκολες αυτές πυρκαγιές δεν υπήρξαν παράπονα
και σχόλια για έλλειψη προσωπικού κατάσβεσης. Ειδικά στη Χίο,
το εγχείρηµα παρουσιάστηκε –και ήταν- η µεγαλύτερη φετινή
προσπάθεια κατάσβεσης. Το πρόβληµα –εκτός των, οµολογουµένως, δυσµενεστάτων συνθηκών- ήταν η απουσία κατάλληλου
συντονισµού και γενικότερου σχεδίου δράσης από πλευράς Σώµατος, µε τις γνωστές αλληλοεπικαλύψεις ευθυνών και τον επιµερισµό δικαιοδοσίας σε διαφορετικούς φορείς και Υπουργεία,
αντίθετα προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Το σηµαντικό αυτήν τη στιγµή, είναι η αρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν, µε έµφαση στην αντιπληµµυρική προστασία
των κατεστραµµένων περιοχών, στη δηµιουργία αντιπυρικών
ζωνών, δασικών δρόµων και γενικότερα έργων πρόληψης για το
µέλλον, την εκπόνηση µελετών για τη γρηγορότερη επούλωση
των συνεπειών της καταστροφής, αλλά και την απόδοση οικονοµικής βοήθειας προς τους κατοίκους, µε µορφή αποζηµιώσεων
για τις περιουσίες που χάθηκαν.
Ειδικότερα οι µελέτες από εξειδικευµένους επιστήµονες για
το σύνολο των δύο περιοχών είναι επιβεβληµένες, µιας και ο κίνδυνος κατολισθήσεων λόγω γεωµορφολογίας του εδάφους είναι
άµεσος, παραδείγµατος χάριν, για τη Βέσσα στη Χίο ή την Κορασίδα στην Εύβοια. Η προστασία περιουσιών και η δηµιουργία
νέων υποδοµών µε έµφαση στην πρόληψη, είναι το ζητούµενο
από σήµερα κιόλας. Η άµεση χρηµατοδότηση γίνεται αναγκαιότητα λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, αλλά και λόγω της χρονικής στιγµής, ιδίως για τους µαστιχοπαραγωγούς της Χίου -µιας
και πρόκειται για την περίοδο συγκοµιδής- που είδαν το 40% των
δέντρων τους και το 60% της παραγωγής τους να εξαφανίζεται,
να χάνεται.
Με βάση τα παραπάνω, οι αρµόδιοι Υπουργοί ερωτώνται: Δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται η καταβολή αποζηµιώσεων, λόγω
πυρκαγιάς, από τον ΕΛΓΑ για την παραγωγή, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ΦΕΚ, ώστε να προστατευθούν
οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι; Θα καταργηθεί άµεσα το κυνήγι
στις περιοχές για την προστασία της θήρας; Θα ήθελα να επισηµάνω ότι καταργήθηκε µόλις για µία εβδοµάδα. Η µέριµνα της
πυρόσβεσης των δασών ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώµα, η προστασία και ανάπτυξη των δασών ως περιβάλλον στο ΥΠΕΚΑ, η
ευθύνη για τη δηµιουργία υποδοµών για το δάσος στο δήµο ή
την εκάστοτε περιφέρεια, ενώ η εποπτεία των δασών και η επιβολή προστίµων στο δασαρχείο. Υπάρχει σχέδιο συνολικής αντιµετώπισης των δασικών εκτάσεων για το µέλλον από έναν
ενιαίο φορέα ευθύνης;
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης έχει το λόγο για να απαντήσει, για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πάρα
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω, κατ’ αρχάς, να επισηµάνω
πραγµατικά την αναγκαιότητα της προστασίας των οικοσυστηµάτων των πληγεισών, από µεγάλες πυρκαγιές, περιοχών και στο
σηµείο αυτό, συµµερίζοµαι απόλυτα τις ανησυχίες της συναδέλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φου για την προστασία της άγριας πανίδος. Είναι µονόδροµος,
θεωρώ, για την πολιτεία, η άµεση παρέµβαση από την πλευρά
της, ώστε να δοθεί χρόνος στα πληγέντα οικοσυστήµατα να επανακάµψουν στην άγρια πανίδα, η οποία και θα αποκατασταθεί
σταδιακά, µε την παράλληλη αποκατάσταση των βιοτόπων της.
Θα µιλήσω στο πρώτο µέρος για το αποκλειστικό κοµµάτι της
αρµοδιότητάς µου, που είναι η προστασία του κυνηγιού, ουσιαστικά και µετά θα µιλήσω και για τα υπόλοιπα ζητήµατα.
Η πυρκαγιά που έπληξε τη νήσο Χίο, προκάλεσε σηµαντικότατη απώλεια. Καταστράφηκαν εκατόν τριάντα χιλιάδες περίπου
στρέµµατα εκτάσεων γεωργικού και δασικού χαρακτήρα, τα
οποία αντιστοιχούν περίπου στο 15% της έκτασης του νησιού.
Στο ΥΠΕΚΑ προχωρήσαµε άµεσα στη λήψη ειδικών µέτρων στο
πλαίσιο των δικών µας αρµοδιοτήτων για τη διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας, τα οποία κατατείνουν στη σταδιακή
αποκατάστασή της. Τα µέτρα αφορούν, κατ’ αρχάς, στην απαγόρευση της άσκησης της θήρας στις καµένες περιοχές, καθώς
υπάρχουν και συµπληρωµατικά µέτρα διαχείρισης της θηρευτικής δραστηριότητας στην υπόλοιπη άκαυτη περιοχή, µε στόχο
την προστασία των θηρεύσιµων ειδών, για το χρονικό διάστηµα
που απαιτείται.
