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Γενιά Ζηρίδη", το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το Γενικό
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του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας
στο γραφείο του κ. Μέργου, σελ. 7936
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2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
7907 - 7919
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2013, σελ. 7962
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής
υγείας στους πολίτες του Νοµού Σερρών, σελ. 7920
ii. σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, σελ.
7921
iii. σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως
αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της
χώρας, σελ. 7922
iv. σχετικά µε το πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου
Έδεσσας, σελ. 7925
v. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής
Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ), σελ. 7935
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθουπολλά λεφτά-στο Νοµό Έβρου, σελ. 7926
γ) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη
µεταρρύθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης, σελ. 7928
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας:
i. σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές, σελ.
7930
ii. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας, σελ. 7933
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση

της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία", σελ. 7930
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της
από 31-10-2012 πρώτης τροποποιητικής σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ENERGEAN OIL &
GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής", σελ. 7959
γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", σελ.
7985
2. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ και άλλες διατάξεις", σελ. 7939 - 7949
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό
αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας …και άλλες διατάξεις", σελ. 7939 - 7941
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας … και άλλες
διατάξεις", σελ. 7942 - 7948
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 7943 - 7944
6. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας", σελ. 7956
7. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε
πρόταση νόµου: "Για την ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική ζωή", σελ. 7958
8. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών και Εξωτερικών, κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ουκρανίας", σελ. 7960
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’
Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 14 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 13 Φεβρουαρίου 2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά των ΡΚΔ’ και ΡΚΕ’ συνεδριάσεών του, της Τρίτης 12 Φεβρουαρίου 2013 και της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2013 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση των σχεδίων νόµων: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2011», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2011»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ηλία Παναγιώταρο,
Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το «Αχιλλοπούλειο» Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αιτείται
την επαναπροκήρυξη δύο κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στο
κέντρο καθώς και στο περιφερειακό Ιατρείο Τσαγκαράδας Μαγνησίας.
2) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηµατολογίου της
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου Ρόδου αιτείται
την παραχώρηση ακινήτων του ελληνικού δηµοσίου για την εκτέλεση έργων δηµοσίου συµφέροντος.
3) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αιτείται την αναπροσαρµογή της τιµής αποζηµίωσης
των φωτοβολταϊκών στεγών όπως και την αποτίµηση χωρητικότητας και ενεργειακού ισοζυγίου ανά νησί.
4) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πέλλας εκφράζει την
αντίθεσή του στην αποµάκρυνση του Τµήµατος Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών από την πόλη της Έδεσσας.

5) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πέλλας αιτείται την
άµεση αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων
στο Νοµό Πέλλης µε µείωση τουλάχιστον κατά 30%.
6) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλης εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την επικείµενη υποβάθµιση του Τελωνείου Σκύδρας από Α’ Τάξης σε Β’ ή Γ’ Τάξης, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών της χώρας.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εναλλακτική Κινηµατική Παρέµβαση Πολιτών Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση
επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου Βιάννου.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Μουσικού
Σχολείου Ηρακλείου «Μίκης Θεοδωράκης» αιτείται την άµεση
επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου
Ηρακλείου.
9) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Νοµού
Θεσσαλονίκης αιτείται την επανεξέταση των κριτηρίων για την
εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, ώστε να συµπεριληφθούν και τα τέκνα καρκινοπαθών.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει τις προτάσεις του στο
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», σχετικά µε την αναδιάρθρωση των τµηµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα στην περιοχή της
Κρήτης.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία επιχειρήσεων-µελών του για την υπαγωγή
των ιδιοχρησιµοποιούµενων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών ακινήτων στον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας.
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Γεώργιος και Γεωργία Χαχλάκη αιτούνται την επίλυση αιτήµατός τους που αφορά
ρυθµίσεις θεµάτων µετεγγραφών των τέκνων τους.
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13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση συγκρότηση
του υπηρεσιακού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εναλλακτική-Κινηµατική Παρέµβαση Πολιτών Βιάννου Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για τη
συρρίκνωση των δηµοσίων υπηρεσιών της περιοχής και αιτείται
την άµεση επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου Βιάννου.
15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Έδεσσας αιτείται την παραµονή του
Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστηµίου «Μακεδονία» στην πόλη της Έδεσσας.
16) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Μεγαρέων Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση
της ΔΟΥ Μεγάρων.
17) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαρωνικού Νοµού Αττικής
αιτείται την επέκταση της υπάρχουσας λεωφορειογραµµής για
την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των κατοίκων σε όλο τον
Δήµο Σαρωνικού.
18) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης
παραθέτει απόσπασµα πρακτικού της συνεδρίασης της Συγκλήτου για τη µετεξέλιξη του γενικού τµήµατος σε Τµήµα Επιστήµης
Μηχανικών.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία εκφράζει την αντίθεσή της στην επιβολή νέου
φόρου στα ακίνητα και αιτείται τη λήψη µέτρων στήριξης των πολιτών µε αναπηρία.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συµπράξεων
Κοινωνικής Οικονοµίας αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της για
την ενδυνάµωση του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και την
επανένταξη αποκλεισµένων και ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι και αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήµου Δυτικής Αχαΐας αιτούνται την ίδρυση Υποδιεύθυνσης
ή Τµήµατος Ασφαλείας στο Δήµο Δυτικής Αχαΐας και την αναβάθµιση του Αστυνοµικού Τµήµατος Κάτω Αχαΐας.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) επισηµαίνει την αδυναµία
καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού κατά το α’ δεκαπενθήµερο του 2013.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Ματσούκας αιτείται
την επανεξέταση του ορίου ενεργού υπηρεσίας των µελών ΔΕΠ
των πανεπιστηµίων.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων εκφράζει τη συµπαράστασή της στα µέλη
του Συνδέσµου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων
Δυνάµεων.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία εκφράζει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε από-
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πειρα επιβολής του µέτρου των κατασχέσεων µισθών και συντάξεων των µικροοφειλετών του δηµοσίου.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της
για την επίλυση των εργασιακών θεµάτων των αποστράτων.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Αφροδισίων και Δερµατικών Νόσων Θεσσαλονίκης
αιτείται την επίλυση σειράς θεσµικών αιτηµάτων των εργαζοµένων.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ καταγγέλλει ως παράνοµη την πιστοποίηση της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη λειτουργία τεσσάρων
δηµοσίων ΚΤΕΟ.
29) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε κατάργηση ή συγχώνευση σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Δήµο Σοφάδων του
Νοµού Καρδίτσας.
30) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας αιτείται την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας µετονοµασίας του εν λόγω τµήµατος
σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
31) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά µε
παρελθούσα ενδεχόµενη παραπτωµατική συµπεριφορά του κ.
Νικολάου Σµολοκτού, πρώην Αξιωµατικού του Ελληνικού Στρατού και νυν Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νοµού Δράµας.
32) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου
ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας επισηµαίνει την ανάγκη άµεσης
πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτή ή µόνιµου εκπαιδευτικού µε την ειδικότητα ΠΕ01 (Μαθηµατικού) στο εν λόγω λύκειο.
33) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νοµού
Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» διαµαρτύρεται για τις περικοπές στις συντάξεις των νεφροπαθών µε 80-90% αναπηρία.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ αιτείται την επαναφορά του εξαώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθµών (π.δ.
588/1988).
35) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η πρωτοβουλία µελών ΔΕΠ υπό
αναµονή τοποθέτησης διαµαρτύρεται για την παρατεταµένη καθυστέρηση διορισµού των εκλεγµένων µελών ΔΕΠ στα ελληνικά
πανεπιστήµια.
36) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Δήµαρχος Λέσβου αιτείται τη δηµιουργία ολοκληρωµένης µονάδας για ασθενείς µε νόσο Αlzheimer στη Λέσβο.
37) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Κέντρο Ηρακλείου αιτείται να δοθεί άµεσα λύση στο θέµα της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανασφάλιστων ανέργων.
38) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ, Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Φθιώτιδας κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ,
Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Κίνηση Πολιτών Πρασιάς
Ευρυτανίας αιτούνται τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων
για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς το χωριό Πρασιά
µετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις.
39) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μυκόνου Νοµού Kυκλάδων διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μυκόνου σε απλό γραφείο.
40) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Εναλλακτική-Κινηµατική Παρέµβαση Πολιτών Βιάννου Νοµού Ηρακλείου
επισηµαινει την ανάγκη άµεσης επαναλειτουργίας του Ειρηνοδικείου Βιάννου.
41) Οι Βουλευτές Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ και κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΛΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων
Μαθητών του Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ευαγγελισµού Ελασσόνας αιτείται την άµεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών
αγγλικής, γαλλικής και γερµανικής γλώσσας στο Δηµοτικό Σχολείο Ευαγγελισµού.
42) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μυκόνου Νοµού Κυκλάδων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποβάθµιση του
Τελωνείου Μυκόνου.
43) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος - Τµήµα Βορειοανατολικού
Αιγαίου επισηµαίνει την ανάγκη διεύρυνσης του Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.
44) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ηλίας Φραγκόπουλος διαµαρτύρεται για τις ανακρίβειες σχετικά µε το έπος του 1940 που
περιέχονται στο α’ τεύχος του βιβλίου της γλώσσας της Ε’ Δηµοτικού «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, 2004» (σελίδες 41-45).
45) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΙΚΑ Αργολίδας αιτείται την άµεση δηµιουργία
ΚΕΠΑ στο Νοµό Αργολίδας και επισηµαίνει τη ανάγκη πρόνοιας
για τη µετεκπαίδευση και πιστοποίηση ιατρών από τις τοπικές
µονάδες ΕΟΠΥΥ Άργους και Ναυπλίου σε θέµατα ελέγχου αναπηρίας.
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46) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Ρήγα Φεραίου
Νοµού Μαγνησίας επισηµαίνει την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας του Γενικού Λυκείου Καναλίων Μαγνησίας
47) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας εκφράζει την
αντίθεσή του στην επικείµενη κατάργηση τµηµάτων, γεγονός
που οδηγεί σε ουσιαστική διάλυση του ΤΕΙ Χαλκίδας.
48) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και Αξιωµατικών Αστυνοµίας εκφράζει την
διαµαρτυρία της για τις συνεχιζόµενες µειώσεις µισθών και συντάξεων, καθώς και για τον τρόπο υπολογισµού του εφάπαξ των
µελών της.
49) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Χανίων αιτείται την παράταση των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας που υλοποιούν
οι δήµοι.
50) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Αργολίδας αιτείται την επίλυση προβληµάτων που προέκυψαν
από την αποδυνάµωση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αργολίδας.
51) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Μετόχων και Φίλων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αιτείται τη διασφάλιση των οικονοµικών
αιτηµάτων των µετόχων.
52) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η πρωτοβουλία µελών ΔΕΠ υπό αναµονή τοποθέτησης εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την
καθυστέρηση διορισµού των εκλεγµένων µελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήµια.
53) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Συνταξιούχων Συµβούλων-Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διαµαρτύρεται για τη
δραµατική µείωση των συντάξεων των µελών της.
54) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Κρήτης διαµαρτύρεται για την επικείµενη
διακοπή λειτουργίας του Ορθοπεδικού Συνεργείου Κρήτης.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2823/11-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μιχελάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 642/16-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 3640/31-10-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κασαπίδη Γεωργίου, Κοντογιάννη Γεωργίου, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Πασχαλίδη Ιωάννου, Ράπτη Ελένης, Αντωνίου
Μαρίας, Ανδριανού Ιωάννου, Σολδάτου Θεοδώρου, Αναστασιάδη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σάββα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Βεσυρόπουλου Αποστόλου και Κεφαλογιάννη Ιωάννου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 617/16-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4263/22-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1194/16-01-2013 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 4675/03-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεγκέρογλου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1074/16-01-
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2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4935/10-12-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουράκη Αναστασίου (Τάσου), Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Ευσταθίας (Έφης), Δριτσέλη Παναγιώτας, Κανελλοπούλου Μα-
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ρίας, Πάντζα Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1173/16-01-2013
έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 5324/19-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βουδούρη Οδυσσέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.10035/1285/16 /

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

16-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

7919

7920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 988/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίας
Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του
Νοµού Σερρών.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Το λόγο έχει η κυρία Αντιπρόεδρος για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σε αυτήν την
Αίθουσα γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες της πρακτικής ότι η
ένδεια πολιτικών επιχειρηµάτων οδηγεί ορισµένους συναδέλφους σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Και όλα αυτά, γιατί µας
διαφεύγει ότι όλοι πρέπει να υπηρετούµε το κοινό καλό και ότι
το αξίωµά µας απαιτεί να προάγουµε και να προασπίζουµε τα
συµφέροντα των πολιτών -τους οποίους υπηρετούµε- µε τις πράξεις µας. Βέβαια, ορισµένοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα µε τις
υπερβολές τους αναζητούν το δικό τους τηλεοπτικό χρόνο στο
απογευµατινό δελτίο ειδήσεων.
Κύριε Υπουργέ, σας έκανα µία παρόµοια ερώτηση περίπου
πέντε µήνες πριν. Την είχα καταθέσει εγγράφως. Μετά προσπάθησα και την επαναπροσδιόρισα αρκετές φορές. Εν πάση περιπτώσει, είχατε την υπεύθυνη στάση και να ζητήσετε συγγνώµη
και να έρθετε να τη συζητήσετε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, µου είναι αδύνατο να παραβλέψω τις
υποσχέσεις που µου δώσατε τότε. Θα καταθέσω στα Πρακτικά
τη συζήτηση που κάναµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Έχουν περάσει κοντά στα δέκα χρόνια, λοιπόν, προσπαθειών
να δηµιουργηθεί το κέντρο υγείας αστικού τύπου σε ένα χώρο
στο παλιό νοσοκοµείο -όπου είχε προβλεφθεί να γίνει µετά την
κατασκευή του νέου- να περάσει όλα τα στάδια, να έχει υπάρξει
πρωθυπουργική τότε δέσµευση του κ. Κώστα Καραµανλή -ο
ίδιος ο πρώην Υπουργός Υγείας κ. Αβραµόπουλος υποστήριξε
τις προσπάθειες να περάσει από το ΚΕΣΥΠΕ- ακολούθησε ο κ.
Λοβέρδος, για να φθάσουµε στο σηµείο µέχρι σήµερα φορείς
του Νοµού Σερρών, συγκεκριµένα η αντιπεριφέρεια, να αναλάβουν το κόστος να συντάξουν µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης
λόγω αδυναµίας των υπηρεσιών του Υπουργείου σας ώστε να
υλοποιηθεί το έργο.
Εσείς προσωπικά σε αυτήν την Αίθουσα, όπως είπα, µόλις πριν
τέσσερις µήνες είπατε αυτολεξεί, όπως βέβαια σας είχαν ενηµερώσει: «Η ΔΕΠΑΝΟΜ εγγράφως µε διαβεβαιώνει ότι θα συντάξει
το τεχνικό δελτίο και αφού υπάρξει έγκριση από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, το έργο θα υλοποιηθεί στη διαχειριστική αρχή προς το τέλος του έτους 2012 ή στις αρχές του
2013, για να ενταχθεί στην προγραµµατική περίοδο του 20072013». Και από εσάς υπήρξε διαβεβαίωση ότι η πολιτική ηγεσία
θα εγκρίνει τη σκοπιµότητα ένταξης του έργου.
Δεσµευθήκατε, λοιπόν, µετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης ότι θα παρακολουθήσετε προσωπικά τις ενέργειες της ΔΕΠΑΝΟΜ, για να έχει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, µιας και η
µελέτη ήταν στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που κρίνεται σήµερα, όπως αντιλαµβάνεστε, πέρα από τα άλλα προβλήµατα που έχει ο Νοµός Σερρών
–και θα τα αναφέρω στη δευτερολογία µου- είναι όχι αν υπήρξε
διαχρονικό ενδιαφέρον ή πολιτική βούληση στο τέλος-τέλος να
συσταθεί και να λειτουργήσει το αστικό Κέντρο Υγείας Σερρών
αλλά αν υπήρξε και αν υπάρχει ακόµα η πολιτική βούληση στο
πρόσωπό σας, για να χρηµατοδοτηθεί το έργο µέσα από την τρέχουσα χρηµατοδοτική περίοδο 2007-2013.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός Υγείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.

Ορθώς αναφέρετε, κυρία συνάδελφε, όσα σας έχω απαντήσει
στην επίκαιρη ερώτησή σας προ µηνών. Η βούληση της πολιτικής
ηγεσίας παραµένει αµετάβλητη. Άλλωστε, όπως αναφέρατε,
εµένα µε δεσµεύει η απόφαση της 2-7-2009 του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών, η οποία εγκρίνει τη δαπάνη
των 2.200.000 ευρώ για την κατασκευή του αστικού τύπου Κέντρου Υγείας στο Δήµο Σερρών.
Τα προβλήµατα τα οποία υπήρξαν µε τη ΔΕΠΑΝΟΜ σε ό,τι
αφορά την αξιολόγηση της µελέτης είναι προβλήµατα τα οποία
ζήτησα να αντιµετωπιστούν και να µην υπάρξει ζήτηµα σχετικά
µε τη µελέτη.
Όµως, εγώ για να υπογράψω πρέπει να έρθει εισήγηση από
την Περιφέρεια της Μακεδονίας, η οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνει το συγκεκριµένο έργο.
Η θέληση η δική µας, είναι να πραγµατοποιηθεί το συγκεκριµένο έργο και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Γνωρίζετε ότι φιλοδοξούµε να αποφορτίσουµε τις νοσοκοµειακές µονάδες, οι οποίες
παρέχουν δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας και να στρέψουµε τα
περιστατικά εκείνα τα οποία µπορούν να αντιµετωπιστούν από
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας, µεταξύ των οποίων και τα
κέντρα υγείας αστικού τύπου ή τα κέντρα υγείας τα οποία υπάρχουν στους νοµούς, για να παρέχουµε µε αµεσότητα υπηρεσίες
υγείας στους πολίτες που έχουν ανάγκη.
Συνεπώς, µία µονάδα όπως αυτή για την οποία ενδιαφέρεστε,
θέλουµε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας. Αναµένω την εισήγηση του κυρίου περιφερειάρχη και σας διαβεβαιώνω ότι εγώ θα υπογράψω
µόλις παραλάβω την ένταξη του έργου στην εισήγηση της περιφέρειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Κόλλια.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Δεν περίµενα άλλη απάντηση
από εσάς προσωπικά, µε την έννοια ότι συνεχίζετε να έχετε την
πολιτική βούληση.
Όµως, εµένα θα µου επιτρέψετε ως Βουλευτή να ψάχνω να
βρω ποιος τελικά έχει αρµοδιότητα και ευθύνη να επισπεύσει και
να προχωρήσει και να υλοποιήσει ένα έργο.
Έτσι, λοιπόν, συµφωνώ µε τη διαπίστωση την οποία κάνατε και
στην προηγούµενη τοποθέτησή σας -και εννοώ στην προηγούµενη συζήτηση για την ίδια ερώτηση πριν από µήνες- ότι κανείς
δεν µπορεί να βάλει στην άκρη τις νόµιµες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, για να εκδοθούν οι υποχρεωτικές άδειες και οι
αναγκαίες αποφάσεις για να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί ένα
έργο.
Εσείς ο ίδιος µέσα σε αυτήν την Αίθουσα είπατε ότι υπάρχουν
αρνητικές συµπεριφορές στη Δηµόσια Διοίκηση, κάτι που δεν
µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει, οι οποίες πλήττουν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και δηµιουργούν προβλήµατα
στην ελληνική κοινωνία. Εσείς ο ίδιος υποστηρίξατε ότι η επαγρύπνηση και η συστηµατική προσπάθεια από όλους είναι βέβαιο
ότι βελτιώνουν τα πράγµατα. Δεν ζητήθηκε από κανέναν να παρακάµψει νόµιµες διαδικασίες, απλώς να τις ελέγχει.
Πώς µπορεί, κύριε Υπουργέ, ένας Βουλευτής να ελέγχει κάθε
φορά τις αρµόδιες υπηρεσίες για να κάνουν το έργο τους;
Έλεος! Δεν είναι εκτελεστική εξουσία ο Βουλευτής, κύριε
Υπουργέ! Και µε τόσα που κάνουν οι Βουλευτές, πολλές φορές
υπερβαίνουν το ρόλο τους και µπορεί να εκτίθενται –όχι να εκτίθενται- να ξεπερνούν τα όριά τους, ίσως, για κάποιους πολίτες.
Τελικά, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η αξία καθενός είναι ο λόγος
µας. Και ο δικός µου λόγος, έχει να κάνει µε µία υπόσχεση σε
συνέχεια όλων εκείνων που έκανα και προσπάθησα τα προηγούµενα χρόνια. Με το ελάχιστο κόστος, όπως και εσείς το αντιλαµβάνεστε, να ανακαινίσουµε ένα παλιό χώρο, ώστε να αποτελέσει
αυτό που είπατε και εσείς, ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, ένα
φίλτρο πρωτοβάθµιας περίθαλψης το οποίο θα στέλνει περιστατικά στη µονάδα δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, που είναι το
Νοσοκοµείο Σερρών.
Αν δεν το κάνουµε αυτό, ήδη όπως το γνωρίζετε και εσείς, η
πρωτοβάθµια περίθαλψη θα καταρρεύσει στο Νοµό Σερρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
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Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Συνταξιοδοτούνται γιατροί, αξιόλογοι γιατροί παίρνουν άδεια
άνευ αποδοχών ή φεύγουν για να ανοίξουν ιατρεία, τα κέντρα
υγείας ακολουθούν την προδιαγεγραµµένη πορεία τους. Σύντοµα θα κληθείτε να συγχωνεύσετε ή να καταργήσετε ορισµένα
από αυτά.
Υπηρεσιακοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι ένας από τους µεγαλύτερους νοµούς της χώρας σε έκταση και πληθυσµό δεν
είναι δυνατόν να έχει οκτώ κέντρα υγείας. Πρόσφατα όλη η τοπική κοινωνία του Δήµου Αµφίπολης µαζί και µε όλους τους Βουλευτές –κυβερνητικούς και όλους εµάς- ξεσηκώθηκε ενάντια στις
επιλογές σας. Από την άλλη η Ροδόπολη, ένα ακριτικό µέρος,
δεν έχει παιδίατρο.
Σήµερα κάποιοι υποστηρίζουν ότι µπορεί να λειτουργήσει µε
µονή εφηµερία ένα κέντρο υγείας και προτείνουν λύσεις που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας, κύριε Υπουργέ, πολύ περισσότερο όµως υποτιµούν και απαξιώνουν το ιατρικό προσωπικό,
τους λειτουργούς της Δηµόσιας Διοίκησης και υποτιµούν τους
ίδιους τους πολίτες βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.
Δεν έχει νόηµα να υπενθυµίσω τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται για να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες εγχειρήσεις
στο Νοσοκοµείο Σερρών και άλλα. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα
γιατί δεν έχω χρόνο.
Στο προκείµενο τώρα, θα ήθελα να µας εξηγήσετε, κύριε
Υπουργέ, γιατί η ΔΕΠΑΝΟΜ –και θα καταθέσω σχετικό έγγραφο
που έχω από τη ΔΕΠΑΝΟΜ- έχοντας την πλήρη µελέτη και τα
τεύχη δηµοπράτησης στις 14 Οκτωβρίου και τις διορθώσεις
όπως στάλθηκαν από τις 14 Δεκεµβρίου, επέλεξε να ζητήσει από
τον Διοικητή του Νοσοκοµείου Σερρών, στις αρχές Φεβρουαρίου
µόλις, τον πλήρη φάκελο για να τον προωθήσει ο ίδιος στο
Υπουργείο Υγείας. Τους λόγους τους ξέρουµε.
Ξέρετε ότι εγώ σας εµπιστεύοµαι, το είπα και πάλι. Αν όµως
κάποιος, πραγµατικά, είχε ως προτεραιότητα την υλοποίηση
αυτού του έργου, θα το είχε ψάξει και θα το είχε προχωρήσει.
Πάνω απ’ όλα όµως ξέρετε τι µε πειράζει; Μια δέσµευση του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραµανλή.
Έρχεται µία Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, που οι Σερραίοι
την τίµησαν επανειληµµένα –και αυτό µου δίνει µεγαλύτερες ευθύνες- να διεκδικήσει το αυτονόητο, να διεκδικήσει κάτι από το
χθες, όταν κυβερνητικοί Βουλευτές δεν δίνουν σηµασία, γιατί
αυτό το επιδιώκει η Μαρία Κόλλια.
Εν πάση περιπτώσει όµως, αν οι πολίτες των Σερρών διερωτώνται γιατί ο Νοµός Σερρών καταλαµβάνει την τελευταία θέση
στη χώρα στην κατάταξη του ΑΕΠ, θα πρέπει να ξέρουν και να
θυµούνται ότι υπάρχουν ευθύνες και ανικανότητα. Το όραµα
υπάρχει, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού υπάρχουν, δεν
υπάρχουν ίσως οι άνθρωποι για να τα διεκδικήσουν.
Όποιος θέλει, κύριε Υπουργέ, βρίσκει τρόπους. Όποιος δεν
θέλει βρίσκει αιτίες ή προφάσεις!
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, όσοι ακόµη πιστεύουν ότι το µέλλον της Ελλάδας µπορούµε να το διεκδικήσουµε µέσα από κοµµατικές αντιπαλότητες,
περιορίζοµαι να πω ότι σφάλλουν. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας και ο ελληνικός λαός ξεπερνούν κόµµατα,
παρατάξεις και κυρίως πρακτικές του παρελθόντος.
Ως Υπουργός, αντιµετωπίζω τις θέσεις και τις προτάσεις κάθε
συναδέλφου στο Κοινοβούλιο ισοτίµως και παρακολουθώ κάθε
θέµα που θέτετε µε τις ερωτήσεις σας, στο µέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, διότι υπάρχει σωρεία θεµάτων που εξελίσσονται
καθηµερινά και έτσι πρέπει να συµβαίνει.
Γι’ αυτό, όπως ανέφερα στην προηγούµενη απάντησή µου, ο
εκάστοτε Υπουργός χρειάζεται τη στήριξη της διοικήσεως, τη
στήριξη των συναδέλφων Βουλευτών, διότι µόνο σε πνεύµα συ-
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νεργασίας µπορούµε να επιτύχουµε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Θα µε ενδιέφερε η υλοποίηση -όπως κάθε µέλος της Κυβέρνησης και κάθε µέλος του Κοινοβουλίου- του έργου αυτού και
για έναν άλλον λόγο. Διότι η κατασκευή του θα δώσει δουλειά,
θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε κάποιους σήµερα που η οικοδοµική δραστηριότητα βρίσκεται σε πλήρη αδρανοποίηση, διότι
η οικοδοµική πρόοδος στη χώρα έχει σταµατήσει. Άρα, πολλοί
λόγοι συντρέχουν να επιθυµούµε να κατασκευαστεί το συγκεκριµένο έργο.
Παρά ταύτα, όσον αφορά τις χρονοτριβές που µου αναφέρατε
από την πλευρά της ΔΕΠΑΝΟΜ, θα ζητήσω να δω πού βρίσκεται
το θέµα αλλά πρέπει να ξέρετε –και το ξέρετε πολύ καλά, είµαι
σίγουρος- ότι η δηµοκρατική περιφερειακή οργάνωση της χώρας
-βλέπε περιφερειακό συµβούλιο, εισήγηση µετά του περιφερειάρχη- εµποδίζει τη δική µου παρέµβαση στο να πάρω αυτό το
έργο και να το εντάξω στις δαπάνες του ΕΣΠΑ.
Είπατε τι µπορεί να κάνει µία Βουλευτής. Η συγκεκριµένη Βουλευτής –εσείς, δηλαδή, κυρία Πρόεδρε- κάνει πολλά. Κάνετε
πολλά µε το να προσπαθείτε, µε το να επιµένετε, µε το να επικαιροποιείτε τις διαδικασίες και να υποχρεώνετε την πολιτική
ηγεσία να τις παρακολουθήσει από κοντά.
Μια φράση, κύριε Πρόεδρε, για τα κέντρα υγείας. Δεν θέλουµε
να κλείσουν τα κέντρα υγείας, όµως δεν µπορεί η λειτουργία των
κέντρων υγείας να προκαλεί αλόγιστες δαπάνες σε ορισµένες
περιπτώσεις, χωρίς να προσφέρονται οι ανάλογες υπηρεσίες.
Δεν µπορεί εµείς, τα πολιτικά πρόσωπα, οι Βουλευτές να προβαίνουµε µε τις δηλώσεις µας στη δηµιουργία εντυπώσεων, οι
οποίες εντέλει υποδαυλίζουν αντιδράσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.
Έχω παρακολουθήσει τα γεγονότα στο Νοµό Σερρών τις τελευταίες εβδοµάδες και σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει διάθεση
να κλείσουν τα κέντρα υγείας, πολύ δε περισσότερο όταν κάποια
από αυτά –δεν θα τα αναφέρω τώρα, τα ξέρετε πολύ καλά, όπως
µου αναφέρει η υπηρεσία- έχουν κατασκευαστεί προσφάτως.
Δεν µπορεί να λέµε ότι υπάρχουν εφηµερίες όµως, όταν δεν χρειάζονται κάποιες εφηµερίες.
Κανένας δεν θέλει να κλείσουν τα κέντρα υγείας. Στην προσπάθεια όµως περιορισµού της σπατάλης δηµοσίου χρήµατος
πρέπει να βλέπουµε αυτό το σχεδιασµό. Συµπληρώνοντας τη
σκέψη µου, κρατώ τα όσα µου είπατε σήµερα και θα επανέλθουµε σε νεότερη επικοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών
κ. Οδυσσέας Βουδούρης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τώρα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 982/11-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος
του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Ο κ. Βογιατζής έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, την τελευταία µέρα του προηγούµενου χρόνου, στις 31 Δεκεµβρίου,
δηµοσιεύτηκε ο νέος οργανισµός του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης,
όπου καταργεί το ογκολογικό και αιµατολογικό τµήµα.
Στη Λέσβο υπάρχουν αυτήν τη στιγµή περίπου πεντακόσιοι
ασθενείς δυστυχώς, οι οποίοι έχουν άµεση επαφή µε αυτό το
τµήµα. Πριν αρκετά χρόνια που δεν υπήρχε το τµήµα και εγώ
είχα τη δυστυχία να έχω µέλος της οικογένειάς µου εκεί, αναγκαζόµασταν όλοι να έρθουµε στην Αθήνα για να κάνουµε χηµειοθεραπείες, κυρίως, που δεν γίνονταν στο Νοσοκοµείο της
Λέσβου. Τα τελευταία χρόνια αυτό είχε ισορροπήσει. Στο αιµατολογικό και ογκολογικό τµήµα υπηρετούσε ένας Επιµελητής Β’
και ένας αιµατολόγος.
Η κατάργηση αυτή µας ανησυχεί, µήπως ξεκινήσει η ίδια δια-
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δικασία, δηλαδή να φεύγουν οι ασθενείς από το νησί και να έρχονται εδώ, στην Αθήνα και να επιβαρύνονται µε τεράστια έξοδα,
σε µία εποχή που γνωρίζετε καλύτερα από εµένα ότι είναι πάρα
πολύ δύσκολη για όλα τα νοικοκυριά.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να δοθεί η δυνατότητα να
επανεξεταστεί το θέµα αυτό σε κάποια τροποποίηση του οργανισµού, αλλά, κυρίως, να δοθεί η διαβεβαίωσή σας ότι παρά την
κατάργηση, θα συνεχίσουν οι ασθενείς να εξετάζονται µε τον ίδιο
τρόπο και να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες άσχετα αν το υπό
κατάργηση τµήµα συγχωνεύεται µε το παθολογικό. Θέλω να
είναι ρητή η διαβεβαίωση, όχι τόσο για εµένα, αλλά για τους συµπατριώτες µου στο Νησί της Λέσβου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, καλωσορίζω το ειλικρινές ενδιαφέρον σας
για το Νοσοκοµείο της Μυτιλήνης, το «Βοστάνειο», το οποίο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην
ακριτική µας Λέσβο και συµβολίζει την παρουσία της ελληνικής
πολιτείας στους νησιώτες, τους ακρίτες, στο Αρχιπέλαγος Αιγαίο.
Θα απαντήσω και σε σας, όπως σε όλους τους συναδέλφους
που θέτουν ανάλογες ερωτήσεις. Η προσπάθεια την οποία κάνουµε για τη συνένωση κλινικών και τµηµάτων δεν αποσκοπεί στο
να καταργηθούν τµήµατα. Είχα την ευκαιρία να το εξηγήσω και
µε αφορµή άλλη ερώτηση συναδέλφου για την Πτολεµαΐδα και
αλλού, όπου τίθεται θέµα για τα ογκολογικά τµήµατα.
Συµµερίζοµαι την ευαισθησία σας και για λόγους οικογενειακούς, όπως αναφέρατε στην τοποθέτησή σας αλλά πιστέψτε
ότι είναι και δική µας. Καταλαβαίνουµε πολύ καλά τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν στα
ογκολογικά τµήµατα για να θεραπευτούν.
Δεν κλείνουν τα τµήµατα. Ενοποίηση διοικητικού χαρακτήρα
είναι αυτή. Δεν πρόκειται να αποστερήσουµε στους ασθενείς τη
δυνατότητα να καταφεύγουν στο «Βοστάνειο» για να θεραπευτούν ή στο αιµατολογικό τµήµα για εξετάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι τις δυο τελευταίες εβδοµάδες
έχουν γίνει ανά εβδοµάδα δυο συσκέψεις µε την ηγεσία της Β’
Υγειονοµικής Περιφέρειας µε στόχο να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε επιστηµονικό προσωπικό, ιατρούς και νοσηλευτές, όλων των µονάδων, νοσοκοµειακών και κέντρων
υγείας, κατά το δυνατόν, στο πλαίσιο της σφικτής δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε προτεραιότητα τα νησιά µας από τώρα και για
όλο το 2013.
Σας βεβαιώνω, λοιπόν, ότι δεν κλείνει το τµήµα. Συνενώνονται
τα τµήµατα και ενδεχοµένως, στις επόµενες των ηµερών να
ακούσετε αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης µε τις οποίες θα είστε ικανοποιηµένος και θα µπορείτε
να πείτε στους συµπατριώτες σας ότι µε την ερώτηση την οποία
υποβάλατε πετύχατε κάτι παραπάνω για την καλύτερη λειτουργία του «Βοστάνειου» Νοσοκοµείου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Βογιατζή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι µε ικανοποιεί η δέσµευση του Υπουργού ότι
το τµήµα ουσιαστικά θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Θα µπορούσε, βέβαια, µέσα στον οργανισµό, συνενωµένο να ονοµατίζεται. Αυτό είναι ένα τυπικό θέµα. Η ουσία είναι ότι θα συνεχίσει
να λειτουργεί και να παρέχει τις υπηρεσίες.
Κύριε Υπουργέ, η αγωνία µας στα νησιά είναι ότι πάρα πολλές
φορές, ενώ θα έπρεπε να λαµβάνεται υπ’ όψιν η νησιωτικότητα,
αυτή ξεχνιέται σε όλα σχεδόν τα νοµοσχέδια. Δεν υπάρχει ούτε
ένα νοµοσχέδιο -εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που µπήκε
στο Σύνταγµα η παράγραφος για τη νησιωτικότητα, ότι αναγνωρίζεται και πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε νοµοσχέδιο- όπου
να αναγνωρίζεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς και ρητορικά
όλους τους συναδέλφους σας Υπουργούς, όταν φέρνετε νοµοσχέδια στη Βουλή, να αναγνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες αυτές.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο σ’ αυτούς που δεν ζουν στα νησιά να
καταλάβουν τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στα νησιά. Εσείς
είχατε την τύχη πολλές φορές να επισκεφθείτε το νησί µας αλλά
υπάρχουν Υπουργοί που δεν έχουν επισκεφθεί το νησί µας αλλά
και τα άλλα νησιά, τα µικρότερα που είναι πολύ σηµαντικά, όπως
είναι ο Αϊ Στράτης ή η Λήµνος.
Θα ήθελα, λοιπόν, σε µελλοντικά νοµοσχέδιά σας να λαµβάνετε υπ’ όψιν αυτή τη νησιωτικότητα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή και τη διαβεβαίωσή σας ότι το
Ογκολογικό και Αιµατολογικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, άσχετα αν συµπεριλαµβάνεται πλέον στο παθολογικό, θα
εξακολουθεί να λειτουργεί το ίδιο καλά όπως λειτουργούσε και
στο παρελθόν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε, λαµβάνουµε υπ’ όψιν το άρθρο του Συντάγµατος για την
προσοχή την οποία πρέπει να επιδεικνύει η ελληνική πολιτεία στο
χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας της χώρας µας και γι’ αυτό
σας είπα προηγουµένως ότι σε συνεχείς συσκέψεις είµαστε σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των νοσηλευτικών µας µονάδων στο Αιγαίο.
Επίσης, θέλω να πω ότι η σηµερινή Γενική Γραµµατέας της διευρυµένης Περιφέρειας, η κ. Χριστιάνα Καλογήρου -και συνάδελφος την εποχή που συζητούσαµε την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος- µαζί µε άλλους συναδέλφους είχε επιµείνει για να
αναγνωρισθεί αυτή η γεωγραφική ιδιότητα της χώρας µας και να
υπάρξει ιδιαίτερη πρόνοια. Θυµάµαι ότι, όπως και εσείς σήµερα
µε αυτό το ενδιαφέρον ήρθατε εδώ, οι συνάδελφοί µας από τα
νησιά του Αιγαίου επέµεναν και το απεδέχθη τότε η Βουλή και
έγινε διάταξη του Συντάγµατος. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να
συνεργαστούµε όλοι σήµερα και µε εσάς και µε τους άλλους συναδέλφους και µε τη γενική γραµµατέα της διευρυµένης περιφέρειας και µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσµατα.
Μια λέξη ακόµα θα ήθελα να πω, ότι οι αποφάσεις, κυρία Πρόεδρε, τις οποίες θα πάρουµε τώρα και θα ανακοινωθούν εντός
των ηµερών, πράγµατι, υπηρετούν και τη συγκεκριµένη διάταξη
του Συντάγµατος αλλά και τις πραγµατικές ανάγκες τις οποίες
αντιµετωπίζουν οι νοσηλευτικές µας µονάδες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Θα το αναµένουµε και θα χαρούµε για ό,τι καλύτερο.
Εισερχόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση
της πέµπτης µε αριθµό 994/11-2-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν από λίγες µέρες στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο έγινε ένα
περιστατικό στο οποίο συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω παράνοµες
αλλοδαπές αποκλειστικές εντός του νοσοκοµείου- κανείς δεν
ξέρει ή µάλλον, εµείς έχουµε µάθει πώς εισήλθαν, ενώ υπάρχει,
υποτίθεται, ασφάλεια- να ασκούν παράνοµα το συγκεκριµένο
επάγγελµα. Πρόκειται για παράνοµες αλλοδαπές που δεν έχουν
ούτε χαρτιά ούτε χαρτιά υγείας, δεν έχουν τίποτα απολύτως!
Η καταγγελία έγινε στη Χρυσή Αυγή Νοµού Αρκαδίας από το
σωµατείο των αποκλειστικών που υπάρχει στην Αρκαδία και για
το µέγεθος του προβλήµατος έγινε επίσκεψη από κλιµάκιο της
Χρυσής Αυγής. Διαπιστώθηκε το πρόβληµα και την άλλη µέρα
έγινε επίσηµη επίσκεψη στη διοικήτρια του νοσοκοµείου, η
οποία, ως όφειλε, δέχθηκε τους εκπροσώπους ενός νόµιµου κοινοβουλευτικού κόµµατος και συζήτησαν και αντάλλαξαν από-
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ψεις, όπως όφειλε να κάνει.
Το αποτέλεσµα; Υπήρξαν πιέσεις από µία ρυπαροφυλλάδα, η
οποία µε ένα φωτοµοντάζ είχε φτιάξει µια φωτογραφία πραγµατικά εντυπωσιακή, πιέσεις που ασκήθηκαν από το Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Νοµού Αρκαδίας -νοµίζω ότι τον λένε Ζαχαριά, δεν ξέρω
τον εν λόγω κύριο- ο οποίος, µάλιστα, είπε ότι η Χρυσή Αυγή αναζητά τη νοµιµοποίηση στην κοινωνία.
Θέλουµε να απαντήσουµε στον κ. Ζαχαριά ότι η Χρυσή Αυγή
την έχει τη νοµιµοποίηση.
Επίσης, πιέσεις ασκήθηκαν από τον κ. Δηµήτρη Βαρνάβα,
Πρόεδρο των Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος -ο οποίος καταδικάζει το περιστατικό αλλά εθελοτυφλεί µπροστά σε όλα αυτά
τα οποία συµβαίνουν στα νοσοκοµεία- και διάφορους άλλους τύπους, όπως µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων στην Ενέργεια
Νοµών Πελοποννήσου, που, µεταξύ άλλων, αναφέρουν τα εξής:
«Δεν µας ενδιαφέρει ούτε το χρώµα ούτε η εθνικότητα ούτε το
φύλο των εργαζοµένων. Για µας είναι όλοι εργαζόµενοι και θα
υπερασπιστούµε το δικαίωµα στην εργασία τους».
Αυτά πράττουν όλα αυτά τα χρόνια και µε τη συµβολή, φυσικά,
των διαφόρων πολιτικών που τόσα χρόνια το µόνο που ήξεραν
ήταν να φτάσουν τα νοσοκοµεία και τη δηµόσια υγεία σε ένα επίπεδο να µην υπάρχουν γιατροί, να µην υπάρχουν νοσηλευτές, να
µην υπάρχουν φάρµακα -αυτήν τη στιγµή ειδικότερα στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο υπάρχει έλλειψη φαρµάκων- να µην υπάρχει
πετρέλαιο -στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο δεν είχαν πετρέλαιο
να βάλουν τις µέρες αυτές που είχε κρύο- να µην υπάρχουν κρεβάτια, να υπάρχουν εντατικές µε κενές θέσεις, γιατί δεν υπάρχει
προσωπικό, να υπάρχουν φακελάκια -το γνωρίζετε πολύ καλάνα υπάρχουν χιλιάδες αλλοδαποί που περιθάλπονται παρανόµως, εις βάρος του ελληνικού λαού και κάποιοι είναι συνένοχοι
γι’ αυτό, να υπάρχουν οι λοβιτούρες σε πάσης φύσεως προµήθειες. Γνωρίζετε πολύ καλά τι συµβαίνει µέχρι τώρα. Ελπίζουµε
ότι θα αλλάξει αυτό το αίσχος το οποίο συµβαίνει.
Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήµατα κινηθήκατε µε διαδικασίες
fast track να διώξετε τη διοικήτρια. Χωρίς ούτε καν να περιµένετε
να εκδοθεί το ΦΕΚ, της δώσατε εντολή να αδειάσει το γραφείο
άµεσα, επειδή πιεστήκατε από τους προηγούµενους κυρίους και
κυρίες που σας είπαµε.
Θα θέλαµε να µας πείτε την άποψή σας –γιατί θα πρέπει να
έχετε µία άποψη- για το θέµα των παράνοµων αλλοδαπών, οι
οποίες εργάζονται ως αποκλειστικές. Επίσης, θα πρέπει να µας
πείτε από πότε ένας ή µία –όπως ήταν η διοικήτρια του νοσοκοµείου- δηµόσια υπάλληλος, κρατική λειτουργός, η οποία έχει µία
θεσµική θέση, απαγορεύεται να δέχεται τους εκπροσώπους κάποιου πολιτικού κόµµατος και να κάνει µία δήλωση. Και τι ήταν η
δήλωση; Είπε ότι το θέµα υπάρχει και είναι πρόβληµα. Τι να πει,
ότι δεν υπάρχει το θέµα;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Παναγιώταρε.
Ο κ. Λυκουρέντζος, Υπουργός Υγείας, έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, αναφέρατε ένα ρήµα, το ρήµα «συνελήφθησαν». Δεν είναι
αρµοδιότητα οποιουδήποτε πολιτικού κόµµατος, οποιουδήποτε
στελέχους…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σε εισαγωγικά, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): …να προβαίνει σε αντιποίηση αρχής, να συλλαµβάνει, να καταλογίζει ευθύνες. Η ελληνική δηµοκρατική πολιτεία διαθέτει επάρκεια, πληρότητα νόµων και έχει εντεταλµένα όργανα, για να τους εφαρµόσουν.
Άρα, λοιπόν, οµολογήσατε το ατόπηµα, το οποίο διεπράχθη
από όσους εισέβαλαν στο νοσοκοµείο, για να επιβάλουν καθ’ ον
τρόπο επιχείρησαν να το επιβάλουν, τις δικές τους αποφάσεις,
οι οποίες στερούνται απολύτως δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Αυτό, λοιπόν, είναι το ατόπηµα, στο οποίο προέβη η διοικήτρια
µε την ανοχή της απέναντι σ’ αυτήν τη συµπεριφορά και, δεύτερον, µε τον τρόπο µε τον οποίο συµµετείχε την εποµένη σε συνέντευξη Τύπου. Δεν έχει σηµασία αν ήταν το κόµµα σας, το
οποίο, βεβαίως, εκπροσωπείται νοµίµως στη Βουλή και αυτό δεν
το αµφισβητεί κανένας. Οποιοδήποτε κόµµα και αν ήταν στο συγ-
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κεκριµένο νοσοκοµείο, δεν θα µπορούσε ο διοικητής οποιουδήποτε άλλου νοσοκοµείου της χώρας να παραχωρήσει από κοινού
συνέντευξη Τύπου και να δεσµευτεί σε θέσεις πολιτικές, οι
οποίες δεν είναι της αρµοδιότητάς του. Δεν είναι αρµοδιότητα
του διοικητή να δεσµεύεται για πολιτικά ζητήµατα. Ο διοικητής
είναι για να ασκεί διοίκηση.