Στο πλαίσιο αυτό, η αποκεντρωµένη διοίκηση, µε απόφαση της
οικείας διεύθυνσης δασών, µε συγκεκριµένη απόφαση στις 278-2012, απαγόρευσε πλήρως, για χρονικό διάστηµα τριών ετών,
τη θήρα στις περιοχές που περιλαµβάνονται µέσα στο περίγραµµα της καµένης περιοχής, καθώς και σε µια ευρύτερη περιµετρική ζώνη, η οποία δεν έχει πληγεί από την πυρκαγιά. Το
σύνολο της τοπικής απαγόρευσης λοιπόν της θήρας, σύµφωνα
µε την απόφαση της οικείας διεύθυνσης δασών, ανέρχεται σε
διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες στρέµµατα, δηλαδή ανέρχεται
περίπου στο 30% της συνολικής έκτασης τής νήσου, στο οποίο,
αν συµπεριληφθούν και οι αστικές περιοχές και οι ισχύουσες γι’
αυτές γενικές απαγορεύσεις θήρας, ουσιαστικά η θηρευτική
δραστηριότητα απαγορεύεται στο µισό περίπου της έκτασης της
νήσου.
Πέραν των παραπάνω, προωθούµε την έκδοση απόφασης τροποποίησης της ετήσιας γενικής ρυθµιστικής απόφασης ειδικά για
τη θήρα στη νήσο Χίο, ώστε να ισχύσουν από την τρέχουσα περίοδο και συµπληρωµατικά µέτρα προστασίας. Τα µέτρα αυτά
αφορούν τον περιορισµό της διάρκειας του κυνηγιού των ειδών
που αποτελούν αντικείµενο της ασκούµενης θηρευτικής δραστηριότητας -η οποία σηµειώνω εδώ ότι είναι ιδιαίτερα έντονη, αφού
µε ενηµέρωσαν ότι κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου τρεις χιλιάδες
τοπικές άδειες θήρας- και τη µείωση της ηµερήσιας ανά είδος
προβλεπόµενης κάρπωσης. Για να µην καταναλώσω, όµως, άλλο
από το χρόνο µου, υπάρχει µια συγκεκριµένη σειρά για τα συγκεκριµένα είδη.
Επισηµαίνω ότι για τη διαµόρφωση αυτού του πλαισίου των
προαναφερόµενων µέτρων ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προτάσεις
των αρµόδιων δασικών υπηρεσιών, αλλά και των διαφόρων φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και κυνηγητικών συλλόγων
της περιοχής, οι οποίες και κατατέθηκαν, βεβαίως, είτε δηµοσιοποιήθηκαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Τις λάβαµε, λοιπόν,
υπ’ όψιν για τα µέτρα τα οποία ουσιαστικά σας αναφέρω.
Αυτά είναι µία ουσιαστική και ρεαλιστική παρέµβαση στο συγκεκριµένο ζήτηµα και επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να
σας απαντήσω και στα υπόλοιπα ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Χαίροµαι πάρα πολύ γι’ αυτό που ακούω, γιατί
και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει τρία έτη απαγόρευσης του
κυνηγιού, της θήρας, ουσιαστικά στο νησί. Η αναφορά µου στη
θήρα ήταν συµπληρωµατική και σκοπός της είχε την απόσπαση
της δέσµευσή σας.
Το θέµα µου είναι, κυρίως, αν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο αντιµετώπισης από έναν ενιαίο φορέα ευθύνης. Κάποια στιγµή στην
Ελλάδα τα πράγµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται και να θεωρούνται µε ένα συνολικό τρόπο για να µπορέσουν να αποδίδον-
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ται οι κατάλληλες ευθύνες και να µπορεί να υπάρχει κάποιος
υπεύθυνος, ο οποίος θα αναλάβει το βάρος όχι µόνο των ευθυνών, αλλά και των αποφάσεων και των εντολών.
Ήθελα να διαβάσω ένα τµήµα από την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, που εκδόθηκε µετά την πυρκαγιά
της Χίου και να µου κάνετε, αν µπορείτε, τα σχόλιά σας.
Οι δασολόγοι µιλάνε για την αναγκαιότητα του να µην αγνοηθεί και να παραβλεφθεί η αυστηρότητα του νοµικού πλαισίου
πάνω στο οποίο οφείλουν να λειτουργούν. Οι ίδιοι, δηλαδή, λένε
ότι το συγκεκριµένο πλαίσιο των δασικών νόµων και τροπολογιών
είναι παρά πολύ αυστηρό για τους κατοίκους. Αυτό τους φέρνει
σε σύγκρουση µαζί τους αφαιρώντας τους ταυτόχρονα και την
µόνη πραγµατική διοικητική δυνατότητά τους να χειριστούν είτε
σε επίπεδο πρόληψης είτε σε επίπεδο καταστολής το πρόβληµα
των δασικών πυρκαγιών.
Θέλω να πω ότι επισηµαίνουν ότι δεν λειτούργησαν τα συστήµατα καµερών και ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τα πυροφυλάκιά τους.
Θέλω να επισηµάνω, επίσης, ότι η πρώτη εστία της πυρκαγιάς
στη Χίο ήταν µόλις δέκα µέτρα από το κεντρικό πυροφυλάκιο
δίπλα στην κεντρική µονή του νησιού. Σε ποσοστό 90% τα δάση
είναι ιδιωτικά, δηλαδή οι δασικές εκτάσεις εκεί είναι ιδιωτικές και
προβλέπεται από τη νοµοθεσία οι συγκεκριµένοι άνθρωποι να
έχουν µια πρόνοια, µια µέριµνα ουσιαστικά για τη φύλαξή τους,
πράγµα που δεν έχει προβλεφθεί και δεν έχει επιβληθεί από κανέναν.