Θα αναφερθώ, όµως, σε άλλα σοβαρά θέµατα, τα οποία θίξατε. Είπατε ότι δεν είχε πετρέλαιο. Έχετε ενηµερωθεί γιατί δεν
υπήρχε πετρέλαιο στο Παναρκαδικό; Ξέρετε πότε πήγαν τα χαρτιά στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Είναι ευθύνη ποιου το να υπάρχει πληρότητα νοσοκοµειακού
υλικού; Γιατί αµείβονται οι διοικητές; Για να κάνουν ρεπορτάζ ως
δηµοσιογράφοι και να λένε «δεν έχουµε αυτό, δεν έχουµε εκείνο,
δεν έχουµε το άλλο»; Ποια είναι τα καθήκοντά τους;
Είπατε για τις προµήθειες. Αν συµβαίνει οτιδήποτε µε τις προµήθειες, θα δεχθώ, όπως είπα προηγουµένως –ήσασταν παρών
και παρόντες οι συνάδελφοι Βουλευτές του κόµµατός σας εδώκάθε υπόδειξη από οποιονδήποτε συνάδελφο ισοτίµως. Εάν
έχετε την παραµικρή καταγγελία ότι έχει γίνει κάτι µε τις προµήθειες πολύ ευχαρίστως να το ακούσω. Εάν κάποιος καταγγέλλει
τα «φακελάκια» επωνύµως, πολύ ευχαρίστως να αντιµετωπιστεί.
Δεν υπάρχει κάτι από τη δική µας πλευρά που να αποκρούεται ή
να το περιφρονούµε, όταν είναι συγκεκριµένο και αφορά παραβίαση νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ας αναφερθούµε τώρα στην ουσία του θέµατος που είναι οι
αποκλειστικές νοσοκόµες. Θα σας απαντήσω εκτενώς στη δευτεροµιλία αλλά θα σας πω ότι το σωµατείο των συγκεκριµένων
αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοµού Αρκαδίας, εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγοµαι και από την οποία κατάγεστε, έχει
επισκεφτεί και µένα. Έχω συζητήσει µαζί τους. Το θέµα έχει πολλές πτυχές και ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρούµε να το λύσουµε, είναι η απόλυτη διαχείρισή του µε κανόνες, διαφάνεια και
µε πιστοποίηση των προσόντων των κυριών και των κυρίων –γιατί
υπάρχουν και άνδρες νοσοκόµοι- που προσφέρουν αυτές τις
υπηρεσίες.
Επιφυλάσσοµαι να διατυπώσω τις θέσεις µου στη δευτεροµιλία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Παναγιώταρος έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για την ταµπακιέρα δεν µας είπατε, όµως, λέξη. Κατ’ αρχάς,
προσκληθήκαµε, δεν εισβάλαµε. Δεχθήκαµε επίσηµη πρόσκληση. Δεύτερον, είπατε ότι ασκεί διοίκηση. Ασκεί διοίκηση και
παρουσιάζονται τέτοια φαινόµενα, τα οποία δεν είναι µόνο παράνοµης εργασίας αλλά έρχονται σχεδόν σε άµεση επαφή µε
µαφιόζικες καταστάσεις. Θα σας φέρουµε πολύ σύντοµα πληροφορίες. Αφού, µάλιστα, είναι και της εκλογικής σας περιφέρειας,
θα έχετε και πολύ καλή άποψη του θέµατος για το πώς γίνονται
αυτές οι δουλειές µε τις παράνοµες αποκλειστικές στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο. Θα σας πούµε και για άλλο νοσοκοµείο στην
Αρκαδία και θα σας φέρουµε περισσότερες πληροφορίες και για
αλλού.
Όσον αφορά το πετρέλαιο, δεν µας ενδιαφέρει ποιος φταίει.
Εµείς δεχθήκαµε καταγγελίες ότι το νοσοκοµείο δεν είχε πετρέλαιο. Και ξέρετε ότι η εκλογική σας περιφέρεια και ο τόπος καταγωγής µου δεν είναι και ο πιο ζεστός τόπος, ειδικά τους
χειµερινούς µήνες, στα επτακόσια µέτρα υψόµετρο.
Όσον αφορά τις αποκλειστικές, αυτές βρίσκονται σε απόγνωση γιατί κάνουν το πολύ τέσσερα µεροκάµατα το µήνα, διότι
έρχονται οι παράνοµες Βουλγάρες που τις φέρνει Έλληνας συνεργάτης τους, ο οποίος τυγχάνει να είναι –θα τα πούµε αργότερα- γνωστό πρόσωπο και δεν είναι κάποιος άγνωστος. Μιλάµε
για ολόκληρο κύκλωµα. Οφείλατε χρόνια τώρα να έχετε λάβει τα
µέτρα σας και όχι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν φθάσει σε σηµείο
απόγνωσης.

7924

Όσο για τη διοικήτρια του νοσοκοµείου, η οποία δεν είναι ούτε
στο πολιτικό µας κόµµα –νοµίζω ότι ξέρετε πολύ καλά και από
πού προέρχεται, τα ξέρετε όλα- ούτε έχουµε καµµιά σχέση µαζί
της, είπε τα αυτονόητα. Δεν είπε τίποτα άλλο ούτε ήταν το προηγούµενο βράδυ που έγινε η καταγγελία ούτε έκανε κάτι έκνοµο,
για να τη διώξετε µε τέτοιες διαδικασίες «fast track».
Όσο για την αξιοκρατία που µας είπατε και για τα διάφορα
άλλα θέµατα, γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται. Βοά ο τόπος από
τα σκάνδαλα και τα αίσχη τα οποία γίνονται παντού, δυστυχώς
και στο χώρο της υγείας.
Η Χρυσή Αυγή δεν θα το αφήσει έτσι το ζήτηµα του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου ούτε και κάπου αλλού. Είναι απαράδεκτο, τη
στιγµή που οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν τα βασικά και αναγκάζονται να περιµένουν σε ουρές στα δηµόσια νοσοκοµεία, όταν
χρειάζονται να εισέλθουν. Την ώρα που οι συγγενείς τους ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να ενηµερώσουν το βιβλιάριο,
ψάχνουν να βρουν λεφτά ώστε να έχουν µία ενηµερότητα και να
είναι ταµειακώς εντάξει, για να µπορούν να µπουν, την ίδια ώρα,
οι παράνοµοι αλλοδαποί µε τη βοήθεια κάποιων «προοδευτικών»
–εντός εισαγωγικών- ιατρών και νοσηλευτών τους βάζουν ως
έκτακτα περιστατικά, για να τους κρατούν µέσα. Βλέπουµε, µάλιστα, τα γελοία αποτελέσµατα, όταν πρέπει να βγουν από τα νοσοκοµεία, να φεύγουν το προηγούµενο βράδυ µε τους ορούς
στο χέρι και να παίρνει η ασφάλεια του νοσοκοµείου –γιατί
έχουµε και τέτοια περιστατικά, τα γνωρίζουµε πολύ καλά- το διοικητή του νοσοκοµείου και να λέει ο διοικητής «αφού δεν έχει
λεφτά, αφήστε τον»! Ωραία απάντηση! Τον Έλληνα πατήστε τον
κάτω να του πάρετε και την τελευταία δραχµή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό φθάσαµε εδώ, γιατί υπάρχουν αυτές οι «αποκλειστικές» -εντός εισαγωγικών- που δεν ξέρουµε και τι έχουν. Δεν
έχουν ούτε βιβλιάριο υγείας! Ούτε τα απολύτως απαραίτητα
έχουν, κάτι το οποίο χρειάζεται οποιοσδήποτε έχει να κάνει µε
ζητήµατα υγείας, νοσηλείας και νοσοκοµειακά!
Η κατάσταση είναι τραγική και αυτό το οποίο θα θέλαµε από
εσάς είναι να διορθώσετε την αδικία που έχει γίνει µε την εν λόγω
διοικήτρια του νοσοκοµείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά το θέµα των ανασφάλιστων Ελλήνων, έχουµε υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ –υλοποιείται αυτές τις
ηµέρες, αυτές τις εβδοµάδες- µε την οποία θα επωφεληθούν περίπου εκατό χιλιάδες Έλληνες ανασφάλιστοι µε το εισιτήριο
υγείας, το οποίο θα αρχίσει να εκδίδεται για όσους πραγµατικά
είναι ανασφάλιστοι, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και τις υπηρεσίες του.
Ούτως ή άλλως, για οποιονδήποτε συµπατριώτη µας ή υπήκοο
τρίτης χώρας, νοµίµως ή παρανόµως ευρισκόµενο στη χώρα,
προ του κινδύνου της υγείας του, ο ελληνικός πολιτισµός, το
αξιακό µας σύστηµα, επιβάλλει να θεραπεύεται. Και αυτό γίνεται.
Ζητούµε από τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι θεραπεύονται
στην Ελλάδα, να πληρώνουν τα ασφαλιστικά τους ταµεία. Σ’ αυτό
έχουµε τη συγκατάθεση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήµερα το απόγευµα, θα υποδεχθούµε στην Ελλάδα τον Επίτροπο Υγείας, τον κ. Τόνιο Μπόργκ και µεταξύ των άλλων τα
οποία θα θέσει ο Υπουργός Υγείας, θα είναι και η αποδοχή εκ
µέρους της επιτροπής προτάσεως για την ενίσχυση της χώρας
µας στην αντιµετώπιση της επιβάρυνσης η οποία υπάρχει στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας –και ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα,
καθώς προηγουµένως αναφερθήκαµε στο Αιγαίο- από τις επιπτώσεις του φαινοµένου της παράνοµης εισόδου στη χώρα µας
υπηκόων τρίτων χωρών, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται οι νοσηλευτικές µας µονάδες να ανταποκρίνονται σε έκτακτα περιστατικά.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποκλειστικές -γιατί στα υπόλοιπα
θεωρώ ότι έχω απαντήσει µε την πρωτοµιλία µου- υπάρχει το
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θέµα της διαχείρισης αυτού του φαινοµένου. Εµείς, λοιπόν, ετοιµάζουµε πρωτοβουλία -υπουργική απόφαση ενδεχοµένως και
νοµοθετική- µε την οποία θα υπάρχει κατάλογος σε κάθε νοσοκοµείο, όσον αφορά το ποιες κυρίες ή κύριοι θέλουν να προσφέρουν την υπηρεσία της αποκλειστικής ή του αποκλειστικού
νοσοκόµου. Βέβαια, θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο –θα πούµε
ποιων βαθµίδων- να περνούν τακτικά από εξετάσεις, θα πρέπει
να έχουν συγκεκριµένη πιστοποίηση στο νοσοκοµείο και ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σ’ αυτόν τον κατάλογο το όποιο πρόσωπο θέλει…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν υφίσταται αυτό µέχρι τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, λέω πώς το οργανώνουµε. Μη µε διακόπτετε, σας παρακαλώ. Πολλά υπάρχουν αλλά πολλά χρειάζονται να επανατοποθετηθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο.
Και έρχοµαι τώρα στις αποκλειστικές νοσοκόµες που προέρχονται από τρίτες χώρες. Εδώ, λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται
να κάνουµε είναι να δούµε ποιες και ποιοι βρίσκονται νοµίµως
µέσα στη χώρα. Όµως, από ένα σηµείο και ύστερα, υπάρχει και
ένα ζήτηµα. Επειδή εµείς δεν έχουµε τη λογική να αστυνοµεύουµε την ιδιωτική ζωή των πολιτών, πώς µπορώ εγώ να αποκρούσω εκείνον τον ασθενή ο οποίος συνοδεύεται από µία κυρία
υπήκοο τρίτης χώρας και λέει ότι είναι και στο σπίτι και τον στηρίζει; Και αυτό είναι το πρόβληµα που έχουν οι διοικητές, γιατί
έχει τεθεί εκ µέρους µας το θέµα τού να επικρατεί η νοµιµότητα
στο σύνολο των διαδικασιών των νοσηλευτικών µονάδων. Και
αυτό το ξέρουν και τα σωµατεία των αποκλειστικών νοσοκόµων,
όπως αυτό της Αρκαδίας. Ξέρουν ότι όταν κανείς συναντά έναν
ασθενή, δηλώνει πως το πρόσωπο που το συνοδεύει είναι πρόσωπο που βρίσκεται στο σπίτι του. Εκεί, λοιπόν, αρχίζουν οι δυσκολίες, γιατί εγώ δεν έχω αρµοδιότητα ούτε και επιθυµία ούτε
και βούληση να ελέγξω την ιδιωτική ζωή του οποιουδήποτε, σήµερα Έλληνα πολίτη.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσετε και ορισµένες ιδιαιτερότητες που έχει το θέµα. Εµείς στο Υπουργείο Υγείας θα κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν για να συγκροτήσουµε ένα ενιαίο πλαίσιο αντιµετώπισης όλων αυτών και αυτών που υπάρχουν αλλά και
αυτών που πρέπει να προστεθούν.
Όµως, εδώ ο κάθε συνάδελφος και το κάθε κόµµα που θέτει
ένα θέµα, αρκείται σε αυτό. Και αυτή είναι η δηµοκρατική θεσµική οργάνωση της ελληνικής πολιτείας και πάνω απ’ όλα του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλίµονο αν ο καθένας που συναντά ένα
πρόβληµα και ενδιαφέρεται γι’ αυτό, να αυτοανακηρύσσεται και
σε αρµόδιο για να το αντιµετωπίσει, να το ρυθµίσει και µάλιστα
όχι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι όσον αφορά το συγκεκριµένο περιστατικό του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου –και µε το
ότι είπατε ότι θα πάτε και σε άλλα νοσοκοµεία, µου δίνετε την
ευκαιρία να κάνω αυτήν την αναφορά - αρκεί η ερώτησή σας. Η
ερώτησή σας θα έφερνε εδώ τον Υπουργό να σας απαντήσει.
Όµως, η πρακτική σας οδήγησε σε γεγονότα τα οποία, όπως σας
είπα και προηγουµένως, στερούνται δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και έφερε και εµένα προ των ευθυνών µου να πάρω την
απόφαση να αποπέµψω τη διοικήτρια του νοσοκοµείου.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δείτε τα πράγµατα µέσα στο πνεύµα
της δηµοκρατικής µας λειτουργίας. Ουδείς αµφισβητεί τη νοµιµότητα της εκπροσώπησής σας στο Κοινοβούλιο. Αξιοποιείστε,
λοιπόν, το δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και εµείς θα είµαστε εδώ για να σας απαντούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί καθηγητές από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα εισερχόµαστε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

986/11-2-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Πέλλης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το
πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ) για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου Έδεσσας.
Κυρία Τζάκρη, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε
για µια απίθανη περίπτωση διαφθοράς. Και λέω απίθανη, διότι
δεν είναι µόνο η οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
χώρα, που καθιστά το συγκεκριµένο έγκληµα -και έγκληµα αν θέλετε- κατά του ίδιου του ελληνικού λαού αλλά γιατί ακόµα και σε
αυτή τη συγκυρία, ακόµα και σε αυτό το κατάντηµα στο οποίο
έχει βρεθεί η χώρα µας, έχει αποδειχθεί ότι ορισµένοι άνθρωποι
είτε πρόκειται για µαυραγορίτες είτε πρόκειται για κουκουλοφόρους είτε πρόκειται για «λαµόγια» –και το λέω έτσι ευθαρσώςκατορθώνουν να ανθίστανται και µάλιστα να περνούν ενίοτε και
στην επίθεση.
Και θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ, κυρία Πρόεδρε. Νοµίζω ότι
αυτή η υπόθεση, µας έχει βγάλει όλους πέρα από τα όρια µας.
Θέλετε να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ούτε οι Βουλευτές του
νοµού ούτε ο εισαγγελέας ούτε ένας Υπουργός µπόρεσαν να
επιβάλλουν εδώ τη στοιχειώδη νοµιµότητα; Σας θυµίζω ότι πρόκειται για µια υπόθεση που σέρνεται από το 2008.
Θέλετε να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι οι κατήγοροι και οι ελεγκτές µε τον τρόπο που τους χειρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κινδυνεύουν να γίνουν κατηγορούµενοι; Ή µήπως
θέλετε να πω το αυτονόητο, δηλαδή ότι χρειαζόταν να γίνει µια
ερώτηση, προκειµένου να µπορέσουν να γίνουν οι αυτονόητες
ενέργειες και από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και από
την πλευρά της δικαιοσύνης;
Κύριε Υπουργέ, είναι πλέον ιστορία, είναι πλέον γεγονός. Οι
δαπάνες στη χώρα µας για την υγεία την περίοδο 2004-2009 –
σας είπα ότι αυτή η υπόθεση ανάγεται στο 2008- εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης δράσης συγκεκριµένων προσώπων, ορισµένων
επίορκων γιατρών, εκτοξεύθηκαν.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αυτό επιβάρυνε και τη συµµετοχή
των ίδιων των ασφαλισµένων αλλά βεβαίως και την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και τα µέσα της υγείας, που είναι τα
φάρµακα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολύ σηµαντικό µερίδιο στον εκτροχιασµό και του ελλείµµατος και του χρέους φέρουν αυτές οι δαπάνες της υγείας οι οποίες έχουν εκτροχιαστεί.
Κύριε Υπουργέ, διορθώστε µε αν κάνω λάθος ότι είµαστε η
πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη φαρµακευτική δαπάνη.
Κάνω λάθος ότι είµαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που οι φαρµακευτικές εταιρείες γράφουν ζηµίες αντί για κέρδη
και ότι έχουµε υπερκοστολογήσεις, ενώ έχουµε και τα ανορθολογικά φαινόµενα, όπως δέκα µπαλονάκια στον ίδιο ασθενή την
ίδια µέρα και αντίστοιχα περιστατικά, κύριε Υπουργέ, τα οποία
κατά κόρον έχουν έρθει στο φως της δηµοσιότητας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μια τέτοια απίθανη περίπτωση είναι και αυτή που συζητάµε
τώρα. Αυτή η υπόθεση, κύριε Υπουργέ, τα έχει όλα. Έχει πόρισµα, έχει εισαγγελέα, έχει παρέµβαση Υπουργού, έχει δηµόσιες
δηλώσεις των αρµοδίων περί διαφθοράς και βεβαίως, έχει και
συγκάλυψη. Και βεβαίως, θα πρέπει να δούµε τώρα να έρχονται
στη δικαιοσύνη και να τιµωρούνται οι ελεγκτές και οι κατήγοροι,
για να γίνουµε πλήρως σκάνδαλο αφρικανικής χώρας.
Κύριε Υπουργέ, εγώ µε την ερώτηση που σας επέβαλα, σας
ρωτώ συγκεκριµένα πράγµατα. Πρώτον, σας ρωτώ ποια είναι η
τύχη του πορίσµατος που συνέταξε το ΣΕΥΥΠ τον Ιούνιο του
2011. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το πόρισµα; Γιατί καθυστερεί;
Γιατί καθυστερεί η δικαιοσύνη να επιληφθεί της συγκεκριµένης
υπόθεσης;
Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, είναι
αν αληθεύει ότι ανατέθηκε η διεξαγωγή νέου ελέγχου και η εγγραφή καινούργιου πορίσµατος και για ποιο λόγο έγινε αυτό.
Και, βεβαίως, θέλω να µε ενηµερώσετε, µε ποιο σκεπτικό οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ του πρώτου πορίσµατος, παραπέµπονται για πα-
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ράβαση καθήκοντος, ενώ η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας τούς είχε επιβραβεύσει µέσα στην Ολοµέλεια
που βρισκόµαστε σήµερα για το ότι έκαναν καλά τη δουλειά
τους.
Και βεβαίως, µέσα από όλες τις ερωτήσεις που σας έθεσα,
θέλω να δω και τις δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση,
βεβαίως, της παραδειγµατικής τιµωρίας αυτών που έκλεψαν το
δηµόσιο χρήµα αλλά και αυτών που βοήθησαν στη συγκάλυψή
του. Πρόκειται για υπόθεση που σέρνεται από το 2008.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ, κυρία
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, µε ενδιαφέρει οπωσδήποτε το µέλλον, µε
ενδιαφέρει η διαχείριση η οποία γίνεται σήµερα κατά τη διάρκεια
της δικής µου θητείας ως Υπουργού Υγείας για όσο καιρό θα
έχω την τιµή και τη µεγάλη ευθύνη να βρίσκοµαι στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου. Με ενδιαφέρει, λοιπόν, το παρόν και το
µέλλον να µη συνοδεύονται από σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος και από συγκάλυψη της οποιαδήποτε υπόθεσης.
Και µε αυτήν τη δήλωση την οποία κάνω, κυρία συνάδελφε, µε
αφορµή την ερώτησή σας, σηµαίνει ότι δεν έχω διάθεση να συγκαλυφθεί η οποιαδήποτε υπόθεση, έστω και αν έρχεται από το
παρελθόν αλλά εξελίσσεται και στο παρόν. Και αυτό, διότι σας
δηλώνω ότι δεν είναι στις προθέσεις µου να ανεχθώ αυτές τις
πρακτικές στις οποίες αναφερθήκατε. Και ο προηγούµενος
Υπουργός και ο αρµόδιος εισαγγελέας και το αρµόδιο όργανο,
το ΣΕΥΥΠ, του Υπουργείου Υγείας, ασχολούνται µε αυτήν την
υπόθεση.
Προ ηµερών, κάλεσα στο γραφείο µου το γενικό επιθεωρητή
και του ζήτησα να µου δώσει εξηγήσεις, όσον αφορά το γιατί δεν
παρέλαβε το πόρισµα. Αρνήθηκε ότι του παραδόθηκε το πόρισµα από τους δύο επιθεωρητές και αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο υποχρεώθηκε να διατάξει εκ νέου έλεγχο µε νέους επιθεωρητές, αφού έληξε η θητεία των προηγούµενων. Και εγώ θέλω
να δω όλες αυτές τις πτυχές που έγκειται στο γιατί δεν παρέδωσαν το πόρισµα, γιατί ορίστηκαν καινούργιοι και, όπως µε ρωτήσατε, ποια είναι τα σηµερινά αποτελέσµατα.
Συµπερασµατικά, όλα τα πορίσµατα για εµένα έχουν την ίδια
αξία. Και το δεύτερο πόρισµα, δεν πρόκειται να ακυρώσει το
πρώτο. Και οι ευθύνες που εντοπίστηκαν από τους πρώτους επιθεωρητές έχουν την ίδια αξία µε αυτές που εντοπίζονται από
τους δεύτερους.
Συνεπώς, η υπόθεση όπως εξελίσσεται στο πλαίσιο των ερευνών της δικαιοσύνης έχει τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου, ώστε σε αυτούς που έπραξαν το καθήκον τους να
αναγνωριστεί η δουλειά τους και µε βάση τη δουλειά την οποία
καταθέτουν να καταλογιστούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της σπατάλης του δηµοσίου χρήµατος στα οποία αναφερθήκατε, µην το προσδιορίζετε στην α ή β
χρονική περίοδο, όχι γιατί επιθυµώ να ανοίξω διάλογο για το τι
έγινε, πότε και µε ποιον –είπα µε ενδιαφέρει το µέλλον- αλλά
διότι είναι µια καθηµερινή µάχη, την οποία και σήµερα δίνουµε
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες, δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, µε ένα στόχο, όχι να στερήσουµε το φάρµακο, όχι να αποστερήσουµε τα νοσοκοµειακά υλικά αλλά να πατάξουµε τη
σπατάλη, όπου αυτή εντοπίζεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε, έχετε το δικαίωµα να δευτερολογήσετε, για τρία
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που βρήκα ευήκοα ώτα σε εσάς σήµερα. Και πραγµατικά µε ικανοποιεί η δήλωσή σας που κάνατε
τώρα, ότι δεν θα επιτρέψετε να συγκαλυφθεί η συγκεκριµένη
υπόθεση. Πραγµατικά, θέλω να το δω.
Να σας πω κατ’αρχάς ότι δεν µε εκπλήσσετε µε τη συγκεκριµένη σας στάση, ήταν αναµενόµενο αυτό για εσάς -σας γνωρίζω
πολύ καλά και µε γνωρίζετε- θέλω όµως, να σας επισηµάνω ότι
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η υπόθεση αυτή σέρνεται από το 2008. Εκτιµώ εποµένως, ότι δεν
είναι µόνο πλέον θέµα δικαιοσύνης αλλά είναι και θέµα κοινής
λογικής, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στη
συγκεκριµένη υπόθεση και εφόσον υπάρχουν λαθροχειρίες να
αποκαλυφθούν και να τιµωρηθούν και οι ένοχοι. Νοµίζω ότι αυτό
θέλει και το σύνολο και της τοπικής κοινωνίας, λοιπόν, και των
εµπλεκοµένων. Και νοµίζω ότι είναι και θέµα της αντίληψής µας
για το πώς αντιλαµβανόµαστε το δίκαιο, κυρία Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να αναφέρω, βεβαίως, την πραγµατική κατάσταση και σε ποιο σηµείο βρίσκεται σήµερα η χώρα µας, εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης δράσης συγκεκριµένων προσώπων, εν πάση
περιπτώσει, λίγων επίορκων ιατρών, οι οποίοι αντιλαµβάνονται
κάπως διαφορετικά την υπηρεσία τους.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι ακόµα και αν ήταν καλύτερα τα πράγµατα,
κύριε Υπουργέ, ακόµα και αν ήταν ρόδινη σήµερα η οικονοµική
κατάσταση της χώρας µας εµείς οφείλουµε να δώσουµε ένα
τέλος σε αυτά τα φαινόµενα, πρώτον, γιατί δεν τιµούν τους ίδιους τους θεσµούς και δεύτερον, γιατί νοµίζω ότι δεν έχουν κάποιο κοινωνικό νόηµα για τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µας,
οι οποίοι προσπαθούν, δίνουν αγώνα, θα έλεγα, για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Εµείς, το
λιγότερο που οφείλουµε να κάνουµε απέναντί τους, είναι να µη
δαπανούµε τα χρήµατά τους µε αυτούς τους τρόπους.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που είπατε ότι το δεύτερο πόρισµα
σε καµµία των περιπτώσεων δεν θα υφίσταται του πρώτου. Οι
δικές µου πληροφορίες λένε ότι το δεύτερο πόρισµα -γιατί το
πρώτο καταλόγιζε την περίπτωση της παράνοµης προµήθειας
των υλικών στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου της
Έδεσσας, ζηµίας 1,8 εκατοµµυρίων ευρώ- µιλάει για µια ζηµία
20.000 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση
µεταξύ των δύο πορισµάτων.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω, ότι θα παρακολουθώ
από κοντά την υπόθεση αυτή. Μένω, βεβαίως, στη δέσµευσή σας
ότι και εσείς θα την παρακολουθείτε και δεν θα αφίσταται το
πρώτο πόρισµα από το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση νοµίζω ότι
µπορεί να διευθετηθεί και διοικητικά, η διοίκηση έχει συνέχεια.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αποδεκτό το πόρισµα των πρώτων επιθεωρητών σε κάθε περίπτωση ή γιατί δεν ανανεώθηκε η
θητεία τους, εάν συµβαίνει αυτό, όµως, εκτιµώ ότι δεν ήταν αναγκαία η διερεύνηση τους από δεύτερο κλιµάκιο.
Δεν µου απαντήσατε, όµως, αν διώκονται πειθαρχικά και εν
πάση περιπτώσει αν παραπέµπονται για παράβαση καθήκοντος
οι ελεγκτές του πρώτου ελέγχου, σε κάθε περίπτωση, γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταγγελίες. Θέλω, δηλαδή, να σας ακούσω να
τοποθετήστε και επ’ αυτού. Γιατί σας είπα, ότι θα ήταν τραγικό
και θα αποτελούσε σκάνδαλο, αν οι άνθρωποι οι οποίοι έλεγξαν
κατόπιν συγκεκριµένων στοιχείων και οδηγήθηκαν σε ένα συγκεκριµένο πόρισµα, αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τη δικαιοσύνη επειδή ακριβώς, τόλµησαν να βάλουν τα µαχαίρι στο
κόκαλο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, δεν έχω υπ’ όψιν µου ότι διώκονται οι δύο προηγούµενοι
επιθεωρητές. Το εάν καλούνται από τη δικαιοσύνη να καταθέσουν για το πόρισµα το οποίο συνέταξαν, αυτό είναι άλλο θέµα.
Και ορθώς πράττει ο εισαγγελέας, όταν καλεί όλους όσους εµπλέκονται στην υπόθεση αυτή, να κάνουν τις δηλώσεις τους και
να καταθέσουν τις θέσεις τους για το πώς αντιµετώπισαν τα
πράγµατα.
Όπως βλέπετε και υποθέσεις που έρχονται από καιρού, αντιµετωπίζονται. Και δεν θέλω να αναφερθώ στη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία απασχόλησε τις τελευταίες µέρες τον Τύπο.
Καταλογίζονται οι ευθύνες. Μπορεί να περνάει καιρός, να υπάρχει χρόνος αλλά όπου εντοπίζονται, καταλογίζονται. Και ευτυχώς. Και γι’ αυτό όλοι έχουµε εµπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η βραδύτητα χαρακτηρίζει πολλές πλευρές της λειτουργίας του δηµόσιου βίου της χώρας αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
παραγράφονται οι ευθύνες, εκεί όπου υπάρχουν και όπως τις
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προσδιορίζει η ελληνική νοµοθεσία.
Εγώ αυτό για το οποίο δεσµεύοµαι, είναι ότι η υπόθεση αυτή
δεν διαφεύγει της προσοχής µου, ότι δεν θα επιτρέψω να νοµιµοποιηθούν οι όποιες µεθοδεύσεις προηγήθηκαν, οι όποιες σκοπιµότητες εξυπηρετήθηκαν και κυρίως, δεν µπορώ να δεχθώ µε
τίποτα ότι στο ένα πόρισµα που καταλογίζει σπατάλη δηµοσίου
χρήµατος στο επίπεδο στο οποίο αναφερθήκατε, να έρχεται ένα
δεύτερο πόρισµα και να διαπιστώνει τα ακριβώς αντίθετα. Δεν
προξενεί µόνο εντυπώσεις αλλά δηµιουργεί υπόνοιες, δηµιουργεί υποψίες, ενώπιον των οποίων δεν µπορούµε να παραµείνουµε
αδιάφοροι. Αυτή είναι η θέση η δική µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Σας είπα ότι κάλεσα το γενικό επιθεωρητή, του ζήτησα εξηγήσεις, ανέλαβε την ευθύνη να διαλευκάνει και αυτός από την
πλευρά του Σώµατος Επιθεωρητών την υπόθεση και θα εξακολουθήσουµε να την παρακολουθούµε µέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, εµείς από το Υπουργείο και η ελληνική δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος µας, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η πρώτη µε αριθµό 983/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νταβλούρου προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε
τα δηµοσιεύµατα περί τηλεπικοινωνιακής απάτης σε βάρος του
ΟΤΕ δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 987/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαΐδας δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 990/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά δηµοσίων υπηρεσιών από µισθωµένα κτήρια σε κτήρια
που ανήκουν στο δηµόσιο ή σε δηµόσιους οργανισµούς δεν θα
συζητηθεί και αυτή λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 984/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Απόστολου Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού στους Δήµους Δραπετσώνας και Κερατσινίου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 980/11-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Έβρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ντόλιου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι η τρίτη ερώτηση την οποία καταθέτω,
αυτήν τη φορά ως επίκαιρη. Το θέµα στο οποίο αναφέροµαι, έχει
ιστορία και πάει πολύ πίσω, στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Καραµανλή, από τότε ξεκινάει, στην κυβέρνηση
του κ. Παπανδρέου, στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου και τώρα
το επαναφέρουµε στην Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά.
Η ιστορία αυτή, εξελίσσεται στην κρατική περιφέρεια και έχει
σχέση µε τρία πρόσωπα. Ο σηµερινός Υπουργός Επικρατείας, ο
κ. Σταµάτης, ήταν Περιφερειάρχης της τότε κρατικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν προχώρησε στην
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απευθείας µίσθωση για λόγους –προσέξτε το- ιεραρχικής υπακοής. Η ηγεσία του Υπουργείου στο οποίο βρίσκεται σήµερα, του
έδωσε εντολή να µην προχωρήσει στην απευθείας µίσθωση, γιατί
το Υπουργείο θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει. Ο ίδιος
είχε άλλη γνώµη, είναι σαφές από υπαρκτό έγγραφο, το οποίο
µπορείτε να το βρείτε και µπορώ να σας το διαθέσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο επόµενος Περιφερειάρχης, ο κ. Σώκος, νοµίµως ποιών προχώρησε στην απευθείας µίσθωση µιας συγκεκριµένης έκτασης
σε µια εταιρεία, η οποία απέδειξε ότι έκανε νόµιµη έρευνα και
απέδειξε την εκµεταλλευσιµότητα του κοιτάσµατος.
Η απευθείας αυτή µίσθωση δεν εγκρίθηκε ποτέ ή δεν δόθηκε
ποτέ άδεια από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου στο
οποίο προΐστασθε. Έχει µάλιστα και επεισόδια η ιστορία, υπήρξε
και ένα επεισόδιο µεταξύ εµού και του προκατόχου σας, του κ.
Μανιάτη και φίλου µου, ο οποίος θεώρησε ότι προσεβλήθη από
το ύφος µε το οποίο είχα υποβάλει τότε την ερώτησή µας.
Σήµερα επανερχόµαστε. Η κοινωνία καγχάζει -επιτρέψτε µου
το ρήµα, γιατί περί αυτού πρόκειται- για οκτώ χρόνια τόσες κυβερνήσεις, να µην µπορούν να αξιοποιήσουν τον ζεόλιθο στο Τρίγωνο του Έβρου, όταν η χώρα εισάγει ζεόλιθο από τη Βουλγαρία
και από την Τουρκία αλλά κυρίως από την Βουλγαρία. Μάλιστα,
την εισαγωγή την κάνει µία συγκεκριµένη εταιρεία µε ονοµατεπώνυµο, η οποία έχει µισθώσει παρακείµενη από την εν λόγω
έκταση πάλι στο Τρίγωνο του Έβρου, στον Πεντάλοφο, την
οποία δεν αξιοποιεί, γιατί δεν υπάρχουν ανάγκες στην αγορά.
Αυτή είναι η επίσηµη δικαιολογία. Η ίδια εταιρεία είναι αυτή που
εισάγει ζεόλιθο.
Πείτε µου τώρα, σας παρακαλώ -µε ακούνε και οι κύριοι συνάδελφοι- εάν αυτό δεν δηµιουργεί υπόνοιες. Δεν θέλω να παραµείνω στο θέµα των υπονοιών κ.λπ., θέλω µόνο να θέσω το εξής
ζήτηµα. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν µπορούµε να
προχωρήσουµε στην απ’ ευθείας µίσθωση. Δεν έδωσε άδεια εκµετάλλευσης, γιατί κατά το ΙΓΜΕ υπάρχει χώρος ο οποίος είναι
δηµόσιο λατοµείο και πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισµός.
Κύριε Υπουργέ, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει και πρέπει να
γίνει τώρα, αύριο! Δεν µπορούµε να πάρουµε άλλη αναβολή.
Πρέπει να γίνει ο διεθνής διαγωνισµός –εµείς δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση, η αποκεντρωµένη διοίκηση και οι υπηρεσίες της
έχουν και θεωρούµε ότι έχουν δίκιο- ή εάν δεν µπορεί να γίνει
διεθνής διαγωνισµός γιατί δεν υπάρχει δηµόσιο λατοµείο, τότε
η απ’ ευθείας µίσθωση, είναι απολύτως νόµιµη και πρέπει να
ενεργοποιηθεί. Γιατί εάν ο ιδιώτης προσφύγει και στα δικαστήρια, τότε το κόστος για το ελληνικό δηµόσιο θα είναι πολύ µεγάλο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Ντόλιο.
Στην επίκαιρη ερώτηση σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης
Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς θα ήθελα να πω το εξής. Σ’ αυτήν την χρονική συγκυρία και την οικονοµική δυσκολία την οποία διέρχεται η χώρα,
η εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών, αν θέλετε, πηγών στη
χώρα µας και ειδικά του ορυκτού πλούτου είναι επιτακτική όσο
καµµία άλλη φορά. Είναι δεδοµένο δε ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, αποτελεί στρατηγική επιλογή τεράστιας σηµασίας
και αυτό θα γίνει -και το ξέρετε ότι ήδη προχωρούµε- µε απόλυτη, όµως, νοµιµότητα και διαφάνεια.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εξετάζαµε και την περίπτωση του
ζεόλιθου στην περιοχή Πετρωτών στον Έβρο. Στη συγκεκριµένη
τοποθεσία, που αφορά µία έκταση εκατόν εξήντα ένα περίπου
στρέµµατα, όπως είπατε από το 2004 εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον
απόκτησης άδειας από συγκεκριµένη εταιρεία.
Θα κάνω µία µικρή ιστορική αναδροµή -µια κι εσείς αναφέρατε
παρόµοια- στην υπόθεση. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων,
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εάν µπορεί να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση ή όχι για την εκµίσθωση
του συγκεκριµένου δηµοσίου χώρου –γιατί όλοι αυτοί είναι δηµόσιοι χώροι- σε ένα χώρο που το ΙΓΜΕ είχε διενεργήσει έρευνα
από το 2003 στην ευρύτερη περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών των εκατόν εξήντα ενός στρεµµάτων, δηλαδή σε χίλια
επτακόσια περίπου στρέµµατα -µάλιστα αυτές οι ενέργειες του
ΙΓΜΕ είχαν ενταχθεί και στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και ειδικά µε την πράξη «Βιοµηχανικά Ορυκτά, Καινοτόµες Τεχνολογίες και Νέα Προϊόντα» µε τελικό δικαιούχο το
ΙΓΜΕ- βάσει, λοιπόν, των διατάξεων αυτών του ΙΓΜΕ και βάσει
των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 285/79 πρέπει να εκµισθωθεί µε πλειοδοτική διαδικασία για λόγους τήρησης της νοµιµότητας και πρέπει να διεκπεραιωθεί από την αποκεντρωµένη
διοίκηση. Από το 2006, το ΥΠΕΚΑ έχει εκφράσει σαφέστατα και
µε συνέπεια αυτήν την άποψη, δηλαδή ότι πρέπει να προχωρήσει
όλη η διαδικασία από την αποκεντρωµένη διοίκηση.
Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ταυτόχρονα υπάρχει και γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αριθµό 285/2011, η
οποία λέγει ότι η εκµίσθωση του επίµαχου λατοµικού χώρου
µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν δηµοπρασίας. Στην ίδια δε γνωµοδότηση αναφέρεται, ότι ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναρµοδίως επιλήφθηκε της ασκηθείσας τον Ιανουάριο του 2011 αίτησης θεραπείας της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Το δε Δεκέµβριο του 2011,
έγγραφο του τότε Υφυπουργού Περιβάλλοντος προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και τον αρµόδιο εισαγγελέα επισηµαίνει
τις καθυστερήσεις της αρµόδιας αποκεντρωµένης διοίκησης.
Αυτό που ουσιαστικά θα ήθελα να πω στην πρωτολογία µου
και να καταλήξω, κύριε Βουλευτά, είναι ότι στόχος του ΥΠΕΚΑ,
είναι ξεκάθαρα να υπάρξει άµεση έναρξη των διαδικασιών του
πλειοδοτικού διαγωνισµού αλλά αυτό είναι καθαρά αρµοδιότητα
του γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης. Βεβαίως, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν δικαστικές εκκρεµότητες που έχουν προβληθεί µέχρι στιγµής αλλά είναι αρµοδιότητα της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα χρησιµοποιήσω κάποιες εκφράσεις οι οποίες δεν απευθύνονται σε σας. Γελοιοποιούµαστε κυριολεκτικά ως πολιτεία, ως κράτος. Δυο κρατικές
υπηρεσίες, Υπουργείο και Αποκεντρωµένη Διοίκηση έχουν µία
διαφωνία και κάθεται ο πλούτος ανεκµετάλλευτος. Πού; Στο Τρίγωνο του Έβρου. Αύριο πρέπει να τον αξιοποιήσουµε. Να κάνετε
µία σύσκεψη αύριο, να είµαστε παρόντες. Οι υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης λένε. «Δεν υπάρχουν συντεταγµένες. Σε
ποιο πεδίο να κάνω διεθνή διαγωνισµό;». Υπάρχουν ιδιοκτησιακά
προβλήµατα µέσα σ’ αυτήν την έκθεση. Δεν έχει αποδειχθεί η εκµεταλλευσιµότητα του κοιτάσµατος. Μιλούν για περιεκτικότητα
σε ζεόλιθο 48% εκ των οποίων το 5-6% έχει κάποιο πρόβληµα.
Επίσης, λέγεται –εσείς θα το δείτε και µπορούµε να το δούµε
σε µία σύσκεψη, να είναι τετ α τετ οι υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες είναι, υπάλληλοι- ότι δεν έχει γίνει απόλυτα νόµιµη
έρευνα, δεν έχουν γίνει γεωτρήσεις, έχουν γίνει απολήψεις επιφανειακών υλικών κ.λπ.. Δεν µπορώ να τα ξέρω. Εγώ δεν ασκώ
διοίκηση. Εσείς, όµως, µπορείτε να το βρείτε αύριο. Κρατικοί
υπάλληλοι είναι, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ιστορία.
Να γίνει ή διεθνής διαγωνισµός ή άδεια εκµετάλλευσης στη συγκεκριµένη εταιρεία. Ένα από τα δυο.
Εµείς δεν υποστηρίζουµε καµµία εταιρεία, εκείνο όµως που
λέµε και οφείλουµε να το κάνουµε κι εµείς κι εσείς –τον πρώτο
πληθυντικό πρόσωπο χρησιµοποιώ- είναι να αξιοποιήσουµε το
ζεόλιθο αύριο. Δεν µπορεί να τον εισάγουµε από τη Βουλγαρία.
Επίσης, δεν µπορεί να ξέρουµε και να µας περνά απαρατήρητο, κύριε Υπουργέ, ότι η εταιρεία που τον εισάγει από τη Βουλγαρία έχει µισθώσει παρακείµενη από τα Πετρωτά έκταση στον
Πεντάλοφο, την οποία δεν την αξιοποιεί γιατί δεν υπάρχουν
ανάγκες στην αγορά, την ίδια ώρα που εισάγει. Τι θα πούµε στον
κόσµο; Ο κόσµος τα βάζει µε όλους µας, ακόµη και µε όσους
από εµάς έχουµε κάνει τα αδύνατα δυνατά να προχωρήσουµε
στην αξιοποίηση του ζεόλιθου.
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Λέτε για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Εάν στο Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους -πήγαν και τα χαρτιά από το ΙΓΜΕ- στο
ερώτηµα ότι υπάρχουν συντεταγµένες και εάν το ιδιοκτησιακό
καθεστώς έχει λυθεί –που δεν έχει λυθεί- εάν λέγεται ότι έχει
γίνει νόµιµη έρευνα –που δεν έχει γίνει- εάν λέγεται ότι έχει αποδειχθεί η εκµεταλλευσιµότητα του κοιτάσµατος –που δεν έχει
αποδειχθεί- τότε είναι σαφές ότι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους θα κάνει τη γνωµοδότηση την οποία έκανε. Εξαρτάται το τι
ρωτάει, το τι το ρωτάµε και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία του
δίνουν οι υπηρεσίες.
Εγώ, λοιπόν, αµφισβητώ τη στάση των κεντρικών υπηρεσιών.
Εύχοµαι να κάνω λάθος, µπορεί να κάνω λάθος, αλλά σας προτείνω αύριο µία συνάντηση των υπηρεσιών να παρευρεθούµε κι
εµείς για να δούµε τι γίνεται σ’ αυτήν την ιστορία. Πάντως, δεν
µπορεί να περιµένουµε ακόµη.
Να σηµειώσω ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και δάνειο από
γερµανική τράπεζα, έχουν δείξει ενδιαφέρον οι προξενικές
αρχές, µας εκθέτει αυτή η ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν
ως χώρα έχουµε αυτά τα προβλήµατα και όταν στο επενδυτικό
κλίµα υπάρχει πλήρης «άπνοια» κι εµείς καθόµαστε κι ακούµε τον
έναν και τον άλλο διευθυντή να τσακώνονται και να µην µπορούν
να δώσουν λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και µετά,
φταίνε οι Βουλευτές, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Υφυπουργός.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται να γίνει τις επόµενες
ηµέρες συνάντηση µε τον Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τον οποίο έχω καλέσει να συζητήσουµε και για να δούµε
την υπόθεση λεπτοµερέστερα, για να δούµε πώς µπορεί τέλος
πάντων να προχωρήσει.
Πάντως, από πλευράς Υπουργείου -πάω να κάνω κάτι ξεκάθαρο- ελέγχοντας την υπόθεση διαπιστώθηκε ότι ο χάρτης και
οι γεωγραφικές συντεταγµένες του συγκεκριµένου χώρου των
ερευνών κ.λπ. έχουν κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση
από το 2010.
Επίσης, το ΙΓΜΕ, στην περιοχή την οποία έκανε την έρευνα,
διαπίστωσε ότι δεν απαιτείται να δηµοπρατηθεί στο σύνολό της,
αλλά µπορεί να γίνει, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο και βάσει των
στοιχείων της έρευνας και σε µικρότερα τµήµατα.
Όσον αφορά τις υπόνοιες για την Κεντρική Υπηρεσία κ.λπ., θα
ήθελα να πω ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη να τηρεί το νόµο
µε διαφάνεια και ευθύνη. Να δεχθώ κι αυτό που είπατε, πώς τέθηκε στο παρελθόν η ερώτηση. Τέθηκε µε τα στοιχεία που υπήρχαν τότε και απεφάνθη το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Η
ουσία είναι ότι υπήρξε κάποιο αποτέλεσµα, υπήρξε κάποια απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
Παρ’ όλα αυτά, όπως είπατε- και συµφωνώ απόλυτα- δεν προχώρησαν οι ενέργειες.
Ακούγονται διάφορα και καλό θα είναι να µην τα υιοθετούµε,
ειδικά για την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και για το ΙΓΜΕ. Είναι δηµόσιοι φορείς που έχουν τεράστια προσφορά έργου στη χώρα
µας.
Σαφώς µας ενδιαφέρει -και το ξέρετε- το θέµα του ζεόλιθου
µέσα σ’ αυτό το επτάµηνο και σχεδόν από τον πρώτο µήνα. Προσπαθούµε να βρούµε λύση. Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση. Συµφωνώ απολύτως. Είναι όµως αρµοδιότητα –να το τονίσω για
άλλη µια φορά- της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά,
όπως είπα και στην αρχή, έχω καλέσει τον γραµµατέα να έρθει
στην Αθήνα να συζητήσουµε το πώς θα προχωρήσει ή πώς µπορούµε να τον βοηθήσουµε να προχωρήσει προς τη διαδικασία
που έχει εγκριθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το Γενικό Λύκειο «Νέα Γενιά
Ζηρίδη».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα µου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω για την τιµή να είστε
τόσο καλοντυµένοι.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 989/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια περίοδο αλλαγών που αφορούν, τόσο το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας µε ένα σχέδιο νόµου που έχει ήδη παρουσιάσει ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, όσο και το Υπουργείο
Παιδείας µε την αναδιάρθρωση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων έτσι όπως έχουν εκφραστεί από την πρόταση του
Υπουργού Παιδείας µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει εκφράσει σοβαρές ενστάσεις
και αντιρρήσεις σε ότι αφορά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», αλλά δεν είναι
της παρούσης.
Θέλω να υπογραµµίσω ότι παρ’ όλο που έχουµε δύο σηµαντικές προτάσεις σχέδια νόµου που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, απουσιάζει οποιαδήποτε µνεία για τη ναυτική εκπαίδευση. Δεν θέλω να πω εδώ –θα συµφωνήσουµε όλοι και όλες
πιστεύω- ότι η ναυτιλία είναι ένας πολύ δυναµικός κλάδος της
οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο και θα έπρεπε αυτό να αντικατοπτρίζεται στη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.
Αντί γι’ αυτό έχουµε δέκα ακαδηµίες εµπορικού ναυτικού διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, στις οποίες φοιτούν τέσσερις χιλιάδες
διακόσιοι ογδόντα οκτώ σπουδαστές. Συγκεκριµένα, έχουµε ακαδηµίες στον Ασπρόπυργο, στη Νέα Μηχανιώνα, στην Πρέβεζα,
στην Κύµη, στο Αργοστόλι, στη Χίο, στην Ύδρα, στις Οινούσσες,
στη Σύρο και στα Χανιά.
Το πρώτο ερώτηµα που θέτουµε, κύριε Υπουργέ, είναι αν όλος
αυτός ο αριθµός των ακαδηµιών σας βρίσκει σύµφωνο -αν δηλαδή ο αριθµός αυτός είναι απαραίτητος για την εκπαίδευση των
σπουδαστών µας- και αν το κράτος είναι σε θέση να συντηρήσει,
να εκσυγχρονίσει και να κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο όλες
αυτές τις σχολές.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες που αντιµετωπίζει η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
στον Ασπρόπυργο, που είναι και η µεγαλύτερη της χώρας, την
οποία επισκέφθηκα πριν από λίγες µέρες. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται επαρκώς, µε αποτέλεσµα πολλές αίθουσες να παρουσιάζουν σοβαρά ζητήµατα στεγανότητας και
µόνωσης, ενώ ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στους χώρους υγιεινής. Ο απαραίτητος εξοπλισµός για την πραγµατοποίηση εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης απουσιάζει παντελώς.
Δεν υπάρχουν επίσης σύγχρονα όργανα πλοήγησης. Το σκηνικό
αυτό συµπληρώνει η καθυστέρηση της προκήρυξης των θέσεων
των ωροµίσθιων καθηγητών που οδήγησε σε σοβαρά διδακτικά
κενά, ακόµα και µέχρι το Νοέµβρη.
Το πρώτο ερώτηµα που σας θέτουµε –και θα επανέλθω στη
δευτερολογία- είναι αν χρειαζόµαστε, αν µπορούµε να συντηρήσουµε, να εκσυγχρονίσουµε και να κρατήσουµε σε ένα πολύ
καλό επίπεδο όλες αυτές τις σχολές.
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά την αντιστοίχηση των πτυχίων
των σχολών αυτών µε τα πτυχία των ανώτατων τεχνολογικών
ιδρυµάτων. Με δεδοµένο ότι κι αυτές είναι τετραετείς σχολές όπως αντίστοιχα και οι σχολές πανεπιστηµιακού επιπέδου- δεν
θα έπρεπε να υπάρχει µία αντιστοίχηση στα πτυχία των σπουδαστών, έτσι ώστε να µπορούν µετά το πτυχίο τους να ακολουθήσουν πιθανότητα σπουδές και σε µεταπτυχικό επίπεδο;
Αν προχωρήσουµε σε µία αντιστοίχιση, τότε πιθανότατα να ξαναδούµε και τη διάρθρωση των σχολών αυτών και τα προσόντα
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που χρειάζεται το διδακτικό προσωπικό, έτσι ώστε, πραγµατικά,
να έχουµε µία ουσιαστική αναβάθµιση.
Κύριε Υπουργέ, τα ερωτήµατά µας σχετίζονται µε αυτό. Θα
θέλαµε, λοιπόν, τη γνώµη σας και στο πρώτο και στο δεύτερο
και τι προτίθεστε να κάνετε για την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως θα ξέρετε, η ναυτιλιακή πολιτική αρθρώνεται γύρω από το πλοίο, την επιχειρηµατικότητα και το ναυτικό. Η πολιτική για το ναυτικό εξειδικεύεται στην υγεία-πρόνοια,
στη ναυτική εργασία και τη ναυτική εκπαίδευση.
Το θέµα της ναυτικής εκπαίδευσης, που συζητάµε τώρα, είναι
ένα θέµα πανεθνικό, διαχρονικό µε το οποίο όλες οι κυβερνήσεις
πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις
που έχουν σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είµαστε µια θαλασσινή χώρα
µε ναυτική συνείδηση και µε το µεγαλύτερο εµπορικό στόλο στον
κόσµο. Άρα έχουµε όλα τα δεδοµένα, προκειµένου να απορροφήσουµε µέρος της ανεργίας, που είναι το υπ’ αριθµό ένα κοινωνικό πρόβληµα της χώρας. Και το µόνο µέσο για να γίνει αυτό,
είναι η αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Όταν ανέλαβα τα καθήκοντα µου, παρέλαβα µια έκθεση καταγραφής των προβληµάτων στη ναυτική εκπαίδευση. Και αναφέροµαι σε σηµαντικά και σοβαρά προβλήµατα, γιατί δυόµισι
χρόνια χωρίς Υπουργείο Ναυτιλίας δε θα µπορούσαν ποτέ να
αφήσουν τη ναυτική εκπαίδευση ανεπηρέαστη. Θα σας αναφέρω
επιγραµµατικά: προβλήµατα στη δοµή, στην οργάνωση, στις
υποδοµές και τον εξοπλισµό, στο διδακτικό προσωπικό, στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, στη χρηµατοδότηση -που αναφέρατε και
εσείς- και στο θεσµικό πλαίσιο.
Παρέλαβα επίσης και µια πρόταση αναδιοργάνωσης του συστήµατος ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία προέβλεπε την κατάργηση των εννέα από τις δεκατρείς Ακαδηµίες και τη διατήρηση
µόνο των τεσσάρων µεγαλύτερων: Ασπρόπυργου, Μακεδονίας
και Κρήτης. Για τις καταργούµενες υπήρχαν δύο εναλλακτικές
προτάσεις: Ή να λειτουργήσουν ως σχολές σωστικών, θαλαµηπόλων στο πλαίσιο των κέντρων εκπαίδευσης στελεχών εµπορικού ναυτικού, των γνωστών ΚΕΣΕΝ. Ή να λειτουργήσουν ως
εισαγωγικά τµήµατα ενός ή δύο εξαµήνων όπου θα γίνονταν η
βασική ναυτική εκπαίδευση –δηλαδή θεωρητικά µαθήµατα στην
ουσία- και οι σπουδαστές θα ολοκλήρωναν τις σπουδές τους
στις τέσσερις µεγάλες Ακαδηµίες.
Με επίγνωση των δυσκολιών που σας ανέφερα και της αδυναµίας του Κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και των δηµοσίων πόρων να στηρίξουν τη ναυτική εκπαίδευση, απέρριψα την
πρόταση ασυζητητί. Τί επέλεξα στη θέση αυτή;
Κατ’ αρχήν, να προσδιορίσουµε ποιοί είναι οι κοινοί στόχοι –
µαζί µε τους θεσµικούς εταίρους - της αναδιοργάνωσης.
Επέλεξα µία οµάδα έργου, η οποία προσδιόρισε στόχους άµεσους, βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους. Ήδη υλοποιούµε πολλούς απ’ αυτούς.
Για την καλύτερη διοίκηση του όλου συστήµατος, επέλεξα την
υπαγωγή όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του Υπουργείου
ναυτιλίας υπό ενιαία καθοδήγηση.
Ενεργοποίησα το Συµβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Μάλιστα,
στο νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε προσεχώς στη Βουλή,
έχουµε προβλέψει και την αναβάθµιση του Συµβουλίου αυτού µε
τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρµοδιοτήτων του.
Επίσης, αυξήσαµε τον αριθµό των δοκίµων.
Όσον αφορά στα θέµατα διδακτικού προσωπικού που αναφέρατε και εσείς -και πολύ σωστά- µετά από την έγκριση από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, της πρόσληψης των ωροµίσθιων καθηγητών, ήδη έχουν ολοκληρωθεί εκατόν ενενήντα δύο προσλήψεις διαφορετικών
ειδικοτήτων σε όλες τις ΑΕΝ, εκ των οποίων οι πενήντα τέσσερις
στον Ασπρόπυργο.
Το κόστος –γιατί µιλήσατε και για το κόστος- θα καλυφθεί από
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το επιχειρησιακό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας. Φυσικά,
για τον επόµενο χρόνο θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν µαζί µε το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που ανάβει το πράσινο
φως για τις προσλήψεις, έτσι ώστε να µην έχουµε καθυστερήσεις.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που
έχουν γίνει ήδη για τους συνταξιούχους ναυτικούς αλλά και
αυτές που προετοιµάζουµε, αλλά δεν θέλω να αναλώσω χρόνο.
Αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα εξεύρεσης των πλοίων, το πολύ
σηµαντικό αυτό πρόβληµα για τους σπουδαστές. Η επιδότηση
του πρώτου ταξιδιού θα καλυφθεί επίσης από το πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας. Αναπροσαρµόζουµε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις απαιτήσεις της διεθνούς συµβάσεως STCW και,
βέβαια, προετοιµάζουµε ένα εθνικό σύστηµα αξιολόγησης και πιστοποίησης και της δηµόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Σύντοµα θα δώσουµε σε δηµόσια διαβούλευση τα σχετικά κείµενα.
Σε σχέση µε τα κτήρια, διαµορφώσαµε ένα πολυετές πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των κτηριακών υποδοµών και βέβαια,
του εξοπλισµού. Αυτό το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί κυρίως
από το ΕΣΠΑ και βεβαίως συµπληρωµατικά από κεφάλαια ιδιωτικά, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το κεφάλαιο ναυτικής
εργασίας. Ήδη έχουµε προκηρύξει ένα διαγωνισµό 6,3 εκατοµµύρια ευρώ για την προµήθεια τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισµού σχεδόν σε όλες τις ΑΕΝ, Χίου, Οινουσσών, Σύρου,
Κρήτης, Ιονίου και Ηπείρου.
Σε σχέση µε την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, ήδη ψηφίσαµε µια νοµοθετική ρύθµιση για τη νοµιµοποίηση των κτηρίων
της ΑΕΝ Μακεδονίας. Δεν γινόταν αλλιώς. Θα χάναµε τους χρόνους. Μάλιστα, στο νέο νοµοσχέδιο µετά τα τοπογραφικά σχέδια
που ολοκληρώθηκαν για όλες τις Ακαδηµίες, θα φέρουµε αντίστοιχη ρύθµιση, προκειµένου να προχωρήσουµε στη γρήγορη
απορρόφηση πόρων.
Ειδικά για τον Ασπρόπυργο –και στη δευτερολογία µου θα σας
πω για το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατός σας- από το ΠΕΠ Αττικής έχει εκδοθεί µία πρόσκληση επτά εκατοµµυρίων ευρώ για
την προµήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού των Σχολών. Από αυτήν την πρόσκληση ο Ασπρόπυργος θα απορροφήσει 2,3 εκατοµµύρια ευρώ για την Ακαδηµία, για το ΚΕΣΕΝ και
για τη σχολή σωστικών που λειτουργεί εκεί.
Συντηρήσεις-επισκευές. Όντως είναι δύσκολα τα πράγµατα.
Πήγα κι εγώ στον Ασπρόπυργο όπως κι εσείς. Πραγµατικά θλίβοµαι που η πρώτη ναυτιλιακή δύναµη στον κόσµο έχει τέτοιου
είδους υποδοµές. Όσον αφορά για τις συντηρήσεις-επισκευές
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις περιορισµένες δυνατότητες του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης και µε βάση τις συνολικές ανάγκες των Σχολών εξασφαλίσαµε από το κεφάλαιο αυτό 80.000
ευρώ για τις πιο άµεσες εργασίες συντήρησης.
Θέλω κλείνοντας να σας πω, κυρία συνάδελφε, ότι είναι µονόδροµος να αναβαθµίσουµε τις υποδοµές αυτές. Μιλάµε για δέκα
συγκροτήµατα σε όλη τη χώρα, µέσα από τα οποία µπορούµε
πραγµατικά να κλείσουµε την ψαλίδα στον τοµέα της ανεργίας
και να καταφέρουµε νέα παιδιά να ασχοληθούν µε ένα αξιοπρεπές και προσοδοφόρο επάγγελµα. Το επάγγελµα του ναυτικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Ρεπούση, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Χαίροµαι που η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας έχει συνείδηση των προβληµάτων και ήδη παίρνει κάποια µέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις
κτηριακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, δεν µου
απαντήσατε στο κύριο σκέλος του ερωτήµατός µου που αφορά
την ανωτατοποίηση των σχολών αυτών και την αντιστοίχισή τους
µε τα ΤΕΙ, που είναι σχολές εφαρµοσµένων επιστηµών, όπως αντίστοιχα είναι και οι σχολές του Εµπορικού Ναυτικού.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας και υπ’
όψιν της Αίθουσας µία πάρα πολύ σηµαντική αδικία, που γίνεται
στην εκπαίδευση των σπουδαστών µας στις σχολές αυτές. Όπως
γνωρίζετε, για να προχωρήσουν στο δεύτερο έτος σπουδών,
πρέπει να κάνουν ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης µέσα στα
πλοία. Οι σχολές αυτές πια είναι ανοιχτές και σε αγόρια και σε
κορίτσια. Πλην όµως, τα κορίτσια δεν τα δέχονται οι πλοιοκτήτες,
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παρ’όλο που επιδοτείται η άσκηση αυτή από το Υπουργείο, για
λόγους που σχετίζονται, πιστεύω, µε στερεότυπα γύρω από τις
αντιλήψεις για τα φύλα κ.λπ., µε αποτέλεσµα τα κορίτσια αυτά
να µην µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους έχοντας µπει
σε µια ακαδηµία που δίνει διέξοδο σε ένα επάγγελµα και αυτό
διαιωνίζεται παρ’όλο που λέω ότι έχουν πρόσβαση.
Θα ήθελα, λοιπόν, στην δευτερολογία σας να µου δώσετε και
µια απάντηση σε ό,τι αφορά αυτό, δηλαδή πώς σκέπτεστε να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα που υπάρχει και το καταγράφουµε. Άρα, µήπως θα έπρεπε το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας να σχεδιάσει κάποιες θετικές δράσεις ή να δει εναλλακτικούς τρόπους πρακτικής άσκησης των κοριτσιών αυτών,
ώστε να µην αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε ότι µε βάση το ν.
3450/2006 τα πτυχία πλοιάρχων και µηχανικών πρώτης τάξεως
θεωρούνται ισότιµα µε τα πτυχία των ΤΕΙ.
Εγώ, µε αφορµή την ερώτηση και την τοποθέτησή σας, θα
ήθελα, αν µπορώ να θέσω µε τη σειρά µου τρία ερωτήµατα.
Μήπως, κυρία συνάδελφε, η τυπική αναβάθµιση των Ακαδηµιών,
όπως υπονοείτε και στο κείµενο αλλά και στην παρουσίασή σας,
είναι στην ουσία ένα ψευδοδίλληµα; Μήπως στα προσόντα που
χρειάζεται κάποιος για να καπετανέψει, να κουµαντάρει ένα
πλοίο που µεταφέρει ανθρώπινες ζωές και εµπορεύµατα τεράστιας αξίας, δεν είναι το τυπικό πτυχίο ενός πανεπιστηµίου αλλά
η ναυτική γνώση και τέχνη; Και ένα τρίτο ερώτηµα. Μήπως δεν
χρειαζόµαστε πραγµατικά αµιγώς ακαδηµαϊκούς δασκάλους
αλλά και ναυτοδιδασκάλους που θα µεταβιβάσουν στα παιδιά
µας αυτή τη γνώση και τέχνη; Εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι η
θάλασσα µπορεί να δώσει δουλειά, αρκεί οι υποψήφιοι να είναι
εφοδιασµένοι µε αυτή τη γνώση και τέχνη.
Ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Ναυτιλίας; Να εκπαιδεύουµε σωστά αυτούς τους ανθρώπους, αφοµοιώνοντας και ενσωµατώνοντας τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Αναφέρθηκα
προηγουµένως στην προσαρµογή του συστήµατος ναυτικής εκπαίδευσης, των εγχειριδίων, στις τροποποιήσεις της διεθνούς
συµβάσεως STCW αλλά και άλλα πολλά, όπως να τους εξοπλίζουµε µε όλα εκείνα τα εφόδια, για να µπορέσουν να ασκήσουν,
όπως είπα, ένα επικερδές και αξιοπρεπές επάγγελµα. Δεν είναι
η παραγωγή επιπλέον πτυχιούχων που θα µείνουν άνεργοι και
θα απογοητευθούν. Αυτό για εµάς είναι ο κυρίαρχος στόχος και
εγώ προσωπικά δεσµεύοµαι µε το θεσµικό µου ρόλο ως Υπουργός αλλά και ως Βουλευτής της ναυτοµάνας Χίου να κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν για να τον πετύχουµε αυτό το στόχο.
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, έχετε απόλυτο δίκιο. Για µας είναι
αδιαπραγµάτευτο να συζητάµε την πρόσβαση στην εκπαίδευση
µε βάση το φύλο ή την απορρόφηση από την αγορά εργασίας
µε βάση το φύλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάναµε µια προσπάθεια
πριν από δύο µήνες περίπου να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα
των σπουδαστών των Ακαδηµιών που δεν µπορούσαν, ανεξαρτήτως φύλου, να βρουν εταιρείες για να κάνουν το εκπαιδευτικό
ταξίδι, τα λεγόµενα sandwich courses. Το επιλύσαµε αυτό, πάντα
σε συνεννόηση µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία και την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Είναι ορισµένα πράγµατα που
πρέπει να γίνουν ακόµα, και θα γίνουν.
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν την
καριέρα του ναυτικού, υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές. Όπως ξέρετε, τα ναυτικά επαγγέλµατα δεν αφορούν µόνο
στην ποντοπόρο ναυτιλία, αν µπορώ να βάλω ένα ερωτηµατικό
για την ποντοπόρο ναυτιλία µε την έννοια ότι η αντοχή σε πολύµηνα, οκτάµηνα ταξίδια ενδεχοµένως να είναι ένα ζήτηµα περιοριστικό, όχι από τη νοµοθεσία –σε καµµία περίπτωση-, αλλά από
τις ίδιες τις υποψήφιες. Πιστεύω ότι ούτε αυτό είναι, αλλά αν
είναι, το αναφέρω µόνο µε την έννοια του πολύµηνου ταξιδιού.
Υπάρχουν δραστηριότητες στα ναυτικά επαγγέλµατα που θα
µπορούσαν να απορροφήσουν και τις γυναίκες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι δύο µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία».
Η πέµπτη µε αριθµό 993/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τους Υπουργούς Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών
σχετικά µε τις χορηγίες του ΟΠΑΠ προς διάφορα ΜΜΕ δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 991/11-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους
Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Εσωτερικών, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των
εργαζοµένων, που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι στον
αέρα εξαιτίας της ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής. Τρεισήµισι
χιλιάδες εργαζόµενοι, εκατόν τριάντα χιλιάδες εξυπηρετούµενοι
από το πρόγραµµα, επίσης, τα εξήντα οχτώ κέντρα ηµερήσιας
φροντίδας ηλικιωµένων, που εξυπηρετούν χίλια πεντακόσια είκοσι ένα άτοµα και απασχολούν διακόσιους εβδοµήντα έξι εργαζόµενους, καθώς και σαράντα τρία κέντρα διηµέρευσης και
ηµερήσιας φροντίδας, που εξυπηρετούν χίλια εκατόν εβδοµήντα
έξι άτοµα µε αναπηρίες και απασχολούν τετρακόσιους εξήντα
εργαζόµενους, βρίσκονται όλα «στον αέρα». Όλος αυτός ο κόσµος είναι κυριευµένος από την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα,
το άγχος. Γι’ αυτό άλλωστε βρίσκονται στους δρόµους αγωνιζόµενοι, διεκδικώντας το αυτονόητο.
Το πρώτο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» λήγει τέλος Μαρτίου του 2013 και µέχρι τώρα το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί
να αποσπάσει την συγκατάθεση των εργαζοµένων για ίδρυση
κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Δηλαδή επιδιώκει την
ανοχή τους και τη συµµετοχή τους στην ιδιωτικοποίηση αυτών
των κοινωνικών δοµών. Τα άλλα δύο προγράµµατα έληξαν στις
31-12-2012 και παρά τις δηλώσεις για παράτασή τους µέχρι 3112-2013, η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καµµιά ανανέωση
των συµβάσεων των εργαζοµένων.
Θεωρούµε ότι το σηµαντικό έργο της κοινωνικής πολιτικής
πρέπει να διευρυνθεί µέσα από δηµόσιες και δωρεάν κρατικές
κοινωνικές δοµές µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, χρηµατοδότηση τέτοια που να καλύπτει χωρίς όρους
και προϋποθέσεις όλους τους συνανθρώπους µας, που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να
αφήνεται στα περιστασιακά ευρωπαϊκά προγράµµατα, αλλά ούτε
στα χέρια των λεγόµενων εθελοντών, των ΜΚΟ και διαφόρων
άλλων εµπόρων που καραδοκούν και επεκτείνουν τη δράση τους
στους τοµείς της πρόνοιας.
Ρωτούµε την Κυβέρνηση: Τι µέτρα θα πάρετε για την άµεση
ανανέωση των συµβάσεων όλων των εργαζοµένων, για την
πλήρη και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών τους και δροµολόγηση της µονιµοποίησής τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις; Τι µέτρα θα πάρετε για την ανάπτυξη των κοινωνικών αυτών
δοµών από υπηρεσίες κρατικές, χρηµατοδοτούµενες κατά 100%
από τον κρατικό προϋπολογισµό που να καλύπτουν όλους, δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
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Θα απαντήσει στην ερώτησή σας ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, ξέρουµε όλοι και παραδεχόµαστε όλοι ότι το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» αλλά και τα υπόλοιπα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας είναι κοινωνικά επωφελή και συντρέχει λόγος να συνεχιστούν.
Το ζήτηµα ανακύπτει τη στιγµή κατά την οποία οι δυνατότητες
του ελληνικού κράτους και ιδίως των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δοµές των οποίων υλοποιείται στην καθηµερινότητά του αυτό το πρόγραµµα, το «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι
περιορισµένες και δεν είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσουν από
δικούς τους πόρους ή από τον κρατικό προϋπολογισµό τη συνέχισή του, δηλαδή την πληρωµή των εργαζοµένων. Αυτό είναι ζήτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Χθες είδα το συνδικαλιστικό φορέα των εργαζοµένων στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας -αναφέροµαι στο «Βοήθεια
στο Σπίτι»- και µου διατύπωσαν την αντίθεσή τους στη λύση που
το Υπουργείο Εργασίας σε συνέργεια µε το Υπουργείο Εσωτερικών τους πρότεινε, δηλαδή την ένταξή τους στις δοµές των
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχουν και τις ξέρουµε πώς είναι. Αν συνέτρεχε λόγος να εφεύρουµε καινούργιο
τύπο, δεν θα κάναµε τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
διαµέσου του νόµου για την κοινωνική οικονοµία. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχουν µετοχικό κεφάλαιο, δεν έχουν µερίδια που
αυξοµειώνονται ανάλογα µε το µετοχικό κεφάλαιο. Αν θέλετε, δίνουν λύση στον τοµέα των δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονοµίας, που περισσότερο αναφέρονται στην κοινωνική φροντίδα.
Έτσι προτείναµε αυτή τη λύση και µάλιστα, προτείναµε και τον
τρόπο χρηµατοδότησης, ο οποίος ήδη είναι θεσµοθετηµένος και
έχει αρχίσει να λειτουργεί και στην πράξη µε τη δηµιουργία του
ειδικού ταµείου, του ΑΚΑΓΕ, του ειδικού κεφαλαίου από το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο αυτήν τη στιγµή µαζεύει χρήµατα. Αυτό το απέρριψαν οι εργαζόµενοι, δεν ξέρω γιατί, ίσως
από ελλιπή ενηµέρωση, ίσως από ανασφάλεια. Όλοι οι εργαζόµενοι της χώρας βιώνουν κάποια ανασφάλεια και αισθάνονται
απειλούµενοι αυτή τη στιγµή ως προς το εργασιακό τους µέλλον.
Όµως είναι η µόνη βιώσιµη λύση.
Η άλλη λύση είναι η µονιµοποίηση. Αυτή δεν είναι εφικτή, αλλά
σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι ερώτηµα του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ τους είπα: «Τι θέλετε, κύριοι και κυρίες, να κάνουµε;». Μου είπαν: «Μία νοµοθετική ρύθµιση». Τους ρώτησα:
«Τι νοµοθετική ρύθµιση;» και µου είπαν: «Που να µας εντάσσει
στις δοµές κοινωνικής φροντίδας των δήµων». «Δηλαδή», λέω,
«µονιµοποίηση. Να µην κρυβόµαστε πίσω από τις λέξεις». «Αυτό
το ερώτηµα», τους είπα, «δεν µπορώ να σας το απαντήσω εγώ,
γιατί δεν είµαι το αρµόδιο Υπουργείο. Αποταθείτε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα
απευθυνθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και αυτοί θα σας απαντήσουν στο ερώτηµα αν είναι δυνατόν να µονιµοποιηθείτε ή όχι».
Θα ανατρέξω, όµως, στο κείµενο της απάντησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί κάποτε νοµίζω ότι θα πρέπει να απαιτηθεί και η δική του παρουσία σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών
και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το κλειδί για τη συνέχεια του
«Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και των ΚΗΦΗ.
Είπαν, λοιπόν, στο έγγραφό τους το εξής: «Όσον αφορά το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα
µε το άρθρο τάδε του ν.4087/2012, η διάρκεια του προγράµµατος και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου στο πρόγραµµα αυτό προσωπικού παρατείνονται
ως 31-3-2013 αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση, µετατροπής
των συµβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου».
Όσο δε, αφορά τις δοµές ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ -τις άλλες δοµές
κοινωνικής φροντίδας που αναφέρετε- σας γνωρίζουµε ότι εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ µέσω της πράξης τάδε του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού» του Υπουργείου Εργασίας, η οποία έληξε στις 31-12-2012». Έχουµε ήδη
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ανακοινώσει την παράτασή του για ένα χρόνο µέχρι τις 31-122013. Αυτό θα είναι και έτος αξιολόγησης του θεσµού των ΚΗΦΗ.
Αυτό που όντως καθυστέρησε να συµβεί είναι µία ενέργεια του
Υπουργείου Εσωτερικών να προτείνει µία τροπολογία -αυτές τις
µέρες απ’ ό,τι ξέρω, διεκπεραιώνεται το θέµα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- βάσει της οποίας αυτό το κενό -διότι εύλογα υπάρχει µια ανησυχία για τις αµοιβές των εργαζοµένων
αφού αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα είναι όντως «στον αέρα» και
θα ξεκινήσει νέο πρόγραµµα- θα εξαλειφθεί και θα καλυφθούν
οι δαπάνες αµοιβών των εργαζοµένων από τους ΚΑΠ.
Εποµένως, το Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται και καλύπτει
ενόψει της δέσµευσής µας για συνέχιση αυτού του προγράµµατος τις δαπάνες αµοιβής των εργαζοµένων µέσα από τους
κατ’εξοχήν πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, µέχρι να προκύψει η ένταξη των αναδόχων φορέων των ΟΤΑ και η συµβασιοποίηση του προγράµµατος αυτού µε το δικαιούχο της νέας πράξης.
Είναι, δηλαδή, θέµα χρόνου µέχρι να υπογραφεί µε την ΕΕΤΑΑ η
πράξη συνέχισης του προγράµµατος των ΚΗΦΗ.
Κλείνω µε το εξής, γιατί το θέµα είναι µεγάλο και θα µας απασχολήσει και άλλη φορά. Και µιας και παρακολουθούν αρκετοί
συνάδελφοι, να πω ότι εντός των ηµερών θα επισπεύσουµε µια
συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων γι’ αυτό το ζήτηµα, δεδοµένου ότι είχαµε δεσµευτεί να το κάνουµε.
Σιγά-σιγά θα έλεγα ότι φτάσαµε στο τέλος του εξάµηνου διαστήµατος παράτασης του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ήδη έχει σηκωθεί το νέο διάδοχο πρόγραµµα, το οποίο ονοµάσαµε «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» και θέλουµε να το κάνουµε και «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ανασφαλίστων», ώστε να
διευρυνθούν και τα κριτήρια εισδοχής σε αυτό συνταξιούχων,
αλλά και να µπορέσουν να µπουν και ανασφάλιστοι, όπως περίπου συνέβαινε µε τους δικαιούχους του «Βοήθεια στο Σπίτι».
Θεωρούµε ότι πρέπει να δώσουµε εξηγήσεις. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και στους εργαζόµενους, γιατί καταλαβαίνω ότι
η ανησυχία τους εν µέρει οφείλεται και σε ένα έλλειµµα ενηµέρωσης, το οποίο οφείλουµε να καλύψουµε. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να αναζητήσουµε τις βιώσιµες λύσεις. Ο δρόµος για να
µπουν οι ιδιώτες σε αυτού του είδους τα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας θα ανοίξει όταν οι εργαζόµενοι από σωστό ή
λάθος υπολογισµό -θα το δείξει η πορεία- απορρίψουν τη λύση
που τους προτείναµε για χρηµατοδότηση µέσα από το ΑΚΑΓΕ,
αλλά και για αυτοοργάνωση µέσα από τις δοµές των κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Αυτό, γιατί οι δήµοι δεν µπορούν. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς απευθύναµε
την ερώτησή µας και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και στο Εσωτερικών.
Ξέρετε, όλοι όσοι υφίστανται αυτές τις τραγικές συνέπειες της
αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής, της δικής σας πολιτικής
όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται αν φταίει
το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Υγείας. Σκέφτονται ότι η Κυβέρνηση αυτή τους στραγγίζει
από τη µια µεριά και από την άλλη δεν έχουν τις υπηρεσίες και
τις παροχές που έχει υποχρέωση το κράτος να παράσχει στους
µη έχοντες τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένοι, που δέχονται αυτήν την υπηρεσία
της βοήθειας στο σπίτι και τις άλλες υπηρεσίες. Δεν τους ενδιαφέρει αν φταίει ο Βρούτσης ή ο Λυκουρέντζος ή ο οιοσδήποτε.
Βλέπουν απέναντί τους την ανάλγητη κυβερνητική πολιτική. Και
όλοι οι κυβερνητικοί χρησιµοποιείτε συνέχεια αυτό το ευφυολόγηµα, ότι δεν έχει ενηµέρωση ο κόσµος, ότι δεν είναι καλά πληροφορηµένος. Μωρέ, δεν έχει να φάει ο κόσµος!
Καταλήξατε και ψηφίσατε πριν από λίγο καιρό τον κατώτατο
µισθό στα 586 ευρώ και σήµερα προετοιµάζεστε να τον µειώσετε
ακόµα παραπέρα. Και όταν σας ρωτήσαµε, όταν συζητούσαµε
τον προϋπολογισµό, αν µπορείτε να ζήσετε εσείς τρεις µέρες µε
586 ευρώ ούτε ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Στουρνάρας ούτε
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κανένας άλλος δεν απάντησε.
Βάλατε τώρα τον κ. Μέργο να ρίξει µια τροχιοδεικτική βολή,
για να δει τις αντιδράσεις. Θα τις δείτε τις αντιδράσεις και τις
βλέπετε στο δρόµο. Οι εργάτες και όλοι οι εργαζόµενοι, όλοι
όσοι εργάζονται σε αυτές τις δοµές της πρόνοιας, αυτοί οι
οποίοι έχουν ανάγκη από αυτές τις παροχές, δεν µπορούν να περιµένουν τίποτα άλλο. Όπως χθες, όπως σήµερα βγήκαν στο
δρόµο, θεωρούµε ότι πρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν οργανωµένα, συνειδητά, συντονισµένα. Γιατί τι ζητάνε; Τα αυτονόητα
ζητάνε. Δουλειά, ικανοποιητική αµοιβή, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ζητάνε να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Υπουργέ, µην παίζουµε µε τις λέξεις. Κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση είναι η κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση. Εσείς προηγουµένως απαντήσατε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η Κυβέρνηση απαντάει
ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για τέτοιες κοινωνικές δαπάνες. Συνεπώς, η λύση είναι να µεταφέρετε την ευθύνη που έχει η Κυβέρνηση στις πλάτες των εργαζόµενων σε αυτές τις δοµές, αλλά
και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες. Επαναλαµβάνουµε, είναι υποχρέωση του κράτους να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Θα τους υποχρεώσετε ή να πέσουν
στον Καιάδα από µόνοι τους ή να βάλουν το χέρι στην τσέπη για
να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες που είναι ανάγκες επιβίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Το ζήτηµα είναι να µην ανοίξει ο δρόµος της ιδιωτικοποίησης και
αυτών των δοµών.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα στηρίξει αυτούς τους
αγώνες των εργαζοµένων και θα αντιπαλέψει αυτήν την πολιτική
που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση αυτών των δοµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, µιας
και πήγατε τη συζήτηση εκεί, να πω εκ µέρους του Υπουργείου
Εργασίας ότι δεν υπάρχει κανένα, µα κανένα ζήτηµα περαιτέρω
µείωσης του κατώτατου µισθού.
Σήµερα το πρωί βλέπαµε τα κείµενα των συνθηκών…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Αυτό είχε πει και ο Σηµίτης όταν ο
Σπράος έριξε εκείνη τη βολή, ότι µια κουβέντα είπε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Χαλβατζή, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πολλά, αλλά ο Κανονισµός δεν το προβλέπει. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επανατοποθετήθηκε η
ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, τοποθετήθηκε µια και δυο
και τρεις φορές η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, τι να κάνουµε; Μερικές φορές, κοντά στους ακατάσχετους λαϊκιστές
έχουµε και τους ακατάσχετους τεχνοκράτες. Και προσπαθούµε
εµείς να τηρήσουµε ισορροπίες διασκεδάζοντας εντυπώσεις από
µία δήλωση, η οποία έγινε καθ’ υπερβολή, έξω, εν πάση περιπτώσει, και από κάθε αρµοδιότητα. Δεν υπάρχει ζήτηµα µεταβολής
προς τα κάτω του κατώτατου µισθού.
Το ζήτηµα που ανακύπτει από τις υποχρεώσεις µας είναι αυτό
που έχει να κάνει µε τον µηχανισµό προσδιορισµού του κατώτατου µισθού. Όµως, αυτό σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι
αυτό είναι το όχηµα µείωσής του παρακάτω. Το αναφέρω για να
το ξεκαθαρίσουµε.
Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση µε τα όσα είπατε στην
ουσία της ερώτησής σας. Ξέρετε, υπάρχουν αυτήν τη στιγµή και
εµπλέκονται και ιδιώτες στο «Βοήθεια στο σπίτι». Μάλιστα, από
τον προϋπολογισµό του 2011, το 20%, δώδεκα εκατοµµύρια περίπου, απορροφήθηκε από ιδιωτικούς φορείς. Στο νέο πρόγραµµα, δηλαδή το αυτοχρηµατοδοτούµενο, όχι το συγχρη-
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µατοδοτούµενο και από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως ήταν το προηγούµενο «Βοήθεια στο σπίτι», αυτό δηλαδή που θα αρχίσει από
1-4-2013, οι δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί µε κάποια
υπουργική απόφαση, η οποία έχει περιγραφεί από το ΙΚΑ.
Στη νέα πρόσκληση δικαιούχων και παρόχων για το νέο πρόγραµµα, λοιπόν, προβλέπεται ότι στο Μητρώο Παρόχων δύνανται να ενταχθούν επιχειρήσεις δήµων, επιχειρήσεις περιφερειών,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τους οποίους είναι λιγότερο συµφέρον να ενταχθούν µε τις νέες χρηµατοδοτικές προβλέψεις για την κάλυψη των
δαπανών απ’ τους δικαιούχους. Εισέπρατταν 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο µε την παλιά µορφή του προγράµµατος οι ιδιώτες. Σήµερα, στη νέα µορφή, θα εισπράττουν 1.200 ευρώ ανά δικαιούχο.
Εποµένως, είναι λιγότερο συµφέρον γι’ αυτούς να ενταχθούν.
Αποτελεί αντικίνητρο για τους ιδιώτες να ενταχθούν και πραγµατικά είναι µικρό το ενδιαφέρον µέχρι τώρα από ιδιώτες.
Τέλος, στο Μητρώο Παρόχων δύνανται να ενταχθούν και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας του
ν. 4019/2001. Όταν λέω «έλλειµµα ενηµέρωσης» εννοώ ότι ο κόσµος, αλλά κυρίως οι εργαζόµενοι, οι οποίοι αναπτύσσουν αυτήν
τη στιγµή αυτήν την κινητικότητα, για να διατηρήσουν όπως είναι
φυσικό τις θέσεις εργασίας τους, δεν έχουν ενηµερωθεί, δεν
έχουν εξοικειωθεί µε τον θεσµό της κοινωνικής συνεταιριστικής
επιχείρησης.
Εµείς είπαµε ότι για να είναι και οι δήµοι µέσα στο παιχνίδι
αυτό ως συνεργοί, θα µπορούσε κάλλιστα να δηµιουργηθεί µια
ΚΟΙΝΣΕΠ ανά δήµο, όπου ένα µερίδιο θα ανήκε σε αυτόν τον
δήµο, ο οποίος θα αναλάµβανε να εισφέρει αυτά που εισέφερε
µέχρι πρότινος, δηλαδή τις υλικοτεχνικές του υποδοµές, αυτοκίνητο, γραφείο κ.λπ. -αυτά συνήθως παρέχουν οι δήµοι στο
«Βοήθεια στο σπίτι»- και να αναλάβει και αυτός να µπει σ’ αυτό
το εταιρικό σχήµα, µέσα απ’ το οποίο θα υλοποιηθεί το νέο πρόγραµµα.
Μακάρι να µπορούσαµε να δώσουµε λύση στο πρόβληµα της
µονιµοποίησης. Και δεν είναι, κύριε συνάδελφε, ζήτηµα η προσέγγισή µας στο ποιος φταίει, αν φταίει ο τάδε Υπουργός ή ο
δείνα Υπουργός. Δεν είναι ζήτηµα φταιξίµατος. Είναι θέµα του
ότι θεωρούµε πως και το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή την ώρα
έχει µια υποχρέωση να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, δεδοµένου
ότι αυτό κάνει. Μέσα από τις δοµές του Υπουργείου Εσωτερικών
γίνονται οι περισσότερες διαδικαστικές πράξεις που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της υλοποίησης αυτού του προγράµµατος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το µπαλάκι στην αριστερά της δεξιάς
δηλαδή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, καθόλου. Θα τα
πούµε, εξάλλου, σε λίγο µαζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να το κλείσουµε. Πρώτον, συµφωνούµε ότι το πρόγραµµα πρέπει να συνεχισθεί.
Δεύτερον, η χρηµατοδότησή του µπορεί να γίνει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο µε τις υπάρχουσες δυνατότητες και αυτός ο
τρόπος έχει βρεθεί, αφού «στύψαµε τα µυαλά µας» στο Υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να βάλουµε σε λειτουργία αυτό το
Ειδικό Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών που θα χρηµατοδοτεί αύριο
το πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».
Μένουν κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες ως προς το ζήτηµα της
διεύρυνσης των δικαιούχων και µία ενηµερωτική καµπάνια –θα
έλεγα- έτσι ώστε όλη η Ελλάδα να λάβει ενηµέρωση. Ήδη από
την επόµενη βδοµάδα, στελέχη των δύο Υπουργείων θα εµφανιστούν σε κάθε έδρα περιφέρειας. Εννοείται ότι σε µορφή ηλεκτρονικής απάντησης έχουν δοθεί ήδη εξηγήσεις σε όποιους τις
ζητούν.
Βέβαια, την Τρίτη που µας έρχεται θα γίνει µία κρίσιµη –κατά
την άποψή µου- σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών µεταξύ του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, της ΚΕΔΕ
για λογαριασµό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εργαζοµένων
στο Πρόγραµµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει συνεδρίαση. Καθόµαστε κάτω. Μερικοί είστε
ανάποδα προς την Έδρα. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε, κάνετε
ησυχία, για να τελειώνουµε. Έχουµε αρκετές ώρες ακόµα συνεδρίασης.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, τελειώνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κλείνω µε µία φράση, η
οποία νοµίζω ότι, έτσι και αλλιώς, πρέπει να συντοµευθεί από
αυτήν τη διακοπή.
Την Τρίτη θα γίνει µία σύσκεψη µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Εργασίας, ΚΕΔΕ και εκπροσώπων των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα, προκειµένου να εξηγήσουµε τις
λύσεις που έχουµε στα χέρια µας για να συνεχιστεί µε αξιώσεις
και προοπτική βιωσιµότητας αυτό το πρόγραµµα, το οποίο όλοι
συµφωνούµε ότι πρέπει να συνεχιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην έβδοµη µε αριθµό 992/11-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε
ξενοδοχεία της Κέρκυρας.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας απαντήσω µετά γι’ αυτά που είπατε.
Η απλήρωτη δουλειά έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις σε αρκετούς κλάδους της οικονοµίας. Οι εργοδότες χρωστούν αρκετούς µήνες δεδουλευµένων σε εργαζόµενους. Με τη δικαιολογία
της κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας και άλλα τέτοια αρνούνται
να καταβάλουν τις δεδουλευµένες αποδοχές στους εργαζόµενους.
Αυτήν την πρακτική ακολουθούν και αρκετές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις της Κέρκυρας. Οι εργαζόµενοι µπορεί να δουλεύουν ολόκληρη την τουριστική περίοδο και να µην πληρώνονται στην ώρα τους. Οι καταγγελίες που γίνονται στις Επιθεωρήσεις Εργασίας είναι πάµπολλες αλλά η θέση τους –η καλύτερη
που µπορούν να εκφράσουν- είναι να κάνουν έκκληση στους ξενοδόχους να πληρώσουν και τίποτα άλλο. Αρκετά ξενοδοχεία της
Κέρκυρας χρωστάνε δεδουλευµένα σε ξενοδοχοϋπάλληλους.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι εργαζόµενοι,
αλλά µην το δείχνετε κιόλας.
Έγγραφο µε τα ξενοδοχεία που δεν έχουν καταβάλει δεδουλευµένα σε εργαζόµενους έχει κατατεθεί µε αριθµό πρωτοκόλλου 824/27-12-2012 από το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων της
Κέρκυρας στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Κέρκυρας, προκειµένου να καλέσει τους ξενοδόχους ενώπιον της δικαστικής
αρχής για την καταβολή των δεδουλευµένων τους. Αυτό συζητήθηκε στις 22/1 και ακόµα δεν έχουµε κάποια απόφαση.
Από την κατάσταση προκύπτει ότι µόνο τα µεγάλα ξενοδοχεία
στην Κέρκυρα οφείλουν σε χίλιους επτακόσιους ογδόντα πέντε
εργαζόµενους δεδουλευµένες αποδοχές. Υπάρχει, βέβαια και
πλήθος µικρότερων ξενοδοχείων που επίσης οφείλει δεδουλευµένα.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, την κατάσταση µε τα ξενοδοχεία και
τις οφειλές. Δεν θέλω να τη διαβάσω.
Ρωτάµε τι θα κάνετε, προκειµένου οι εργαζόµενοι να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι αρκετά –για να το
πω έτσι- κοινότοπη η ερώτηση. Με το µοτίβο των ερωτήσεων που
µας κάνετε, στην ουσία µε αναγκάζετε να αναπαράγω τα έγγραφα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Επειδή, όµως, είπατε –νοµίζω καθ’ υπερβολήν- ότι δεν ενδιαφέροµαι για τους εργαζόµενους, θα σας συνιστούσα να ρωτή-
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σετε τους εργαζόµενους ή τους άνεργους ή τους απολυόµενους
που έρχονται κάθε µέρα µαζικά στο Υπουργείο Εργασίας για να
συζητήσουµε και να µας εκθέσουν προβλήµατα και να δουν –εν
πάση περιπτώσει- από το Υπουργείο Εργασίας αν υπάρχουν δυνατότητες κάποια από αυτά τα προβλήµατα να δροµολογηθούν.
Νοµίζω ότι παραδέχονται όλοι πως γίνεται το καλύτερο δυνατόν.
Δεν φεύγουν –θα έλεγα- περισσότερο, αλλά λιγότερο δυσαρεστηµένοι.
Σας «χαλάει» λίγο «την πιάτσα» αυτή η τακτική -για να χρησιµοποιήσω τη φρασεολογία σας- αλλά τι να κάνουµε; Εµείς οφείλουµε να κάνουµε το καλύτερο δυνατό σε προβλήµατα που
επιδεινώνονται µέρα µε τη µέρα.
Όσον αφορά το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, επανερχόµενος στην ερώτησή σας, όπως ξέρετε, αυτό είναι ο ελεγκτικός µας
βραχίονας, αυτό είναι επιφορτισµένο µε τη διενέργεια ελέγχων
για να διαπιστώνεται αν τα όσα καταγγέλλονται ως προς την
εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας ισχύουν ή όχι.
Στη βάση αυτών σας ενηµερώνω ότι το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κέρκυρας, µε αφορµή τα αναφερόµενα στην
επίκαιρη ερώτησή σας, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες. Έγινε
καταγγελία του Συνδέσµου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας. Η
τοπική υπηρεσία πραγµατοποίησε στα ξενοδοχεία της περιοχής
αρµοδιότητάς της ελέγχους και διαπίστωσε τα παρακάτω. Σας
αναφέρω τα ανάλογα σε σχέση µε κάθε περίπτωση.