Τέλος, πρέπει να υπάρχει πάντα µελέτη των τοπικών συνθηκών
και µε βάση αυτά να γίνονται τα αντιπυρικά έργα.
Θα επανέλθω, λοιπόν, στην ερώτησή µου, επειδή αυτό που,
όπως είπα, προέχει αυτήν τη στιγµή είναι οι άνθρωποι αυτοί να
µην έχουν περαιτέρω προβλήµατα. Η απόδοση ευθυνών είναι
άλλων δουλειά.
Τι προβλέπεται να γίνει µε τα αντιπληµµυρικά έργα, που πρέπει να πραγµατοποιηθούν οπωσδήποτε αυτήν τη στιγµή και τι
σκοπεύετε να κάνετε, ώστε να βοηθηθούν οι δασολόγοι και όλο
αυτό το σύστηµα, ώστε να µπορεί να συνεργάζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιφέρει επιτέλους αποτελέσµατα;
Δεν γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή να λέµε τα ίδια και τα ίδια
και άνθρωποι να χάνουν τις περιουσίες τους και η πολιτιστική
µας κληρονοµιά να γίνεται διαρκώς φτωχότερη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εφόσον επισηµάνατε ότι το κυρίαρχο θέµα είναι κυρίως το θέµα του συντονισµού
για την πρόληψη αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών στο
θέµα το δασικό, δεν θα αναφερθώ στα ζητήµατα που αφορούν
κυρίως τον ΕΛΓΑ και στα ζητήµατα των γεωργικών αποζηµιώσεων, γιατί επισηµαίνετε ότι αυτό είναι το κυρίαρχο θέµα το
οποίο θέλετε να συζητήσουµε.
Θέλω να σηµειώσω τρία σηµεία σε αυτά τα οποία µου είπατε.
Πρώτον, το ζήτηµα του συντονισµού των αρµόδιων φορέων.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι ένα µεγάλο ζητούµενο, το οποίο
δεν απασχολεί µονάχα τη χώρα µας αλλά όλες τις χώρες, οι
οποίες έχουν πυκνή βλάστηση σε πάρα πολλά σηµεία της επικράτειάς τους.
Θέλω να επισηµάνω ότι πάνω από το 50% ουσιαστικά της ελληνικής επικράτειας καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις.
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι σε κάθε περίπτωση ό,τι και να κάνουµε
–και το κάνουµε και το καταβάλλουµε- ποτέ ενδεχοµένως δεν θα
µας είναι αρκετό όσον αφορά τη διάρκεια και τη διάθεση των
µέσων.
Ακόµα και οικονοµίες εύρωστες -και βλέπουµε ότι και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες βασανίζονται από αυτήν την ολέθρια απειλή
της πυρκαγιάς- δεν µπορούν εύκολα να αντιµετωπίσουν ούτε το
κοµµάτι της πρόληψης, αλλά και πόσω µάλλον το κοµµάτι της
κατάσβεσης και της αποκατάστασης.
Αυτό που µπορώ, όµως, να σας διαβεβαιώσω εδώ, είναι ότι,
κυρίως, στο ζήτηµα της ευθύνης του Υπουργείου Περιβάλλον-
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τος, όσον αφορά την αρµοδιότητα µας, τα καθήκοντά µας, την
ευθύνη µας, που αφορούν την πρόληψη για την αποφυγή των
πυρκαγιών, όλες οι απαιτούµενες πιστώσεις έχουν ήδη διανεµηθεί, έχουν προχωρήσει κι έχουν διοχετευθεί στις αποκεντρωµένες διοικήσεις και στη συγκεκριµένη διοίκηση και οποιεσδήποτε
οικονοµικές ενισχύσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό, έχουν έγκαιρα διοχετευθεί.
Όσον αφορά το δεύτερο κοµµάτι που έχει να κάνει µε το συντονισµό, εγώ είµαι ανοικτός –είµαστε ανοικτοί ως Υπουργείο- να
ακούσουµε προτάσεις για το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε
ακόµα περισσότερο το ζήτηµα του συντονισµού στην περίπτωση
του φαινοµένου της πυρκαγιάς.
Έχει γίνει µεγάλη πρόοδος όσον αφορά το συντονισµό των
αρµοδίων της αποκεντρωµένης διοίκησης, των παραρτηµάτων,
των περιφερειών. Υπάρχουν πάντα περιθώρια για να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητά µας σε αυτό το ζήτηµα.
Άρα, δηλώνω και εδώ και µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ότι είµαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε πρόταση από οποιαδήποτε πτέρυγα της Βουλής µπορεί να βοηθήσει στο να βελτιώσουµε ακόµα
περισσότερο το συντονισµό µας και σε επίσηµο και σε ανεπίσηµο
επίπεδο και κοινοβουλευτικά και εκτός της Αίθουσας του Κοινοβουλίου.
Όσον αφορά το έργο οποιουδήποτε επιστηµονικού συλλόγου
και τις θέσεις τους, επίσης, τις λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν. Πιστεύουµε ότι η επιστηµοσύνη και η επιστηµονική αρτιότητα είναι
ένα βασικό υπόβαθρο στο οποίο µπορούµε να βασιστούµε, για
να µπορέσουµε να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητά µας
στα ζητήµατα και της αποκατάστασης, αλλά και της πρόληψης.
Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει µία διαφοροποίηση. Η
πρόληψη σχετικά µε την αποφυγή του κινδύνου της πυρκαγιάς,
που είναι ακριβώς να υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις για να
γίνουν τα απαραίτητα έργα, να ανοίξουν δασικοί δρόµοι, όλα
αυτά τα έργα που θα αποµακρύνουν τον κίνδυνο της πυρκαγιάς
σε µία δασική περιοχή, όπως και η αποκατάσταση της ζηµιάς
είναι έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το ζήτηµα, όµως, της
κατάσβεσης, δηλαδή της καταπολέµησης του φαινοµένου τη
στιγµή της έκρηξής του, είναι κυρίως έργο της Πυροσβεστικής.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επαναλαµβάνω για ακόµη µία φορά
ότι είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις και είµαστε εδώ για να τις
ακούσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 176/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννη Λαγού προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αντιµετώπιση αποδεδειγµένα εµπλεκόµενων µε την τροµοκρατία προσώπων εκ µέρους της
Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 168/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην
πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 164/3-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου
Χαϊκάλη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά
µε τη χορήγηση φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ,
εισάγεται τώρα προς συζήτηση.
Έχετε το λόγο, κύριε Χαϊκάλη, για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά είστε η αιτία µαζί µε τον κ. Λυκουρέντζο χθες µετά την κοινή παρεύρεσή µας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να αλλάξω την πρωτολογία µου, γιατί
πραγµατικά ζητήσατε µία ειλικρινή και έµπρακτη συµπαράσταση
στην από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων της υγείας.
Έτσι, θα έλεγα ότι µου δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξω την επί-
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καιρη ερώτησή µου µε απαντήσεις και προτάσεις σε αυτό το επίκαιρο θέµα που καίει πάρα πολύ κόσµο.
Θα ήθελα να σας πω ότι πριν από δύο ώρες συνταξιούχοι έξω
από τον ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη µαγείρευαν κατοχικά φαγητά
εις ένδειξη αδυναµίας. Έχουµε, λοιπόν, µία τάξη εξαθλιωµένων
ανθρώπων που δεν µπορούν, δεν αντέχουν άλλο και από την
άλλη πλευρά έχουµε τους φαρµακοποιούς, που έχουν προβλήµατα αυτήν τη στιγµή.
Δεν είναι ανάλγητοι κοινωνικά, όπως τους έχουν αποκαλέσει
κάποιοι, αλλά είναι µία τάξη κοινωνικά ευαίσθητη –πιστεύω- που
φοβάται, όµως, ότι θα αντιµετωπίσει λουκέτο στα µαγαζιά της,
διότι δεν αντέχει τους φόρους που έχετε βάλει για χρήµατα που
δεν έχει εισπράξει. Αναφέρω µόνο ότι από το 2011 και 2012 χρωστάτε 68.000.000 ευρώ µόνο στους φαρµακοποιούς της Αττικής,
χωρίς να είναι µέσα ο ΟΠΑΔ. Σε όλη την επικράτεια είναι γύρω
στα 400.000.000 µε 500.000.000 ευρώ.
Εκτός αυτού, µπαίνουν οι φόροι. Για να καλυφθούν µε µικρό
κέρδος –γιατί τους έχετε κόψει και το κέρδος, όπως και στις
φαρµακαποθήκες- επειδή δεν µπορούν να πάρουν πίστωση από
τις φαρµακαποθήκες, υπογράφουν επιταγές οι οποίες «κοκκινίζουν» και µπαίνουν στον «Τειρεσία». Έχουµε δύο χιλιάδες διακόσια φαρµακεία, τα οποία είναι χρεωµένα στον «Τειρεσία».
Τι θα κάνετε για αυτούς; Τι θα κάνετε για τον κόσµο, για τους
ασφαλισµένους;
Και βέβαια, έρχοµαι να συµπληρώσω και να καταθέσω µια
πρόταση, γιατί δεν µου άρεσε ποτέ η στείρα αντιπολίτευση και
ως Ανεξάρτητος Έλληνας, αλλά και προσωπικά ως Παύλος Χαϊκάλης.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω κάτι. Πρότινος πήραµε από τα χέρια
σας µια λίστα µε εκατό φάρµακα, από τα οποία συνειδητοποιήσαµε ότι το 75%, όπως ο είπε και κ. Βουδούρης, είναι από τον
ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι από τα εκατό φάρµακα, τα ενενήντα έξι,
ενενήντα επτά ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες και µόνο τα
τρία ανήκουν στην Ελληνική παραβιοµηχανία.
Έρχοµαι, λοιπόν, εγώ και ρωτάω το εξής: Γιατί δεν «χτυπάτε»
και δεν «τσακίζετε» τις πολυεθνικές εταιρείες και να αφήσετε
στην άκρη τις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες που έχουν µόνο
το 2% στη δαπάνη και να «χτυπήσετε» το κέντρο του προβλήµατος; Αυτό µπορείτε να το κάνετε µε κλιµάκωση του rebate, το
οποίο θα πρέπει να είναι διαφορετικό στην περίπτωση του εισαγόµενου φαρµάκου –και πρέπει να είναι έτσι στην περίπτωση του
εισαγόµενου φαρµάκου- όταν γίνεται προστιθέµενη αξία στη
χώρα. Μπορείτε να το κάνετε και έχετε και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη δευτερολογία µου θα σας αναπτύξω πολύ περισσότερο
τις σκέψεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά αισιόδοξο το γεγονός ότι πλέον ακόµα και ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος γίνεται µε προτάσεις. Μ’ αυτόν τον
τρόπο µπορούµε να συζητούµε επί συγκεκριµένων θεµάτων.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε, αυτό το χαίροµαι πάρα πολύ.
Όµως, θα πρέπει να πούµε µερικές αλήθειες.
Λέω ξανά, λοιπόν, ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα εγχείρηµα που δηµιουργήθηκε µε µερικές στρεβλώσεις. Δηµιουργήθηκε προς τη
σωστή κατεύθυνση µεν, αλλά χωρίς πρόβλεψη για χρηµατοδότηση δε. Αυτό σηµαίνει ότι οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί γι’
αυτόν τον οργανισµό υπερβαίνουν τα έσοδά του, όπως εκτιµάται,
στο εξάµηνο σε επίπεδα περίπου των 2 δισεκατοµµυρίων. Μπορεί να φτάσουν και πάνω από 2 δισεκατοµµύρια. Αυτές είναι προβλέψεις. Αυτό βρήκαµε ως ηγεσία.