Στο Ξενοδοχείο «Sunshine» πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στις
24/1. Αφορούσε οφειλή δεδουλευµένων αποδοχών σε εργαζόµενους, άδειας και επιδόµατος 2012. Δόθηκε προθεσµία υποβολής γραπτών εξηγήσεων. Μέχρι σήµερα δεν έχουν προσκοµιστεί
οι εξηγήσεις που απαιτήθηκαν. Η τοπική Υπηρεσία θα υποβάλει
µήνυση.
Στο Ξενοδοχείο «Roda Beach Village» υπάρχει δέσµευση της
επιχείρησης, µετά από συµφιλιωτική διαδικασία που διεκπεραιώθηκε και µε τη σύµφωνη γνώµη του Συνδέσµου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, να καταβληθούν τα οφειλόµενα τον ερχόµενο µήνα.
Αναµένουµε.
Στην τρίτη περίπτωση, το Ξενοδοχείο «Mare Blue», θα κατατεθεί µήνυση, δεδοµένου ότι έχει διενεργηθεί εργατική διαφορά,
δεν προσήλθε η επιχείρηση και υπάρχει οφειλή δεδουλευµένων
αποδοχών, αδείας και επιδόµατος 2012.
Στο Ξενοδοχείο «Albatros Alkionis» στις 22-1-2013 κατατέθηκε
µήνυση, δεδοµένου ότι έχει δοθεί προθεσµία υποβολής γραπτών
εξηγήσεων και µέχρι την εκπνοή της η επιχείρηση δεν προσκόµισε τα ζητηθέντα στοιχεία.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις -για να µην αναφερθώ σε
όλες λεπτοµερειακά, θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για να το
έχετε στη διάθεσή σας- όπου έχει ξεκινήσει η καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους, σύµφωνα µε έρευνα
από τις τοπικές υπηρεσίες, για παράδειγµα στο Ξενοδοχείο
«Μπλουγούρα και ΣΙΑ» ή στα δύο Ξενοδοχεία «Χανδρής Ελλάς»,
«Δασιά» και «Corfu». Εκεί έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εξοφληθεί
τα οφειλόµενα, δηλαδή δεδουλευµένες αποδοχές στους εργαζόµενους, άδεια, επίδοµα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων
2012.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις έχει δοθεί προθεσµία υποβολής
γραπτών εξηγήσεων, οι οποίες αναµένονται, προκειµένου να
αξιολογηθούν.
Εποµένως, το Υπουργείο, όσον αφορά τις δυνατότητες που
έχει να προχωρήσει σε συγκεκριµένες ενέργειες, τις εξαντλεί.
Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε την ανταπόκριση των επιχειρήσεων απέναντι στις υποχρεώσεις τους στους εργαζοµένους θα
προχωρήσουµε και στα υπόλοιπα που βρίσκονται στη διάθεσή
µας, στα πλαίσια της εργατικής νοµοθεσίας. Αν χρειαστεί, θα
προχωρήσουµε και σε µηνύσεις, όπως έχουµε προχωρήσει σε
κάποιες περιπτώσεις, προκειµένου να πιεστεί έτι περαιτέρω η εργοδοτική πλευρά να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ή περισσότερο –αν θέλετε- συνεπής στις υποχρεώσεις της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θέλω να πω ότι όντως δέχεστε τους
εργαζόµενους, µιλάτε µαζί τους. Στο διά ταύτα, όµως, µένουµε
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στα λόγια.
Εγώ αναφέρθηκα στη λίστα µε τα ξενοδοχεία, κύριε Υπουργέ,
στην οποία αναφέρεται η «ΑQUIS» µε τρία ξενοδοχεία. Ξέρετε
ποια είναι η «ΑQUIS»; Είναι µεγάλος επιχειρηµατικός όµιλος που
δρα στον τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Αναφέρεται η «GRECOTEL». Ξέρετε ποια είναι η «GRECOTEL»; Είναι τέσσερα ξενοδοχεία τα οποία δεν πληρώνουν δύο και
τρεις µήνες. Ξέρετε την «CYPROTEL»; Ξέρετε τι ξενοδοχεία δραστηριοποιούνται στον τουρισµό; Τα ξενοδοχεία «Albatros»,
«Belvedere», «Mediteraneo» είναι µερικά και ένα σωρό άλλα. Δεν
είπα και το «Χανδρής», το οποίο δεν αναφέρεται µέσα στη λίστα.
Βεβαίως, η Επιθεώρηση Εργασίας κάνει ελέγχους. Στο διά
ταύτα, όµως, οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, στην Κέρκυρα, αλλά και σε όλη την
Ελλάδα χρειάζεται να βγάλουν συµπεράσµατα και από την απάντησή σας. Δεν φθάνει η άγρια εκµετάλλευση που βιώνουν, αλλά
δεν παίρνουν ούτε και αυτά τα ελάχιστα που προβλέπονται από
τις συλλογικές συµβάσεις, τις οποίες τώρα καταργείτε και υλοποιείτε αυτό που λέγεται ατοµική σύµβαση για τον κάθε εργαζόµενο.
Το κράτος, λοιπόν, των καπιταλιστών, η δικαιοσύνη που είναι
«τυφλή» -ανοιχτοµάτα και ταξική λέµε εµείς- λειτουργεί αποφασιστικά για να µην ασχοληθούν καν µε τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι καπιταλιστές. Το πολιτικό τους προσωπικό, τα
κόµµατα που το υπηρετούν προβάλλουν την ελευθερία της αγοράς, τη µη κρατική παρέµβαση. Εκεί, βέβαια, η ίδια η ζωή, λέτε,
θα λύσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται.
Εµείς γνωρίζουµε ότι κουµάντο κάνουν αυτοί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι πολυεθνικές, τα µονοπώλια. Γνωρίζουµε ότι αυτούς
υπηρετείτε. Δεν µπορείτε να τους ελέγξετε.
Από την άλλη πλευρά, εσείς τι κάνετε; Καταστέλλετε τους
αγώνες, τους οποίους θεωρείτε παράνοµους και κόντρα βέβαια
στο εθνικό πατριωτικό καθήκον της σωτηρίας της χώρας, όπως
βέβαια τους χαρακτηρίζετε. Όταν έχουµε την ευρεία παρανοµία,
την ασυδοσία των εργοδοτών, η δικαιοσύνη λειτουργεί και τις
Κυριακές για να βγάλουν παράνοµες τις απεργίες. Εδώ καθυστερούν, αδρανούν, επικαλούνται χίλιες µύριες δικαιολογίες, για να
µην πάρουν καµµία απόφαση.
Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, εµείς αυτό το περιβάλλον
που δηµιουργείται, το φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηµατίες
θεωρούµε ότι είναι σκλαβιά για τους εργαζόµενους. Ένας τρόπος για τη µείωση του µισθού είναι και η µη καταβολή των δεδουλευµένων. Εσείς αυτό, όχι µόνο το ανέχεστε αλλά και µε τη
δική σας συµβολή γίνεται η απλήρωτη εργασία. Μας λέτε για το
ΣΕΠΕ. Λέτε ότι αυτός είναι ο µηχανισµός. Πέρα από εκεί, πώς θα
δικαιωθεί ο εργαζόµενος;
Εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά µια ολόκληρη περιοχή. Δεν
είναι µόνο η Κρήτη. Θα έρθουν και άλλες περιοχές εδώ και άλλες
επιχειρήσεις που δρουν και σε άλλες τουριστικές περιοχές.
Αυτές οι επιχειρήσεις κρατούν την ίδια στάση, δεν πληρώνουν
τους εργαζόµενους. Τι κάνουν, λοιπόν; Μειώνουν ακόµη περισσότερο το µισθό των εργαζοµένων και µε αυτόν τον τρόπο που
εσείς ανέχεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι υπέγραψαν στο τέλος του φθινοπώρου που µας πέρασε την καινούργια τους κλαδική σύµβαση
µε την εργοδοτική πλευρά.
Είναι, θα έλεγα, ένας από τους λίγους τοµείς -αλλά σηµαδιακός κατά την άποψή µου, µε µεγάλη συµβολική αξία- της οικονοµικής δραστηριότητας που σε κλίµα καλής πίστης, ξεπερνώντας ενδεχοµένως και αντιδικίες, προσήλθε στο τραπέζι της
διαπραγµάτευσης, συµφώνησε µε την εργοδοτική πλευρά και
υπέγραψε την κλαδική σύµβαση, που θα του εξασφαλίσει τις
αποδοχές και τους άλλους όρους εργασίας του για κάποιο χρονικό διάστηµα. Σ’ αυτήν τη ρευστή περίοδο που λήγουν πολλές
κλαδικές και συλλογικές συµβάσεις και εποµένως υπάρχει µια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανασφάλεια, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους δεν υπάρχει αυτού του
είδους η ανασφάλεια.
Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, οι δυνατότητές µας είναι
δεδοµένες. Τις κοινωνικές επιθεωρήσεις του ΣΕΠΕ προσπαθούµε, όχι µόνο να τις κρατήσουµε, αλλά και να τις ενδυναµώσουµε και µέσα από το νέο οργανόγραµµα που θα κληθεί να
υιοθετήσει το Υπουργείο Εργασίας, σύµφωνα µε την αναδιάρθρωση όλων των Υπουργείων κατά τα επισπευδόµενα από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Όχι µόνο µέσα από τις κοινωνικές επιθεωρήσεις, αλλά και
µέσα από τη συµφιλιωτική διαδικασία της τριµερούς -όπως ξέρετε καλά άλλωστε- του δικού µας Υπουργείου, της Κεντρικής
Υπηρεσίας, δίνονται λύσεις σε προβλήµατα, όχι βέβαια σε όλες
τις περιπτώσεις.
Προσέρχονται κάποιοι εργοδότες, ασκείται κάποια πίεση, καταλήγουν κάτω από το δικό µας διαµεσολαβητικό ρόλο ή την
εποπτεία µας, αν θέλετε, σε κάποιους κοινούς τόπους και επέρχονται και επωφελή αποτελέσµατα. Δεν είναι όλα αρνητικά.
Βεβαίως, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ποτέ δεν φαίνεται και το ελάχιστο φως στον ορίζοντα αλλά είναι λίγες αυτές.
Κατά κανόνα, έχουµε στα χέρια µας όπλα άσκησης πίεσης, είτε
µέσα από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είτε µέσα από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Αυτή την πίεση την ασκούµε στο έπακρο. Δεν µπορούµε να
υποκαταστήσουµε τις οµαλές ή τις ανθηρές, αν θέλετε, γενικές
οικονοµικές συνθήκες, προκειµένου όλα «να δουλεύουν ρολόι»
και οι εργαζόµενοι να πληρώνονται µε 100% πληρότητα και τελειότητα, όπως γινόταν ενδεχοµένως στο παρελθόν, αν και είχαµε και στο παρελθόν πάντα περιπτώσεις που τα πράγµατα δεν
πήγαιναν κατ’ ευχήν, ακόµα και σε καιρούς πολύ ευκολότερους
και πολύ καλύτερους για την οικονοµία.
Από εκεί και πέρα, ασκούµε όλα τα µέτρα πίεσης που έχουµε,
σε συνθήκες θα έλεγα αυξανόµενης πίεσης κάθε µέρα και αρκετές φορές έχουµε και αποτελέσµατα.
Σας είπα ότι θα εξαντληθούν τα µέσα, θα υποβληθεί ακόµα και
µήνυση. Έχει υποβληθεί και µήνυση σε κάποιες περιπτώσεις. Ο
εργοδότης θα προσέλθει και αργά ή γρήγορα θα πληρώσει. Δεν
θα παραλείψει να πληρώσει τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους,
εκτός αν κλείσει. Δεν νοµίζω, όµως -απ’ όσο γνωρίζω από τις
υπηρεσίες- ότι κάποια απ’ αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις
πρόκειται να κλείσει. Όλες είναι εποχικές επιχειρήσεις, δουλεύουν µε το προσωπικό κάποιους µήνες το χρόνο. Οπωσδήποτε
δηµιουργούν κάποιες υποχρεώσεις που δεν καλύπτουν στο
χρόνο που πρέπει, αλλά όλες τις καλύπτουν στην πορεία.
Μιλάτε, όµως –και κλείνω µ’ αυτό, για να µη σας κουράσω
άλλο- για έναν κλάδο που έχει συµφωνήσει, δηλαδή το εργασιακό κοµµάτι µε το κοµµάτι της εργοδοσίας, για τους ειδικούς
όρους και τις αµοιβές, µέσα από τους οποίους θα πορευτούν
µαζί το επόµενο διάστηµα και εποµένως θα σας συνιστούσα να
στρέψετε την προσοχή σας σε πιο προβληµατικούς κλαδικούς
τοµείς, δεδοµένου ότι εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει ενδεχοµένως
µεγαλύτερη ανάγκη παρέµβασης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χίλιοι επτακόσιοι
ογδόντα πέντε εργαζόµενοι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ο κλάδος των ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει συµφωνήσει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και νοµίζω ότι πρέπει να
ακουστεί αυτό για ακόµα µια φορά. Δεν είναι προβληµατικός
αυτός ο κλάδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα πως εισερχόµαστε
τώρα στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση και µετά θα αρχίσει η
διαδικασία της ψηφοφορίας.
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η δεύτερη µε αριθµό 985/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ερ-
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γαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ).
Το λόγο έχει η κ. Χαραλαµπίδου για δυο λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, το ζήτηµα των δοµών υποστήριξης των ψυχικά πασχόντων είναι ένα ζήτηµα στο οποίο η χώρα µας έχει καταγράψει
αρνητικές πρωτιές. Μετά την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, η οποία
καθυστέρησε να έρθει πάρα πολύ στη χώρα µας, στο χώρο της
ψυχικής υγείας κυριαρχεί η προχειρότητα, κυριαρχεί ένα µη
επαρκές νοµικό πλαίσιο και κυρίως –και το πιο σηµαντικό- πάγια
προβλήµατα υποχρηµατοδότησης των δοµών.
Πιο συγκεκριµένα, η ΕΨΥΚΑ, η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Αποκατάστασης, αποτελεί δοµή επανένταξης που
διατηρεί οικοτροφεία, ξενώνες φιλοξενίας, διαγνωστικά κέντρα
και κλινικές για ψυχικά ασθενείς. Περιλαµβάνει εξήντα τρεις φορείς πανελλαδικά, που λειτουργούν σαν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χρηµατοδοτούµενα από το Υπουργείο Υγείας.
Η χρόνια υποχρηµατοδότησή τους, όµως, εµποδίζει να επιτελέσουν το έργο τους σε τέτοιο βαθµό ώστε αδυνατούν, όχι µόνο
να πληρώσουν τους εργαζόµενους στη δοµή αυτή, αλλά να ανταποκρίνονται και σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις απέναντι στα
ασφαλιστικά ταµεία, σε λογαριασµούς ΔΕΚΟ, σε προµηθευτές
τροφίµων, φαρµάκων, ρουχισµού και άλλων απαραίτητων για τη
λειτουργία τους.
Έτσι, ενώ σήµερα αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας,
γιατί από τον προϋπολογισµό για τη λειτουργία αυτών των
δοµών, το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει ένα µικρό ποσοστό, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τη λειτουργία τους.
Ειδικότερα, σε συνθήκες βάρβαρων µνηµονιακών περικοπών
η κατάσταση για τους εργαζόµενους έχει οδηγηθεί σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Πάνω από δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι πανελλαδικά είναι απλήρωτοι από έξι έως εννέα µήνες, χωρίς το Υπουργείο να προβαίνει σε κινήσεις οµαλοποίησης της κατάστασης.
Στους εργαζόµενους ΕΨΥΚΑ Θεσσαλονίκης και Δράµας οφείλονται δεδουλευµένοι µισθοί εννέα µηνών, ενώ µόλις πριν από
λίγες ηµέρες πληρώθηκαν το δώρο Χριστουγέννων και αντιµετωπίζουν πλέον ξεκάθαρα προβλήµατα επιβίωσης.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, ποιες ενέργειες θα κάνετε, έτσι ώστε να
καταβληθούν τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους, προκειµένου να βγουν από το οικονοµικό αδιέξοδο; Ποια θα είναι τα µέτρα
που θα πάρετε, έτσι ώστε αυτές οι δοµές, που είναι απαραίτητες
σήµερα, ειδικά σε περίοδο κρίσης, να λειτουργήσουν οµαλά και
να µην υπάρχουν άλλες µεγάλες καθυστερήσεις στους εργαζόµενους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κυρία Σκοπούλη
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, κυρία Χαραλαµπίδου, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη, γιατί
έχω αναβάλει αυτήν την απάντηση, αλλά οι λόγοι ήταν εκτός
εµού.
Θα ήθελα να σας απαντήσω µε τα ακόλουθα. Όπως ήδη ξέρετε εδώ, γιατί έχει έρθει επανειληµµένα αυτό το θέµα, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αυτού του συγκεκριµένου τύπου δεν
ήταν µη κυβερνητικές οργανώσεις αυθόρµητες, αλλά ήταν επιβεβληµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις, διότι έπρεπε να γίνει
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Αναγκαστήκαµε να κάνουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, διότι υπήρχαν δοµές, όπως ήταν τα ψυχιατρεία µέσα στα οποία οι ψυχικά ασθενείς ήταν φυλακισµένοι
και µας επέβαλαν απ’ έξω να κάνουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις στα τελευταία είκοσι
χρόνια έχουν συνεπικουρήσει σηµαντικά στην προσπάθεια αυτή
της αντιµετώπισης των ψυχικά ασθενών µε ένα σωστότερο
τρόπο. Αυτό δεν σηµαίνει, όπως ξέρετε και εσείς καλά, ότι
έχουµε λύσει τα προβλήµατα. Αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν χρηµατοδοτηθεί όλα αυτά τα χρόνια γενναία. Ο
τρόπος χρηµατοδότησής τους ήταν οι προϋπολογισµοί τους
οποίους συνέτασσαν οι ίδιες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και
το Υπουργείο Υγείας ακολουθούσε και πλήρωνε τους προϋπο-
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λογισµούς τους.
Θέλω να σας πω ορισµένα στοιχεία. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ευελπιστεί και στόχος του είναι κάθε κράτος να δαπανά το 5% των δηµοσίων δαπανών για την ψυχική υγεία.
Εµείς βρισκόµαστε περίπου στο 4,5%. Οι δαπάνες της υγείας
φυσικά είναι στο 5% µε 5,5% τώρα, το οποίο δεν είναι ένα κακό
ποσοστό, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι αντίστοιχες είναι οι δηµόσιες
δαπάνες υγείας και στην Αγγλία.
Το πρόβληµά µας, τόσο στο δηµόσιο τοµέα, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα είναι το κόστος σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα,
κάτι το οποίο δεν έχουµε βάλει ποτέ µπροστά. Δεν το έχει βάλει
ποτέ µπροστά το δηµόσιο, αλλά δυστυχώς δεν το έχουν βάλει
ποτέ µπροστά και οι ιδιώτες, δηλαδή, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα πρέπει να πάρουµε από το µυαλό µας ότι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι προέκταση του κράτους. Δεν είναι
προέκταση του κράτους. Είναι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση επιχορηγούνται από το κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Όµως, οι πολιτικές ηγεσίες µέχρι σήµερα, παρά τον αρχικό
νόµο ο οποίος το λέει ρητά, έχουν επέµβει νοµοθετικά και έχουν
δώσει την αντίληψη, τόσο στους εργαζόµενους αυτούς όσο και
στους υπεύθυνους των µη κυβερνητικών οργανώσεων να θεωρούν ότι αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι επέκταση
του κράτους. Βοηθούν το κράτος, συνεπικουρούν το κράτος,
µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές, αλλά δεν είναι κράτος.
Όταν εσείς προσπαθείτε να υπερασπίσετε τους εργαζόµενους
και τους βάζετε απέναντι στο κράτος, σας λέω ότι δεν είναι το
κράτος αυτό το οποίο απευθύνεται σε αυτούς τους εργαζόµενους. Πρέπει οι εργοδότες να έχουν την ευθύνη και να απευθυνθούν απέναντι σε αυτούς τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Υφυπουργέ,
στη δευτερολογία σας µπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ωραία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Χαραλαµπίδου
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κατ’ αρχάς, χαίροµαι που η
κυρία Υφυπουργός ζήτησε συγγνώµη, γιατί είναι η τρίτη φορά
που εισάγεται για συζήτηση αυτή η ερώτηση από τη µεριά της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, για λόγους ευγένειας, δεν ήθελα να το θίξω στην πρωτολογία µου.
Θέλω να πω, κατ’ αρχάς, κυρία Υφυπουργέ, ότι δεν είπατε τίποτε στην τοποθέτησή σας και θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι
εννέα µήνες χωρίς να πληρώνονται οι εργαζόµενοι -ενδεικτικά
σας ανέφερα την περίπτωση της Θεσσαλονίκης και της Δράµαςείναι ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα για οποιονδήποτε µισθωτό εργαζόµενο. Αυτό, το να µην πληρώνεται εννέα µήνες και
να ζει σε αυτήν την αβεβαιότητα οδηγεί τον ίδιο που δουλεύει
στην ψυχική υγεία να κάνει χρήση των ψυχιάτρων.
Το Υπουργείο, λοιπόν, δεν µπορεί, κατά τη γνώµη µας, να προβάλλει δικαιολογίες, πόσω µάλλον όταν µιλάµε για δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους πανελλαδικά και άλλους πεντακόσιους
εργαζόµενους συνεργάτες ψυχολόγους.
Θα έπρεπε, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, να έχετε προχωρήσει
σε δραστικές κινήσεις για την άµεση καταβολή της µισθοδοσίας.
Εξάλλου, το Υπουργείο γνώριζε πολύ καλά ότι οι εργαζόµενοι
και της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Δράµας από τον Οκτώβριο
ακόµα είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας για τη µη καταβολή δεδουλευµένων.
Το ζήτηµα της υποχρηµατοδότησης είναι θεσπισµένο πλέον
για τα προγράµµατα της ψυχικής υγείας. Δεν µπορεί, όµως, να
αντιµετωπίζεται σαν κάτι καινούργιο. Σήµερα, λόγω των µνηµονίων, έχουµε υποχρηµατοδότηση. Υπάρχει ένα ζήτηµα σοβαρότατο µε τα κονδύλια διαχείρισης. Εδώ δεν µας είπατε κάτι
καινούργιο. Μας είπατε για τις ευθύνες που έχουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, το πώς δοµούνται οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά εδώ εµείς θα θέλαµε να σας πούµε ότι τα
περισσότερα µέλη και πρόεδροι και διευθυντές των µη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πρώην πολιτευτές ή πρώην Βουλευτές
των δύο µεγάλων κοµµάτων που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα και
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του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι χαρακτηριστική η
περίπτωση του Διευθυντή της ΕΨΥΚΑ Θεσσαλονίκης, που ήταν
πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλίας.
Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να επικαλείται την κακοδιαχείριση και τη σπατάλη εκ µέρους των διαχειριστών των
δοµών -που είναι σε πολλές περιπτώσεις υπαρκτή- και αυτό να
γίνεται άλλοθι για να εγκαταλείψουµε τους εργαζόµενους στην
τύχη τους, να είναι απλήρωτοι τόσο καιρό, αλλά να εγκαταλειφθεί και η στήριξη της ψυχικής υγείας.
Άρα, νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει συγκεκριµένος έλεγχος για τέτοιου είδους φαινόµενα από την
πλευρά του δηµοσίου, θα πρέπει να υπάρχει µια ορθή διαχείριση,
ένα πρόγραµµα σοβαρό και να παρέχεται το σύνολο της χρηµατοδότησης που είναι αναγκαίο για τις δοµές επανένταξης.
Υπάρχει το εξής ζήτηµα και εµείς αυτό θέτουµε, ότι εάν και
αυτές οι δοµές, µε αυτά τα προβλήµατα -που και εµείς λέµε ότι
µερικά προβλήµατα είναι υπαρκτά σε αυτές τις δοµές- καταρρεύσουν, ποιοι θα ωφεληθούν; Οι µόνοι, κατά τη γνώµη µας, που
θα ωφεληθούν στην περίπτωση αυτή είναι οι ιδιωτικές κλινικές,
που θα µετατραπούν σε µονοπώλιο στον τοµέα υπηρεσιών και
µέριµνας για την ψυχική υγεία. Αυτές οι ιδιωτικές κλινικές θα
είναι µόνο για τις εύπορες οικογένειες και κατά τη γνώµη µας,
µε αυτόν τον τρόπο βάζετε ταξικούς φραγµούς και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε µια δε περίοδο που είναι σοβαρή η επιδείνωση των προβληµάτων υγείας. Λόγω της οικονοµικής κρίσης
έχουµε αύξηση του εργασιακού άγχους, έχουµε γενικευµένη
ανασφάλεια, έχουµε κατακόρυφη αύξηση των ψυχιατρικών περιπτώσεων και έχουµε πολλούς που οδηγούνται και σε αυτοκτονίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Έτσι, λοιπόν, πρέπει άµεσα να
παρθούν µέτρα και για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι και για να
διατηρηθούν αυτές οι δοµές.
Εµείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουµε και σήµερα µε αυτήν την ευκαιρία ότι θα στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις και τους εργαζόµενους στις δοµές, έτσι ώστε να πληρωθούν και να λυθεί
αυτή η αγωνία και η ανασφάλεια που έχουν. Θα παλέψουµε για
την πλήρη αναβάθµιση των δοµών αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Σκοπούλη έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Η πραγµατικότητα έχει ως εξής: Αυτές οι δοµές της συγκεκριµένης µη κυβερνητικής οργάνωσης, που είναι διάσπαρτες στη Μακεδονία,
φιλοξενούν εκατόν είκοσι άτοµα σε ξενώνες και σε οικοτροφεία
και σε κινητές µονάδες και κέντρα ηµέρας και έχουν µέχρι σήµερα πάνω από δύο χιλιάδες επισκέψεις.
Η συγκεκριµένη µη κυβερνητική οργάνωση έχει πάρει φέτος
3,5 εκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό και περίπου 300 χιλιάδες ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σηµαίνει ότι για
κάθε ασθενή που φιλοξενεί, η δαπάνη είναι 2.000 ευρώ το µήνα.
Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό;
Άρα, να µη λέµε «υποχρηµατοδοτούνται». Θα πρέπει να κάνουµε απλή λογιστική. Και η απλή λογιστική, δυστυχώς, τρελαίνει
το σύστηµα. Θα πρέπει εσείς, που θεωρώ ότι υποστηρίζετε τον
εργαζόµενο, να αναλάβετε αυτήν τη λειτουργία της λογιστικής
και θα βρεθείτε µπροστά σε τεράστια προβλήµατα σπατάλης.
Δεν υποχρηµατοδοτείται το σύστηµα. Το σύστηµα υπερχηµατοδοτούνταν για ευνόητους λόγους. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος!
Το καταλαβαίνετε; Υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης των χρηµάτων χρηστής διαχείρισης και αποτελεσµατικότητας.
Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι προς το παρόν η χρηµατοδότηση
γίνεται µε κατανοµές προϋπολογισµών, τις οποίες έχουν ορίσει
οι διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Στο άµεσο µέλλον, οι
χρηµατοδοτήσεις δεν θα γίνουν στις µη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά κατευθείαν σε κάθε δοµή και µε βάση τον αριθµό των
ασθενών τους οποίους εξυπηρετεί, ώστε να µην υπάρχουν µετακινήσεις χρηµάτων από εδώ και από εκεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προσπαθούµε να επιλύσουµε το πρόβληµα, αλλά πρέπει να
γνωρίζετε ότι αυτές οι δοµές είναι ιδιωτικού χαρακτήρα και οφείλουν να έχουν έσοδα και από άλλες πηγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Σκοπούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία, θα µπορούσα, παρακαλώ, να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
αναφερθώ σε µία σοβαρή καταγγελία που αφορά στον τραυµατισµό πριν από λίγη ώρα δύο µελών του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγη ώρα, οργάνωσαν µία εκδήλωση
διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ. Μέργου, απολύτως ειρηνική,
που διήρκεσε το πολύ δέκα, δεκαπέντε λεπτά, για να διαµαρτυρηθούν για τις περίφηµες δηλώσεις αυτού του κυρίου που ξεσήκωσαν το πανελλήνιο, καθώς είπε ότι είναι 586 ευρώ µεικτά το
µήνα πολλά για να ζει ένας Έλληνας ή µία Ελληνίδα.
Κατά την αποχώρησή τους, αφού είχε ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση διαµαρτυρίας, εδάρησαν αγρίως από δυνάµεις των ΜΑΤ
που έκαναν και χρήση χηµικών σε κλειστό χώρο, µέσα σε στοά.
Μάλιστα, εδάρησαν µαζί τους δύο µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι Βουλευτές Μπάρκας και Διαµαντόπουλος…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…οι οποίοι εδάρησαν, παρ’ ότι επεδείκνυαν…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ!
Ησυχία! Αφήστε τον κ. Παπαδηµούλη να µιλήσει, κύριοι συνάδελφοι!
Συνεχίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εδάρησαν αγρίως, κύριε
Πρόεδρε, σε ένα κρεσέντο βίας των ΜΑΤ, παρ’ ότι επεδείκνυαν
τη βουλευτική τους ταυτότητα! Αυτό είναι ωµή παραβίαση του
νόµου! Αυτό είναι κρεσέντο βίας! Και επειδή εδώ ακούµε πολλά
από τα µέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά της ανοµίας
και κατά της βίας…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε τον κ. Παπαδηµούλη να ολοκληρώσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θέλω να σας πω ότι οι δύο
Βουλευτές οδηγούνται στην Πολυκλινική για εξετάσεις, συνοδευόµενοι και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Θεωρούµε, κύριε Πρόεδρε –και θα συνεχίσω, παρά τις φωνασκίες και τις διακοπές που δείχνουν έλλειµµα επιχειρηµάτων και
έλλειµµα ψυχραιµίας και σεβασµού στην άλλη άποψη- ότι απέναντι σ’ αυτήν την επαναλαµβανόµενη παράνοµη χρήση βίας σε
βάρος Βουλευτών, οφείλει να αντιδράσει και το Προεδρείο της
Βουλής, γιατί είναι ανοιχτή παρανοµία! Επιπλέον, την εκτιµούµε
ως µία κλιµάκωση αυταρχισµού εν όψει και της µεγάλης πανελλαδικής απεργίας της 20ης Φλεβάρη απέναντι σ’ αυτές τις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες καταστροφικές πολιτικές, τις οποίες
µαρτύρησε και για τα χειρότερα ο κ. Μέργος. Το ότι ο κ. Μέργος
µαρτύρησε κυβερνητικά σχέδια φαίνεται και από το γεγονός ότι
παρά την κατακραυγή, ο κ. Μέργος παραµένει «νούµερο 2» του
Υπουργείου Οικονοµικών και ο κ. Στουρνάρας «νούµερο 2» της
Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, καταγράφηκαν όλα αυτά και λυπούµεθα για ό,τι συνέβη.
Πιστεύω ότι θα ερευνηθεί το θέµα, για να δούµε ποια είναι η αλήθεια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
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έχω κι εγώ το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Βορίδης έχει
το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει πάντως να συνεννοηθούµε για κάτι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα καταδικάζετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως προς την ουσία, η Κυβέρνηση
έχει τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του κ. Μέργου. Τοποθετήθηκε
ο Υπουργός Εργασίας, τοποθετήθηκε η Νέα Δηµοκρατία, τοποθετήθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Οικονοµικών. Άρα, λοιπόν, ως προς την ουσία, δεν υπάρχει θέµα.
Όµως, θέλω να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Οι καταλήψεις δηµοσίων
χώρων είναι παράνοµη πρακτική και ως τέτοια θα αντιµετωπίζεται! Ως παράνοµη πρακτική!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ας προχωρήσουµε τώρα στα επόµενα. Κάθε πολίτης έχει την
ευθύνη των πράξεών του, την ευθύνη των επιλογών του και την
ευθύνη του να επιλέγει αν τη διαµαρτυρία του θα την εκφράζει
µε νόµιµο ή µε παράνοµο τρόπο.
Εάν έχετε να καταγγείλετε πρόσθετα πράγµατα που αφορούν
τη συµπεριφορά της Αστυνοµίας –τα πρόσθετα όµως, όχι την
επιβολή του νόµου και της τάξης- αυτά να τα πείτε και ως προς
αυτά είµαι βέβαιος ότι ο αρµόδιος Υπουργός θα πράξει τα δέοντα. Ως προς τα πρόσθετα! Όµως, για την Κυβέρνηση και τη
Νέα Δηµοκρατία, οι καταλήψεις δηµοσίων κτηρίων δεν θα γίνονται ανεκτές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παππάς έχει το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως, οι δηλώσεις του κ. Μέργου ήσαν απαράδεκτες. Οµοίως για µας, τη
Χρυσή Αυγή, απαράδεκτη είναι ολόκληρη η συγκυβέρνηση, η
οποία εφαρµόζει µία αντιλαϊκή πολιτική, µία πολιτική ξεπουλήµατος. Αυτή η πολιτική θα επισφραγιστεί σήµερα µε την ψηφοφορία που θα γίνει για τις βραχονησίδες. Εντέχνως, εχθές, πήρατε
το «δηµόσια». Πήρατε και το «πώληση» και το κάνατε «ενοικίαση». Θυµίζω ότι η ενοικίαση είναι για ενενήντα εννέα χρόνια.
Και δεν θα κάνετε η συγκυβέρνηση Ταϊβάν την Ελλάδα! Θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ»!
Θα πω, λοιπόν, ότι διακρίνω µία υποκρισία από όλους τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Συνέβη αυτό το περιστατικό
µε τον κ. Μέργο. Οποιαδήποτε κοινωνική πάλη του ελληνικού
λαού, ασχέτως κοµµατικής προέλευσης, µας βρίσκει σύµφωνους.
Ο λαός θα πρέπει να ξυπνήσει και να σηκωθεί από τους καναπέδες και να διεκδικήσει και αυτός τα δίκαιά του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, θέλω να πω ότι υπάρχει µια υποκρισία σε αυτή την Αίθουσα –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- γιατί ενώ χθες είχαµε µια
βοµβιστική επίθεση του παρακράτους -Αριστερού ή Δεξιού, δεν
γνωρίζω µε ποιες διασυνδέσεις, διότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή
έχει γίνει ένα ξέφραγο αµπέλι µυστικών υπηρεσιών και θυµίζει
µια Ελλάδα της εποχής του διχασµού- δεν είχαµε καµµία καταδίκη αυτής της βίας εναντίον του κινήµατός µας από καµµία πτέρυγα της Βουλής. Όταν η βία έρχεται και προέρχεται από την
Αριστερά, λέγεται «κοινωνικός ακτιβισµός». Όταν προέρχεται
από τη Δεξιά συγκυβέρνηση και εντός της Αιθούσης, λέγεται
«δηµοσιονοµική πολιτική».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά
το γεγονός ότι δεν γνωρίζουµε τα γεγονότα, αντιλαµβανόµαστε
–και το είπε πολύ καθαρά ο κ. Βορίδης- ότι η Κυβέρνηση κλιµα-
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κώνει τον αυταρχισµό και τη βία. Χθες χτύπησε τους αγρότες
στη Λαµία, στη Φθιώτιδα. Σήµερα φέρνει τροπολογία που υποτίθεται ότι αποσύρει όλες τις κατηγορίες για παλαιότερες κινητοποιήσεις και στις 11 τους παραπέµπει σε δίκη. Ο αυταρχικός
κατήφορος της Κυβέρνησης δεν έχει πλέον σταµατηµό. Και αυτό
συµβαίνει, γιατί ακριβώς µια βάρβαρη πολιτική που δεν µπορεί
να γίνει αποδεκτή από τον ίδιο τον ελληνικό λαό για να µπορέσει
να επιβληθεί, επιβάλλεται µε το νόµο και την τάξη.
Ωστόσο –το έχω ξαναπεί, αλλά θα το επαναλάβω και τώρα- το
ξύλο έχει δύο άκρες και όχι µία. Αυτή η κρατική βία δεν πρόκειται
να σταµατήσει στους αγώνες των εργαζοµένων και αυτό που
πρέπει να φέρει είναι µεγαλύτερη συσπείρωση, µεγαλύτερη κινητοποίηση και λαϊκή συµµαχία, για να αποκρουστεί και να ανατραπεί αυτή η ίδια πολιτική της Κυβέρνησης.
Εποµένως καταγγέλλουµε αυτόν τον αυταρχισµό και για τα
συγκεκριµένα γεγονότα, αλλά και γενικότερα και καλούµε τους
εργαζόµενους στην απεργία στις 20 του Φλεβάρη να δώσει µια
καινούργια πνοή στην αντίσταση κατά της βάρβαρης πολιτικής
της Κυβέρνησης και να αποτελέσει σταθµό για µια γενικότερη
αντεπίθεση.
Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Μέργου και τις διαψεύσεις,
εδώ είµαστε. Όπως είπατε ότι δεν θα πάρετε άλλα µέτρα, όπως
είπατε ότι δεν θα µειώσετε τις συντάξεις, όπως είπατε ότι δεν θα
κάνετε το ένα και το άλλο και τα κάνατε όλα, την ίδια αξία έχουν
και οι διαψεύσεις. Άλλωστε, στο µνηµόνιο 3 που έχετε συµφωνήσει, προβλέπεται µε σαφή τρόπο η µείωση του κατώτερου µισθού.
Σας ευχαριστώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Μαριά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι δηλώσεις του κ. Μέργου είναι ξεκάθαρες και απηχούν την κυβερνητική πολιτική, παρά τις όποιες διαψεύσεις. Τόσο στο σύµφωνο
για το ευρώ, στο οποίο συµφώνησε στις 25 Μαρτίου 2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όσο και σε αυτό το µνηµόνιο 2, αναφέρεται
ξεκάθαρα ότι οι κατώτατοι µισθοί στη χώρα θα προσαρµόζονται
µε βάση το τι µισθοί υπάρχουν σε ανταγωνιστικές χώρες, είτε
αυτές είναι στα Βαλκάνια είτε είναι παγκόσµιοι ανταγωνιστές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Κίνα και η Ινδία.
Άρα λοιπόν αυτά που είπε, τα εννοεί και θα έχουν επιπλέον επιθέσεις στις αµοιβές των εργαζοµένων. Αυτό που κάνουν πλέον
όλοι οι Έλληνες, αυτό που κάνει σύσσωµος ο ελληνικός λαός
είναι να αντιδρά στην αυταρχική και αντικοινωνική πολιτική της
Κυβέρνησης, η οποία µη µπορώντας να αντιµετωπίσει µε άλλο
τρόπο τα δίκαια αιτήµατα των πολιτών, προχωρά σε επιθέσεις
µε την Αστυνοµία, όπως έγινε µε τους αγρότες χθες στη Λαµία
και σήµερα στο συγκεκριµένο περιστατικό. Η παρατήρησή µας
είναι απλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, όλα
αυτά θα καταγραφούν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε.
Η παρατήρησή µας είναι απλή και απευθύνοµαι προς τον κ.
Βορίδη. Αυτοί που καταλαµβάνουν παράνοµα τα Υπουργεία είναι
η τρόικα. Αν θέλει το νόµο και την τάξη, να πετάξει τους τροϊκανούς έξω από τα Υπουργεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Επίσης, θα ήθελα να κάνω και µια παρότρυνση, επισήµανση.
Η Αστυνοµία έχει συγκεκριµένες ευθύνες, όπως και ο Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης. Όµως και οι επικεφαλείς της Αστυνοµίας θα
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι δεν µπορεί να παίρνουν υπέρµετρα µέτρα βίας για απλά περιστατικά τα οποία έχουν
συµβεί.
Αυτά, λοιπόν, και καταγγέλλουµε την αυταρχική πολιτική που
είναι η κυβερνητική πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, θα πρέπει να προχωρήσουµε στην ονοµαστική.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οι Βουλευτές δάρθηκαν
αγρίως µαζί µε νέους του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είχε ολοκληρωθεί η ειρηνική διαµαρτυρία και αποχωρούσαν. Ρίχτηκαν στο έδαφος και
ξυλοκοπήθηκαν αγρίως παρ’ ότι έδειχναν τη βουλευτική τους
ταυτότητα. Αυτό αποτελεί ωµή παραβίαση του νόµου και το
Προεδρείο δεν µπορεί να εκφράζει απλώς τη λύπη του, αλλά θα
πρέπει να αντιδράσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα ερευνηθεί το
θέµα, κύριε Παπαδηµούλη. Ο Πρόεδρος παρακολουθεί, θα ερευνήσουµε όλα αυτά τα γεγονότα, κύριε Παπαδηµούλη και να είστε
σίγουρος ότι θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεύτερον, σηµειώνω την αισχυντηλή σιωπή των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Αυτή όµως δεν είναι διαφοροποίηση,
αλλά έµπρακτη µετατροπή των κοµµάτων τους σε συνιστώσες
της επί τα Δεξιά ολοταχώς Νέας Δηµοκρατίας του κ. Σαµαρά.
Τρίτον, αυτό το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο, αλλά έρχεται σε συνέχεια του ξύλου που έπεσε χθες στους αγρότες και
προχθές σε εργάτες και παραπροχθές σε απεργούς και ναυτεργάτες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, θέλετε έναν πολίτη φοβισµένο και
αναξιοπρεπή. Εµείς σας λέµε ότι θα σας ανατρέψουµε και εσάς
και την πολιτική σας µε µαζικούς ενωτικούς ειρηνικούς αγώνες
και τελικά και στην κάλπη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Χρυσοΐδης για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πήρα το λόγο
προηγουµένως, γιατί περίµενα ότι θα πάρει το λόγο η Κυβέρνηση, προκειµένου να απαντήσει στις καταγγελίες τις οποίες
έκανε προηγουµένως ο ΣΥΡΙΖΑ δια του εκπροσώπου του.
Ωστόσο, κύριε Παπαδηµούλη, αντιλαµβάνοµαι ότι βρίσκεστε
σε µεγάλη πολιτική αµηχανία και αρχίσατε πάλι τις «κατεβασιές».
Κάθε φορά που τα ποσοστά σας πέφτουν, τότε προσπαθείτε να
βρείτε µια «κατεβασιά» στο εσωτερικό, γιατί στο εξωτερικό διαβάζουµε ότι ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε αυτές τις µέρες µε τον κ.
Ρούµπιν, τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών και συζητούν τα ζητήµατα που συζητάτε έξω.
Εµείς έχουµε µια καθαρή θέση και αυτή είναι «όχι στη βία», την
οποία εσείς καλλιεργήσατε επί τρία χρόνια, από το 2009 έως το
2012. Προπηλακίσατε πολιτικούς σας αντιπάλους στους δρόµους και τις πλατείες και τώρα καταγγέλλετε την αστυνοµική βία,
την οποία εµείς, επίσης, καταγγέλλουµε.
Όµως, πρέπει και εσείς να καταγγείλετε τη βία και να την καταγγείλετε επώνυµα, κατηγορηµατικά και ευθέως. Αφήστε, λοιπόν, τις «κατεβασιές», διότι πρώτον, οι «κατεβασιές» στην πολιτική καµµιά φορά αποδίδουν και βάζετε γκολ. Τις περισσότερες
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φορές, όµως, αυτό δεν συµβαίνει. Αποκτήστε µια στρατηγική
ενός κόµµατος που θέλει να κατακτήσει την εξουσία και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε, καταδικάζει τη βία από
όπου και αν προέρχεται. Και σε αυτή τη θέση θα σταθούµε για
πάντα, γιατί πιστεύουµε ότι η δηµοκρατία δεν είναι δεδοµένη,
δεν είναι κατάκτηση που γίνεται µια και καλή. Είναι κατάκτηση η
οποία καθηµερινά παλεύεται και εδώ µέσα υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν αγωνιστεί για αυτήν τη δηµοκρατία.
Δεν συγκαλύπτουµε, λοιπόν, κανέναν και θα προχωρήσουµε
για να εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα το οποίο περνάει µέσα από
συµπληγάδες, ένα πρόγραµµα για το οποίο υποφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να χρησιµοποιεί
τη βία εναντίον του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όλα αυτά ελήφθησαν υπ’ όψιν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε
Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θεωρώ
ότι το πρώτο ζήτηµα επί του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι εάν πράγµατι θέλει κράτος ή
χάος σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι είναι αδιανόητο για µια σοβαρή πολιτική παράταξη που
έχει θεσµικό ρόλο και µάλιστα πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία
του πολιτεύµατος, να προσπαθεί και να επιδίδεται σε έναν άγονο
αγώνα εκµετάλλευσης κάθε φορά της πιο ασήµαντης επικαιρότητας.
Δεν µπορώ να αντιληφθώ πράγµατι σε τι µπορεί να χρησιµεύσει στην πολιτική προσπάθεια που κάνει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µια δήλωση που έκανε ο κ. Μέργος και την
οποία βεβαίως, την αποκατέστησε µε νεότερη δήλωσή του και
όταν βεβαίως, γι’ αυτή τη δήλωση έχει τοποθετηθεί επίσηµα η
Κυβέρνηση στο σύνολό της. Και πράγµατι είναι αδιανόητο εξαιτίας µιας τέτοιας δήλωσης -δεν µπορώ να αντιληφθώ πώς µπορεί
σοβαρός πολιτικός να τη φέρει και να την επαναφέρει µονίµως
στο προσκήνιο- να έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει το δικαίωµα ο οποιοσδήποτε Βουλευτής ή το οποιοδήποτε κόµµα να
κάνει µια συνολική κριτική στο έργο της Κυβέρνησης.
Το έργο της Κυβέρνησης και η κυβερνητική πολιτική έχει αποσαφηνιστεί πλήρως και από τις δηλώσεις των αρµοδίων Υπουργών και συνολικά από το διάλογο που καθηµερινά γίνεται στη
Βουλή.
Άρα, θεωρώ ότι παραβιάζετε ανοικτές θύρες. Ο αγώνας στον
οποίο επιδίδεστε είναι άγονος και το µόνο που προσπαθεί να δηµιουργήσει είναι σύγχυση και ταραχή.
Με αυτήν την έννοια όµως, σ’ αυτό το επίπεδο η Κυβέρνηση
δεν πρόκειται να σας παρακολουθήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποι-
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ήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικόυ
Κοινωνικόυ Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 223
και ειδικό αριθµό 5 της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Απών.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Απών.
Ο κ. Μιχαλάκης Νικόλαος. Απών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Απών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Απών.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Γελαλής Δηµήτριος. Απών.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Παρούσα.