Εµείς, λοιπόν, µέσα στους δύο µήνες ζητήσαµε από όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και από όλους τους συµβεβληµένους µε τον οργανισµό φορείς µία πίστωση χρόνου δύο µηνών,
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προκειµένου να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε και τις δικές µας
πολιτικές, οι οποίες θα αρχίσουν να αποδίδουν όσον αφορά τη
µείωση των δαπανών και όσον αφορά τη βελτίωση της ρευστότητας.
Βέβαια, είµαι λιγότερο αισιόδοξος για το αν θα µπορούσαν να
αποδώσουν αυτές οι πολιτικές, όσον αφορά τα έσοδα του οργανισµού, τα οποία, όπως γνωρίζετε, προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και την κρατική επιχορήγηση. Οι µεν ασφαλιστικές εισφορές βαίνουν µειούµενες λόγω της ύφεσης και της
αύξησης της ανεργίας και η δε κρατική επιχορήγηση είναι πολύ
περιορισµένη λόγω των δηµοσιονοµικών περιοριστικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα.
Πράγµατι, οι φαρµακοποιοί είναι ένας κλάδος για τον οποίο
διά νόµου η προηγούµενη πολιτική ηγεσία είχε εξασφαλίσει και
δεσµεύσει τον ΕΟΠΥΥ να πληρώνεται µέσα σε σαράντα πέντε
µέρες, ενώ πέρυσι και πρόπερσι δεν πληρωνόταν σε σαράντα
πέντε µέρες. Για παράδειγµα, ο ΟΑΕΕ δεν πλήρωνε ποτέ τους
φαρµακοποιούς σε σαράντα πέντε µέρες. Όµως, προφανώς η
προηγούµενη πολιτική ηγεσία ήταν αισιόδοξη και πίστεψε ότι
αυτός ο οργανισµός µπορεί να πληρώνεται σε σαράντα πέντε
µέρες, µε αποτέλεσµα να το κάνει νόµο του κράτους.
Πίσω από αυτό το νόµο του κράτους, λοιπόν, έρχεται τώρα η
απαίτηση των φαρµακοποιών να πληρωθούν σε σαράντα πέντε
µέρες. Στην πράξη, όµως, δεν βγαίνει, γιατί δεν υπάρχουν τα
χρήµατα.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνει µια σοβαρή πολιτική ηγεσία η οποία
σέβεται τον ιδρώτα των ασφαλισµένων -γιατί αυτόν διαχειριζόµαστε- αλλά σέβεται και την αγωνία του φαρµακοποιού της γειτονιάς που έχει στην πλάτη του, όπως πολύ σωστά είπατε, την
ακάλυπτη επιταγή; Και αυτό που λέτε είναι πραγµατικό γεγονός.
Μια σοβαρή, λοιπόν, πολιτική ηγεσία θα πρέπει άµεσα να κάνει
µια παρέµβαση στον τρόπο που γίνεται η πίστωση στη διανοµή
της αλυσίδας. Θα πρέπει να πάρει µια παράταση χρόνου η επιταγή του φαρµακοποιού. Δηλαδή, ο φαρµακοποιός προς την
φαρµακαποθήκη να έχει την επιταγή που λήγει τώρα στις
ογδόντα ή στις ενενήντα µέρες αντί για τις σαράντα ή πενήντα
µέρες, ώστε να µπορεί και ο οργανισµός να πάρει µια ανάσα και
να πληρώνει στις ενενήντα µέρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω σε δύο λεπτά,
προκειµένου να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Καλέσαµε, λοιπόν, τη φαρµακοβιοµηχανία, τις φαρµακαποθήκες και
τους φαρµακοποιούς στο ίδιο τραπέζι. Ζητήσαµε από τη βιοµηχανία να δώσει περισσότερη πίστωση στις φαρµακαποθήκες και
από τις φαρµακαποθήκες να δώσουν περισσότερη πίστωση
στους φαρµακοποιούς, δεδοµένου ότι το σύστηµα αντέχει αυτό
που ζητούσαµε να γίνει. Και το ξέρουµε, όπως το ξέρουν και εκείνοι ότι το σύστηµα αντέχει να δώσει η αλυσίδα διανοµής παράταση πίστωσης στους φαρµακοποιούς µέχρι τις ογδόντα µέρες
και οι φαρµακοποιοί να χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ στις ενενήντα
µέρες.
Είναι σε εξέλιξη αυτό, αλλά αυτό έγινε µε κλειστά φαρµακεία,
ενώ όταν ήρθαµε –αναλάβαµε 20 Ιουνίου- η πρώτη πληρωµή που
κάναµε τον Ιούλιο ήταν όλα τα χρήµατα που δώσαµε, να τα δώσουµε στους φαρµακοποιούς. Κανείς άλλος πάροχος δεν πήρε
τον Ιούλιο χρήµατα. Και τον Αύγουστο προσπαθήσαµε να δώσουµε και στους άλλους παρόχους, γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά, στους ασθενείς. Χθες εξοφλήσαµε διακόσιους χιλιάδες
ασφαλισµένους που είχαν δέκα εκατοµµύρια παροχών, νάρθηκες, καροτσάκια, που ήταν απλήρωτοι. Χθες τους δώσαµε, τους
βάλαµε κι αυτούς σε προτεραιότητα.
Άρα, λοιπόν, είπαµε ότι στους φαρµακοποιούς το Σεπτέµβριο
αλλά και ό,τι χρήµατα έχουµε τώρα θα τα δώσουµε σε εσάς.