Η κ. Τριανταφύλλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Κανελλοπούλου Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη. Παρούσα.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Τσουκαλάς Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της τροπολογίας. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και
θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 252 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 166 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 84 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της
Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις
της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της
Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις
της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε µερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ, που υπογράφηκε στην
Αθήνα στις 3 Μαΐου 2010, το κείµενο της οποίας στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110
του ν. 4055/2012 (Α’ 51), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της
µε την παρ. 3 του άρθρου 166 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστηµα δύο (2) µηνών.
Άρθρο τρίτο
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 της από 1.6.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 128), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4086/2012 (Α’ 195), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή εµπραγµάτων ή
ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων
οπουδήποτε και εάν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας που παρέχεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων. Επί δηµοσίων νησίδων δεν
µεταβιβάζεται η κυριότητά τους αλλά παρέχεται η δυνατότητα
µίσθωσης, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό µε την έκδοση της
ανωτέρω άδειας θέµα. Η µη τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων
συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας κατ’
εφαρµογή του άρθρου 174 Α.Κ..»
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η Συµφωνία που κυρώνεται θα τεθεί σε ισχύ την ηµέρα ανταλλαγής δια της διπλωµατικής
οδού από τα Συµβαλλόµενα Μέρη των γραπτών γνωστοποιήσεων ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εσωτερικές τους νοµικές διαδικασίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτόν.»
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της από 18

Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες
ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 7-2-2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ειδική αγορήτρια η
κ. Ραχήλ Μακρή και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδική αγορήτρια η κ.
Ασηµίνα Ξηροτύρη.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 224 και ειδικό 6 µε την οποία µεταθέσαµε
τις διατάξεις, µε τις οποίες ορίζεται η διαδικασία για την επιλογή
των διοικητών των νοσοκοµείων κατά ένα τρίµηνο. Δηλαδή το
ψηφίσαµε µε την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
για το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» πριν από λίγες µέρες στη
Βουλή και οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την 1η Απριλίου 2013.
Κρίθηκε σκόπιµο µε την τροπολογία αυτή να επαναφέρουµε
σε ισχύ τις διατάξεις του ν.3329/2005, όπως έχει δηµοσιευθεί στο
ΦΕΚ 81 Α’. Γνωρίζετε ότι αδίκως προκλήθηκε θόρυβος πως
δήθεν επιχειρούµε να υποβαθµίσουµε τα προσόντα όσων πρόκειται να επιλεγούν στο µέλλον για διοικητές των νοσοκοµείων.
Λυπούµαι για το γεγονός ότι εξεδηλώθη αυτή η άδικη επίθεση
απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και σε
µένα προσωπικά. Ευτυχώς τέτοια ατυχή περιστατικά παρουσιάζουν εκείνους οι οποίοι θέλουν µε οποιαδήποτε αφορµή να επιτεθούν στην πολιτική ηγεσία και να εκφράσουν την πνευµατική
τους ανωτερότητα µε περιφρόνηση και χολή απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα.
Κύριε Πρόεδρε, στη συγκεκριµένη τροπολογία θέλω να κάνω
την εξής νοµοτεχνική βελτίωση:
Στο τέλος της τροπολογίας 224/6 στο Σχέδιο Νόµου µε τίτλο:
«Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας»», προστίθεται φράση ως εξής: «, εφαρµοζοµένων
µέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του ν.3329/2005 (81 Α’), όπως
ισχύει».
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να διανεµηθεί
στους συναδέλφους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα ήθελα
να πω µια φράση, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ενηµέρωσή σας ο νόµος
αυτός, ο ν.3329 ο οποίος ισχύει, στο κεφάλαιο Β’ στο άρθρο 7
στην παράγραφο 7, απαιτεί τα ίδια προσόντα τα οποία απαιτεί
και ο νόµος του συναδέλφου και τότε Υπουργού κ. Λοβέρδου, ο
οποίος ψήφισε τις ίδιες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα προσόντα των
διοικητών.
Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι επαυξηµένες
είναι οι απαιτήσεις µας για τα προσόντα των διοικητών, γιατί
κάτω από τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν τα οικονοµικά των νοσοκοµείων, τα πληροφοριακά
συστήµατα των Υπουργείων. Άρα, απαιτείται να διαθέτουν επαυξηµένες γνώσεις.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορέσω να παραµείνω στη συζήτηση των τροπολογιών, γιατί σας ενηµερώνω
ότι υποδεχόµαστε το απόγευµα τον Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είµαι σε
αυτό το πρόγραµµα. Γι’ αυτό δεν θα είµαι εδώ, αν αργότερα συζητήσετε τις τροπολογίες. Θεωρήστε, λοιπόν, ότι η επιχειρηµατολογία µε την οποία παρουσίασα και ενίσχυσα τη νοµοτεχνική
βελτίωση είναι αυτή που µε δεσµεύει για τις όποιες τοποθετήσεις
κάνετε στη συνέχεια αυτής της συζητήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να παραµείνετε λίγο.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε πρόταση νόµου «Για την
ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική ζωή».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Πλακιωτάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπ’ όψιν σχέδιο νόµου κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 18-10-2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας».
Με τις ρυθµίσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου που διαρθρώνεται σε έξι άρθρα προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Ρυθµίζουµε θέµατα απλούστευσης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ,
θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων. Μειώνουµε το ύψος του παραβόλου υπέρ του δηµοσίου που καταβάλλεται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.
Επετράπη η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών επιχειρήσεων τις δύο τελευταίες Κυριακές του 2012 ενώ παρατείνουµε
µία σειρά διατάξεων, ιδιαιτέρως ευνοϊκών, όπως για παράδειγµα
η προθεσµία αναστολής των πλειστηριασµών ως τις 31 Δεκεµβρίου 2013, δηλαδή ένα χρόνο επιπλέον απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί.
Επίσης, υπάρχουν και διατάξεις σε σχέση µε τις εµπορικές εκµισθώσεις και την προώθηση της αγοράς.
Η συζήτηση που προηγήθηκε στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου υπήρξε ιδιαιτέρως εποικοδοµητική µε προστιθέµενη αξία στο σχετικό διάλογο. Ακούστηκαν όλες οι
απόψεις και η πλειοψηφία αυτών συνάδει στο γεγονός ότι οι ρυθµίσεις που αφορούν αρχικώς το ΕΣΠΑ οδηγούν στην απλούστευση των διαδικασιών. Πώς το πετύχαµε αυτό; Περιορίσαµε
τη συναρµοδιότητα των περισσοτέρων Υπουργείων αλλά και
υπογραφών κατά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για
τη ρύθµιση συγκεκριµένων θεµάτων περίπου στο 60%, την ώρα
που το περιβάλλον της αγοράς είναι τουλάχιστον αντίξοο και η
έλλειψη ρευστότητας έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα
στο τραπεζικό σύστηµα και εµπόδια στην οµαλή εξέλιξη των
έργων.
Έχουµε όµως και θετικά δείγµατα γραφής όσον αφορά την ταχύτητα απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Έχουµε πιάσει το στόχο για
την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του δευτέρου εξαµήνου. Καταφέραµε και κλείσαµε δηλαδή την περίοδο του δευτέρου εξαµήνου, την περίοδο διακυβέρνησης Σαµαρά ξεπερνώντας το στόχο για το συγκεκριµένο διάστηµα, συγκεκριµένα το
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102,64% του αντίστοιχου εξαµηνιαίου στόχου. Είµαστε πάνω από
το µέσο κοινοτικό όρο, ενώ ταυτοχρόνως κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012 καταφέραµε και ολοκληρώσαµε την αναθεώρηση
των προγραµµάτων µε έµφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και την καταπολέµηση της
ανεργίας. Δεν χάσαµε πόρους από ηµιτελή έργα της προηγούµενης περιόδου του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ερχόµαστε τώρα και νοµοθετούµε µια σειρά διατάξεων που συµβάλλουν και στην απλοποίηση αλλά και στην επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ µε την παρούσα κύρωση της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου.
Βεβαίως, δεν σταµατάµε εδώ. Στόχος µας µέσω της εκµεταλλεύσεως των πόρων του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι
να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα και βεβαίως τη ρευστότητα της αγοράς. Όπως
επανειληµµένως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, οι πόροι από
τα διαρθρωτικά ταµεία αποτελούν το κλειδί, αποτελούν την εγγύηση για να πετύχει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη.
Καταφέραµε και πετύχαµε προ ηµερών κάτι που φαινόταν
αδύνατο. Καταφέραµε µέσα από µία θετική έκβαση της τελευταίας Συνόδου Κορυφής και διαπραγµατεύσεις για το νέο ΕΣΠΑ
της περιόδου 2014-2020. Η Ελλάδα τι παίρνει; Παίρνει σε πρώτη
φάση 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συν 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ
για την αγροτική ανάπτυξη, συν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου
που αναµένονται να µας δοθούν από την αναθεώρηση των ποσοστών συµµετοχής της Ελλάδος λόγω της µεγάλης µείωσης
του εθνικού µας προϊόντος. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια και
αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αυτό έγινε µέσα σε ένα δύσκολο, ευρωπαϊκό δηµοσιονοµικό περιβάλλον µε περισσότερες χώρες που
δικαιούνται αυτής της συµµετοχής και πετύχαµε µια πολύ µεγάλη εθνική επιτυχία. Και στο επίπεδο των Κυβερνήσεων των
κρατών-µελών αλλά και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων έγινε πολύ µεγάλη προσπάθεια και τελικά, εκ του αποτελέσµατος κρίνοντας, τα καταφέραµε. Έτσι µε την αύξηση των
πόρων σε σχέση µε τις αρχικές προτάσεις της επιτροπής προκύπτει ένα πολύ σηµαντικό οικονοµικό όφελος για την πατρίδα
µας.
Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν όλες τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για την πορεία του ΕΣΠΑ, τη διαχείριση των πιστώσεων µε
την απεµπλοκή του Υπουργείου Οικονοµικών από τη λήψη απλών
διαχειριστικών αποφάσεων που νοµοθετούµε µε το παρόν νοµοσχέδιο και που οδηγεί και στην απλούστευση αλλά και στην
εγρήγορση των διαδικασιών αλλά, µε ύπαρξη ελέγχου και ασφάλεια στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, θέτουµε τον ένα
και µοναδικό σκοπό: την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
απορρόφηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Στη συνέχεια, περνώντας στο υπό κύρωση νοµοσχέδιο, µε τις
διατάξεις του άρθρου 2, προτείνουµε και υιοθετούµε περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες για την εφαρµογή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δεδοµένου ότι έχει ενισχυθεί η
υπευθυνότητα αλλά και η εµπειρία των φορέων ως προς τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν στη διάθεσή τους.
Στο σηµείο αυτό, τονίζουµε ότι, αν και έχουν ληφθεί µέτρα για
τη ροή των χρηµατοδοτήσεων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων προς τους δικαιούχους, αλλά και την εξόφληση των
δαπανών των έργων, υπάρχουν ακόµα αρκετά σηµεία που επιδέχονται βελτιώσεις. Σκοπός µας είναι για µια ακόµη φορά η
απλούστευση των διαδικασιών, αλλά κυρίως η ανάγκη αποκέντρωσης των αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ανακολουθία νόµων και
ασάφεια πολλές φορές ως προς την αρµοδιότητα των περιφερειαρχών, οπότε εκ του αποτελέσµατος µας καθιστά απαραίτητη
την αναζήτηση µιας ακόµη φόρµουλας ώστε να θεραπεύσουµε
αυτήν την αστοχία, να µπορούν δηλαδή οι περιφέρειες να διαχειρίζονται τα χρήµατα που τους αναλογούν µε το µικρότερο δυνατόν διοικητικό κόστος αλλά και τον απαιτούµενο έλεγχο.
Αναφορικά τώρα µε τη ρύθµιση της µη προσκόµισης φορολογικής ασφαλιστικής ενηµερότητας για να γίνουν οι πληρωµές το
τελευταίο δεκαπενθήµερο του 2012, αυτό που µπορούµε να
πούµε είναι ότι πρόκειται για µία όλως εξαιρέτως ρύθµιση που
σκοπό είχε να διευκολύνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την
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ίδια ώρα που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τους
ιδιώτες αγγίζουν ή άγγιζαν τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν η
ανεργία είχε ξεπεράσει το 25%, όταν η χώρα είναι για πέµπτη συνεχή χρονιά σε τροχιά ύφεσης. Δεν µπορείς, λοιπόν, παρά να
αποφασίζεις για το µέγιστο δυνατό επίπεδο διευκόλυνσης των
επιχειρήσεων µε τα µέγιστα δυνατά οφέλη για την οικονοµία.
Στη συνέχεια του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, επιχειρήσαµε
τον εξορθολογισµό των καταβαλλόµενων παραβόλων που έχουν
προβλεφθεί για την πιστοποίηση ασφάλειας σιδηροδροµικής επιχείρησης. Τα ύψη πλέον των παραβόλων κυµαίνονται στα πολύ
χαµηλότερα επίπεδα, από 1.500 ως 20.000 ευρώ.
Και εξηγούµαι ότι τα παράβολα αυτά σε κάθε περίπτωση εκφράζουν το διοικητικό κόστος πιστοποίησης και καλύπτουν τα
έξοδα που προκαλούνται στο δηµόσιο τοµέα για την εξέταση του
φακέλου. Στο βαθµό, λοιπόν, που το έξοδο αυτό καλύπτεται από
τους φορείς, δεν επιβαρύνεται ο πολίτης µέσω φορολογίας για
την κάλυψή του.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της απελευθέρωσης της σιδηροδροµικής
αγοράς η δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά όφελος για την ελληνική οικονοµία. Γιατί όταν
µιλάµε για επιχειρηµατικότητα, πρέπει να τη στηρίζουµε κιόλας.
Δεν µπορεί να επιζητούµε επενδυτές για την εν λόγω αγορά και
την ίδια ώρα να έχουµε πολύ υψηλότερες τιµές ή παράβολα στην
Ευρώπη. Πρέπει, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση και µε κάθε ευκαιρία να συνεχίσουµε την εξωστρεφή µεταρρυθµιστική πολιτική
για να δηµιουργήσουµε φιλικό κλίµα ως προς την προσέλκυση
επενδύσεων, διότι µόνο έτσι µπορούν να δηµιουργηθούν θέσεις
εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Αγορανοµικός Κώδικας
σχετικά µε τη διεύρυνση των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών αλλά κυρίως για την προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές, θα αποτελέσει τη νέα νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που βρίσκεται αυτήν την ώρα στη διαδικασία της διαβούλευσης. Αποτελεί ένα ακόµα βήµα εκσυγχρονιστικό. Χρειάζεται να διδαχθούµε από την ευρωπαϊκή εµπειρία,
από τις ευρωπαϊκές πρακτικές και χωρίς σκοπιµότητες, χωρίς
δογµατισµούς, να προχωρήσουµε µε βάση την κοινή λογική.
Η προαιρετική λειτουργία των δύο τελευταίων Κυριακών του
2012, έδειξε -δεδοµένων πάντα βέβαια των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας- ότι στήριξε την εµπορική αγορά, δεδοµένης
της µεγάλης πτώσης που είχε προηγηθεί το προηγούµενο διάστηµα και πιστεύω ότι αυτό το ζήτηµα, αφού αφουγκραστούµε
και τους φορείς της αγοράς, θα πρέπει δυνατόν να το προσεγγίσουµε µε τη µέγιστη δυνατή συνεννόηση αλλά και ψυχραιµία.
Τέλος, επιδιώξαµε µε ρύθµιση του παρόντος υποψήφιου σχεδίου νόµου την αναστολή των πλειστηριασµών για απαιτήσεις
κάτω των 200.000 ευρώ για ένα ακόµη έτος έως τις 31-12-2013.
Είναι µια ρύθµιση που έγινε αποδεκτή από όλους τους συναδέλφους στην αρµόδια επιτροπή. Δώσαµε, λοιπόν, την ευκαιρία
στους οφειλέτες να αναδιοργανωθούν και να διευθετήσουν τις
υποχρεώσεις τους.
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβερνήσεως δεν σταµατούν εδώ. Έχει παρουσιαστεί στην τρόικα µια σειρά δέσµης µέτρων προς ανακούφιση των δανειοληπτών αλλά και των
νοικοκυριών. Εκ των πραγµάτων περιµένουµε και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το ζήτηµα παραµένει ανοιχτό, είναι
σε διαπραγµάτευση, όµως οι συζητήσεις πρέπει κάποια στιγµή
να φτάσουν στο τέλος τους. Διότι αυτήν την ώρα, αυτό που προέχει είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και πιστεύω ότι
στο αµέσως προσεχές διάστηµα η Κυβέρνηση θα αναλάβει τη
νοµοθετική πρωτοβουλία.
Έχουµε, λοιπόν, υποχρέωση να στηρίξουµε τους εισοδηµατικά αδύναµους, χωρίς, όµως, αυτό να µας αρκεί, χωρίς όµως
αυτό να µας εφησυχάζει. Προσπαθούµε και πολλά από αυτά καλούµαστε να πράξουµε, τα οποία είναι κοινωνικά άδικα και πολλές φορές κληθήκαµε να διαλέξουµε ανάµεσα στο κακό και στο
χειρότερο. Εκεί, όµως, που δεν έχουµε καµµία επιλογή, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι να αφήσουµε τα πράγµατα να
εκτροχιαστούν. Γι’ αυτό οι αποφάσεις µας θα πρέπει να είναι
άµεσες και έγκυρες το αµέσως προσεχές διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου
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αποτελούν ένα συνοπτικό και συνεκτικό νοµικό κείµενο, το οποίο
ανταποκρίνεται στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Δεν υπάρχουν περιθώρια οπισθοδρόµησης. Δεν µπορούµε να
αφήσουµε τη χώρα να γυρίσει πίσω. Έχουµε καταφέρει µε τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού να κρατήσουµε τη χώρα
όρθια, να αντιστρέψουµε το κλίµα, να ανακτήσουµε τη χαµένη
µας αξιοπιστία. Και όλα αυτά τα καταφέραµε, επαναλαµβάνω, µε
τις τεράστιες οικονοµικές θυσίες όλων των Ελλήνων.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των τροπολογιών, θα αναφερθώ,
κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω µια ανακοίνωση
προς το Σώµα:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση της από 31-10-2012
πρώτης τροποποιητικής σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων Εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργος Σταθάκης, έχει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Η πρώτη συζήτηση αφορά την ίδια τη
διαδικασία και τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούµε στο Κοινοβούλιο. Υπενθυµίζω ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και εκ των υστέρων έρχεται στη Βουλή
προκειµένου να επικυρώσει τις πράξεις αυτές.
Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος παρακάµπτει πλήρως το εύλογο και προφανές ότι στις πράξεις της Κυβέρνησης πρέπει να
προηγείται η συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου, να διαµορφώνεται ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο αναφορικά µε το νοµοθετικό
της έργο και στη συνέχεια να εφαρµόζει αυτές τις πράξεις. Άρα,
η πρώτη µας αντίθεση αφορούσε την ίδια τη διαδικασία την
οποία καλούµαστε να επικυρώσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες έχουν πρακτικά παρακάµψει την προβλεπόµενη διαδικασία συζήτησης εντός του Κοινοβουλίου.
Τώρα, στην ουσία του παρόντος σχεδίου νόµου, µε τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις που προτείνει, πρέπει να αποσαφηνίσουµε
ότι ορισµένα άρθρα έχουν θετικά σηµεία και αυτά θα τα επισηµάνω στη συνέχεια και µε τα οποία συµφωνούµε, υπάρχουν,
όµως, και άρθρα τα οποία είναι πάρα πολύ προβληµατικά και µε
τα οποία είµαστε ριζικά αντίθετοι.
Θα ξεκινήσω µε το πρώτο και βασικό σηµείο που διαµορφώνει
η απλοποίηση των διαδικασιών εφαρµογής τόσο του ΕΣΠΑ όσο
και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Η απλοποίηση
την οποία επιχειρεί εδώ η πρόταση είναι σχετικά απλή. Ουσιαστικά µεταφέρει αρµοδιότητες που ήταν σε περισσότερα από
ένα Υπουργεία και απαιτούσαν µία διαδικασία συναρµοδιότητας
και συναπόφασης κατά την εφαρµογή του ΕΣΠΑ αποκλειστικά
στον Υπουργό Ανάπτυξης.
Πρόκειται για µία σκέψη υπερσυγκέντρωσης όλου του συστήµατος διαχείρισης του ΕΣΠΑ σε έναν και µοναδικό Υπουργό,
αυτός είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, µία διαδικασία η οποία δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από όσα καλείται να λύσει.
Διότι εκ των πραγµάτων, τα περισσότερα προγράµµατα από
αυτά εµπλέκουν συναρµοδιότητες και η ιδέα ότι µπορεί να παρακάµπτεται το σύνολο των συναρµόδιων Υπουργών χάριν της
απλοποίησης είναι µια προβληµατική σκέψη.
Το δεύτερο που κάνει το άρθρο 1 είναι η απλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, στην οποία επί της αρχής
συµφωνούµε, δηλαδή διατάκτης πλέον του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για έργα στην περιφέρεια δεν θα είναι ο
Υπουργός, µπορεί να είναι υπό ορισµένους όρους ο περιφερειάρχης. Είναι µία στοιχειώδης αποκέντρωση, η οποία µάλλον διευκολύνει την λειτουργία του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Επαναλαµβάνω ότι υπό όρους θέλει µία σειρά περαιτέρω συζήτησης για τον τρόπο µε τον οποίο οριοθετείται η δρα-
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στηριότητα αυτή.
Πάµε στο πρώτο και βασικό άρθρο στο οποίο είµαστε ριζικά
αντίθετοι, καθώς εισάγει µια πρωτόγνωρη πρακτική στις δηµόσιες υποθέσεις της χώρας και αφορά το θέµα της άδειας πληρωµής αναδόχων δηµόσιων έργων χωρίς βεβαίωση φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Απ’ ό,τι ισχυρίζεται η Πλειοψηφία αυτό έγινε εκτάκτως και υπό την πίεση των συνθηκών που
έπρεπε να γίνουν µέχρι τα Χριστούγεννα, µέχρι τις 31-12-2012.
Εάν ήταν αυτή η αποκλειστική µέριµνα της Κυβέρνησης, θα
µπορούσε τουλάχιστον, να διασφαλίζει ότι τα έσοδα τα οποία θα
έπαιρναν οι ανάδοχοι χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, τα χρήµατα που θα έπαιρναν, κατά προτεραιότητα θα
ήταν δεσµευµένα για την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και µισθών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτή θα ήταν µια ιδέα ότι κάνουµε µια παράβαση του νόµου,
αλλά την κάνουµε υπό έκτακτες συνθήκες, γιατί πρέπει να πληρώσουµε τους µισθούς των εργαζοµένων, πρέπει να πληρώσουµε µέρος των φόρων που χρωστάνε και τις ασφαλιστικές
εισφορές. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Συνεπώς το επιχείρηµα ακυρώνεται από τον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνεται αυτή
η απόλυτα χαριστική διάταξη υπέρ των εργολάβων.
Ένα δεύτερο σηµείο το οποίο είναι απόλυτα αρνητικό είναι
αυτό το άρθρο για τους σιδηρόδροµους. Το άρθρο προαναγγέλλει τι θα γίνει στους σιδηρόδροµους ανοίγοντας την αγορά, σπάζοντας την αγορά των τρένων σε πολλές επί µέρους αγορές και
ουσιαστικά καλείται να διευκολύνει ένα θέµα το οποίο δεν είναι
τεχνικό, την πιστοποίηση, δηλαδή, του Γιώργου Σταθάκη αν
µπορώ να µπω σε µια δραστηριότητα στις σιδηροδροµικές. Για
να πιστοποιηθώ ότι µπορώ να το κάνω αυτό έπρεπε να υπάρξει
µια διαδικασία πιστοποίησης που ήταν 30.000 ευρώ. Αυτό ήταν.
Δεν φαντάζει εξωφρενικό το νούµερο. Είναι µια πάγια πρακτική
η οποία δηµιουργεί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, ότι θα πιστοποιηθώ. Οι περισσότερες από αυτές γίνονται 1.500 ευρώ.
Είναι, δηλαδή, µια προκλητική διάταξη µε την οποία λέει ότι
σχετικοί και άσχετοι και πάσης φύσεως άνθρωποι ή επιχειρήσεις
που θέλουν να εµπλακούν σε ένα χώρο ο οποίος, επαναλαµβάνω,
πρέπει να προστατευτεί, να αναβαθµιστεί, να αναπτυχθεί κ.λπ.,
εξανεµίζουν ακόµα και την ελάχιστη ασφαλιστική δικλείδα η
οποία διασφαλίζει και είναι στην κείµενη νοµοθεσία και στην Ευρωπαϊκή. Είναι µεγαλύτερα τα χρήµατα αυτά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Η απάντηση είναι: δεν είναι µεγαλύτερα, είναι
πολύ µικρότερα. Άρα, αν ήθελε η Κυβέρνηση –και επανέρχοµαι
πάλι σε αυτό το θέµα- να διαµορφώσει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις έπρεπε να κάνει νοµοθετικές ρυθµίσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία επιχειρεί.
Πάµε στα τρία θετικά άρθρα. Το ένα είναι προφανώς το αυτονόητο, δηλαδή, η επικύρωση της λειτουργίας των καταστηµάτων
τα Χριστούγεννα, δυο Κυριακές εκ των υστέρων. Επισηµαίνουµε
ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει µε τον νόµιµο τρόπο και όχι µε
αυτόν που γίνεται.
Η δεύτερη πρόταση είναι αυτή για την απαγόρευση πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας αξίας κάτω των 200.000 ευρώ µέχρι
30-12-2013. ‘Όπως και το προηγούµενο θέµα και αυτό είναι θέµατα στα οποία θα γίνουν µεγάλες συγκρούσεις το 2013. Διότι
και η Κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να ανοίξει τα καταστήµατα τις
Κυριακές, όχι µόνο τα Χριστούγεννα, αλλά πάρα πολλές Κυριακές και έχουµε τη φοβία ότι θα βάλει µπροστά να ανοίγουν οι µικροί για να καλύψει τους µεγάλους που θα ανοίξουν στη
συνέχεια. Το δεύτερο θέµα, λοιπόν, αυτό των πλειστηριασµών,
θα είναι επίσης ένα µείζον θέµα το 2013 µιας και είναι γνωστό το
αίτηµα της τρόικας να είναι η τελευταία φορά που γίνεται αναβολή και να αρχίσουν πλειστηριασµοί, για να δουλέψει η περίφηµη αγορά ακινήτων.
Συµφωνούµε, επίσης, και στο τελευταίο άρθρο που αφορά τη
δυνατότητα που έχουν µισθωτές ακινήτων να µειώνουν το χρόνο
κατά τον οποίο πρέπει να καταγγείλουν τη σύµβαση και να µπορούν να αποδεσµευτούν γρηγορότερα από το ακίνητο.
Εν κατακλείδι, διαφωνούµε ριζικά µε τη νοµοθετική πρόταση
τόσο στο θέµα της διαδικασίας όσο και σε δύο βασικές διατάξεις
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τις οποίες περιλαµβάνει, οι οποίες είναι άκρως χαριστικές και
προκλητικές. Είµαστε σύµφωνοι σε ρυθµίσεις τις οποίες ανέλυσα
παραπάνω και υπό τις συνθήκες αυτές τόσο στην επιτροπή όσο
και εδώ καταψηφίζουµε τη σχετική πρόταση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κ. συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, είκοσι εννιά µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Τεγέας Αρκαδίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, για
δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα την κύρωση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία ήταν από τις τελευταίες ενέργειες σε µια
κρίσιµη περίοδο, που έπρεπε η χώρα να πείσει ότι έχει τη βούληση να προχωρήσει και βεβαίως να καταβληθούν έγκαιρα οι δόσεις. Ήταν µια περίοδος, που τίποτα δεν ήταν δεδοµένο.
Θυµόµαστε όλοι το πολιτικό περιβάλλον και το ασφυκτικό διεθνές περιβάλλον, µέσα στο οποίο κινήθηκε η χώρα τους προηγούµενους µήνες. Απαιτήθηκαν, όντως, ενέργειες και αποφάσεις εξπρές και θα ήθελα να σταθώ σ’ αυτό το σηµείο, γιατί
έχουν ακουστεί πολλά για την κυβερνητική µεθόδευση µε τις
απανωτές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ακούστηκαν υπερβολές, αλλά πιστεύω ακούστηκαν και απόψεις που η Κυβέρνηση πρέπει, σ’ αυτήν τη συγκυρία, να λάβει
υπ’ όψιν της. Και εξηγούµαι. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπονται από το Σύνταγµα. Όντως είχαµε µια κατάσταση εθνικής ανάγκης. Συνεπώς υπήρξαν λόγοι αξιοποίησης
αυτής της νοµοθετικής πρόνοιας. Έχω την εντύπωση όµως –κι
αυτό θέλω να σηµειώσω σήµερα εδώ- ότι σε αρκετές περιπτώσεις, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, υπήρξε µια υπερβολή. Θα λεγα ότι
είχαµε νοµοθετικές πράξεις διά πάσαν νόσον, διότι πολύ απλά
εδώ έχουµε να κάνουµε µε θέµατα πολιτικού προγραµµατισµού
µιας Κυβέρνησης και φυσικά των Υπουργείων.
Η χώρα έχει ανάγκη από µεταρρυθµίσεις και όχι από έκτακτα
µπαλώµατα και πιστεύω ότι το γνωρίζουµε όλοι και το θέλουµε
αυτό. Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης έχουν τον χρόνο και είναι
υποχρεωµένοι να κάνουν έναν ολοκληρωµένο νοµοθετικό προγραµµατισµό, ώστε να µην ξαναβρεθούµε στη θέση να παρακολουθούµε αυτόν τον καταιγισµό των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, που όλα µπορούσαν να «µπουν» µέσα. Και αυτή
είναι µια θλιβερή πραγµατικότητα.
Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό δεν τιµά την εικόνα της Κυβέρνησης και πάνω απ’ όλα δεν προάγει την κοινοβουλευτική
διαδικασία, την οποία όλοι µας έχουµε χρέος να προστατεύσουµε, γιατί όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει να περάσει προς
την κοινωνία ένα µήνυµα απαξίωσης του ελληνικού Κοινοβουλίου. Χρειαζόµαστε το Κοινοβούλιο, χρειαζόµαστε τη διαβούλευση και θα ήλπιζα ότι η Κυβέρνηση απ’ εδώ και πέρα θα
χειριζόταν µε φειδώ και πολιτική σύνεση τα θέµατα αυτά.
Δυστυχώς όµως βλέπω ότι τα παθήµατα δεν γίνονται µαθήµατα. Πληροφορούµαι ότι ακόµα και το περιβόητο σχέδιο
«Αθηνά» σχεδιάζεται κι αυτό να έρθει µε προεδρικό διάταγµα.
Μου είναι αδιανόητο ότι ένα κρίσιµο θέµα δεν θα ’ρθει στη Βουλή
για να συζητηθεί. Και µιλάµε για την αλλαγή του ακαδηµαϊκού
χάρτη της χώρας.
Κάποιοι σίγουρα θα µας πουν κάποιες δικαιολογίες του τύπου
«δεν προλαβαίνουµε». Ε λοιπόν, ας κάνουν όλοι πιο γρήγορα και
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πιο σοβαρά τη δουλειά τους. Να τελειώνει το καλαµπούρι µε τα
«κατεπείγοντα». Υπήρξε για το σχέδιο «Αθηνά», όπως φάνηκε,
άφθονος χρόνος, αλλά δυστυχώς καταναλώθηκε σε υπόγεια παρασκήνια και ρουσφετολογικές διευθετήσεις.
Έρχοµαι τώρα στη συγκεκριµένη κύρωση, η οποία πράγµατι
δίνει ενδιαφέρουσες αφορµές για τη συζήτησή µας. Και ξεκινώ
από τα θέµατα του ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να µπω στο θέµα της απορρόφησης, τα έχουµε πει και κατ’ ιδίαν το τελευταίο διάστηµα µε
τον Υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη, τα έχουµε πει και στην επιτροπή.
Βεβαίως υπάρχει το µεγάλο θέµα της ρευστότητας και πιστεύω
ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες στέρησαν πόρους
από την πραγµατική οικονοµία το τελευταίο διάστηµα. Αυτό που
έχει σηµασία όµως τώρα είναι να προχωρήσουµε όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα αλλά, επιτρέψτε µου να πω, επιτέλους και αποτελεσµατικά.
Έρχοµαι στις εν λόγω ρυθµίσεις, µε τις οποίες επιχειρείται µια
απλούστευση των διαδικασιών και µια παράκαµψη σ’ ένα βαθµό
της γραφειοκρατίας. Θέλω να εκφράσω µια ανησυχία, µε καλή
προαίρεση για τις συνέργειες που απαιτούνται. Οι υπογραφές,
κύριε Υπουργέ, πράγµατι πρέπει να µειωθούν. Αλλά δεν πρέπει
σε καµµία περίπτωση να χαθεί σ’ αυτήν τη διαδικασία η φιλοσοφία της συνέργειας. Ως προς την απλοποίηση των διαδικασιών,
εµείς αφήσαµε ένα πλέγµα αποφάσεων και προτάσεων, στο
οποίο, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να δώσετε µεγαλύτερη
σηµασία και να το αξιοποιήσετε.
Είναι εδώ και ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είναι µία δουλειά που έγινε
εκείνο το διάστηµα στο Υπουργείο. Ο κ. Χατζηδάκης το έχει στα
χέρια του.
Πιστεύω ότι αυτές πρέπει να προχωρήσουν και παράλληλα να
µη σταµατήσουν εδώ. Μπροστά µας έχουµε ένα γραφειοκρατικό
έκτρωµα, το οποίο πρέπει συνεχώς να βρίσκουµε τρόπους να το
αντιµετωπίζουµε.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται ταχύτητα και ευελιξία από το Υπουργείο, προκειµένου να βλέπει τι λειτουργεί και τι όχι και να προχωρά, βεβαίως, στις απαραίτητες αλλαγές.
Εµείς έχουµε µία συγκεκριµένη πρόταση γι αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται. Σήµερα στο ΕΣΠΑ πρέπει να γίνουν τοµές. Πρέπει να γίνουν άµεσα βασικές διαρθρωτικές
αλλαγές και να παρθούν κρίσιµες πολιτικές αποφάσεις.
Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται µία αναδιάρθρωση της
νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα και τις απαλλοτριώσεις.
Δεύτερον, θα πρέπει να δούµε –και πιστεύω ότι απαιτείται- µία
αναδιάρθρωση όλων των δοµών διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Τρίτον, φαντάζοµαι ότι συµφωνούµε όλοι ότι το επιτελικό κράτος για το ΕΣΠΑ, αλλά και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο είναι ένας µονόδροµος. Θα έλεγα επιγραµµατικά ότι τα
Υπουργεία πρέπει να σχεδιάζουν, οι περιφέρειες να διαχειρίζονται, η αυτοδιοίκηση και οι θεσµικά αρµόδιοι φορείς να υλοποιούν.
Είναι ανάγκη να εµπιστευθούµε την αυτοδιοίκηση, αλλά βεβαίως και η αυτοδιοίκηση οφείλει να αφήσει πίσω της µια σειρά
από παθογένειες που µας οδήγησαν να βλέπουµε σήµερα αυτά
τα αποτελέσµατα. Δεν θα ήθελα, βεβαίως, να αναφερθώ περαιτέρω, γιατί όλοι καταλαβαίνουµε και θα µπορούσαµε να φέρουµε
πάρα πολλά παραδείγµατα.
Τέταρτον, χρειαζόµαστε µια γενναία αναδιάρθρωση του θεσµικού πλαισίου για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αλλά
µε αφορµή µια άλλη αλλαγή, στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω.
Πέµπτον, χρειαζόµαστε µια νοµοθετική προσπάθεια και αλλαγή για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι σε αυτούς τους άξονες πρέπει να κινηθούµε.
Βεβαίως, καλό θα ήταν, ως προς το ΕΣΠΑ, να χαµηλώσουµε
και τις προσδοκίες του κόσµου. Πολλές φορές –και το κάναµε
και εµείς αυτό- ψηλώσαµε τον πήχυ ως προς το αναπτυξιακό
αποτέλεσµα το οποίο µπορεί να φέρει. Νοµίζω ότι το ΕΣΠΑ δεν
είναι πανάκεια και δεν πρόκειται να µας λύσει σε καµµία περίπτωση όλα τα προβλήµατα. Είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο,
αλλά το στοίχηµα της ανάπτυξης θα κριθεί και σε πάρα πολλά
άλλα µέτωπα.
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Ως προς τις ρυθµίσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων –έρχοµαι στο δεύτερο άρθρο- όντως µε τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις επιχειρούνται θετικές αλλαγές στην υλοποίηση και
εφαρµογή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Με τις αλλαγές αυτές σίγουρα θα υπάρξουν κάποια καλύτερα αποτελέσµατα. Είναι αλλαγές τις οποίες και εµείς είχαµε δει, τις είχαµε
ετοιµάσει, αλλά δεν προχώρησαν λόγω των εκλογών.
Ειδικότερα, θέλω να πω ότι υιοθετούνται πιο ευέλικτες διαδικασίες µε τη µείωση του αριθµού των υπογραφών που απαιτούνται για την ανακατανοµή πιστώσεων µεταξύ κάθε συλλογικής
απόφασης έργου ή της συλλογικής απόφασης µελετών. Έτσι η
ανακατανοµή των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του οικείου
Υπουργείου ή του περιφερειάρχη, χωρίς να απαιτείται πλέον η
υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης. Είναι κάτι το οποίο ζήσαµε
και πράγµατι έπρεπε να αλλάξει.
Υπάρχει επίσης µια διαδικασία υπογραφών οι οποίες έφευγαν
και έρχονταν και φυσικά µπλόκαραν τη µεγάλη ταχύτητα, την
οποία θα θέλαµε και εµείς να δώσουµε στις διαδικασίες.
Είναι ξεκάθαρο ότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
όπως το ξέραµε και όπως λειτούργησε µέχρι σήµερα, τελείωσε.
Εκτιµώ ότι πρέπει να πούµε αλήθειες. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων ήταν το απόλυτο ρουσφέτι του πολιτικού συστήµατος και κάπως έτσι φθάσαµε σε αυτό το σηµείο. Το πρόγραµµα,
που θα µπορούσε να είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, ήταν ένα
εργαλείο µικροπολιτικής, το οποίο ελάχιστα άφηνε αναπτυξιακό
αποτύπωµα στην περιφέρεια.
Σήµερα οι πόροι έχουν µειωθεί δραµατικά. Άρα βλέπουµε την
ανάγκη για µια ορθολογική διαχείριση και του τελευταίου ευρώ.
Είναι µία πραγµατικότητα που δηµιουργεί συγκεκριµένα δεδοµένα και δυνατότητες, ειδικά αν συνυπολογίσει κάποιος τις υποχρεώσεις αποπληρωµής παλαιών έργων.
Εµείς, βέβαια, πήραµε µια πολύ δύσκολη απόφαση ξεκαθαρίζοντας το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης
το θυµάται. Ήταν µια δύσκολη απόφαση.
Δεν ήταν καθόλου εύκολη, κύριε Υπουργέ. Απεντάξαµε τρεις
χιλιάδες νεκρά έργα, τα οποία δέσµευαν πολύτιµους πόρους. Πιστεύω ότι θα πρέπει και εσείς να συνεχίσετε αυτήν την τακτική,
να δείτε σήµερα ποια έργα του προγράµµατος δεν προχωρούν,
δεν έχουν προγραµµατιστεί, αλλά δυστυχώς δεσµεύουν πόρους
και να πάτε στην απένταξή τους. Λέω ότι ούτε η προηγούµενη
υπογραφή του Υπουργού ήταν εύκολη ούτε αυτό το οποίο καταθέτω εγώ προς εσάς. Όµως σίγουρα αυτό δεν φθάνει.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πρέπει να αλλάξει ριζικά. Έχουµε κάνει µια συγκεκριµένη δουλειά πάνω σε αυτό.
Υπάρχει ένα έτοιµο νοµοσχέδιο στα συρτάρια σας και ένα σχέδιο
µε τους εξής συγκεκριµένους άξονες: το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων να γίνει ένα πραγµατικό αναπτυξιακό εργαλείο, να
µην είναι ετήσιο, αλλά να έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα, να αλλάξουν τα κριτήρια ένταξης, να δηµιουργηθούν κριτήρια συµπληρωµατικότητας µε το ΕΣΠΑ και άλλα έργα ειδικά για την
περιφέρεια και βεβαίως, να δηµιουργηθούν οι δείκτες –για τους
οποίους µπορεί να µιλάµε για χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν τους
έχουµε µέχρι σήµερα- που θα µετρούν τι ποσοστό τελικά από τα
εργαλεία που διαθέτουµε ως πολιτεία, τι χρήµατα πηγαίνουν
στην περιφέρεια και τι µένουν στην Αθήνα.
Χρειαζόµαστε λοιπόν ευελιξία στις αποφάσεις µας. Πιστεύω
ότι το επόµενο διάστηµα θα πάρετε αποφάσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Όσον αφορά στο άρθρο 3, εκτιµούµε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Είναι µία ρύθµιση που εντάσσεται στο πλαίσιο της
συµφωνίας µε τους εταίρους µας, στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού
του νοµοθετικού πλαισίου για τους σιδηροδρόµους. Η αναπροσαρµογή βεβαίως των ποσών προς τα κάτω γίνεται λαµβάνοντας
υπ’ όψιν την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία.
Σε θετική κατεύθυνση πιστεύουµε ότι είναι και η κλιµάκωση και
η κατηγοριοποίηση ανά στάδιο χορήγησης και ανά µέγεθος επιχείρησης.
Ως προς το θέµα των Κυριακών που ανοίγει το άρθρο 4, κύριε
Υπουργέ, είχαµε την ευκαιρία και µαζί αρκετές φορές να συζητήσουµε αυτό το σηµαντικό θέµα. Εκτιµώ ότι οδηγός µας σε
αυτήν τη συγκυρία, αλλά και σε αυτήν τη νέα πολιτική περίοδο
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για τη χώρα πρέπει να είναι οι πραγµατικές ανάγκες της χώρας.
Χρειαζόµαστε ευελιξία στις αποφάσεις µας και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να οχυρωνόµαστε πίσω από εµµονές. Φυσικά
αυτό αφορά εµάς, αλλά αφορά και όλους. Και εξηγούµαι.
Είδαµε λοιπόν ότι η απόφαση αυτή για το άνοιγµα των δύο Κυριακών στην πρόσφατη εορταστική περίοδο έγινε δεκτή από τη
συντριπτική πλειοψηφία. Έγινε δεκτή γιατί αφ’ ενός, πατούσε σε
µία πραγµατική ανάγκη της αγοράς και αφ’ ετέρου, η εφαρµογή
της ήταν ρεαλιστική. Καθ’ όσον γνωρίζω, έστω σε µία προβληµατική κατάσταση της αγοράς, έφερε σηµαντικά αποτελέσµατα.
Συνεπώς µιας και µπροστά µας έχουµε το νέο αγορανοµικό
κώδικα, µέσα στον οποίο υπάρχει το θέµα του ωραρίου, πιστεύω
ότι πρέπει να εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες διαλόγου και
οι τελικές αποφάσεις µας να υπηρετούν –µακριά από ιδεολογικές
εµµονές- την πραγµατικότητα και τις πραγµατικές ανάγκες σήµερα της αγοράς.
Ως προς τους πλειστηριασµούς στο άρθρο 5, είναι κάτι που
εµείς λέµε από την προεκλογική περίοδο. Το Υπουργείο πήρε την
απόφαση για παράταση ενός χρόνου. Εµείς µιλάµε για δύο χρόνια. Βεβαίως καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει και µια πολύ µεγάλη
πίεση από την τρόικα. Διαβάσαµε ότι ζητήθηκε να ξεκινήσουν και
άµεσα οι πλειστηριασµοί.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι εκτός πραγµατικότητας και πιστεύω ότι θα ισοπεδώσει τα πάντα, ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία.
Θα δηµιουργήσει µία κοινωνική και οικονοµική χιονοστιβάδα µε
συνέπειες ανυπολόγιστες. Άρα απαιτείται εδώ µια κόκκινη γραµµή, την οποία πρέπει να βάλουµε, αν θέλουµε να αποτρέψουµε
τα χειρότερα σε αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα ειδικά για την ελληνική κοινωνία.
Κλείνω το θέµα αυτό µε ένα σχόλιο, ως προς την ανάγκη να
καταλήξουµε για το θέµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Εµείς έχουµε κάνει µία συγκεκριµένη πρόταση, την οποία έχουµε
συζητήσει και µαζί σας και µε τη ΔΗΜΑΡ και στην επιτροπή και
βεβαίως µε τους κοινωνικούς και θεσµικούς φορείς.
Είναι ξεκάθαρο –και θα µου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σηµείο- ότι υπάρχει αργοπορία από πλευράς της Κυβέρνησης και
πρέπει να προχωρήσει γρήγορα µία ρύθµιση, που θα αποτελεί
ουσιαστική λύση και όχι µπάλωµα και µάλιστα ένα µπάλωµα για
λίγους. Είναι κάτι που οι τράπεζες οφείλουν να το αντιληφθούν,
όχι απλά στο πλαίσιο µιας κοινωνικής ευθύνης την οποία πρέπει
να αναλάβουν, αλλά και στο πλαίσιο µιας λύσης η οποία θα στηρίξει και τις ίδιες, ώστε να αποφύγουν µια χιονοστιβάδα η οποία
διαφαίνεται.
Έρχοµαι τέλος στο άρθρο 6 στο θέµα των εµπορικών µισθώσεων. Έχουµε µία ρύθµιση που είναι θετική. Στηρίζει τον ενοικιαστή που στην εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία πολλές
φορές αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση και αναγκάζεται να φύγει νωρίτερα από τη
συµφωνηθείσα συµβατική διάρκειά της.
Η δική µας πρόταση είναι να παραταθεί αυτό το δικαίωµα
ακόµη ένα χρόνο, καθώς η έξοδος της χώρας από την κρίση,
αναµφίβολα, θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα χρόνο και
οι συνθήκες για τους ενοικιαστές σε επαγγελµατικές µισθώσεις
θα εξακολουθήσουν να είναι εξαιρετικά δύσκολες.
Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες που κατέθεσε η Κυβέρνηση, είµαστε σύµφωνοι µε την προσωρινή µεταφορά των εργαζοµένων του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών στον ΟΣΚ
µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης και να δηµιουργηθεί η εταιρεία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
Για τη δεύτερη τροπολογία, που αναφέρεται στην αναστολή
εφαρµογής του ν. 4052, έγινε µία νοµοτεχνική αλλαγή και µία
συµπλήρωση από τον κ. Λυκουρέντζο, µε την οποία και συµφωνούµε. Η τρίτη τροπολογία έχει αποσυρθεί και θα έρθει βελτιωµένη απ’ ό,τι έχουµε ενηµερωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι εµείς στηρίζουµε και υπερψηφίζουµε τη συγκεκριµένη κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλουµε όµως να λάβει σοβαρά η Κυβέρνηση και τις
ενστάσεις µας για την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15
Φεβρουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 129 παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 996/32/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περί «λάθους»
στο δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή.
2. Η µε αριθµό 998/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Τελωνείου
Γυθείου και του Τελωνείου της Νεαπόλεως Βοιών του Νοµού Λακωνίας.
3. Η µε αριθµό 997/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
4. Η µε αριθµό 1005/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την εµπλοκή στην έκδοση Φυτοϋγειονοµικού Διαβατηρίου για τα Εσπεριδοειδή.
5. Η µε αριθµό 1013/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αµοιβές
των στελεχών του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και τις περικοπές στις βουλευτικές αποζηµιώσεις.
6. Η µε αριθµό 1009/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το παρατηρητήριο τιµών για φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την προώθηση γενόσηµων φυτοφαρµάκων.
7. Η µε αριθµό 1017/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό διαµέρισµα Θυρίου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 999/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Κοντογιάννη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού Αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
2. Η µε αριθµό 1020/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις απολύσεις καθαριστριών στις εφορίες της χώρας.
3. Η µε αριθµό 1006/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ
Αβραµίδη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
που θέτει ο ν.4093/12 στη συνταξιοδότηση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των υπερήλικων και ανασφάλιστων οµογενών
από την πρώην ΕΣΣΔ και την Αλβανία.
4. Η µε αριθµό 1014/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη
µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των δηµοτικών και περι-
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φερειακών εκλογών.
5. Η µε αριθµό 1010/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη – Αικατερινάρη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή
στήριξης στο ΕΣΠΑ.
6. Η µε αριθµό 1004/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Κιλκίς κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον Οδικό Άξονα Κιλκίς-Θεσσαλονίκης.
Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων για δεκαπέντε λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αφορά την Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µε τίτλο: «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας».
Αναρωτιόµαστε ποιες είναι οι κατεπείγουσες ρυθµίσεις και εάν
διαθέτετε έστω και την ελάχιστη κατανόηση της έννοιας αυτής,
καθώς και της ουσιαστικής ανάγκης χρησιµοποίησης της διαδικασίας των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν θα αναφέρουµε βέβαια ότι γίνεται αντιληπτή για ακόµη µία φορά η
σηµειολογική πρότασή σας να υποβαθµίσετε το Κοινοβούλιο,
καθώς στη συγκεκριµένη περίπτωση ξεπεράσατε κάθε όριο.
Εκµεταλλευτήκατε το γεγονός ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου παράγουν έννοµες συνέπειες από τη στιγµή που
υπογράφονται και ακόµη και αν δεν κυρωθούν από τη Βουλή,
ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή τους µέχρι
την καταψήφιση της κύρωσής τους.
Φυσικά, µε τη συγκεκριµένη πράξη όχι µόνο δεν στοχεύετε
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά αποσκοπείτε να παρέχετε στους υµετέρους σας ευνοϊκές και φωτογραφικές διατάξεις που παραβιάζουν κάθε έννοια ισονοµίας και δηµοσίου
συµφέροντος.
Πιο συγκεκριµένα, στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 έχετε εισαγάγει δύο παραγράφους του άρθρου 25 του ν. 3614/2007. Με
την πρώτη παραχωρείτε τη δυνατότητα πληρωµής αναδόχων
συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων και δικαιούχων
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
Το επιχείρηµα ότι ανταποκρίνεσθε στο αίτηµα της αγοράς, η
οποία βέβαια στενάζει από τη µνηµονιακή πολιτική λιτότητας την
οποία εσείς εφαρµόζετε, δεν ανταποκρίνεται σε καµµία περίπτωση στην πραγµατικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που σας
είχαν υπαγορεύσει αυτήν τη διάταξη, είχαν δεκατρείς ηµέρες για
να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους, χωρίς να σέβονται κανένα
νόµο και καµµία διαδικασία.
Αν θέλατε να βοηθήσετε ουσιαστικά την οικονοµική ζωή αυτού
του τόπου, θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε υπάρχουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα το άρθρο 11 του ν.
3943/2011 για τον συµψηφισµό χρεών µε απαιτήσεις κατά του
δηµοσίου. Για το συγκεκριµένο νόµο υφίσταται η ΠΟΛ 1022/241-2012, η οποία παρέχει τις απαιτούµενες οδηγίες εφαρµογής.
Ως εκ τούτου, µην καταφεύγετε σε εύκολα επιχειρήµατα γιατί
η πραγµατικότητα σας διαψεύδει. Εργαλεία εξυπηρέτησης των
πολιτών και των επιχειρήσεων υπάρχουν. Στο χέρι σας είναι να
τα απλοποιήσετε, αν επιθυµείτε, αλλά η κατάφωρη παραβίαση
της ελληνικής έννοµης τάξης δεν συνιστά απλοποίηση, αλλά
ρουσφετολογικό πραξικόπηµα.
Με την παράγραφο 2 δίνετε τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Οι
πράξεις αυτές προκαλούν δαπάνη που αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς όµως τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών και φυσικά τον έλεγχο των
αρµόδιων υπηρεσιών αυτού του Υπουργείου.
Το πάρτι συνεχίζεται και σε αυτήν την παράγραφο. Πάλι σε δεκατρείς ηµέρες εκδώσατε πράξεις που βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό χωρίς έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου
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Οικονοµικών. Τα ερωτήµατα που σας έχουµε θέσει και στην επιτροπή, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι τα εξής: Για ποιους εκδώσατε τις πράξεις αυτές; Ποιοι εκµεταλλεύτηκαν τις ανωτέρω
διατάξεις και σε ποιο βαθµό βλάψατε το δηµόσιο συµφέρον;
Έχω καταθέσει ήδη τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 611/6746 ερώτηση, σε συνδυασµό µε αίτηση κατάθεσης εγγράφων, για την
αποκάλυψη όλων των σχετικών παραστατικών για τις πληρωµές
που διενεργήθηκαν και τα προγράµµατα που ανατέθηκαν µε την
ανωτέρω διαδικασία. Δεν έχετε απαντήσει ακόµη. Ελπίζω να το
κάνετε, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πια αγανακτήσει από τις προσπάθειες συγκάλυψης που επιχειρείτε. Μην τον προκαλείτε περαιτέρω.
Τίθεται ακόµη ένα ζήτηµα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 2 της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Σε αυτήν ο περιφερειάρχης λαµβάνει αρµοδιότητες διατάκτη των δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
κατά την έννοια βέβαια του κυρίου διατάκτη. Ενώ η διάταξη φαίνεται ότι εξυπηρετεί βέβαια την ταχύτητα έκδοσης των σχετικών
πράξεων, διαπιστώνουµε ότι έρχεστε και την καταργείτε µε το
άρθρο 2 του παρόντος νόµου.
Το γιατί την προβλέψατε, ποιους εξυπηρετήσατε και για ποιο
λόγο ίσχυσε µόνο για ένα τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, θα κληθείτε βέβαια να το απαντήσετε και αυτό στη σηµερινή ερώτηση
που κατέθεσα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απαιτούµε να λάβουµε πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις επ’
αυτού.
Η µελέτη των υπόλοιπων διατάξεων δεν τεκµηριώνει την
ανάγκη του κατεπείγοντος ούτε το παράβολο και η διάρκεια
ισχύος πιστοποιητικού ασφαλείας σιδηροδροµικής επιχείρησης
και έγκρισης ασφαλείας διαχείρισης υποδοµής µπορούν να χαρακτηριστούν ως επείγοντα, ούτε φυσικά η λειτουργία των καταστηµάτων τις δύο Κυριακές του Δεκεµβρίου του 2012 δικαιολογεί έναν τέτοιο χαρακτηρισµό.
Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα διαθέτει δίκτυο µονής γραµµής
στον άξονα Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Προµαχώνα. Κατά τη
διάρκεια της ηµέρας εκτελούνται οι επιβατικές σιδηροδροµικές
µεταφορές και κατά τη νύχτα οι εµπορευµατικές. Πόσες εταιρείες πιστεύετε ότι θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο και θεωρείτε επείγουσες τις διατάξεις για τα παράβολα του πιστοποιητικού ασφαλείας;
Είµαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε εάν ήδη υπάρχει ή όχι η κορεσµένη χωρητικότητα αυτών των γραµµών, όπως επίσης γνωρίζετε αν έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές ή αποφεύγετε να τις απελευθερώσετε για
χάρη του ιδιώτη, στον οποίο επιθυµείτε να ξεπουλήσετε την
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Εσείς, που κόπτεσθε για τον ανταγωνισµό και την ανάπτυξη,
κρατάτε τεχνηέντως κλειστή την αγορά των εθνικών επιβατικών
σιδηροδροµικών µεταφορών και τώρα επιχειρείτε να µας ρίξετε
στάχτη στα µάτια µε το ξαφνικό και κατεπείγον ενδιαφέρον σας
για τα παράβολα και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών
ασφαλείας.
Το µόνο που µπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστικό στη συγκεκριµένη πράξη είναι το άρθρο 5 περί αναστολής των πλειστηριασµών. Φυσικά θα µπορούσατε να έχετε ρυθµίσει το θέµα της
προστασίας συνολικά και µε σοβαρότητα και όχι να παρέχετε
ετήσιες αναβολές, αλλά προφανώς δέχεστε πιέσεις τόσο από
τους εξωτερικούς τοκογλύφους που επιβουλεύονται την ιδιωτική
περιουσία του ελληνικού λαού, όσο και από τους εσωτερικούς
βαρόνους του κόµµατός σας, που θεωρούν ότι οι τραπεζίτες
φίλοι τους πρέπει να αποµυζήσουν κάθε ρανίδα ελπίδας του δοκιµαζόµενου από την πολιτική σας ελληνικού λαού.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, η τροπολογία 219/2 καταδεικνύει
την πλήρη ανικανότητα της Κυβέρνησης να νοµοθετεί. Δεν είστε
ικανοί να συγχωνεύσετε τις εταιρείες που θα συνιστούσαν τις
«ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»; Δεν µας έχετε πει ποιοι σας εµποδίζουν και δεν επιθυµείτε να στενοχωρήσετε τα δικά σας παιδιά που συνιστούν το ΔΣ της επιχείρησης; Πόσο ακόµη βέβαια
θα υποτιµάτε τη νοηµοσύνη όλων µας;
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται η τροπολογία 224/6, µε την
οποία η Κυβέρνηση αναστέλλει µέχρι 31-3-2013 τα άρθρα που
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ορίζουν τα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής, τη θητεία και την
αξιολόγηση των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ.
Για ποια αξιόπιστη αξιολόγηση µπορούµε να µιλάµε µετά από
αυτό; Μήπως -λέµε- οι δικοί σας άνθρωποι δεν είναι ακόµη έτοιµοι και απαιτείται µία σειρά αναστολών; Σοβαρευτείτε λοιπόν και
αρχίστε να νοµοθετείτε βάσει του εθνικού και όχι του κοµµατικού
συµφέροντος. Φυσικά για προφανείς και αυτονόητους λόγους
καταψηφίζουµε και τις δύο αυτές τροπολογίες.
Η τρίτη τροπολογία µε αριθµό 225/7, που αφορά την απαλοιφή
του αξιόποινου των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την παρακώλυση συγκοινωνιών που
έχουν τελεστεί µέχρι τις 31-12-2012 από αγρότες, ιδιοκτήτες και
οδηγούς αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως -φορτηγών και ταξίκατά τη διάρκεια κινητοποιήσεών τους για την ικανοποίηση των
αιτηµάτων τους, αν και εισάγεται σε ένα εντελώς άσχετο νοµοσχέδιο, µας βρίσκει θετικούς για λόγους κοινωνικής ειρήνης, συνοχής και εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών.
Ωστόσο στο άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας, ως προς αυτήν
την αναστολή της ποινικής και προσωπικής κράτησης των εκκαθαριστών των αγροτικών συνεταιρισµών µέχρι την ολοκλήρωση
της εκκαθάρισης γι’ αυτές, θα πρέπει να µας δώσετε περαιτέρω
λεπτοµέρειες, κύριε Υπουργέ, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές,
διότι µιλούµε για αναστολή ποινικών ευθυνών των εκκαθαριστών
και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Ωστόσο λοιπόν περιµένουµε να µας διευκρινίσετε γι’ αυτήν την
τροπολογία τι ακριβώς εννοείτε µε την αναστολή των ποινικών
ευθυνών µέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων, πόσος καιρός δηλαδή θα απαιτηθεί, εάν θα βάλετε ένα χρονικό διάστηµα
για να γίνουν αυτές οι εκκαθαρίσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Μακρή.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε την κύρωση µιας ακόµα
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου κατά τη συνήθη πρακτική της
Κυβέρνησης. Αυτήν τη φορά έχουµε κάποιες ρυθµίσεις άσχετες
µεταξύ τους, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν σχέση
µε περιπτώσεις έκτακτες, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος. Πάλι η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί καταχρηστικά τη
σχετική δυνατότητα που δίνει το Σύνταγµα, για να παρακάµψει
τη νοµοθετική εξουσία, υποβαθµίζοντας το Κοινοβούλιο, καταργώντας στην πράξη τη διάκριση των εξουσιών.
Στην επιτροπή ο Υπουργός επικαλέστηκε τις συνθήκες που
έχει να αντιµετωπίσει η χώρα µας, για να δικαιολογήσει την έκδοση ακόµα µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κύριε Υπουργέ, δεν ήξερε η Κυβέρνηση ότι στις 31 Δεκεµβρίου έληγε η αναστολή πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία;
Δεν ήξερε ότι στις 31 Δεκεµβρίου έληγε η χρονική ισχύς της ευνοϊκής ρύθµισης για την καταγγελία εµπορικών µισθώσεων; Από
την αρχή του χρόνου τα ξέραµε αυτά όλοι. Γιατί δεν έφερε η Κυβέρνηση τα ζητήµατα αυτά στη Βουλή πιο νωρίς, αφού τα γνώριζε;
Ας τα φέρνατε το καλοκαίρι, τον Σεπτέµβρη, κάποιο µήνα
τέλος πάντων. Να φέρνατε ένα σχέδιο νόµου, να το συζητήσουµε
κανονικά και να τοποθετηθούµε. Όµως δεν είναι αυτό. Είναι ότι
σας βολεύει να κυβερνάτε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί κάνει τα πράγµατα πολύ πιο απλά για εσάς.
Όµως το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι εκεί για την ευκολία σας. Δεν είναι για να παίζετε µε τους θεσµούς. Δηλώνουµε από την αρχή πως θα καταψηφίσουµε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου όχι µόνο
για το διαδικαστικό ζήτηµα, αλλά και γιατί διαφωνούµε και στην
ουσία της. Υπάρχουν ρυθµίσεις που θα θέλαµε να τις υπερψηφίσουµε, αλλά αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να καταψηφίσουµε
άλλες ρυθµίσεις που µας βρίσκουν αντίθετους, οδηγούµαστε να
καταψηφίσουµε στο σύνολό της την πράξη αυτή.
Να έρθω στα της ουσίας τώρα. Στο άρθρο 1 ισχυρίζεστε ότι
απλοποιείτε τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ µε λάθος συναρµοδιότη-
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τες, λιγότερες υπογραφές κ.λπ. κ.λπ.. Προσπαθείτε να λύσετε
το γόρδιο δεσµό του ΕΣΠΑ, κάτι που παλεύουν εδώ και χρόνια
όλες οι κυβερνήσεις. Δυστυχώς όµως δεν θα πετύχετε τίποτα,
διότι δεν είναι µόνο θέµα υπογραφών, αλλά είναι και θέµα γενικότερου σχεδιασµού, οργάνωσης, αλλά και προσώπων. Δεν
υπάρχει κανένα συγκεκριµένο σχέδιο για το πώς, πού και γιατί
θα διοχετευθούν οι διαθέσιµοι πόροι. Εδώ και χρόνια χάνονται
διαθέσιµα κονδύλια ή σπαταλιούνται σε παροχές και σε εργασίες
βιτρίνας, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουν σε υποδοµές που θα
έχουν ανταποδοτικό όφελος για την ελληνική οικονοµία και στην
πρωτογενή παραγωγή.
Με σαφή τρόπο πείτε µας τι θέλετε να πετύχετε. Δεν ξέρετε
το πώς, οπότε καµµία διαδικαστική αλλαγή δεν θα φέρει λύση
στο ζήτηµα των ΕΣΠΑ. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 επετράπη µέχρι τις 31-12-2012 η πληρωµή αναδόχων συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων, χωρίς την υποχρέωση
προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για τη διάταξη αυτή έγινε πολύς λόγος στην επιτροπή.
Εµείς απλά θα πούµε πως η ρύθµιση θα έπρεπε να αφορά εκείνες µόνο τις εταιρείες που έχουν προσωρινό πρόβληµα ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, επειδή τους χρωστούσε
το δηµόσιο χρήµατα και όχι γενικά και αόριστα.
Όσον αφορά το άρθρο 2, όπου ο περιφερειάρχης ορίζεται ως
διατάκτης των κονδυλίων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, η ρύθµιση αυτή δεν έχει απολύτως καµµία ουσία. Απλά αλλάζει η διαδικασία των υπογραφών. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων συνεχίζει να καθορίζεται από την κεντρική διοίκηση
και όχι από τις περιφέρειες. Εξάλλου δεν θεωρούµε πως έτσι επιτυγχάνεται η όποια αποκέντρωση. Το σηµαντικό όµως είναι ότι
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έχει περικοπεί σηµαντικά
και δεν µπορεί ως εργαλείο να δώσει κάποια ώθηση στην οικονοµία.
Στο άρθρο 3 εξορθολογίζετε το πλαίσιο των παραβόλων για
άδειες, ανανεώσεις κ.λπ., σχετικά µε τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Τόσα χρόνια δεν είχε γίνει η παραµικρή ενέργεια για εξυγίανση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που ήταν µία, ο ΟΣΕ.
Τώρα ετοιµάζεστε να τη σπάσετε σε µικρότερες, να τις πουλήσετε, να είναι πολύ πιο εύκολες όλες οι διαδικασίες. Βλέπουµε
ότι ετοιµάζετε το έδαφος, κάνοντας τα πάντα πιο εύκολα και
απλά για τους ιδιώτες.
Εµείς επιµένουµε ότι οι σιδηρόδροµοι είναι µία εθνική υπόθεση του δηµοσίου. Αποτελούν µία σηµαντική υποδοµή, επιτελούν σηµαντική λειτουργία για το κράτος και για εµάς, τον πρώτο
και τον τελευταίο λόγο στους σιδηροδρόµους πρέπει να τον έχει
το κράτος.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι προαιρετικά µπορούν να λειτουργούν τα καταστήµατα τις δύο τελευταίες Κυριακές του χρόνου.
Ατυχέστατη ρύθµιση και προποµπός µελλοντικής, ενδεχοµένως,
ρύθµισης, που θα επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήµατα
όλες τις Κυριακές του χρόνου. Αυτό θέλουν να επιτύχουν κάποιοι.
Το πρόβληµα στην αγορά δεν θα λυθεί µε το να ανοίγουν δύο
ακόµα Κυριακές τα µαγαζιά ή τρεις ή δεκατρείς ή πενήντα τρεις.
Δηλαδή, ο κόσµος έχει λεφτά για να ψωνίζει τις Κυριακές και δεν
έχει λεφτά για να ψωνίζει τις υπόλοιπες ηµέρες; Η αγορά έχει
τεράστιο πρόβληµα και εσείς δεν το αντιλαµβάνεστε καθόλου
και φέρνετε ρυθµίσεις αποσπασµατικές και ύποπτες.
Ποιος θα ωφεληθεί από αυτήν την αλλαγή; Τα µικροµεσαία καταστήµατα; Οι οικογενειακές επιχειρήσεις -που είναι αµφίβολο
αν τους συµφέρει ν’ ανοίξουν καν αυτές τις Κυριακές- ή οι διάφορες πολυεθνικές, τα µεγάλα καταστήµατα, τα οποία θα είναι
εύκολο µέσα και από αυτό να πάρουν όλο και µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά, πετώντας έξω τους µικρούς;
Επιπλέον διαφωνούµε µε τη ρύθµιση, γιατί πιστεύουµε πως η
Κυριακή δεν είναι µέρα για να λειτουργούν τα µαγαζιά. Είναι
µέρα που θα πρέπει να µαζεύεται η ελληνική οικογένεια, όπως
γινόταν αιώνες τώρα, να δένεται, ως κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Σύµφωνα µε τις ελληνικές παραδόσεις, η Κυριακή είναι
µέρα αφιερωµένη στον Θεό. Η µέρα για εµάς δεν προσφέρεται
στο εµπόριο, συν τω ότι δεν έχει καµµία, µα απολύτως καµµία
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θετική επίπτωση στην αγορά.
Στο άρθρο 5 παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών
για την πρώτη κατοικία και για χρέος 200.000 ευρώ σε τράπεζες
κ.λπ. έως το τέλος του 2013. Είναι σωστή ρύθµιση, αλλά ασπιρίνη. Χρειάζονται πιο δραστικές κινήσεις, νοµοθετικές πρωτοβουλίες για να δοθεί λύση στο πρόβληµα µε τους δανειολήπτες,
γενικότερα µε τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα.
Στην επιτροπή προτείναµε να επεκταθεί η αναστολή αυτή,
όσον αφορά την πρώτη κατοικία και για τις οφειλές προς το δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Όχι ότι υπάρχει
γενική πρακτική από το δηµόσιο για το ΙΚΑ, να προχωρούν σε
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας, αλλά θα ήταν σωστό να γίνει
η επέκταση αυτή και καλούµε την Κυβέρνηση να το σκεφτεί και
να το λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν της.
Τέλος παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2013 η ρύθµιση που διευκολύνει την καταγγελία των εµπορικών µισθώσεων. Σωστή
ρύθµιση, αλλά δεν λύνει απολύτως κανένα πρόβληµα. Οι µαγαζάτορες δεν έχουν µόνο τη µίσθωση ακινήτου να σκεφτούν. Είναι
ένα παρελκόµενο. Αν κινηθεί η αγορά, αν αλλάξει το κλίµα, αν
µπορέσουν οι µαγαζάτορες να πάρουν τα πάνω τους, δεν θα
χρειάζονται τις ρυθµίσεις-παυσίπονα.
Τις τελευταίες δύο ρυθµίσεις θα θέλαµε να τις στηρίξουµε,
αλλά η διαδικασία δεν µας το επιτρέπει, αφού ψηφίζουµε επί του
συνόλου των διατάξεων, οπότε θα τις καταψηφίσουµε.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, η τροπολογία που αφορά τους
αγρότες, έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα θέλαµε στην πορεία της
διαδικασίας να αποφασίσουµε επ’ αυτού.
Για τις άλλες δύο τροπολογίες τι να πούµε; Το παραδέχεστε
και οι ίδιοι µε αυτές τις τροπολογίες. Εµείς πολύ πρόσφατα καταψηφίσαµε εδώ, στην Ολοµέλεια το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης για τη συγχώνευση φορέων
και οργανισµών, όχι γιατί είµαστε εναντίον του εξορθολογισµού
του κράτους, αλλά γιατί οι κινήσεις σας είναι αποσπασµατικές,
ανοργάνωτες και πρόχειρες.
Τι λένε οι τροπολογίες; Η µία µεταφέρει τους υπαλλήλους
ενός καταργηµένου φορέα σε έναν φορέα που βρίσκεται υπό κατάργηση, γιατί ο οργανισµός στον οποίο θα µεταφερθούν δεν
έχει ακόµα δηµιουργηθεί. Τραγέλαφος! Η τελευταία τροπολογία
το ίδιο. Αλλάζει τον τρόπο κρίσης και επιλογής των διοικητών και
των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Ορίσατε
µια ειδική επιτροπή γι’ αυτό και τώρα ζητάτε να πάνε οι ρυθµίσεις
τρεις µήνες πίσω, για να πάει η ισχύς έως 1η Απριλίου, γιατί δεν
έχει συσταθεί ακόµη η ειδική επιτροπή. Οµολογία αποτυχίας,
οµολογία προχειρότητας και γι’ αυτό την καταψηφίζουµε.
Τέλος θα θέλαµε να αναφερθούµε στο ζήτηµα που έχει ανακύψει σχετικά µε τους επιτυχόντες του Διαγωνισµού 9Κ/2008 του
ΑΣΕΠ. Η Κυβέρνηση τους έστειλε ένα χαρτί απόλυσης, γιατί ο
διαγωνισµός ήταν για την Αγροτική Τράπεζα και τελικά διορίστηκαν στο ΙΚΑ. Κατατέθηκαν σχετικά και βουλευτικές τροπολογίες.
Έρχεται τώρα το δηµόσιο να παραδεχθεί ότι τα έχει κάνει θάλασσα και πετά στο δρόµο όλα αυτά τα παιδιά που µπήκαν στο
δηµόσιο κανονικά, µε διαγωνισµό, µε ΑΣΕΠ, έστω και αν κατέληξαν στο ΙΚΑ αντί στην Αγροτική Τράπεζα, µε υπαιτιότητα του κράτους φυσικά. Και ενώ µας λέει η Κυβέρνηση ότι θέλει να
διορθώσει το δηµόσιο και να το εξορθολογήσει, πετά στο δρόµο
τα παιδιά που µπήκαν µε ΑΣΕΠ και, µάλιστα, από έναν φορέα που
είχε µεγάλες ανάγκες σε προσωπικό.
Η Χρυσή Αυγή σε ανύποπτο χρόνο είχε δηλώσει τη στήριξή
της στα δίκαια αιτήµατα αυτών των ανθρώπων, όταν ο συναγωνιστής Αλεξόπουλος Βαλάντης είχε καταθέσει και σχετική ερώτηση στον Υπουργό στις 21 Δεκεµβρίου, για να λάβει πριν από
λίγες ηµέρες την απαράδεκτη απάντηση «θα τους διώξουµε
τώρα και θα δούµε στο µέλλον τι θα κάνουµε µ’ αυτούς». Το λέµε
γιατί κάποια αριστερά «παπαγαλάκια» έλεγαν απ’ εδώ και απ’ εκεί
ότι η Χρυσή Αυγή εναντιώνεται στα αιτήµατα των επιτυχόντων
αυτού του διαγωνισµού.
Καλούµε την Κυβέρνηση να αποδεχθεί τις βουλευτικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σχετικά και να µην απολύσει αυτούς
τους υπαλλήλους.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Ξηροτύρη έχει
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, οι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου προβλέπονται µεν από το Σύνταγµά µας, κύρια
όµως, όταν προκύπτουν εξαιρετικά και επείγοντα θέµατα, θέµατα εθνικής ανάγκης και γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται
µε µεγάλη φειδώ και όχι για πάσα νόσο. Έχουµε περάσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και χρειάστηκε να χρησιµοποιηθούν.
Όµως αυτό, όπως είπα, πρέπει να γίνεται µε φειδώ και να µη
φθάσουµε –όπως το κάναµε- στην υπερβολή. Είναι ανάγκη –και
ακόµα περισσότερο τώρα που είναι δύσκολες οι στιγµές που
περνάµε- να ενισχύσουµε το Κοινοβούλιο, τη διαβούλευση και
το δηµιουργικό διάλογο, γιατί έτσι θα έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα.
Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητάµε σήµερα,
υπάρχουν όντως ρυθµίσεις επείγοντος χαρακτήρα και πολλές
απ’ αυτές εφαρµόστηκαν και καταργούνται µε το άρθρο 2 αυτής
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν έχουν δηλαδή πλέον
ισχύ. Υπάρχουν, όµως και ρυθµίσεις προγραµµατισµού –για παράδειγµα, των δράσεων και των έργων της ανάπτυξης, των διαδικασιών υλοποίησης αυτών, όπως και θέµατα αρµοδιοτήτων
Υπουργείων στα θέµατα αυτά, προσωπικού των Υπουργείων και
άλλες ρυθµίσεις αναγκαίες και επείγουσες- που γίνονται αποσπασµατικά και όχι, όπως θα έπρεπε, µέσα από ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προτεινόµενων επιλογών και προτάσεων, ώστε να
είναι επαρκείς και να µην απαιτηθούν πολύ σύντοµα και νέες
συµπληρωµατικές ρυθµίσεις.
Ας δούµε λοιπόν τι κυρώνεται µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Μειώνονται οι υπογραφές που απαιτούνται για την
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες βάρυναν την ταχύτητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, ρυθµίζεται η ροή των χρηµατοδοτήσεων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αίροντας
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, ασαφειών και περιττών βηµάτων στη
διαδικασία χρηµατοδότησης των έργων, δόθηκε η δυνατότητα
λειτουργίας των καταστηµάτων τις δύο τελευταίες Κυριακές του
2012, επεκτείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών και παρατείνεται η δυνατότητα καταγγελίας εµπορικής µίσθωσης κατά την
περίοδο ενός, αντί δύο ετών, από την έναρξη της µίσθωσης.
Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ,
πρόκειται για συµπληρωµατικές ρυθµίσεις σε άλλες που είχαν
κυρωθεί µε το ν. 4111, τον πολυνόµο. Αποτελούν δεσµεύσεις της
χώρας έτσι, ώστε η διαχείριση του ΕΣΠΑ να γίνει πιο ευέλικτη,
λιγότερο γραφειοκρατική και, κατά συνέπεια, οι ρυθµοί υλοποίησης να γίνουν πιο γρήγοροι.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις στο σύνολό
τους είναι θετικές και προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λύνουν
όµως όλα τα προβλήµατα υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Συνεχίζουν να
υφίστανται σηµαντικά θέµατα που προκαλούν µεγάλες καθυστερήσεις, όπως είναι τα θέµατα των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το έργο µπορεί να
καθυστερήσει δύο και τρία χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολύ µεγάλα θέµατα που
χρονίζουν και αν δεν επιλυθούν, είναι δύσκολο –έως αδύνατο- να
επιτευχθούν τόσο οι στόχοι της απορρόφησης των κοινοτικών
κονδυλίων, όσο και της ανάπτυξης. Τέτοιο θέµα είναι η µη παροχή ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αλλά
και προς τους κατασκευαστές όχι µόνο των µεγάλων έργων,
αλλά και των πολύ µικρότερων και µεσαίων έργων που σήµερα
ασφυκτιούν και παραµένουν σταµατηµένα. Μάλιστα, πέρα από
τις τεράστιες επιπτώσεις που έχουν στα θέµατα της ανεργίας,
καθυστερούν και χρονοτριβούν και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Επίσης είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί συνολικά το σύστηµα
διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου έτσι, ώστε να αντιµετωπιστούν τα χρόνια προβλήµατα, για
να µη χρειάζονται στο µέλλον τέτοιου είδους επείγουσες και
αποσπασµατικές παρεµβάσεις.
Όµως πέρα από τις απαραίτητες εσωτερικές παρεµβάσεις,
πρέπει σε συνεννόηση και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητή-
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σουµε να διευκολύνεται η χώρα µας σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο που βρίσκεται ούτως, ώστε κατά τη διαχείριση των κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου, πέρα από τη µικρή
αύξηση που πετύχαµε για το ΕΣΠΑ –και αυτό είναι θετικό- να
µπορούµε να έχουµε κατά το δυνατόν εµπροσθοβαρή εκταµίευση µέρους των πόρων του ΕΣΠΑ ακριβώς για τις οικονοµικές
δυσκολίες, αλλά και άλλες δυσκολίες που έχουµε, για να προχωρήσουµε πολύ γρήγορα την επανεκκίνηση της ανάπτυξης.
Επείγει λοιπόν να γίνει µία συζήτηση µε ενιαίο τρόπο ή να
έρθει ένα νέο νοµοσχέδιο για την αναθεώρηση αυτών των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, το οποίο να τεθεί στη διαβούλευση και να το
συζητήσουµε µε άνεση χρόνου, για να διορθώσουµε την κατάσταση.
Θα αναφερθώ λοιπόν σε καθεµία από τις ρυθµίσεις. Οι παράγραφοι 1-5 αφορούν τις αποφάσεις των οικείων Υπουργών για
θέµατα διαχειριστικών αρχών που εποπτεύουν. Αυτές πλέον εκδίδονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και το καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο. Πιο συγκεκριµένα µιλάµε για κοινή υπουργική απόφαση από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης, αντί για απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
κοινή υπουργική απόφαση την καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών
για την ανάθεση του έργου της διαχειριστικής αρχής σε ενδιάµεσους φορείς.
Όσοι ασχολούµαστε µε τα θέµατα των διαχειριστικών αρχών
βλέπουµε τη µεγάλη γραφειοκρατία και ότι πραγµατικά δυσκολεύονται πάρα πολύ –εδώ υπάρχει και η γραφειοκρατία από την
Ευρωπαϊκή Ένωση- στο να προχωρήσουν την υλοποίηση των
κοινοτικών προγραµµάτων. Γίνεται λόγος για απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, αντί για κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
για την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας των διαχειριστικών
αρχών.
Έλεος δηλαδή! Ορισµένες διατάξεις για τη λειτουργία των
διαχειριστικών αρχών θέλουν κοινές αποφάσεις πέντε Υπουργών!
Γίνεται λόγος για απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
αντί για κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης των προγραµµάτων είναι µία
απλή ιστορία. Πόσοι πρέπει να µπερδεύονται σε όλη αυτήν την
ιστορία;
Λέµε για κοινή υπουργική απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, αντί για απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών για τη διάθεση πιστώσεων στον κρατικό
προϋπολογισµό.
Είναι, δηλαδή µετατόπιση, κύριοι συνάδελφοι, της αρµοδιότητας από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα µ’ αυτό, όπως δεν έχω κανένα
πρόβληµα αυτήν τη στιγµή να συγκρουστεί το Υπουργείο Οικονοµικών µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί η χώρα σταθεροποιήθηκε, όπως σταθεροποιήθηκε και πρέπει να αλλάξει επιτέλους
τη συνταγή, προκειµένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Αν συνεχιστεί
από εδώ και πέρα το δόγµα «σταθεροποίηση και µετά ανάπτυξη», δεν θα υπάρξει ποτέ λύση στο πρόβληµα. Το έχουµε βιώσει οδυνηρά. Ας έρχονται τώρα κάποιοι µε κροκοδείλια δάκρυα
να µας λένε για λανθασµένη συνταγή!
Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε θέµατα κρατικού προϋπολογισµού έχει σηµαντικό ρόλο, όταν δεν εισπράττονται τα έσοδα του
κράτους από τη φορολογία και από άλλα θέµατα, για τα οποία
είναι αρµόδιο το Υπουργείο Οικονοµικών. Όταν δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδά του το κράτος, έρχεται –όπως έχει κάνει σε
όλους τους µέχρι τώρα προϋπολογισµούς- και µειώνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν µπορώ να εισπράξω αυτά
τα έσοδα για τα οποία ήµουν αρµόδιος και έπρεπε να τα εισπράξω και ακολουθώ την εύκολη λύση, που είναι, να µειώνω το
αναπτυξιακό µου πρόγραµµα. Σ’ αυτό το θέµα πρέπει πράγµατι
να σταµατήσουµε και ο Υπουργός Ανάπτυξης να έχει την κύρια
ευθύνη γι’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Η παράγραφος 5 είναι παρόµοια µε τις ρυθµίσεις της παρα-
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γράφου 4. Στις παραγράφους 6 και 7 ρυθµίζονται θέµατα µετακίνησης προσωπικού. Όσον αφορά τα θέµατα των διαχειριστικών
αρχών, δεν νοµίζω ότι υπάρχουν προβλήµατα. Έχω µιλήσει και
µε υπαλλήλους στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν διαπιστώνουν κάποια προβλήµατα.
Με την περιβόητη παράγραφο 8, δόθηκε η δυνατότητα πληρωµών εργολάβων συγχρηµατοδοτούµενων έργων µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου, δηλαδή για δεκαπέντε ηµέρες να πάρουν χρήµατα
χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Όντως, πρόκειται για µια υπέρβαση της κείµενης νοµοθεσίας. Όµως άραγε,
κρύβει κάτι αυτό το θέµα; Αυτές οι πληρωµές έγιναν βέβαια
βάσει της κανονικής διαδικασίας µε τις πιστοποιήσεις, τον
έλεγχο κ.λπ..
Βέβαια θα πρέπει να δούµε και τον κατασκευαστικό κλάδο και
κυρίως τις µικρές επιχειρήσεις και τους εξαρτώµενους απ’ αυτές
εργαζοµένους κ.λπ.. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν να πάρουν έργο
µε όλη αυτήν την ανέχεια που υπάρχει; Και όσον αφορά τα έργα
που έχουν εκτελέσει, ξέρετε πόσα χρόνια έχουν να πληρωθούν;
Υπάρχουν τεράστιες ληξιπρόθεσµες οφειλές, µε αποτέλεσµα οι
περισσότεροι πράγµατι να έχουν περιέλθει σε αδυναµία απόκτησης φορολογικής ενηµερότητας. Είναι και αυτοί εργαζόµενοι,
είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτές λοιπόν η ρύθµιση ήταν
απαραίτητη. Ακούγοντας τώρα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αν
έπρεπε ένα µέρος αυτών των οφειλών να πήγαινε για την τακτοποίηση της φορολογικής ενηµερότητας, θεωρούµε ότι και αυτό
θα έπρεπε να γίνει. Όµως πρέπει κάποτε και το κράτος να τελειώνει µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και µάλιστα σε ανθρώπους
οι οποίοι ζουν µε το µεροκάµατο και δίνουν µεροκάµατο και
στους άλλους και κατασκευάζουν έργα για την ανάπτυξη του
τόπου. Θα πρέπει το κράτος να µαζέψει χρήµατα από κάπου
αλλού και όχι απ’ αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι
δεν χρειάζεται να κάνουµε τόση συζήτηση, αφού στη συνέχεια
καταργείται αυτή η παράγραφος.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δόθηκε η δυνατότητα να επιµερίζονται τα ετήσια όρια δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανά
αποκεντρωµένη διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούσαν στο
τέλος του χρόνου να επιµερίσουν αυτό το όριο εσωτερικά στα
όρια της αποκεντρωµένης διοίκησης έτσι, ώστε οι περιφέρειες
µε πιο ώριµα και προχωρηµένα έργα να δηλώσουν δαπάνες και
να αυξηθεί η απορροφητικότητα.
Αυτή η διάταξη καταργείται µε το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου
και καταργείται, γιατί αυτή η δυνατότητα δόθηκε στην αποκεντρωµένη περιφέρεια. Με την επόµενη λοιπόν παράγραφο δίνεται
αυτή η δυνατότητα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στο περιφερειακό συµβούλιο, στις οικονοµικές επιτροπές, δηλαδή στον
περιφερειακό δηµοκρατικό προγραµµατισµό.
Με την επόµενη λοιπόν παράγραφο και όσον αφορά τα όρια
πληρωµών που εγκρίνονται από το Υπουργείο, θα µπορεί να γίνεται η εσωτερική τους κατανοµή από έργο σε έργο, χωρίς να
χρειάζεται και η δεύτερη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα
γίνεται µε απόφαση περιφερειάρχη, που όσοι ασχολούµαστε µε
την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γνωρίζουµε ότι αυτή η απόφαση
θα προκύψει από το περιφερειακό συµβούλιο και την οικονοµική
επιτροπή. Αν τώρα αυτά τα όργανα είναι ακόµη καινούργια και
παρουσιάζουν προβλήµατα, αυτό είναι άλλο θέµα. Εµείς όµως,
όσον αφορά αυτό το µικρό έστω µέρος του δηµοκρατικού προγραµµατισµού που αφορά την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θέλουµε αυτά τα έργα να µετακινούνται ή να
αλλάζουν από τα εκλεγµένα οικεία τους όργανα, από τα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια. Νοµίζω λοιπόν ότι αυτή η διάταξη είναι σωστή.
Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ανακατανοµής των
ετήσιων πιστώσεων στις ΣΑΕ και ΣΑΜ µεταξύ διαφορετικών φορέων έτσι, ώστε να υπάρξει ευελιξία.
Βέβαια, κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για ΣΑΕ και ΣΑΜ, δηλαδή
για Συλλογικές Συµβάσεις Έργων και Μελετών, των οποίων ο
αριθµός έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η ευελιξία κάτι
θα τους προσφέρει, αλλά αναρωτιέµαι πού να υπάρχει αυτή η
ευελιξία. Πρέπει λοιπόν να δούµε αυτό το µεγάλο θέµα της επανεκκίνησης της ανάπτυξης.
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Τώρα θα συνεχίσω µε τα θέµατα της αναστολής των πλειστηριασµών. Πρόκειται για µια θετική ρύθµιση. Όµως, κύριε
Υπουργέ, αυτή συνδέεται µε τη γενική ρύθµιση και το νοµοσχέδιο που θέλουµε να έρθει για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και
για όλα αυτά τα ζητήµατα. Είναι αναγκαίες ρυθµίσεις για τις
οποίες έχουµε πει πολλές φορές και στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου ότι πρέπει να έρθουν πολύ γρήγορα. Περιµένουµε
λοιπόν να τις δούµε και στη διαβούλευση και στη συνέχεια στην
Ολοµέλεια.
Και τώρα έρχοµαι στις τροπολογίες.
Η πρώτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 219 και ειδικό αριθµό 2
αφορά τις ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών, το οποίο σύµφωνα µε τον ψηφισθέντα νόµο περί κατάργησης και συγχώνευσης των υπηρεσιών, συγχωνεύεται µε την
εταιρεία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου, σας παρακαλώ, ένα λεπτό.
Τίθεται το ερώτηµα, γιατί δεν τακτοποιήθηκε το θέµα της συγχώνευσης και παραµένει αυτή η εκκρεµότητα. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστε τελικά για το πώς θέλετε να κάνετε τη συγχώνευση για κάποιους σηµαντικούς φορείς.
Με τη δεύτερη τροπολογία, που αφορά τους διοικητές και
αναπληρωτές διοικητές των νοσοκοµείων, δίνουµε µια παράταση, προκειµένου να εφαρµοστεί η σωστή διαδικασία της επιλογής τους. Θα την ψηφίσουµε µεν, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι
δικαιολογηµένη αυτή η καθυστέρηση. Έπρεπε να είµαστε έτοιµοι
και να γίνει αυτή η επιλογή µέσω αυτής της ειδικής επιτροπής.
Μάλιστα έχω καταθέσει και µια σχετική, παρόµοια ερώτηση,
για το ότι πρέπει να ισχύσει ο ίδιος τρόπος επιλογής, όπως προβλέπεται από το νόµο και για τους διευθυντές των κλινικών και
των νοσοκοµειακών µονάδων, που αφορούν τους διευθυντές, δηλαδή τους γιατρούς, που τοποθετούνται εκεί. Αυτό δεν θα πρέπει
να γίνεται µε διορισµούς. Θα πρέπει να τελειώνουµε µε αυτήν τη
διαδικασία. Θα πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές κανονικά
και να µην υπάρχουν ούτε αναστολές ούτε τίποτα.
Όσον αφορά την τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 225 και
ειδικό αριθµό 7 που αφορά την αναστολή των ποινικών διώξεων,
την εκκαθάριση και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισµών
και τις παρατάσεις που δίνονται, εµείς έχουµε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και ζητάµε να αποσυρθεί και, αφού βελτιωθεί, να επανακατατεθεί.
Και τώρα έρχοµαι στην τροπολογία που κατέθεσαν όλα τα
κόµµατα -και η ΔΗΜΑΡ- και αφορά, κύριε Υπουργέ, τα θέµατα
της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης που ακυρώνει το διορισµό των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Πρόκειται για ένα σηµαντικό θέµα και εδώ φαίνεται πραγµατικά η µεγάλη αναξιοπιστία της Δηµόσιας Διοίκησης. Πήραµε αυτούς τους ανθρώπους µέσω του ΑΣΕΠ και τους πήγαµε στην
ΑΤΕ. Φεύγουν από την ΑΤΕ, γιατί η ΑΤΕ αλλάζει πρόσωπο και
τους λέµε να σας εκπαιδεύσουµε δεκαοκτώ µήνες και να σας
πάµε στο ΙΚΑ. Τους πάµε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λέµε ότι δεν
πρέπει να έρθετε εδώ και ότι θα σας δοθούν οι αποφάσεις
ούτως, ώστε να φύγετε από τη δουλειά σας. Και σκεφθείτε ότι
τους πήγαµε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο αυτήν τη στιγµή είναι ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισµός της χώρας, από τον οποίο
έχουν φύγει µε τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις χιλιάδες εργαζόµενοι και αν αυτήν τη στιγµή δεν προστεθούν και αυτοί οι εργαζόµενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγµατικά αυτός ο οργανισµός δεν θα
λειτουργήσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, ο οποίος θα µιλήσει ως ειδικός αγορητής για δώδεκα
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει την κύρωση της συγκεκριµένης πράξης
νοµοθετικού περιεχόµενου για τις ρυθµίσεις που αυτή περιλαµβάνει, πέρα από το ότι διαφωνεί µε τον τρόπο των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, για τον οποίον έχει γίνει πολύς λόγος
και έχει χαρακτηριστεί απ’ όλες τις πτέρυγες, ως απαράδεκτος,
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αντιδηµοκρατικός και µε άλλα επίθετα.
Κατά την άποψή µας, αυτό που προσδιορίζει τον τρόπο νοµοθέτησης µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι η προσπάθεια που κάνει η συγκυβέρνηση να δώσει µε κάθε τρόπο µήνυµα
αποφασιστικότητας στην προώθηση της πολιτικής των µονοπωλίων, θίγοντας ακόµα και αυτό το πλαίσιο που ονοµάζει, ως δηµοκρατία και κοινοβουλευτική δηµοκρατία και για το οποίο εµείς
έχουµε τοποθετηθεί αρκετές φορές.