Όµως έκλεισαν τα φαρµακεία. Και έκλεισαν φαρµακεία και σύλλογοι που δεν όφειλαν να τα κλείσουν, όπως είναι ο Σύλλογος
Αττικής. Ο Σύλλογος Αττικής έχει εξοφληθεί όλο το Μάιο και τον
Ιούνιο δεν είχε συνταγές. Νοµιµοποιούνταν να κλείσει τα φαρµα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

κεία η Αττική από 20 Σεπτεµβρίου και µετά που δεν θα µπορούσαµε να πληρώσουµε τον Ιούλιο. Άρα, λοιπόν, µε κλειστά φαρµακεία παρ’ όλα αυτά εµείς, η πολιτική ηγεσία για πρώτη φορά
πίεσε την αλυσίδα και περιµένουµε τα αποτελέσµατα.
Επιπρόσθετα, είπαµε και κάτι το οποίο δεν πέρασε στις συνελεύσεις, δεν το άκουσα από τους συνδικαλιστές φαρµακοποιούς.
Τι είπαµε; Την αγωνία του φαρµακοποιού που έχει επιταγή στη
φαρµακαποθήκη, ανεξάρτητα αν οι φαρµακαποθήκες στο 60%
είναι συνεταιριστικές των φαρµακοποιών.
Παρ’ όλα αυτά, για όποιους φαρµακοποιούς έχουν πρόβληµα
µε τις επιταγές, µέχρι να δούµε τα θέµατα που σωστά θέσατε
του «Τειρεσία», µέχρι να δούµε θέµατα συµψηφισµών, χρεών,
οφειλών προς το δηµόσιο και από το δηµόσιο προς τους φαρµακοποιούς και τους άλλους φορείς, είπαµε ότι µπορεί ο ΕΟΠΥΥ
να παρέµβει προσωρινά στη διαδικασία διανοµής µε ένα µηχανισµό, να αγοράσει από τη βιοµηχανία και να δώσει στο φαρµακοποιό και ο φαρµακοποιός να έχει την επιταγή στον ΕΟΠΥΥ, να
πουλήσει φάρµακα και να πάρει χωρίς άγχος, αφού έχει την επιταγή στον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να σας πω ότι αγοράζει σε
νοσοκοµειακή τιµή και έτσι θα εξοικονοµούσαµε περισσότερα
χρήµατα και έχουµε και τη δυνατότητα να κάνουµε και διαπραγµατεύσεις από τη βιοµηχανία.
Σε αυτό, λοιπόν, που είπαµε δεν άκουσα ένα φαρµακοποιό να
πει: Υπάρχει λύση, ανοίγουµε τα φαρµακεία. Και δεν µπορώ να
το καταλάβω αυτό. Είπαµε µια πρόταση, αν θέλουν. Η δουλειά
µας εµάς δεν είναι να παρεµβαίνουµε στην αγορά, στη διανοµή,
διότι στο τέλος θα µας κατηγορήσουν ότι κάνουµε παρέµβαση
στην αγορά που το πιστεύουν άλλα κόµµατα.
Πρέπει να διορθωθεί η στρέβλωση προσωρινά και η αγορά να
συναντήσει τις πληρωµές. Γιατί πρέπει να πούµε, κυρία Πρόεδρε,
η αγορά συναντά τις πληρωµές, δεν συναντάνε οι πληρωµές την
αγορά, διότι ήδη ο ΕΟΠΥΥ µοιράζει στους φαρµακοποιούς πάνω
από 600 εκατοµµύρια µικτά κέρδη το χρόνο κι αν βάλει κανείς
και τις συνεταιριστικές φαρµακαποθήκες φτάνουµε στα 700 και
εκατοµµύρια µικτά κέρδη που δίνει ο ΕΟΠΥΥ. Πώς µπορείς να
έχεις 2,88 δισεκατοµµύρια φαρµακευτική δαπάνη µε τη δέσµευση της τρόικας και να µοιράζεις 700 εκατοµµύρια µικτό κέρδος στους φαρµακοποιούς και φαρµακαποθήκες; Πώς γίνεται
αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
κυρία Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, είµαστε εδώ για να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για
να εκτονώσουµε την κατάσταση. Σήµερα πληρώθηκε ο Μάιος,
όλος. Μέχρι αύριο, µεθαύριο –αφού έχουµε την εικόνα από τα
ασφαλιστικά ταµεία- θα δώσουµε ένα ολοκληρωµένο, κατά προσέγγιση, σχέδιο πληρωµών στους φαρµακοποιούς. Θα ξέρουνε
µέχρι 31 Δεκεµβρίου περίπου τι θα πάρουν από τον οργανισµό.
Είναι µια ειλικρινής, έντιµη στάση στις υπάρχουσες συνθήκες
που διέρχεται η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Χαϊκάλη, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε, για
τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έγινε κατανοητό
κάτι. Ο ΕΟΠΥΥ δεν πρέπει να δουλεύει ως φαρµακαποθήκη και
να µαζεύει χρήµατα και να δίνει στους φαρµακοποιούς τα χρήµατα.
Το πρόβληµα υπάρχει στη ρευστότητα που λέω εγώ, ότι αντιµετωπίζεται αυτό το πρόβληµα: Ο ΕΟΠΥΥ είναι ήδη 1,5 δισεκατοµµύριο µέσα. Του χρόνου µε τη µείωση των εισφορών και
περιµένοντας το κράτος, σε τρεις µήνες οι φαρµακοποιοί θα
είναι στο δρόµο. Δεν θα µπορείτε να τους πληρώσετε γιατί θα
υπάρχει πρόβληµα.