Και σε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου οι βασικές
ρυθµίσεις καταδεικνύουν την ταξική επιλογή, αφού αφορούν ουσιαστικά τη διευκόλυνση της δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Το άρθρο 3, για παράδειγµα, κινείται στην κατεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών και ενόψει βέβαια της ιδιωτικοποίησής τους έρχεται η ρύθµιση να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους σιδηροδρόµους, για να ενταχθούν στην ελληνική αγορά των σιδηροδροµικών µεταφορών, µειώνοντας τα
παράβολα που πρέπει να καταβάλουν.
Ενώ την ίδια στιγµή, άλλος ένας «λαγός» της Κυβέρνησης, ο
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, λέει ότι τα
586 ευρώ κατώτερος µισθός είναι πολύ µεγάλος, προαναγγέλλοντας νέες µειώσεις κι ενώ την προηγούµενη εβδοµάδα ο «νεκροθάφτης» των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, ο
κύριος Βρούτσης, δήλωσε ότι οι συντάξεις είναι αποτέλεσµα των
πελατειακών σχέσεων, προετοιµάζοντας και εκείνος το έδαφος
για άλλο ασφαλιστικό, µε νέες ανατροπές.
Με την φιλοµονοπωλιακή πολιτική σας από τη µια, δηµιουργείτε συνθήκες κόλασης για την πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων, που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας και από την άλλη,
στηρίζετε µε κάθε τρόπο τα µονοπώλια, τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, τα ντόπια και τα ξένα. Αυτή είναι η ταξική πολιτική.
Με τη µείωση του παραβόλου στους επιχειρηµατικούς οµίλους
από τις 30.000 στις 10.000 σηµατοδοτείτε για ακόµα µια φορά
το χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, δηλαδή ποιον θέλετε ακριβώς να υπηρετήσετε, ποια συµφέροντα ακριβώς στηρίζετε. Γι’
αυτό ακριβώς προχωράτε σ’ αυτήν την προκλητική ρύθµιση,
όσον αφορά τη µείωση των παραβόλων για τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις. Δηµιουργείτε το λεγόµενο «φιλικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον», θέλετε γρήγορα να παραδώσετε το σιδηρόδροµο,
τις υποδοµές του στο κεφάλαιο.
Το ίδιο κάνετε και µε το άρθρο 4. Δίνετε τη δυνατότητα και τις
δύο τελευταίες Κυριακές του χρόνου να ανοίξουν τα εµπορικά
καταστήµατα, προετοιµάζετε το έδαφος για να καταργηθεί η κυριακάτικη αργία.
Πριν από εκατόν τρία χρόνια κατακτήθηκε η κυριακάτικη αργία
µε σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης. Τώρα πρωτοστατείτε
στην κατάργησή της, γυρίζοντας την ιστορία, έναν αιώνα και
πάνω, πίσω. Την Κυριακή στις 3 Ιανουαρίου του 1910 ήταν η µέρα
που κατοχυρώθηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κυριακάτικη αργία. Ήταν µια µεγάλη κατάκτηση της εργατικής τάξης και όλων των µεροκαµατιάρηδων και µισθοσυντήρητων ανθρώπων της χώρας µας. Οι εργοδότες πάντα αντιδρούσαν και µάλιστα λυσσασµένα.
Ο Υπουργός στην επιτροπή προσπαθώντας να παραχαράξει,
να αποκρύψει τη σκληρή ταξική πάλη και τα αποτελέσµατά της
είπε το εξής: «Βλέπω», λέει, «µε έκπληξη ότι αρκετοί σχολιαστές
θεωρούν ότι όλως παραδόξως οι κυβερνήσεις οι παλιές του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ένα πράγµα έκαναν άριστα,
που ήταν το καθεστώς για τις Κυριακές». Και µάλιστα προχωράει
παρακάτω: «Αυτό το ρύθµισαν τέλεια και δεν επιδέχεται», λέει,
«καµµιάς βελτιώσεως, κατά την άποψή τους, αυτή η ρύθµιση.
Πρέπει να το κρατήσουµε», λέει, «και βλέπω ύµνους από τα κόµµατα από τη µια πλευρά και του πολιτικού φάσµατος από την
άλλη πλευρά».
Ε, όχι δα! Το προηγούµενο διάστηµα που αναφέρεστε, δεν
σταµατήσατε ποτέ να προσπαθείτε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και
τώρα ως συγκυβέρνηση, να πάρετε πίσω αυτήν την κατάκτηση
της εργατικής τάξης µαζί µε τις υποταγµένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήµατος και να την παραδώσετε στις πολυεθνικές,
που πιέζουν γι’ αυτό και θα ωφεληθούν απ’ αυτό.
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Και εσείς, κύριε Υφυπουργέ, είστε αυτός που ήταν και την προηγούµενη φορά µε το σχέδιο νόµου.
Όµως τώρα βλέπουµε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος «µε ρεαλισµό»,
λέει, «ψηφίζουµε θετικά το άρθρο 4» και λέει ότι «σε κάθε περίπτωση συντασσόµαστε µε το συγκεκριµένο άρθρο, εφόσον και
οι εµπορικοί σύλλογοι, αποκλειστικά και µόνο, κατά την περίοδο
των διακοπών, συµφωνούν». Μα οι εργαζόµενοι έχουν εκφράσει
την πλήρη διαφωνία τους. Άρα συντάσσεστε και εσείς µε τους
εµπορικούς συλλόγους, που συντάσσονται µε την κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας.
Στόχος σας -εµείς το ξέρουµε πολύ καλά- είναι να επαναφέρετε το εργασιακό καθεστώς που επικρατούσε και είχε πολλά
κοινά χαρακτηριστικά µε το καθεστώς των σκλάβων, που οι εργάτες περνούσαν ολόκληρη τη ζωή τους µέσα στα εργοστάσια,
µέσα στις φάµπρικες, δουλεύοντας δωδεκάωρα, δεκατετράωρα,
δεκαεξάωρα, χωρίς σταµατηµό, χωρίς διάλειµµα, χωρίς ξεκούραση, χωρίς µιας µέρας άδεια για ανάπαυση.
Η κυριακάτικη αργία ήταν µια ιστορική νίκη όλης της εργατικής
τάξης της χώρας µας, αποτέλεσµα συλλογικής, οργανωµένης
δράσης και αδιάκοπων σκληρών ταξικών αγώνων. Αυτές τις
νίκες της εργατικής τάξης του περασµένου αιώνα έρχεστε να καταργήσετε, αξιοποιώντας την κρίση αλλά και την κατάσταση του
εργατικού κινήµατος. Και χρησιµοποιείτε όλες τις µορφές: κλιµακώνετε τον αυταρχισµό, τη βία, την τροµοκρατία, επιδιώκετε
την πλήρη υποταγή της εργατικής τάξης, γιατί µπροστά σχεδιάζετε να πάρετε νέα µέτρα και άλλες αντιδραστικές µεταρρυθµίσεις και θέλετε να υψώσετε τείχη, να βάλετε εµπόδια στην
οργανωµένη ταξική πάλη. Γι’ αυτό οι επιστρατεύσεις, γι’ αυτό η
επίδειξη δύναµης µε χτύπηµα των εργατικών κινητοποιήσεων
από τις δυνάµεις καταστολής του κράτους των καπιταλιστών.
Χθες γεµίσατε τον κάµπο της Λαµίας µε χηµικά, οργώσατε το
κορµί των αγροτών µε τα γκλοµπς των ΜΑΤ και από την άλλη –τι
υποκρισία!- φέρνετε τροπολογία για την άρση των διώξεων προηγούµενης περιόδου και όχι βέβαια για όλα τα αδικήµατα.
Απευθυνόµαστε και απ’ αυτό το Βήµα σε όλους τους εργαζοµένους και τους λέµε ότι και η κυριακάτικη αργία δεν αφορά
µόνον τα εµπορικά καταστήµατα, αλλά αφορά την κατάργησή
της σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Όταν θα ανοίξουν τα
εµπορικά κέντρα, θα ανοίξουν κι οι τράπεζες, για να διευκολύνουν τις συναλλαγές, τα εργοστάσια τροφίµων, για να προµηθεύσουν τα σουπερµάρκετ, αλλά και άλλες επιχειρήσεις που
συνδέονται µεταξύ τους.
Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο Υπουργός διατείνεται ότι
«πράγµατι, είναι ρυθµίσεις που δεν προκαλούν καµµία ανησυχία,
αλλά δίνουν», λέει, «τη δυνατότητα στους καταναλωτές να µπορούν να ψωνίζουν σε περισσότερες ώρες».
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, την έρευνα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, «Η αγορά κινήθηκε σε ρυθµούς πολύ
χαµηλότερους από τον προηγούµενο χρόνο, όταν επίσης ήταν
ανοιχτά τα καταστήµατα». Ακόµα και από την προηγούµενη Κυριακή, στις 30 Δεκεµβρίου, έλεγαν ότι «οι ρυθµοί ήταν πολύ µικρότεροι και από τις 23 Δεκεµβρίου. Από τα µέχρι τώρα στοιχεία
η µείωση του τζίρου στα εµπορικά καταστήµατα», έλεγε πάλι η
έρευνα, «σε σχέση µε πέρυσι, διαµορφώθηκε γύρω στο 15% µε
20% κάτω, σε όλη τη χώρα».
Η παραπάνω έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα δεν ψωνίζουν όχι, επειδή δεν έχουν χρόνο, αλλά επειδή
έχετε βίαια καταβαραθρώσει το βιοτικό τους επίπεδο. Η πολιτική
σας δηµιούργησε συντρίµµια, ερείπια, µεγάλα αδιέξοδα. Το επιχείρηµα του χρόνου είναι µετέωρο. Αυτό δείχνει και η έρευνα.
Έχουµε πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Αυτοί έχουν
θέµα χρόνου; Η πολιτική σας έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζοµένους σε ευέλικτα απασχολουµένους. Αυτοί έχουν θέµα χρόνου;
Οι άνεργοι, οι περιπλανώµενοι µε ευέλικτες µορφές, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες ζουν τα αδιέξοδα και τα βάσανα, που
εσείς δηµιουργείτε, για να υπηρετήσετε τις ανάγκες του κεφαλαίου. Χιλιάδες στερούνται ακόµα και την τροφή και τη στέγη.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που εργάζονται,
αλλά µειώνονται οι µισθοί, µειώνονται οι συντάξεις τους, αυξάνονται τα χαράτσια και οι φόροι, αυξάνονται οι ίδιες δαπάνες για
την παιδεία, την υγεία και τα φάρµακα λόγω της εµπορευµατο-
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ποίησης που προωθείτε, δεν θέτουν θέµα χρόνου, αλλά θέτουν
τα θέµατα και τα αδιέξοδά τους, τα βάσανα που δηµιουργεί η
ίδια η πολιτική σας και η πολιτική αυτού του συστήµατος.
Σε αυτό το µεγάλο πρόβληµα, στο οποίο έχετε οδηγήσει την
πλειοψηφία του λαού, δεν απαντάει η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Αντίθετα, δηµιουργεί όλο και περισσότερα
προβλήµατα: Αυξάνει το κόστος λειτουργίας των µικρών εµπορικών καταστηµάτων και επιταχύνει τη διαδικασία να βάλουν µια
ώρα γρηγορότερα λουκέτο και να χρεοκοπήσουν. Έτσι ανοίγετε
το δρόµο στις µεγάλες πολυεθνικές, στα µεγάλα πολυκαταστήµατα, στα µεγάλα εµπορικά κέντρα, να πάρουν το κοµµάτι της
αγοράς που θα αφήσουν µέσα από τη χρεοκοπία όλοι όσοι δεν
θα αντέξουν. Και αυτοί θα είναι πολλοί.
Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι εργαζόµενοι έχουν κοινό εχθρό
τα µονοπώλια και την πολιτική σας. Με κοινούς αγώνες χρειάζεται να ανατρέψουν τα µονοπώλια και την πολιτική σας. Αυτό είναι
το συµφέρον τους.
Με αφορµή το άρθρο που αφορά απλοποίηση των διαδικασιών
του ΕΣΠΑ ή τη µεγαλύτερη ευελιξία στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, θέλουµε να πούµε ότι δεν αναιρεί αυτό το άρθρο
το χαρακτήρα τους ως προγράµµατα που διευκολύνουν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερο
και εµπορευµατοποιώντας παραπέρα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η Κυβέρνηση πανηγύρισε για τα 18,5 δισεκατοµµύρια που
απέσπασε από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την περίοδο 2014-2020.
Προσπάθησαν να παρουσιάσουν το ποσό αυτό από το ΕΣΠΑ
σαν κοσµογονία που θα οδηγήσει την ελληνική καπιταλιστική οικονοµία έξω από την κρίση. Προσπαθείτε να καλλιεργήσετε
προσδοκίες στο λαό ότι έχει να κερδίσει από το ΕΣΠΑ κι ότι η
ανάπτυξη που αυτά τα προγράµµατα θα τροφοδοτήσουν, στο
βαθµό βέβαια που θα το κάνουν, θα είναι προς όφελος της λαϊκής οικογένειας. Είναι ψέµα ολκής.
Από τα ΕΣΠΑ και τα άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως γινόταν
τόσα χρόνια και µε τον πακτωλό των κρατικών επιδοτήσεων και
άλλων ενισχύσεων, κερδισµένοι έβγαινε πάντα µια δράκα πλουτοκρατών, ενώ τα βάρβαρα µέτρα πλήθαιναν για το λαό. Τα χρήµατα δεν είναι της Κοµισιόν. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και παντού
τα κρατικά ταµεία γεµίζουν από τη φοροληστεία του λαού, από
την αιµατηρή λιτότητα σε βάρος του, από την περικοπή και εµπορευµατοποίηση στοιχειωδών κοινωνικών υπηρεσιών, από την
κοπή του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου, τον οποίο το αστικό
κράτος αναδιανέµει προς όφελος των µεγάλων επιχειρηµατιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι και ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λεφτά που αφαιρούνται από τους λαούς,
αναδιανέµονται στα µονοπώλια και πάνω εκεί ξεσπάει ο πόλεµος
για το ποιες µερίδες της πλουτοκρατίας θα πάρουν τη µερίδα
του λέοντος. Μόλις κατοχυρωθούν τα χρήµατα ο ίδιος καυγάς
θα ξεκινήσει εδώ σε εθνικό επίπεδο για το ποιοι επιχειρηµατικοί
όµιλοι θα ξεκοκαλίσουν τα 18,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ
σχεδιάζουν από κοινού το νέο δεκαετές µοντέλο ανάπτυξης της
χώρας, µετά τις σχετικές κατευθύνσεις που δόθηκαν από τα
Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Το πού θα διοχετευθούν
τα ΕΣΠΑ είναι αντικείµενο εξέτασης από τον ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο
δηλαδή του ΣΕΒ και το ΚΕΠΕ σε µελέτη του οποίου στηρίχθηκε
και το αντιλαϊκό µεσοπρόθεσµο και το τρίτο µνηµόνιο. Αυτοί µαζί
µε την Κυβέρνηση θα καθορίσουν τη µοιρασιά της λείας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα οποία πάνω από το 40%, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστρέφει άµεσα
στους µονοπωλιακούς οµίλους των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο λυµαίνεται η ντόπια αστική τάξη.
Απ’ αυτήν την άποψη, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιοποίησης δεν αλλάζει το περιεχόµενο τους, δεν αλλάζει τον προσανατολισµό. Αντίθετα και µε τη ρύθµιση του σχεδίου νόµου
οδηγούµαστε ακόµα πιο γρήγορα στη διαδικασία συγκέντρωσης,
µία διαδικασία η οποία τουλάχιστον για την επόµενη προγραµ-
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µατική περίοδο που συζητιέται και υπάρχει αυτή η διαπάλη στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ χαρακτηριστική. Η
Κοµισιόν θα είχε ακόµη µεγαλύτερη δικαιοδοσία στο σχεδιασµό
των προγραµµάτων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου.
Ένα από τα εργαλεία συγκέντρωσης που εγκαθιστά είναι κι ότι
τα συγκεντρώνει ουσιαστικά σε επίπεδο ενός Υπουργείου. Έτσι,
λοιπόν, και ο σχεδιασµός και η επιλογή και η ανάθεση και ο έλεγχος του έργου συγκεντρώνεται ακόµα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι πρώτο θέµα η ρευστότητα στην
αγορά που επικαλείστε για την πληρωµή των δικαιούχων χωρίς
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
Υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες -κι έχουν γίνει πάρα πολλές
φορές και µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο κι απ’ το κόµµα
µας- για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει έργα συγχρηµατοδοτούµενα µε πληρωµές αρκετά τακτικές, µε βάση την πορεία
υλοποίησης των έργων, οι οποίες όµως χρωστούν δεδουλευµένα
στους εργαζόµενους και οι οποίες εξοφλούνται χωρίς έλεγχο και
χωρίς καµµία δέσµευση, ώστε να αναγκάζονται να καταβάλλουν
πρώτα και κύρια τα δεδουλευµένα, να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία και µετά όλα τα υπόλοιπα. Τέτοια προτεραιότητα
δεν υπάρχει.
Αντίθετα τους διευκολύνετε να αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόµενους, να µην πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και
τα ασφαλιστικά ταµεία να οδηγούνται στη χρεοκοπία, όπως λέτε.
Τέλος, το άρθρο 5 το οποίο αναστέλλει για ένα χρόνο ακόµα
τους πλειστηριασµούς για την πρώτη κατοικία ή µέχρι 200.000
ευρώ δάνειο, διακρίνονται από µια αποσπασµατικότητα.
Πολλές δηλώσεις έχετε κάνει, δεσµεύσεις από σας κι άλλους
της Κυβέρνησης, για νόµο που θα φέρνατε και που θα αντιµετωπίσει τάχα το ζήτηµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό και αφορά
πολλές οικογένειες που βρέθηκαν και βρίσκονται σε δύσκολη
θέση.
Όχι µόνο δεν έχετε φέρει ρύθµιση, αλλά ενώ το ΚΚΕ, κύριε
Πρόεδρε, έχει καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση νόµου για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά από τις αρχές Σεπτέµβρη, έχουν περάσει έξι µήνες και δεν έχει καν συζητηθεί, ανεξάρτητα βέβαια
αν ψηφιστεί ή όχι.
Αποσπασµατική είναι και η διάταξη αυτή η οποία επεκτείνεται
για ένα ακόµα χρόνο σε σχέση µε τους εκµισθωτές των εµπορικών µισθώσεων που διευκολύνει τη διαδικασία να σπάσουν τα
συµβόλαια, όταν το σηµαντικότερο πρόβληµα της µη επιβίωσης
των εµπορικών καταστηµάτων είναι γενικότερο και δεν αφορά
απλά και µόνο την εκµίσθωση.
Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µισό λεπτό.
Για την τροπολογία 219 που αφορά το Ινστιτούτο Οικονοµίας
Κατασκευών ψηφίζουµε «κατά», αλλά δεν έχει να κάνει µε τους
εργαζόµενους που στηρίζουµε την µη απόλυσή τους. Ψηφίζουµε
«κατά» γιατί η συγκεκριµένη αφορά διαχειριστικό ζήτηµα του υπό
εκκαθάριση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, όπου η σύστασή του έγινε έτσι κι αλλιώς για να καλύψει ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων κι όχι λαϊκών αναγκών.
Για την τροπολογία µε αριθµό 224 ψηφίζουµε «κατά». Είχαµε
διαφωνήσει συνολικά µε το ν. 4052/12. Δεν έχει να κάνει εδώ αν
αναστέλλεται για τρεις µήνες, γιατί αυτή βέβαια είναι η τροπολογία, αλλά τα προσόντα που λέει ότι χρειάζεται ένας διοικητής
ή το διοικητικό συµβούλιο είναι απλά προσόντα να είναι στοχοπροσηλωµένος, ότι τα νοσοκοµεία θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια πληρώνοντας οι ασθενείς για τις υπηρεσίες
που θα έπρεπε να ήταν δωρεάν.
Για την τροπολογία 225 που αφορά ενιαία την παύση διώξεων
για τους αγρότες, ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες αλλά και για τα
αδικήµατα που αναφέρονται αλλά και που αναστέλλει την ποινική
δίωξη των προέδρων και των διοικητικών συµβουλίων, των συνεταιρισµών και άλλων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε υπερβεί κατά
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πολύ το χρόνο σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η πρώτη παράγραφος δεν συµπεριλαµβάνει παραγραφή για
όλες τις κατηγορίες στους αγωνιζόµενους αγρότες που στέλνετε
στα αγροτοδικεία επειδή παλεύουν για την επιβίωσή τους. Είναι
η τρίτη φορά που έρχεται αυτή η τροπολογία στη Βουλή. Βέβαια,
τις προηγούµενες φορές ζητούσατε την παραγραφή της ποινικής δίωξης ή των ποινικών ευθυνών. Γι’ αυτό η Νοµική Υπηρεσία
της Βουλής τη χαρακτήριζε αντισυνταγµατική, γιατί µε νόµο δεν
µπορεί να καταργεί ποινικά αµαρτήµατα.
Στη σηµερινή περίπτωση ζητάτε την αναστολή ποινικής δίωξης
ή εκδίκασης ποινικών υποθέσεων ουσιαστικά για δύο χρόνια για
σηµερινά διοικητικά συµβούλια, προέδρους, διευθυντές, ταµίες
και άλλα και για εκείνα που έχει λήξει η θητεία τους. Κατά τη
γνώµη µας, µπορεί να υπάρχει αντικειµενική αδυναµία να πληρώσουν οφειλές οι συνεταιριστικές οργανώσεις λόγω οικονοµικής δυσπραγίας. Εδώ πρέπει να υπάρχει ανοχή στην ποινική
δίωξη.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν γίνει
καταχρήσεις. Παραδείγµατος χάριν, οι ασφαλιστικές εισφορές
συνεταιριστικών υπαλλήλων αντί να πάνε σε ασφαλιστικά ταµεία,
κατέληξαν σε τσέπες ορισµένων και δίκαια διώκονται ποινικά.
Συνεπώς δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και θα πρέπει µίαµία χωριστά να εξεταστούν. Γι’ αυτό την καταψηφίζουµε.
Τέλος, η τροπολογία 226…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε. Τι να κάνω; Υπάρχουν εγγεγραµµένοι
Βουλευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχει λογική αυτό
το πράγµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αφορά τους επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ, οι οποίοι απολύονται. Εµείς ψηφίζουµε
αυτήν που διασφαλίζει τη λειτουργία του ΙΚΑ, δεν ταλαιπωρεί
τους ασφαλισµένους και προοπτικά µπορεί να συµβάλει ώστε οι
συντάξεις να µην καθυστερούν έως και δύο χρόνια και να βγαίνουν γρήγορα και οι όποιες παροχές να καταβάλλονται έγκαιρα
στους δικαιούχους. Εξάλλου είχαµε κάνει και επίκαιρη ερώτηση.
Πιστεύουµε ότι η λύση είναι να µην απολυθούν οι εργαζόµενοι
της 9Κ και να προσληφθούν οι εργαζόµενοι της 8Κ. Η τροπολογία που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στην πρότασή µας
κι αυτήν ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
όταν ένας Βουλευτής εγγράφεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µετά µιλήσει ως ειδικός αγορητής, µιλάει µε βάση το
χρόνο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Το Προεδρείο είναι
ανεκτικό. Αλλά ξέρετε, πώς θα κόψω τον κ. Ψυχάρη στα εξίµισι
λεπτά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν ξεπερνάω το
χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αστειεύοµαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Τεγέας Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Περνάµε στον κατάλογο των αγορητών. Ο χρόνος οµιλίας
είναι επτά λεπτά.
Κύριε Ψυχάρη, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, ποτέ δεν υπερβαίνω τον χρόνο µου.
Θα αρχίσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος συνάδελφος του
ΚΚΕ για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Εγώ
θέλω να µιλήσω συγκεκριµένα για το άρθρο 1, α και β.
Αυτά είναι σοβαρά αδικήµατα που είχαν µια άµεση επιρροή
στην οικονοµία της χώρας. Ζηµιώθηκαν πολίτες και ζηµιώθηκε
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και εν γένει και η οικονοµία της χώρας. Δεν µπορεί να µην υπάρχουν συνέπειες από αυτά τα αδικήµατα. Και όσον αφορά τις συνέπειες, µιλώ γι’ αυτούς που παρανοµούν. Ο καθένας είναι
υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εν πάση περιπτώσει, εάν δεν τιµωρηθούν, τι θα πούµε στους πολίτες της Αθήνας, στους πολίτες
της Ελλάδος; Ότι διετελέσθη ένα αδίκηµα και δεν υπήρξε τιµωρία; Κυρίως όµως είναι το µήνυµα που θα δώσουµε. Διότι δηµιουργείται ένα νοµικό και εθνικό προηγούµενο και ως εκ τούτου
και δεδοµένο, ότι από δω και πέρα όποιος παρανοµεί, θα µπορεί
µετά να απαιτεί να υπάρχει µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία θα κυρώνεται στην ουσία η συνέπεια των πράξεών του.
Ένα κράτος δεν µπορεί να λειτουργήσει έτσι και µάλιστα όταν
µιλάµε για πράξεις οι οποίες ήταν βίαιες και καταπατούσαν τα
δικαιώµατα του συµπολίτη µας, καταπατούσαν το δικαίωµα της
εργασίας άλλου πολίτη και το δικαίωµά του να εξασφαλίσει οικονοµικούς πόρους για να ζήσει την οικογένειά του.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα µια αιτιολογία για ποιο λόγο υπάρχει
αυτή η πράξη µε αυτόν τον τρόπο.
Συζητούσα µε έναν συνάδελφο του ΚΚΕ όπου µε ρώτησε «το
δίκαιο του εργάτη;». Φυσικά και να κοιτάξουµε το δίκιο του εργάτη. Το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί ως τιµωρός. Θα πρέπει
ενδεχοµένως να είναι και πιο φιλικό στον πολίτη και να µαθαίνει
και να συγχωρεί. Αλλά αυτό να γίνει θεσµικά, όχι µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά να ακολουθείται η σωστή διαδικασία. Πάντως δεν µπορούµε να συγχωρούµε µε νοµοθετικό
έργο και να εµπλεκόµαστε στον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη, η οποία είναι ανεξάρτητη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρουσιάσω κυρίως µια τροπολογία που έχει κατατεθεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο σε αυτό το νοµοσχέδιο και αφορά τους απολυµένους του διαγωνισµού 9Κ του ΙΚΑ.
Έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη
ΔΗΜΑΡ και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μόλις πριν ανακοίνωσε ο συνάδελφος κ. Κατσώτης από το ΚΚΕ ότι στηρίζει τη
συγκεκριµένη τροπολογία, ώστε να προσληφθούν στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ οι επιτυχόντες του διαγωνισµού 8Κ και να µην απολυθούν
οι εργαζόµενοι του διαγωνισµού 9Κ.
Θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο νοµίζω πώς πρέπει να
είναι εις γνώσιν της Βουλής και που µέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί, από ό,τι έχω υπ’ όψιν µου. Θα ήθελα να το καταγγείλω και
να ζητήσω από την Κυβέρνηση να απαντήσει και να δώσει διευκρινίσεις.
Χθες στο Συνδικάτο Βιβλίου και Χάρτου υπήρχε µια πλατιά σύσκεψη πρωτοβάθµιων σωµατείων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
για την προετοιµασία της πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας
στις 20 του µηνός. Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκονταν δύο αστυνοµικοί εν υπηρεσία. Σε διάβηµα που έγινε από συνδικάτα στο
Αστυνοµικό Τµήµα της Ακρόπολης, παραδέχθηκε ο διοικητής
του ότι όντως ήταν σε υπηρεσία, επικαλούµενος κάποιο σήµα
που εστάλη κ.λπ..
Αυτό το γεγονός θυµίζει πολιτικά ανώµαλες περιόδους στη
χώρα µας, θυµίζει το αλήστου µνήµης συνδικαλιστικό της ασφάλειας που υπήρχε µετά τον εµφύλιο και στη χούντα.
Ζητάµε από το Βήµα της Βουλής η Κυβέρνηση να δώσει διευκρινίσεις γι’ αυτό το συγκεκριµένο γεγονός. Το αποδοκιµάζουµε
και το καταγγέλλουµε όσο πιο δυνατά και πιο κατηγορηµατικά
µπορούµε.
Όσον αφορά την ουσία της τροπολογίας που έχει κατατεθεί
όχι µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ αλλά και από άλλα πολιτικά κόµµατα, είναι γνωστό ότι σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για την Αγροτική
Τράπεζα, είχαν πετύχει εκατοντάδες εργαζόµενοι το 2008. Όµως
επειδή η Αγροτική Τράπεζα ιδιωτικοποιήθηκε µε διάταξη νόµου
οι πεντακόσιοι περίπου εργαζόµενοι του διαγωνισµού 9Κ του
ΑΣΕΠ τοποθετήθηκαν στο ΙΚΑ όπου και εργάζονται –ήταν πραγµατικές οι ανάγκες- µέχρι σήµερα, δηλαδή για πάνω από δύο
χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτόχρονα είχε διενεργηθεί και ο διαγωνισµός 8Κ του ΑΣΕΠ
για να γίνουν προσλήψεις επίσης εκατοντάδων εργαζοµένων –
ήταν οκτακόσιοι τότε- στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι επιτυχόντες του διαγωνισµού αυτού δεν έχουν προσληφθεί στο ΙΚΑ µέχρι σήµερα.
Έχουν κάνει αγωγές και προσφυγές. Έχουν εκδικαστεί οι προσφυγές τους. Ορισµένες από τις προσφυγές –συγκεκριµένα
οκτώ από αυτές- έχουν εκδικαστεί σε εφετεία. Έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει να φύγουν
οι εργαζόµενοι που είχαν πετύχει στο διαγωνισµό της Αγροτικής
Τράπεζας και µε διάταξη νόµου είχαν τοποθετηθεί στο ΙΚΑ.
Μόλις πριν λίγες µέρες η διοίκηση του ΙΚΑ επικαλούµενη
αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, απέλυσε πρώτα µε e-mail και
κατόπιν και εγγράφως τους επιτυχόντες του διαγωνισµού 9Κ που
εργάζονταν ήδη δύο χρόνια στο ΙΚΑ.
Οι συνέπειες είναι δραµατικές πρώτα για τους ίδιους και τις
οικογένειές τους, διότι είχαν κάνει προγραµµατισµό για τη ζωή
τους –είχαν φύγει από άλλες εργασίες- και, δεύτερον, για το ίδιο
το ΙΚΑ και τους ασφαλισµένους του. Ήδη αυτήν τη στιγµή εκκρεµούν ογδόντα τρεις χιλιάδες αιτήσεις στο ΙΚΑ για κύρια συνταξιοδότηση και εβδοµήντα µία χιλιάδες αιτήσεις για επικουρικές
συντάξεις.
Γνωρίζουµε ότι σήµερα υπάρχει καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων συνταξιοδότησης δώδεκα µηνών για την Αθήνα και έντεκα µηνών κατά µέσο όρο για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Γνωρίζουµε επίσης ότι υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις στα
τµήµατα όχι µόνο ανακεφαλαιοποίησης των ενσήµων για την έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης αλλά και στα τµήµατα
ελέγχου για την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και για τη
συγκέντρωση εσόδων στο ΙΚΑ.
Γνωρίζουµε, τέλος, ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες ανάγκες στα
ΚΕΠΑ. Και εκεί για πολλούς µήνες –περίπου έξι µε οκτώ- είναι
εγκλωβισµένοι εξήντα χιλιάδες ανάπηροι συµπολίτες µας. Δεν
έχουν βγει ακόµη οι αποφάσεις οι οποίες αξιολογούν την αναπηρία καθώς και το ποσοστό της.
Εποµένως, εάν φύγουν και οι εκατοντάδες εργαζόµενοι –πεντακόσιοι- του διαγωνισµού 9Κ, που εργάζονται ήδη δύο χρόνια
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα έχουµε κυριολεκτικά κατάρρευση όλων των
υπηρεσιών του οργανισµού.
Για όλους αυτούς τους λόγους επιµένουµε και έχουµε καταθέσει τροπολογία, πρώτον, για την πρόσληψη των εργαζοµένων
του διαγωνισµού 8Κ –που είχαν πετύχει µέσω ΑΣΕΠ στο ΙΚΑΕΤΑΜ- και δεύτερον, για να µην απολυθούν -που είναι κοινή µε
τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Δηµοκρατικής Αριστεράς αλλά και µε την τοποθέτηση που έκανε ο
κ. Κατσώτης από το ΚΚΕ πριν- οι εργαζόµενοι του διαγωνισµού
9Κ.
Οι Υπουργοί, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Εργασίας επικαλέστηκαν ως νοµικό πρόβληµα τις δικαστικές αποφάσεις του
εφετείου. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε την καινούργια
διατύπωση που κατατίθεται στην τροπολογία µας και η οποία
αναφέρει ότι παραµένουν οι εκατοντάδες εργαζόµενοι του διαγωνισµού 9Κ που επαναλαµβάνω, εργάζονταν µέχρι σήµερα –για
δύο χρόνια- στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε προσωποπαγείς θέσεις που
ιδρύονται και τους ακολουθούν σε όλο τον υπηρεσιακό βίο τους.
Εποµένως το επιχείρηµα των Υπουργών, Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν υπάρχει. Οι αποφάσεις των εφετείων
αντιµετωπίζονται πλέον από την προτεινόµενη τροπολογία µας
όχι µόνο πολιτικά αλλά και νοµικά.
Ζητάµε από τους δύο αρµόδιους Υπουργούς να δώσουν επιτέλους λύση σε αυτό το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί και για το οποίο δεν φταίνε οι εκατοντάδες εργαζόµενοι και προσληφθέντες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε µε τον ένα διαγωνισµό είτε µε τον άλλον πόσω µάλλον όταν και οι δύο
κατηγορίες εργαζοµένων έχουν προσληφθεί µε διαφανείς και
αξιοκρατικές διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ.
Επιτέλους, πρέπει να εγκριθούν αυτές οι τροπολογίες και επιτέλους πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβληµα, το οποίο δηµιούργησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις ή και οι διοικήσεις του
ΙΚΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Χαίροµαι που ο κ. Στρατούλης
έκλεισε µε τη διαπίστωση ότι και οι δυο διαγωνισµοί, αφού είναι
διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ, έγιναν µε πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία
και όπως έχει θεσµοθετήσει η ελληνική Βουλή από το 1994, όπως
σταδιακά εφαρµόζεται σε όλο το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λόγω κοµµατικών αντιπαραθέσεων και αντιπαλοτήτων, γίνεται πολλή σπέκουλα για
τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Τώρα δεν έχουµε αυτό το
πρόβληµα. Τώρα έχουµε το πρόβληµα ότι δεν προκηρύσσονται
θέσεις.
Ερχόµαστε σε αυτό το µεγάλο θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε
τις δικαστικές αποφάσεις τις οποίες είναι υποχρεωµένες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ να εκτελέσουν. Όµως, είµαστε και εµείς, αλλά κυρίως η Κυβέρνηση, υποχρεωµένοι να δώσουµε λύση.
Θεωρώ ότι ο Υπουργός Εργασίας έπρεπε να είναι σήµερα
εδώ. Και αν δεν ήταν ο Υπουργός Εργασίας, ας ήταν ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Δεν νοείται ένα µείζον θέµα, πρωτοφανές -που αφορά πεντακόσιες οικογένειες, αλλά αν λάβουµε
υπ’ όψιν µας και αυτούς που προσέφυγαν, αφορά πάνω από
οκτακόσιες οικογένειες- να συζητείται στην ελληνική Βουλή και
να υποθέτουµε το τι σκέπτεται ο Υπουργός Εργασίας.
Δεν ξέρω αν η Κυβέρνηση είναι σε θέση να µας πει, αν βρεθεί
εδώ Υπουργός για να µας απαντήσει, αν δέχεται ή όχι µια εκ των
τροπολογιών. Έχουν κατατεθεί από τα δυο κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση συνεργασίας, το ΠΑΣΟΚ και τη
ΔΗΜΑΡ, έχουν κατατεθεί από δύο κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
έχουµε τη συµφωνία του άλλου κόµµατος και βεβαίως, τη συµφωνία των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι συναντήθηκαν και αυτοί µε τη σειρά τους µε τους ανθρώπους.
Περί του δικαίου νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία συζήτηση. Το
θέµα είναι πώς αντιµετωπίζεται το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε. Και ο Υπουργός έπρεπε να είναι εδώ. Αν ασχολείται µόνο
µε το να µαζέψει τις δηλώσεις τις οποίες κάνει είτε ο ίδιος είτε
άλλοι σε θέµατα που κανείς δεν τον τσιγκλά να κάνει δηλώσεις
και δεν έχει χρόνο για να έρθει να συζητήσουµε ένα θέµα ουσίας,
τότε µε συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να περιορίσει λίγο αυτόν το
χρόνο του.
Ερχόµαστε στην ουσία. Το ΙΚΑ έχει αναλάβει το βάρος µετά
τις συγχωνεύσεις για πολλές δράσεις, όπως παραδείγµατος
χάριν για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ. Επί οκτώ, δέκα µήνες περιµένουν ανάπηροι να εξεταστούν από τις επιτροπές. Έχει να κάνει,
βεβαίως, µε γιατρούς, αλλά έχει να κάνει και µε τη γραµµατειακή
υποστήριξη.
Το ΙΚΑ έχει σηµαντική καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων. Μόνο τον Σεπτέµβριο θα σας πω ότι εκκρεµούσαν ογδόντα
πέντε χιλιάδες κύριες συντάξεις και εβδοµήντα µία χιλιάδες επικουρικές. Αυτό το έργο δεν µπορούσε να βγει µε τους τετρακοσίους εξήντα πέντε, όχι µειώνοντας το προσωπικό. Επιπλέον, η
ανάγκη για τα έσοδα, για την είσπραξη των εισφορών, για την
καταπολέµηση της µαύρης εργασίας, για τον έλεγχο δηµιουργεί
νέες ανάγκες σε προσωπικό και µάλιστα µε στελέχωση στοχευµένη των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Ο ΕΟΠΥΥ µε τη δηµιουργία
του χρειάζεται στελέχωση στα τηλεφωνικά κέντρα.
Είναι υπηρεσίες πρώτης γραµµής που έχουµε πει ότι πρέπει
να στελεχωθούν και το έχουµε ξαναπεί και το έχει αποδεχθεί η
Κυβέρνηση. Το έχει βάλει κατά προτεραιότητα µέσω της κινητικότητας. Μόνο που όταν δήλωναν για την κινητικότητα, το ΙΚΑ
είχε δεδοµένο ότι έχει τετρακόσιους εξήντα πέντε στη διάθεσή
του και την προοπτική να προσλάβει τους ανθρώπους της 8Κ. Γι’
αυτό δήλωσε µόνο εκατόν εβδοµήντα πέντε ελλείψεις. Γιατί ήταν
η προοπτική της 8Κ και βέβαια, οι τετρακόσιοι εξήντα πέντε άνθρωποι που ήδη εργάζονταν. Εποµένως σήµερα δεν µπορεί αυτό
το θέµα να παραπεµφθεί. Σήµερα πρέπει να δοθεί απάντηση,
άµεσα να δοθεί λύση. Δεν µπορεί να πάει στις καλένδες.
Υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι. Λέει ο κύριος Υπουργός µε
διαρροές ή µε ενηµέρωση από τη συνάντηση που είχε µε τους
ίδιους τους εργαζοµένους ότι «Καλά, θα πάρω τώρα αυτούς
τους τριακόσιους που είχαν προσφύγει, στη θέση των τριακοσίων που φεύγουν, θα λειτουργεί το ΙΚΑ και µετά θα δούµε πού
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θα βάλουµε τους άλλους τριακόσιους», ή δεν ξέρω τι άλλο σκέπτεται. Κατά πληροφορίες λέω πάντα.
Τι θα συµβεί; Άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί δυο χρόνια
τώρα και που ήταν ετοιµοπόλεµοι και δούλευαν, θα αντικατασταθούν από τους ανθρώπους που χρειάζονται εκπαίδευση. Χρειάζονται εκπαίδευση και της 8Κ προκειµένου να µπουν οµαλά.
Αυτό είναι κάτι σηµαντικό. Θα πάει πίσω η δουλειά του ΙΚΑ. Θα
έχουµε συσσώρευση προβληµάτων. Δεν κινδυνεύει η 8Κ. Γιατί
το άκουσα και αυτό. Λέει «Θα αφήσουµε τους 465 της 9Κ και δεν
θα βάλουµε µέσα της 8Κ;». Δεν είναι αυτό το πρόβληµα.
Η πρόταση η δική µας, η πρόταση, όπως αναδιατυπώθηκε από
όλα τα κόµµατα, λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί τοποθετούνται σε
προσωποπαγείς θέσεις, που σηµαίνει ότι παύει να ισχύει η αντιδικία µε την 8Κ για τις οργανικές και το δηµόσιο, η Κυβέρνηση,
το Υπουργείο σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν, προσλαµβάνει και τους 8Κ για να υπάρξει η απόλυτη στελέχωση η οποία
χρειάζεται για να δούµε πώς υλοποιούνται µια σειρά δράσεις
αλλά και αναγκαίες πράξεις για τους συνταξιούχους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους εργαζόµενους και τους ανέργους.
Εποµένως θεωρώ ότι πρέπει να έρθει εδώ σήµερα ο Υπουργός
Εργασίας να µας απαντήσει και να τοποθετηθεί. Είναι ανάγκη έγκυρα να ενηµερώσει τους ανθρώπους που τους αφορά το θέµα,
και τους 8Κ και τους 9Κ, αλλά και τον κόσµο που περιµένει συντάξεις και τον κόσµο που περιµένει να περάσει από τις επιτροπές
και το Κοινοβούλιο. Δεν µπορεί το Κοινοβούλιο να τα µαθαίνει
από τις εφηµερίδες, δεν µπορεί να τα µαθαίνει από διαρροές.
Αυτή η πρακτική των Υπουργών πρέπει να τελειώσει. Σεβασµός
στη νοµοθετική και κοινοβουλευτική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αύριο έχει επιλεγεί µια ερώτησή µου µε αυτό το θέµα. Και την
κατέθεσα την Τρίτη, γιατί προέβλεπα ότι θα υπήρχε αυτή η
στάση του Υπουργείου Εργασίας, να µην έρθει καν να µας απαντήσει. Πριν από λίγο µε ειδοποίησαν από το γραφείο µου ότι δήλωσε κώλυµα ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Πρόεδρε, την ερώτηση –και απευθύνοµαι στο Προεδρείο της Βουλής- την έχω καταθέσει προς δύο Υπουργούς,
τους Υπουργούς Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Είναι
τέσσερις άνθρωποι. Θα διαπιστώσω αν έχουν κώλυµα και οι τέσσερις και ποιο είναι το κώλυµα. Τέσσερις άνθρωποι ταυτόχρονα
ένα κώλυµα! Αλλά, εκτός αυτού, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν
µπορεί να υπάρχει αυτό το κρυφτούλι ορισµένων Υπουργών, που
είναι λαλίστατοι στα Μέσα, λαλίστατοι στις προσωπικές επαφές
και στις διαρροές και απόντες στο Κοινοβούλιο. Να τον ειδοποιήσετε τον κύριο Υπουργό µε όλη την αγάπη και την εκτίµηση
προς τη δουλειά και τη δικιά του και τη δικιά σας ή τον κύριο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης –όποιος είναι αρµόδιοςνα έρθει στο Κοινοβούλιο να µάς απαντήσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστώ και
εγώ.
Κύριε Κεγκέρογλου, γνωρίζετε την άποψη του Προεδρείου,
την έχω πει και εδώ επανειληµµένα. Νοµίζω ότι πρέπει να εφαρµόζουµε τον Κανονισµό προς πάσαν κατεύθυνση και προβλέπονται και µέτρα και για Υπουργούς οι οποίοι συστηµατικά δεν
εµφανίζονται εδώ.
Με την άδεια του Σώµατος θα δώσω τον λόγο στην κ. Χαραλαµπίδου λόγω κάποιου ειδικού προβλήµατος, µετά στον κ. Γιοβανόπουλο και µετά στον κ. Λοβέρδο.
Κυρία Χαραλαµπίδου, έχετε το λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τις
µνηµονιακές επιλογές όλων των προηγούµενων χρόνων και όλων
ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων που τις εφάρµοσαν, οι υπηρεσίες
του µεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισµού της χώρας µας, του
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, βρέθηκαν και βρίσκονται συνεχώς σε αδυναµία λόγω
υποστελέχωσης να εξυπηρετήσουν τις µεγάλες ανάγκες των πολιτών που έχουν προκύψει και που αυτές αυξάνονται διαρκώς.
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Τα προβλήµατα και οι µεγάλες ταλαιπωρίες για την εξυπηρέτηση είναι γνωστά σε όλους τους ασφαλισµένους αλλά και σε
όλη την ελληνική κοινωνία. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε υποκατάστηµα του µεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισµού της χώρας
µετατρέπεται τις περισσότερες φορές σε ολόκληρη Οδύσσεια
για τους ανθρώπους που έχουν άµεση ανάγκη τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και παροχές και για τις οποίες έχουν καταβάλει εισφορές από τους κόπους µιας ολόκληρης ζωής.
Το πιο σοβαρό πρόβληµα είναι το πρόβληµα του καθεστώτος
της χορήγησης σύνταξης όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα. Είναι
ένα πρόβληµα που αφορά την ικανότητα των ασφαλισµένων και
των οικογενειών τους να ανταποκριθούν σε άµεσες ανάγκες διαβίωσης τους. Όµως, η αναµονή για την έκδοση και αυτών ακόµα
των πετσοκοµµένων από τις αντιασφαλιστικές πολιτικές συντάξεων, ξεπερνάει πια στη χώρα µας τον ένα χρόνο.
Όπως αναφέραµε και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που καταθέσαµε τον Σεπτέµβριο του 2012, οι εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήδη
ξεπερνούσαν τις ογδόντα πέντε χιλιάδες για την κύρια και τις
εβδοµήντα µία χιλιάδες για την επικουρική σύνταξη. Προφανώς
σήµερα το νούµερο αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο. Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι δε, αποκλειστικά και µόνο πρόβληµα της
έλλειψης επαρκούς προσωπικού από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που αυξάνονται συσσωρευτικά κάθε
µήνα.
Αντίστοιχα προβλήµατα υπάρχουν και στις άλλες υπηρεσίες
του ΙΚΑ. Η κατάσταση µε τα ΚΕΠΑ έχει έρθει τόσες φορές στη
Βουλή και είναι γνωστό και στη Βουλή και στη Κυβέρνηση, που
νοµίζω ότι δεν έχει κανένα νόηµα να σας την αναφέρουµε ξανά.