Και έρχοµαι εγώ και σας λέω: Πηγαίνετε κατ’ ευθείαν και χτυπήστε την πηγή του προβλήµατος για να υπάρξει ρευστότητα
στον ΕΟΠΥΥ, χτυπήστε τις πολυεθνικές. Και τι σηµαίνει αυτό;
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε, να εξισώσετε κατ’ αρχάς τη
νοσοκοµειακή τιµή µε την ασφαλιστική.
Τόσα χρόνια δεν υπήρχε ασφαλιστική τιµή στα ταµεία. Τα τα-
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µεία έχουν χάσει εδώ και δέκα χρόνια 5 δισεκατοµµύρια µε 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν πια αυτά τα λεφτά στα ταµεία επειδή δεν υπήρχε ασφαλιστική τιµή.
Και λέω: Εξισώστε αυτή τη στιγµή τις τιµές, γιατί έχετε και τη
δυνατότητα αλλά και την άδεια και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µην µου το αρνηθείτε γιατί έχω στοιχεία. Μπορείτε
να διαµορφώσετε επιλεκτικά, κλιµακωτά, rebate την τιµή του
φαρµάκου που εισάγεται από την πολυεθνική µε το φάρµακο που
παράγεται και συσκευάζεται από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία. Υπάρχει και το κίνητρο να δώσετε χρήµατα σε επιχειρήσεις
να κάνουν παραγωγή φαρµάκου και να τους δώσετε το λιγότερο
rebate.
Επίσης µπορείτε να µεγαλώσετε το κέρδος των φαρµακοποιών και να έχουµε µε ένα σµπάρο τρία τρυγόνια. Έχουµε φάρµακα που είναι υψηλής αξίας και στα οποία έχουν οι φαρµακοποιοί κέρδος µόνο 30 ευρώ και γι’ αυτό δεν τα αγοράζουν. Έτσι
το φάρµακο θα πηγαίνει στη γειτονιά να το παίρνει ο κόσµος, θα
έχει κέρδος ο φαρµακοποιός και θα υπάρξει ανάπτυξη µε προστιθέµενη αξία στη χώρα. Τέλος, θα έχουν κέρδος οι πολυεθνικές που όχι µόνο δεν παράγουν, αλλά είναι και επιζήµιες.
Είπατε χθες ότι δεν έχετε καµµία σχέση µε το Υπουργείο
Υγείας. Μπορώ εγώ να σας πω τον τρόπο µε τον οποίο οι πολυεθνικές κλέβουν και παρουσιάζουν έλλειµµα. Επτά ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες έχουν έσοδα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και πληρώνουν φόρους, ενώ τρεις πολυεθνικές µε τζίρο 3 δισεκατοµµύρια ευρώ παρουσιάζουν έλλειµµα. Υπάρχει, λοιπόν, ο τρόπος
αλλά είναι ένα άλλο θέµα συζήτησης. Θα έρχοµαι πάντα µε προτάσεις.
Το ζητούµενο είναι τι µπορεί να κάνει ο ΕΟΠΥΥ για να αποκτήσει ρευστότητα. Σας είπα ότι το κλιµακωτό rebate µπορείτε να
το κάνετε και να το διαµορφώσετε γιατί έχετε τις ευλογίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να χτυπήσετε εκεί που πονάνε
και όχι να κόβετε µισθούς και συντάξεις ή να βάζετε αυξήσεις
στις εισφορές επιβαρύνοντας τον ελληνικό λαό.
Στο πλαίσιο της ειλικρινούς και έµπρακτης συµπαράστασης
και από κοινού διευθέτησης όλων των θεµάτων υγείας, θα παρακαλούσα την κ. Σκοπούλη να µην κάνει τέτοιες ενέργειες και δηλώσεις του τύπου «επιβουλευόµαστε όλοι τον κ. Μητσόπουλο»,
ο οποίος κατόρθωσε να κάνει τις πολυεθνικές εταιρείες να επενδύσουν σε ερευνητικά κέντρα. Μόνο µια εταιρεία επένδυσε κατά
τύχη και στην οποία ανέθεσε η κ. Σκοπούλη τις εξετάσεις αίµατος. Και είναι προς τιµήν σας που εσείς τις είχατε διασφαλίσει
δωρεάν.
Αυτά τα παιχνίδια δεν νοµίζω ότι µπορούν να γίνονται.
Μίλησε ο κ. Κρεµαστινός περί δραστικής ουσίας και πάτε προφανώς να συµφωνήσετε. Καλό είναι να µην το θέσετε στο τραπέζι, γιατί θα µας βρείτε αντίθετους. Βλάπτει και την οικονοµία
και την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, η οποία παρεµπιπτόντως
όπως ανέφερε σε άρθρο της η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» παρουσίασε 300 εκατοµµύρια ευρώ εξαγωγές και µέσα σε έξι χρόνια έχει κάνει επενδύσεις της τάξεως των 350 εκατοµµύρια ευρώ.
Χρειάζεται προσοχή το θέµα.
Ειδικά το θέµα των πολυεθνικών πρέπει να το συζητήσουµε.
Διαφορετικά θα µας βρείτε αντίθετους και στα τηλεοπτικά παράθυρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, το θέµα της φαρµακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα της
ασφαλιστικής φαρµακευτικής δαπάνης που αφορά πλέον τον
ΕΟΠΥΥ συν το ΕΤΑΑ, πρέπει να σας πω ότι έχει δροµολογηθεί
σε δεσµεύσεις από την τρόικα όπου πρέπει φέτος να είναι στα
2,88 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μέχρι στιγµής το πρώτο πεντάµηνο η δαπάνη δείχνει ότι κινείται σε µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια περισσότερα, δηλαδή
τρέχει µε ένα ρυθµό της τάξεως των 3,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η προηγούµενη Βουλή είχε αποφασίσει και είχε ψηφίσει ένα
νόµο µε τον οποίο προβλέπεται µια διαδικασία η λεγόµενη claw
back, όπου ό,τι υπερβαίνει ανά µήνα αυτή τη δαπάνη, το ζητά
πίσω ο ΕΟΠΥΥ από τις εταιρείες. Πράγµατι έτσι έγινε. Ο ΕΟΠΥΥ
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το ζήτησε από τις εταιρείες. Οι εταιρείες όµως επικαλούµενες
κάποιες ασάφειες του νόµου –όπου θα διορθώσουµε σε επόµενη
νοµοθετική µας ρύθµιση- το προσέβαλαν στα δικαστήρια.
Αυτό που εµείς έχουµε υποχρέωση να κάνουµε και σας το λέω
ευθέως είναι το εξής. Όποιες µειώσεις στην ασφαλιστική φαρµακευτική δαπάνη έγιναν τα προηγούµενα χρόνια έγιναν µε οριζόντιες µειώσεις τιµών και µε αυτή τη µορφή των rebates και των
clow back.
Μια σωστή ευνοµούµενη πολιτεία που έχει άποψη για τη φαρµακευτική πολιτική οφείλει να εφαρµόσει µέτρα και πολιτικές,
απ’ αυτά που κατά δεκάδες έχουµε δεσµευθεί στην τρόικα και
έχει ψηφίσει το ελληνικό κοινοβούλιο, ή και ιδέες, όπως αυτές
που προτείνετε εσείς σήµερα, για να µπορέσει να περιορίσει µόνιµα σταθερά τη φαρµακευτική δαπάνη και να δηµιουργήσει σταθερούς κανόνες στην αγορά. Αυτό γίνεται σε ένα σοβαρό
ευνοµούµενο κράτος.
Το φάρµακο είναι ένα πολύ τεχνικό και δύσκολο θέµα. Πρέπει
να σας πω όµως τι κάναµε εµείς. Εµείς ήδη παρ’ ότι είµαστε δύο
µήνες έχουµε δεσµευθεί ότι στις επόµενες δέκα µέρες –είχα πει
εγώ µέχρι τις 15-20 Σεπτεµβρίου- θα εκδώσουµε δελτίο τιµών.
Αυτό το δελτίο θα έχει εξοικονόµηση πολλών εκατοµµυρίων. Και
θα έχει πράγµατα µέσα για τα οποία θα πληρώσει η βιοµηχανία
που ούτε καν προβλέπονται στην τρόικα. Είναι δηλαδή, επιπρόσθετη συµφωνία για να έχει άµεσο όφελος το δελτίο τιµών. Αµέσως µετά θα εκδώσουµε την θετική λίστα που και αυτή, µε τον
τρόπο που θα εκδοθεί και τα κριτήρια µε τα οποία θα εκδοθεί,
θα εξοικονοµήσει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ άµεσα στο
χρόνο, αλλά θα έχουν και προβολή στο τελευταίο τρίµηνο. Θα
διορθώσουµε στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είµαστε ανοιχτοί
σ’ αυτή τη διαδικασία και στο διάλογο για τις πολιτικές και τα
µέτρα.
Κλείνω µε τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών. Έχει
τεθεί και από άλλη συνάδελφο, από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Εµείς ως Υπουργείο Υγείας δεν ελέγχουµε τις επιχειρήσεις.
Αυτό το κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Σας αφορά όµως. Όταν το Υπουργείο
Οικονοµικών διατυπώνει πολιτικές που έχουν άµεση σχέση µε το
Υπουργείο Υγείας νοµίζω ότι σας αφορά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το πώς
φορολογείται µια εταιρεία σαφώς αφορά όλη την Ελλάδα γιατί
µιλάµε για τα έσοδα του κράτους. Άρα, εµµέσως αφορά και το
Υπουργείο Υγείας. Τυπικά, η κοινοβουλευτική διαδικασία του
ελέγχου δεν ανήκει σε µένα, για να την κάνουµε, ούτε στον κ. Λυκουρέντζο. Μια ερώτησή σας στο Υπουργείο Οικονοµικών προφανώς θα σας βοηθήσει περισσότερο.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Στο µέλλον.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ. Νοµίζω ότι καλύψαµε ένα µέρος της αγωνίας σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7ης
Σεπτεµβρίου 2012.
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
1.- Η µε αριθµό 177/9/4-9-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
2.- Η µε αριθµό 180/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

µε τη λειτουργία του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013.
3.- Η µε αριθµό 188/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση Επιταγής Συµψηφισµού για την πληρωµή των οφειλών του
δηµοσίου.
4.- Η µε αριθµό 184/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εργασιακή οµηρία
τριάντα τριών εργαζοµένων του Δήµου Διρφύων –Μεσσαπιών
του Νοµού Εύβοιας.
5.- Η µε αριθµό 199/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς
τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη χρήση εναλλακτικών εγγράφων για απόδειξη ταυτοπροσωπίας.
6.- Η µε αριθµό 189/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
7.- Η µε αριθµό 196/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου.
1.- Η µε αριθµό 193/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ειρήνης-Ελένης Αγαθοπούλου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος
όλων των πολιτών στη φαρµακευτική περίθαλψη.
2.- Η µε αριθµό 185/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας – Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη συγχώνευση
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ ΑΕ) µε τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ ΑΕ).
3.- Η µε αριθµό 200/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις «περικοπές στους πολύτεκνους τα ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών».
4.- Η µε αριθµό 190/4-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής (ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με την συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.52’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 10.00’
µε αντικείµενο εργασιών του σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο:
α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της υπ’ αριθµόν 5/4/2-8-2012 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα, σύµφωνα µε την ηµερησία διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

753