Το ερώτηµα δεν είναι πια αν ξέρετε ως Κυβέρνηση ότι εξήντα χιλιάδες άτοµα και πάνω είναι όµηροι για µήνες και µήνες περιµένοντας να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους, ούτε αν κατανοείτε το
µέγεθος του προβλήµατος. Το ερώτηµα πλέον είναι αν σας ενδιαφέρει, έστω και ελάχιστο, να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Τα ίδια ακριβώς προβλήµατα ισχύουν και για µια σειρά άλλες
υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση, όπως στις γραµµατείες για τα ραντεβού µε τον ΕΟΠΥΥ, όπου έχουµε δει τις απαράδεκτες εικόνες µε ατέλειωτες ουρές πολιτών να φτάνουν µέχρι
και έξω από τα υποκαταστήµατα.
Θύµατα, επίσης, της ίδιας πολιτικής υποστελέχωσης είναι κι
άλλες πολύ σοβαρές λειτουργίες που δεν αφορούν την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων αλλά αφορούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους ελεγκτικούς και
εισπρακτικούς µηχανισµούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες που εµφανίζονται από την
κατάρρευση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων λόγω της
µεγάλης εισφοροδιαφυγής.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση έρχεστε ως Κυβέρνηση την προηγούµενη βδοµάδα και µέσα σε µία µέρα απολύετε
µε τον απαράδεκτο ηλεκτρονικό τρόπο, µε e-mail, πάνω από τετρακόσιους εργαζόµενους του ΙΚΑ, διορισµένους µέσω του
ΑΣΕΠ, αδιαφορώντας και για την τύχη τετρακοσίων οικογενειών
και πάνω, σε αντίθεση και µε τις δεσµεύσεις του αρµόδιου
Υπουργού, που πριν από λίγους µήνες δεσµεύτηκε και εδώ αλλά
και στο Υπουργείο ότι είναι ζήτηµα ηµερών να λύσει αυτήν την
κατάσταση.
Αδιαφορείτε και για την κατάσταση των ασφαλιστικών υπηρεσιών που αφορούν το µεγαλύτερο κοµµάτι των ασφαλισµένων
στη χώρα µας, εκτός κι αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι µε το ότι θα
απολυθούν κάποιες εκατοντάδες υπάλληλοι και µε όλα τα προηγούµενα που σας ανέφερα κι εγώ και ο κ. Στρατούλης, δεν θα
καταρρεύσει µε αυτόν τον τρόπο ο µηχανισµός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ανεξάρτητα δε, µε τους χειρισµούς των προηγούµενων κυβερνήσεων, ούτε η δικιά σας Κυβέρνηση κατάφερε να δώσει κάποια
λύση στο πρόβληµα των επιτυχόντων και στις δύο προκηρύξεις
διαγωνισµών, και στην 8Κ και στην 9Κ του 2008. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι αστοχίες και οι αδικίες των χειρισµών της υπόθεσης από τη διοίκηση του ΙΚΑ και από τις τότε πολιτικές ηγεσίες
δεν δικαιολογούν αυτό που γίνεται σήµερα, αυτό που έγινε προχθές, να µεταφερθεί η αδικία στη µεταχείριση των επιτυχόντων
υπαλλήλων και των δύο προκηρύξεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η τροπολογία που είχαµε εµείς καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ και στο
παρελθόν και που εισάγαµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο, κατά τη
γνώµη µας, αποκαθιστά τους επιτυχόντες και στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, αντιµετωπίζει τις αδικίες που δηµιουργήθηκαν
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και βασικό γνώρισµα έχει,
πέρα από την αποκατάσταση των αδικιών και την ενίσχυση των
εργαζοµένων, την ενίσχυση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εποµένως καλούµε την Κυβέρνηση να αποδείξει στην πράξη
αν ενδιαφέρεται, έστω και στο ελάχιστο, για τους ασφαλισµένους και τους εργαζόµενους της χώρας µας, αλλά και το ίδιο το
ασφαλιστικό σύστηµα και να εισαγάγει και να εγκρίνει την τροπολογία που υποστηρίζεται, όπως ακούσαµε εδώ τώρα και από
εµάς και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
για να γίνει η αποκατάσταση της αδικίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος για επτά λεπτά και µετά ο
κ. Λοβέρδος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή το µόλις ψηφισθέν
κοµµάτι εκείνο για τις εκµισθώσεις των δηµοσίων βραχονησίδων,
ήθελα να εκφράσω µερικές απορίες για το αν τελικά έχουµε όλοι
συµφωνήσει µε ποιο νοµικό καθεστώς βαδίζει και πορεύεται
αυτή η χώρα.
Κάποιοι πείστηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο να ψηφίσουν τελικά
αυτήν τη διάταξη, διότι όντως έκανε µια καλή προσπάθεια ο
Υπουργός και µας είπε εχθές ότι αλλάζει το ότι δεν πωλούνται οι
βραχονησίδες αλλά εκµισθώνονται. Για πόσα χρόνια δεν µας είπε
ότι εκµισθώνονται και αν θα είναι εκείνες οι ενενήντα εννιάχρονες
µισθώσεις, όπου τελικά θα µιλάµε για τέσσερις γενιές µπροστά
για να εκµισθώσει κάποιος σήµερα τα δηµόσια αυτά κτήµατα, τις
δηµόσιες γαίες, τα δηµόσια νησιά, για να τα πάµε τέσσερις γενιές µετά. Ξέρετε, έχει και µια υπόγεια µετατροπή του Αστικού
Κώδικα από το ’46, όπου λέει ότι ενώ υπήρχαν τέσσερα και µόνα
εµπράγµατα δικαιώµατα, κυριότητα, νοµή, κατοχή, δουλεία -είχαµε και συνταγµατολόγους, αλλά τώρα δεν βλέπω κάποιον στην
Αίθουσα- τώρα έχουµε, λέει, και ένα δικαίωµα επιφανείας, για να
αρχίζουν και άλλες εκχωρήσεις και άλλες υποµισθώσεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, θα πρέπει όλοι να ξανασκεφτούµε, παιδιά.
Όταν λέω «παιδιά», συνάδελφοι, απευθύνοµαι κυρίως στους
νέους συναδέλφους. Ο Ελληνισµός έχει αφήσει το δικό του αποτύπωµα σε αυτό το οικουµενικό άνυσµα του χρόνου και θα πρέπει και εµείς να δούµε εδώ µε ποιον τρόπο πορευόµαστε.
Άκουγα χθες έναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που έλεγε
ότι είναι φιλελεύθερο το σύστηµα, είναι ελεύθερη η αγορά, κάποιοι πωλούν και κάποιοι αγοράζουν. Για την ελληνική δηµόσια
γη ή και τις βραχονησίδες αυτό έχουµε να πούµε; Για όνοµα του
Θεού και της Παναγίας! Τι είναι αυτά που λέτε; Και τι είναι αυτά
που ψηφίζετε;
Φτάνουµε σε χαοτικές καταστάσεις και θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι δεν µπορεί παρά να αφήσουµε και το δικό µας
αποτύπωµα τώρα που είµαστε Βουλευτές, τώρα που και εµείς
θα κληθούµε κάποια στιγµή στον προσωπικό µας διάλογο µε την
ιστορία. Τι αφήνουµε παρακαταθήκη;
Αυτήν την αγάπη για την εξουσία, αυτήν τη λαγνεία για την
εξουσία, την έχουµε διδαχτεί αιώνες τώρα και καταλαβαίνω ότι
εκεί πάνε τα πράγµατα, όταν φέρνετε µε τόσο ανήθικο τρόπο το
πείραµα πάνω στους Έλληνες, το πείραµα πάνω στη λιτότητα
που µπορεί να εφαρµόσουν οι λαοί. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός, δεν χρειάζεται να είναι κανείς νοµπελίστας για να πει
ότι είναι ανήθικο αυτό που κάνετε, για να πει, ότι η λιτότητα αυτή
είναι ένα πείραµα µε πειραµατόζωα τους Έλληνες. Να, όµως,
που το είπε και ένας νοµπελίστας τρείς ηµέρες πριν ο Πολ
Κρούγκµαν: Global Austerity “An Unethical Experimentation”.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
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οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αφού δεν πιστεύεται εµάς, τουλάχιστον πιστέψτε τους νοµπελίστες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που σας λένε την αλήθεια.
Ούτε αυτούς ούτε εµάς, τότε ποιον; Ακούστε κάποιον.
Έρχοµαι στο προκείµενο. Η ερώτηση µου είναι: υπάρχει Προεδρία της Δηµοκρατίας; Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος µιλάει και ξαναµιλάει για εκείνες τις εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις για τις οποίες έρχονται πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Όλες περνούν µπροστά από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Δεν βλέπει πια ότι έγινε µια εκβιοµηχανοποίηση της
Βουλής και έρχονται µόνο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου;
Ρωτάω: Έχουµε Προεδρία της Δηµοκρατίας αυτήν τη στιγµή για
να βάλει µια τάξη και να σταµατήσει αυτήν τη παραγωγή; Δεν θα
πρέπει να ακούσουµε αυτήν τη φωνή;
Άκουγα τον κ. Κεγκέρογλου προηγουµένως που έλεγε ότι δεν
έρχονται οι Υπουργοί. Πράγµατι δεν έρχονται οι Υπουργοί, αλλά,
εδώ δεν έρχονται Πρωθυπουργοί, οι οποίοι κάποτε µιλούσαν στο
Καστελόριζο για νηνεµία, για υπάρχον σχέδιο, ότι θα βρούµε την
Ιθάκη, ότι θα δούµε πώς θα βγούµε από αυτό το βυθιζόµενο καράβι. Εδώ δεν έρχονται Πρωθυπουργοί -πάνε στο Χάρβαρντ,
πάνε να κάνουν αλλού δουλειές- οι Υπουργοί µας έφταιξαν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τις εισηγήσεις
που φέρνετε µε αυτές τις τροπολογίες, δεν µπορώ να καταλάβω
πώς εννοείτε εσείς, όλως εξαιρέτως πάλι, µε µία υπογραφή, κάποιοι χωρίς ασφαλιστική ενηµερότητα, να έχουν δικαίωµα να εισπράττουν χρήµατα από το ελληνικό δηµόσιο.
Για ποιους ενεργείτε, ποιους σκέφτεστε και ποιους αµείβετε;
Και γιατί δεν το κάνετε για όλη την ελληνική αγορά, να τους δώσετε για ένα µήνα φορολογική ενηµερότητα, να ανασάνουν λίγο;
Δεν το κάνετε. Αυτή η τροπολογία δεν περνάει γιατί δεν µας λέτε
ούτε ποιοι είναι ούτε για ποια ποσά ούτε για ποια έργα.
Μας µιλάτε για απελευθέρωση της σιδηροδροµικής αγοράς.
Το κλασικότερο µονοπώλιο ο ΟΣΕ. Ποια σιδηροδροµική αγορά;
Με ποιους µιλάτε; Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και θέλουν να
ιδρύσουν σιδηροδροµικές εταιρείες; Θα σπάσετε τον ΟΣΕ; Θα
τον δώσετε κάπου; Θα µας πείτε και εµάς κάτι να µάθουµε επιτέλους ή απλώς θα έρχονται εδώ πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες µε αυτήν την αυταρχική εξουσία της Πλειοψηφίας θα περνούν τα πράγµατα χωρίς να µπορεί κανείς να αντιδράσει;
Η δυστυχία για εµάς είναι ότι κοµµάτια άρθρων, όπως οι πλειστηριασµοί για τις 200.000 ευρώ, είναι απαραίτητο να ψηφιστούν
και από εµάς. Αλλά κάνετε τέτοιο συνδυασµό, τέτοιο µπλέξιµο
στις διατάξεις, ώστε να µας εκβιάζετε αν ψηφίσουµε το ένα να
ψηφίσουµε και το άλλο. Φυσικά και χρειάζεται για την οικονοµία
της χώρας, οι πλειστηριασµοί για 200.000 ευρώ να µη γίνονται.
Προσέξτε. Εδώ θέλει και τη δική σας παρέµβαση, όχι µόνο για
την πρώτη κατοικία. Όλη την περιουσία του οφειλέτη να την προστατεύσουµε, όχι µόνο την πρώτη κατοικία. Δηλαδή, εάν έχει ένα
χωραφάκι να του το πάρει η τράπεζα; Εδώ «τάµετε τα εσκαµµένα», βάλτε µία διάταξη για όλη την περιουσία.
Έρχοµαι στους αγρότες. Φυσικά και συµφωνούµε ότι όλο
αυτό το εφεύρηµα και τις παρακωλύσεις συγκοινωνιών πρέπει
τώρα µε αυτήν τη διάταξη να αρθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να έρθει λίγο αργότερα, να καλύψουµε και αυτούς που είναι τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δέχοµαι να έρθει αργότερα. Εκείνο όµως που δεν δέχοµαι είναι να κάνουµε αλά καρτ
τον ποινικό κώδικα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε
συνεταιρισµούς, οι οποίοι είναι σε ενώσεις, οι οποίοι θέλουν να
αποφύγουν τον έλεγχο. Εγώ θα έλεγα αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι
που υπηρέτησαν το αγροτικό κίνηµα να πουν έντιµα προς τους
πολίτες ότι θέλουν να δικαστούν.
Ξέρετε, εγώ µε αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη εξελέγην Βουλευτής. Είπαµε ότι πρώτα οι Βουλευτές πρέπει να άρουν την
ασυλία τους. Έτσι πρέπει να γίνει και µε τους αγρότες. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και σήµερα στα µπλόκα και διεκδικούν κάποια πράγµατα, θα πρέπει να συνδιεκδικούν να δικαστούν έντιµα,
ώριµα, ήρεµα όπως όλοι. Αυτή είναι η δική µας θέση. Δεν µε ενδιαφέρει αν θα έχει πολιτικό ή κοµµατικό κόστος. Αυτοί οι άν-
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θρωποι θα πρέπει να δικάζονται και µακάρι να αθωωθούν όλοι.
Δεν µε ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όµως να µην έχουµε ποινικοποίηση αλά καρτ.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και θέλω να πω µία κουβέντα. Φτάσαµε
ως εδώ που φτάσαµε διότι φοβάµαι ότι οι άνθρωποι που είναι
στην εξουσία µερικές φορές χάνουν τον ειρµό τους.
Διάβαζα τις προάλλες το βιβλίο του Τζωρτζ Χόρτον για τη µεγάλη πυρκαγιά στη Σµύρνη και εκεί αυτός ο Αµερικάνος πολιτικός έλεγε ότι ο Έλληνας πολιτικός θα φτάσει ακόµη και να
θυσιάσει τη χώρα του, αρκεί να κρατήσει το κόµµα του µερικές
εβδοµάδες ακόµη στην εξουσία. Ενενήντα χρόνια πριν είπε ο
Τζωρτζ Χόρτον αυτήν την ανατριχιαστική δήλωση. Ελπίζω να µην
ισχύει και για εσάς. Ελπίζω να µην ισχύει για τις τρεις συνιστώσες
της Κυβέρνησης. Ελπίζω να δούµε κάτι διαφορετικό.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση του Τζωρτζ Χόρτον για
όποιον ενδιαφέρεται λίγο να ανατρέχει στην ιστορία. Η ιστορία
διδάσκει και το παρόν µας φοβίζει. Ελπίζω να µην είστε τα κακά
παραδείγµατα που θα συνεχίσουν αυτήν την παράξενη ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ψηφίζω «ΝΑΙ» στην κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αυτής που υποβλήθηκε και εµπροθέσµως. Ως προς τα τυπικά αυτά θέµατα, βέβαια, το Σύνταγµα τηρείται, αλλά όπως και
πολλοί άλλοι συνάδελφοι επισήµαναν και εγώ θα υπογραµµίσω.
Η ποσότητα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που καλούµαστε να κυρώσουµε είναι τέτοια ώστε θέτει ένα θέµα, γιατί η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν αποτελεί τακτικό νοµοθετικό µέτρο. Είναι ένα µέτρο που ανταποκρίνεται µόνο σε έκτακτες ανάγκες και εδώ το µισό σχέδιο νόµου δεν περιλαµβάνει
ρυθµίσεις τέτοιου είδους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θέλω να επισηµάνω κάτι κύριε Υφυπουργέ, να δείτε το 4 παράγραφος 1, για την πρόβλεψη επιπροσθέτως των ενδιαµέσων
φορέων διαχείρισης. Είναι µια επιπλέον γραφειοκρατία. Το ΕΣΠΑ
πάσχει από γραφειοκρατία. Κάποιες προσπάθειες µείωσης της
γραφειοκρατίας επιχειρούνται, όµως το 4 παράγραφος 1, µε τον
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης άραγε προσθέτει γραφειοκρατία
ή αφαιρεί; Η παρέµβαση, ως προς το ΕΣΠΑ, πρέπει να είναι άρση
της γραφειοκρατίας.
Εκτιµώ ότι αυτή η δυνατότητα της διαχειριστικής αρχής να κατοχυρώνει, να προβλέπει, να ιδρύει µε έναν ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης προσθέτει στους πενήντα ήδη υπάρχοντες φορείς,
διαχειριστικές αρχές, ειδικές υπηρεσίες, ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές, και έναν ακόµη. Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα περιµένω
να δω πώς θα το απαντήσετε στη δική σας οµιλία.
Η κατεύθυνση, πάντως, είναι -και τώρα µε αυτήν την παρέµβαση αλλά και µε µελλοντικές παρεµβάσεις- µείωση των σχετικών µε το ΕΣΠΑ φορέων αλλά µείωση σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Δεν ξέρω αν είναι ορθή η πρόταση του συναδέλφου κ. Κεγκέρογλου, που µου έλεγε πριν για µία και µόνη διαχειριστική αρχή.
Ξέρω, όµως, ότι οι σηµερινές δεκάδες είναι πολλές και δηµιουργούν προβλήµατα.
Ως προς τις άλλες προτάσεις για το ΕΣΠΑ, για µια µελλοντική
σας παρέµβαση, κύριε Υπουργέ, καταθέτω την αύξηση των παραβόλων –παραβόλων προπετείας- σε ό,τι αφορά τις προσφυγές
στα δικαστήρια, ειδικά στις αιτήσεις ακυρώσεως αλλά και στις
ενστάσεις. Και επιτέλους -αν αυτό δεν το επιχειρήσετε γρήγορα,
είναι θέµα ολίγων εβδοµάδων να το φέρω µε πρόταση νόµου
εγώ- καταργήστε τον διπλό έλεγχο, σε ό,τι αφορά και το ΕΣΠΑ,
και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και από αρµόδιους φορείς
του ελληνικού δηµοσίου από δηµόσιες υπηρεσίες. Να υπάρχει
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ένας έλεγχος, όχι δύο έλεγχοι. Η ταλαιπωρία που ζούµε επί χρόνια µε την εφαρµογή των προγραµµάτων είναι τόσο µεγάλη που
επιβάλλει σε αυτήν τη φάση της κρίσης ό,τι µπορούµε, να το κάνουµε εδώ και τώρα.
Έχετε, όµως, και άλλες διατάξεις µέσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό δικαιώνει την κριτική ότι δεν πρέπει µε
ένα έκτακτο µέτρο νοµοθετικής παρέµβασης να λειτουργούµε
ως να ήταν ένα τακτικό νοµοθετικό µέτρο. Αφού, όµως, έχετε κι
άλλες, ακούστε, κύριε Υπουργέ, ορισµένες προτάσεις που θα
µπορούσαν εδώ και τώρα να συγκροτήσουν ένα πρόγραµµα άµεσης δράσης για την αντιµετώπιση της ύφεσης.
Σήµερα κατέθεσα µια πρόταση νόµου για την αυτοαδειοδότηση των επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική ζωή.
Ό,τι βεβαιώνει σήµερα, ό,τι υπάρχει ως προϋπόθεση για ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για ένα ξενοδοχείο ή για
µια βιοµηχανική µονάδα που εγκαθίσταται µέσα σε ΒΙΠΕ, τη θέση
του ελέγχου από δηµόσια υπηρεσία ή οργανισµό της τοπικής ή
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης να την έχει ένας ελεύθερος
επαγγελµατίας, επιστήµονας, µέλος δικηγορικού, ιατρικού συλλόγου, µέλος του ΤΕΕ, περιβαλλοντολόγος, ανάλογα µε το θέµα.
Αναζητούν όλοι γρήγορες διαδικασίες για την αδειοδότηση των
επιχειρήσεων. Ε, ας καταργήσουµε το δηµόσιο εν προκειµένω.
Ας το υπερβούµε.
Είναι µια πρόταση που την κατέθεσα προ είκοσι ηµερών, είναι
µεταφορά καλής πρακτικής, που στο ελληνικό δηµόσιο έχουµε
κάνει στο πρόσφατο παρελθόν µεταφορά της στο 95% των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Εδώ και τώρα, να υπάρξει άµεση
δράση για µια οικονοµία που πάσχει από ύφεση και που χρειάζεται µέτρα τώρα. Όχι τον Απρίλιο ή τον Μάιο, τώρα τον Φεβρουάριο!
Η πρόταση η δική µου κατατέθηκε σήµερα, είναι πρόταση
νόµου που θα έρθει εντός των επόµενων ηµερών στην αρµόδια
επιτροπή, την έχω αποστείλει µε φαξ, κύριε Υπουργέ, στον κ. Χατζηδάκη και στον Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Σταµάτη αλλά και
στον Πρωθυπουργό. Δεν είχα κάποια αντίδραση. Δεν είναι κακό
το ότι πέρασαν κάποιες εβδοµάδες. Θα είναι κακό να περάσουν
κι άλλες. Και είµαστε «στο παρά ένα» -αν θέλετε- αυτό το µέσο
άµεσης δράσης να το ψηφίσουµε όλοι µαζί σε λίγες ηµέρες.
Επίσης, θα αναφερθώ στην ποινικοποίηση της οικονοµίας και
ειδικότερα στα εικονικά τιµολόγια.
Μαθαίνουµε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει σχέδιο νόµου έτοιµο
από τον Οκτώβριο. Είναι περίπου 5 δισεκατοµµύρια τα χρήµατα
που µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να κερδίσει, αν εξορθολογίσει
όλη αυτήν την ιστορία µε τα εικονικά τιµολόγια.
Αυτήν την παρέµβαση, αν ορθά έχω πληροφορηθεί και την
έχετε έτοιµη δηλαδή, φέρτε τη στη Βουλή. Τι την περιµένετε; Τι
την κοιτάτε; Θα τονώσει και τα έσοδα του δηµοσίου, αλλά θα αντιµετωπίσει και την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε έναν τρόπο
που θα της επιτρέψει να υπάρξει συνέχεια.
Οι επενδύσεις είναι το ένα. Η αυτοαδειοδότηση είναι ένα µέσο,
αλλά η διατήρηση και των υφισταµένων επιχειρήσεων ζωντανών
είναι ένα δεύτερο. Τρίτο -και βασικό και αφορά εσάς, νοµίζω ότι
είναι δική σας αρµοδιότητα- είναι το ζήτηµα που έχει να κάνει µε
τις τιµές στα τρόφιµα.
Διαβάζουµε όλοι και µαθαίνουµε. Παλιά οι τράπεζες, εδώ και
κάποιο καιρό οι προµηθευτές συντηρούν τις µεγάλες αλυσίδες
καταστηµάτων τροφίµων. Πληρώνουν στο τέλος του έτους και
µε εκτός διαφάνειας έκπτωση σε βάρος των προµηθευτών.
Διαβάσαµε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ότι αυτή η
µέθοδος είναι η τελευταία που συντηρεί επιχειρήσεις που κανονικά έπρεπε να έχουν κλείσει. Είναι ακριβά οι τιµές, υψηλά οι
τιµές, για να κρατάµε κάποιες αλυσίδες ανοικτές.
Δεν έχετε ακούσει -το έχετε- για την έκπτωση στο τιµολόγιο;
Πρέπει να τη φέρετε εδώ, όµως. Ο κόσµος έχει προβλήµατα και
τα µέτρα αυτά είναι γρήγορα. Η αγορά βοά γι’ αυτά. Εσείς την
ακούτε, προφανώς, την αγορά. Πρέπει ό,τι είναι λογικό, έντιµο
και βοηθά τις επιχειρήσεις να µείνουν στη ζωή, άρα τους εργαζόµενους στις θέσεις τους, άρα να µη χαθούν άλλες θέσεις εργασίας, αυτά τα µέτρα πρέπει να τα φέρετε εδώ.
Κύριε Υπουργέ, οι πλωτές µαρίνες πρέπει να έρθουν. Αυτό το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πιο απλό και τελείως φιλικό προς το περιβάλλον µέσο πρέπει να
έρθει. Είναι ένα πακέτο, µία δέσµη λειτουργικών προτάσεων για
την οικονοµία που µέσα σε ένα µήνα, ενάµιση -το πολύ- η Κυβέρνηση µπορεί να το φέρει για να το ψηφίσουµε και να βοηθήσουµε
την οικονοµία, η οποία µε τη σειρά της βοηθάει το κράτος να
κάνει τις πολιτικές του, τα ασφαλιστικά ταµεία, τα συνταξιοδοτικά ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ, τελειώνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Εκτιµώ ότι οι κινήσεις αυτές µαζί µε το τσάκισµα του παραεµπορίου -που το αφήνετε να το παίζουν άλλοι ως θέµα που αφορά
τον πολίτη και η Κυβέρνηση το κοιτά- είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης έχει δώσει καλό δείγµα
γραφής. Συνεργαστείτε µαζί του. Το παραεµπόριο πρέπει να εξαφανιστεί. Πρόβληµά µας δεν είναι ο παράνοµος µετανάστης, ο
οποίος κάνει µια δουλειά για να βγάλει ένα µεροκάµατο, αλλά οι
µεγαλέµποροι, οι λαθρέµποροι εισαγωγείς, αυτοί που αποθηκεύουν όλα αυτά τα προϊόντα είναι το θέµα µας.
Και είναι δική σας αρµοδιότητα µαζί µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να το λύσετε γρήγορα. Αν δεν γίνουν αυτά, κύριε
Υπουργέ, η Κυβέρνηση σπαταλάει το πολιτικό κεφάλαιο που
συσσώρευσε από τη χρηµατοδότηση της χώρας και από την
πρόσληψη της Ελλάδας στον κεντρικό ευρωπαϊκό συσχετισµό.
Τα καλά τα επαινέσαµε. Την αδράνεια την επισηµαίνουµε. Εάν
δεν παρέµβετε γρήγορα τις επόµενες εβδοµάδες, το τέλος του
πρώτου εξαµήνου του 2013 θα φέρει έναν απολογισµό εσόδωνεξόδων που θα είναι τραγικός για την πορεία του τόπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κλείνω µε κάτι που
επισηµαίνεται, κύριε Υπουργέ, από Βουλευτές και των τριών κοµµάτων που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση και φυσικά από τους
ανεξάρτητους συναδέλφους που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση.
Σε αντικατάσταση παραλείψεων πολιτικών, όπως αυτές που
είπα, µη διανοηθείτε να φέρετε τον Ιούνιο, Ιούλιο δέσµη νέων µέτρων για ψήφιση. Η Βουλή θα σας τα καταψηφίσει. Για να µην
έχουµε περιπέτειες µε την πολιτική σταθερότητα της χώρας, αυτούς τους µήνες που έρχονται, αυτές τις εβδοµάδες πρέπει να
κάνετε ό,τι µπορείτε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας, για να µη χρειαστεί αυτός ο
τόπος πια άλλον περιορισµό εισοδηµάτων των ανθρώπων και για
να επιστρέψουµε µια ώρα αρχύτερα στην ευηµερία και την αξιοπιστία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάρλας Ριζόµυλου
Μαγνησίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν προχωρήσω στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία συζητάµε σήµερα, θα ήθελα
πολύ σύντοµα να µιλήσω για δύο τροπολογίες.
Πρώτον, θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία η οποία φαίνεται να έχει τη συναίνεση όλων των κοµµάτων, πλην της Νέας
Δηµοκρατίας η οποία δεν έχει τοποθετηθεί και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τη συναίνεση της Κυβέρνησης. Και λέω ότι όλα
τα υπόλοιπα κόµµατα έχουν τοποθετηθεί και σας καλούν να κάνετε δεκτό, να στελεχωθούν το ΙΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ και τα ΚΕΠΑ µε
τους επιτυχόντες της 8Κ και της 9Κ.
Μη συνεχίζετε αυτήν την τακτική µε την οποία έχετε διαλύσει
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όλες τις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Έχει περάσει ένας χρόνος που περιµένουν οι άνθρωποι να βγάλουν τη σύνταξη ή οι ανάπηροι άνθρωποι να περάσουν για να πάρουν πάλι το επίδοµα αναπηρίας.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε την τροπολογία για τους αγρότες.
Έρχεστε από τη µία µεριά και απαλλάσσετε τους αγρότες, οι
οποίοι αγωνίζονταν τα προηγούµενα χρόνια για τα δίκαια των αιτηµάτων τους και λέτε να σταµατήσει η δίωξη και την ίδια στιγµή,
όµως, τη Δευτέρα χτυπήσατε στη Νίκαια, την Τετάρτη χτυπήσατε
στη Λαµία τους αγρότες που αγωνίζονται σήµερα. Θέλω να καταγράψω ότι αυτό είναι τουλάχιστον υποκριτικό από την πλευρά
σας και δείχνει ότι θέλετε µε το νόµο και την τάξη να επιβάλετε
την πολιτική σας. Είναι µια πολιτική η οποία έχει την καθολική αντίθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Μάλιστα, φθάσατε σήµερα στο απαράδεκτο, στο προκλητικό
γεγονός, το οποίο καταγγείλαµε από το πρωί, να χτυπήσετε
ακόµη και Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και να τους
στείλετε στο νοσοκοµείο. Πού θέλετε να πάτε; Πού θέλετε να
οδηγήσετε τη χώρα µε αυτήν την πολιτική σας;
Έρχοµαι τώρα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ο εισηγητής µας σας ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους την καταψηφίζουµε. Θέλω να τονίσω µερικά πράγµατα. Έρχεστε τώρα,
µετά από τόσα χρόνια που υλοποιείται το ΕΣΠΑ και η απορρόφησή του είναι µικρή, αρκετά µικρή, να προωθήσετε κάποιες διατάξεις που προσπαθούν να αυξήσουν την απορροφητικότητά
του.
Το πρώτο πράγµα που µπορεί κάποιος να πει είναι ότι έρχεστε
πάρα πολύ αργά. Το δεύτερο ζήτηµα που πρέπει να θέσουµε
είναι ότι όλη αυτή η λογική της υλοποίησης του ΕΣΠΑ έγινε τα
προηγούµενα χρόνια από τα δύο τουλάχιστον από τα τρία κόµµατα αυτής της Κυβέρνησης, η οποία κυβερνά σήµερα. Δεν φαντάζοµαι και σε αυτό το ζήτηµα να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις
ευθύνες, γιατί δεν υπάρχει απορρόφηση του ΕΣΠΑ.
Όµως, το κύριο ζήτηµα το οποίο αποκρύβεται και δεν συζητείται σήµερα είναι τι θα γίνει µε το νέο ΕΣΠΑ, γιατί µετά τις θριαµβολογίες του κυρίου Πρωθυπουργού για το δήθεν «πετύχαµε
ισχυρές διαπραγµατεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής
της προηγούµενης Παρασκευής για τους κοινοτικούς προϋπολογισµούς της επόµενης επταετίας 2014-2020», ήρθε χθες η ώρα
της ανώµαλης προσγείωσης και της αποκάλυψης των κυβερνητικών ανακριβειών.
Γνωρίζοντας όλοι πλέον το τελικό κείµενο των συµπερασµάτων αυτού του Συµβουλίου Κορυφής, µπορούµε να πούµε -χωρίς
ίχνος υπερβολής- ότι οι κοινωτικοί εταίροι και οι δανειστές τύλιξαν τον κ. Σαµαρά και διά αυτού ολόκληρη τη χώρα σε µία κόλλα
χαρτί.
Οι παράγραφοι 80 και 81 του κειµένου συµπερασµάτων, που
η Κυβέρνηση είχε αποκρύψει µέχρι τώρα, δίνουν απεριόριστη
εξουσία στην Κοµισιόν να κόβει από τα κονδύλια του κοινοτικού
προϋπολογισµού µέρος ή σύνολο των πληρωµών προς την Ελλάδα, αν η Κοµισιόν διαπιστώσει ότι δεν τηρεί όλα όσα έχει συµφωνήσει µε την τρόικα στο πλαίσιο των µνηµονίων.
Με λίγα λόγια, η Κοµισιόν έχει τη δυνατότητα να τινάξει κυριολεκτικά στον αέρα τη χώρα µας, αν κρίνει πως η χώρα δεν τηρεί
τις συµφωνίες µε την τρόικα. Το πιο τραγικό απ’ όλα αυτά είναι
ότι αυτές οι δύο παράγραφοι ενσωµατώθηκαν στο κείµενο
ύστερα από διαπραγµατεύσεις των τελευταίων εβδοµάδων και
η τρικοµµατική Κυβέρνηση είπε «ναι» ουσιαστικά στο «κρέµασµα» των Ελλήνων.
Ακόµα και στο ποσό -πέρα από την πολιτική ουσία που πριν
τόνισα- του ΕΣΠΑ που είπατε -το οποίο θα το λέµε Κοινοτικό
Στρατηγικό Πλαίσιο- η Κυβέρνηση θριαµβολογεί ότι κατάφερε
και πήρε, παρά τη συνολική και γενική µείωση του κοινοτικού
προϋπολογισµού της επόµενης επταετίας, ποσό της τάξεως των
14,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή 6,3 δισεκατοµµύρια λιγότερα από το ΕΣΠΑ της προηγούµενης επταετίας. Κι όµως, πανηγυρίζει ότι σ’ αυτά θα προστεθούν κι άλλα 1,8 δισεκατοµµύρια
από την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Πρέπει να πούµε ότι στο προηγούµενο ΕΣΠΑ δεν είχαν συνυπολογισθεί οι πόροι για την ανάπτυξη της υπαίθρου, γιατί αυτοί
ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ και όχι στα διαρθρωτικά
ταµεία. Αν θέλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να κάνει σωστή σύγκριση
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και στα νούµερα, θα πρέπει να προσθέσει στα 20 δισεκατοµµύρια του προηγούµενου τα 4 δισεκατοµµύρια ακόµη, που ήταν την
προηγούµενη περίοδο για το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή 24 δισεκατοµµύρια και τα 24 δισεκατοµµύρια να τα συγκρίνει µε τα 16,1
δισεκατοµµύρια.
Όπως βλέπετε, πάλι σχεδόν 8 δισεκατοµµύρια είναι µείον, δηλαδή η µείωση για την οποία πανηγυρίζετε είναι πολύ µεγαλύτερη από τη συνολική µείωση του κοινοτικού προϋπολογισµού,
που είναι 3%. Υπολογίστε, κάντε το λογαριασµό για να δείτε
πόσο είναι το ποσοστό που µειώνεται το επόµενο κοινοτικό πλαίσιο.
Γι’ αυτά πρέπει να µας πείτε και όχι να έρχεστε τώρα εκ των
υστέρων να µας λέτε ότι θα κάνετε κάτι για το ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά
όµως δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον –κλείνω, κύριε Πρόεδρε- έρχεστε και κάνετε µια αναστολή των πλειστηριασµών. Είναι καλό, να γίνει αναστολή των
πλειστηριασµών. Το καταλαβαίνετε, αφού βλέπετε και σας φοβίζει ότι γίνεται χαµός σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία έγιναν µεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στους πλειστηριασµούς και
αναγκάστηκε χθες ο συνιδεολόγος σας κ. Ραχόι να ψηφίσει αναστολή των πλειστηριασµών.
Πείτε µας, όµως, κύριε Υπουργέ, αρνείστε και µάλιστα µε προκλητικό τρόπο την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν καταθέσαµε την
πρόταση για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µας είπατε ότι αυτή
η πρόταση δεν είναι καλή, γι’ αυτό και την αρνείστε. Επίσης, µας
είπατε ότι πάρα πολύ σύντοµα θα φέρνατε εσείς µια πρόταση µε
την οποία θα απαλλάξετε τα νοικοκυριά.
Περιµένουµε από τον Οκτώβρη, κοντεύει να τελειώσει ο Φλεβάρης και την πρότασή σας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά δεν
την βλέπουµε. Άρα, λοιπόν, η ουσία του ζητήµατος είναι ότι δεν
αρκεί να δώσετε µερικούς µήνες παράταση, όπως δώσατε και
για τα πυρόπληκτα πέντε µήνες παράταση και σε λίγο θα είναι
και πάλι η θηλιά στο λαιµό τους.
Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική ρύθµιση για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, για την πρώτη κατοικία, για τις µικρές επιχειρήσεις
οι οποίες στενάζουν από το βάρος της ύφεσης και των µνηµονιακών πολιτικών, τις οποίες εσείς έχετε επιβάλει τρία χρόνια
στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητούµε για ακόµη µια φορά την κύρωση µιας
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Πάλι µε το πρόσχηµα του
επείγοντος η συγκυβέρνηση χρησιµοποίησε την πράξη αυτή για
να περάσει κάποιες περίεργες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Βασικό σας µέληµα είναι θεωρητικά η διευκόλυνση των πληρωµών του ΕΣΠΑ. Τις χαρακτηρίσατε µάλιστα και κατεπείγουσες
µε πρόσχηµα την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Σίγουρα
αυξάνετε τη ρευστότητα κάποιων, αλλά όχι όλης της αγοράς.
Ας δούµε, όµως, ενδεικτικά µια απ’ αυτές τις διατάξεις. Με το
άρθρο 1 παράγραφος 8 αποφασίσατε να απαλλάξετε µεταξύ άλλων και εργολάβους δηµοσίων έργων από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, για να
µπορέσουν να εισπράττουν ελεύθερα χρήµατα από κοινοτικά
κονδύλια.
Θέσατε µάλιστα και προθεσµία την 31η Δεκεµβρίου 2012 για
να προσέλθουν οι ενδιαφερόµενοι που σχεδίαζαν να εισπράξουν.
Ποιος επιχειρηµατίας άλλωστε δεν θα ενδιαφερόταν να εκµεταλλευτεί µια τέτοια φωτογραφική ρύθµιση;
Μιλώ για φωτογραφική ρύθµιση αφού αυτή ίσχυσε µόνο για
το 2012 και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Δεν ισχύει
πλέον, αλλά αφορούσε αποπληρωµές εργολάβων και προµηθευτών του δηµοσίου που περίµεναν να πληρωθούν αλλά δεν µπορούσαν για δικούς τους λόγους γιατί χρωστούσαν στο ΙΚΑ, στην
εφορία και ποιος ξέρει και πού αλλού.
Θα πείτε ότι είναι λογικό, αφού όλοι βρισκόµαστε µέσα σε µια
τεράστια οικονοµική κρίση που πλήττει και την πραγµατική οικο-
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νοµία. Το παράλογο, όµως, είναι ότι κατασκευάσατε αυτήν την
εξαίρεση φωτογραφικά, προκειµένου να ισχύσει µόνο για συγκεκριµένους επιχειρηµατίες τους οποίους, αν και το έχουµε αιτηθεί µε σχετική ερώτηση που έχουµε υποβάλει, εξακολουθούµε
να µην τους γνωρίζουµε.
Το ακατανόητο, να µην πω και το επιλήψιµο, είναι πως στην έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους που συµπεριλαµβάνεται δεν
υπάρχει καµµία απολύτως αναφορά στο γεγονός ότι προκύπτει
συγκεκριµένη οικονοµική ζηµιά του κράτους απ’ αυτήν τη φωτογραφική διάταξη, ούτε καν µια γενική αναφορά στο ότι το ελληνικό δηµόσιο όντως ζηµιώνεται απ’ αυτήν την πρακτική, έστω µε
το ύψος της ζηµίας να µένει να προσδιοριστεί.
Είναι να απορεί κανείς. Ενώ αρνείστε συστηµατικά να ρυθµίσετε τα χρέη των µικροοφειλετών προς την εφορία σε λίγες παραπάνω δόσεις, έρχεστε εδώ να αγνοήσετε τις υποχρεώσεις
συγκεκριµένων µεγαλοοφειλετών, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα
σας έδιναν υποχρεωτικά κάποια χρήµατα χέρι µε χέρι, προκειµένου να εισπράξουν τα κοινοτικά κονδύλια. Εποµένως δεν
υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι πρόκειται για µια χαριστική
διάταξη υπέρ κάποιων φίλων σας.
Σχετικά µε τα λοιπά άρθρα και πριν περάσω στις τροπολογίες,
για την οικονοµία του χρόνου αναφέροµαι στις τοποθετήσεις της
ειδικής αγορήτριας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μακρή, µε την
επισήµανση ότι σαφώς και συµφωνούµε µε το άρθρο 5 για την
αναστολή των πλειστηριασµών, αλλά όπως εισάγεται ως µια ενότητα αδυνατούµε να το ψηφίσουµε και να το στηρίξουµε.
Σχετικά µε την τροπολογία που αφορά στους διορισµούς των
διοικητών των νοσοκοµείων, αν και δεν δικαιολογώ βεβαίως τη
χρονική παράταση, µετά τη συµπλήρωση-βελτίωση στην οποία
προέβη ο κύριος Υπουργός στην έναρξη της διαδικασίας δεν θα
προσθέσω κάτι επιπλέον εκείνων που επισήµανε η ειδική αγορήτρια, µε την ελπίδα βεβαίως ότι θα τηρηθεί αυστηρά το νοµοθετικό πλαίσιο για τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υπό
διορισµό διοικητές των νοσοκοµείων.
Και µιας και έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για διοικητική µεταρρύθµιση, επισηµαίνω την αποτυχία του πρόσφατου νόµου του κ.
Μανιτάκη περί συγχωνεύσεων δηµοσίων οργανισµών. Αναφέροµαι στο ν. 4109/2013 που ψηφίστηκε πρόσφατα και εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, τον καταψηφίσαµε.
Υπήρχε εκεί µια θεωρητικά απλή και ανώδυνη διάταξη που
προέβλεπε τη µεταφορά του προσωπικού του καταργούµενου
Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών σε έναν άλλο φορέα µε την
επωνυµία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε».
Το πρόβληµα είναι πως δυο χρόνια µετά τη σύστασή του ο εν
λόγω φορέας δεν υπάρχει. Ο λόγος είναι ότι οι ίδιες «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» που θα έπρεπε να είχαν προκύψει από τη συγχώνευση τριών άλλων εταιρειών του δηµοσίου, τον ΟΣΚ-ΔΕΠΑΝΟΜ και «ΘΕΜΙΣ» δεν επιθυµούν να λειτουργήσουν µαζί, αν και
ο ν. 4002/2011 τις υποχρέωνε. Γι’ αυτό µάλιστα η Βουλή πρόσφατα κλήθηκε να ψηφίσει και άλλη τροπολογία, προκειµένου
να εξαναγκάσει αυτές τις τρεις εταιρείες να συνεργαστούν µεταξύ τους.
Μαθαίνω µάλιστα πως µέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε καν συσταθεί το νέο κοινό διοικητικό συµβούλιο της «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε», καθώς ακόµα επιµένουν να συνεδριάζουν χωριστά
τα τρία Δ.Σ. των παλιών εταιρειών ΟΣΚ-ΔΕΠΑΝΟΜ και «ΘΕΜΙΣ».
Σήµερα δίνεται η χρυσή ευκαιρία στην Κυβέρνηση να εξηγήσει
επιτέλους τι ακριβώς συµβαίνει µε τη συγκεκριµένη απολύτως
τραγελαφική κατάσταση.
Σχετικά µε την τροπολογία που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αλλά και άλλα κόµµατα για την επίλυση του προβλήµατος
των πεντακοσίων απολυµένων του ΙΚΑ, αλλά και των επιτυχόντων
της 8Κ/2008, οι οποίοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν έχουν
ακόµα διορισθεί, καλούµε ευθέως όλους τους συναδέλφους να
πάρουν ξεκάθαρη θέση και να υπερψηφίσουν την τροπολογία
αυτή.
Είναι ένα πρόβληµα που δεν έχει κανείς το δικαίωµα να αγνοεί.
Πρόκειται για µια κατάφωρη αδικία, πρέπει να αρθεί και να δοθεί
επιτέλους µια λύση και για τις δύο κατηγορίες εργαζοµένων, η
οποία λύση σαφώς δεν είναι αυτή που µου απάντησε ο Υπουργός
κ. Μανιτάκης προχθές, τρεις µήνες µετά την κατάθεση σχετικής
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ερώτησής µου, ότι δηλαδή αναζητείται ακόµα ασφαλής νοµική
λύση που, όµως, θα δοθεί στο µέλλον.
Θυµίζω σε όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση, ότι
αυτή αφορά στους επιτυχόντες του διαγωνισµού 9Κ/2008 του
ΑΣΕΠ, οι οποίοι µε το ν. 3899/2010 µεταφέρθηκαν ως διοριστέοι
στο ΙΚΑ, αν και είχαν πετύχει σε άλλο φορέα, την τότε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Αυτοί οι άνθρωποι σήµερα
απολύονται, γιατί η συγκυβέρνηση αδιαφορεί προκλητικά για την
τύχη τους, αλλά και για τους επιτυχόντες της 8Κ, που ακόµα βιώνουν στην αβεβαιότητα.
Από την άλλη, όµως, πλευρά, ο κύριος Πρωθυπουργός προνόησε για τον εαυτό του τον περασµένο Σεπτέµβριο να εξασφαλίσει ογδόντα οκτώ θέσεις προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Πρωθυπουργού και να προσθέσει µε πρόσφατο νοµοσχέδιο
άλλες εξήντα τρεις θέσεις στην άχρηστη νέα Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού, πέραν των δεκάδων θέσεων που ήδη υπάρχουν
στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οφείλετε εποµένως να επιδείξετε την ίδια τουλάχιστον φροντίδα για το ΙΚΑ που δείξατε τακτοποιώντας τους κοµµατικούς
σας φίλους, καθώς οι ασφαλισµένοι απαιτούν να σταµατήσει η
αποψίλωση στο ΙΚΑ από ανθρώπους που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούµε από τη συγκυβέρνηση να
σταµατήσει τον εµπαιγµό του λαού και να δώσει άµεση και ουσιαστική λύση και για τις δύο κατηγορίες εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο κ. Καραγιαννίδης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µιλήσω µόνο για την τροπολογία που αφορά τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, των 8Κ και 9Κ. Θα αναφερθώ λίγο στο παράδειγµα της Δράµας, από όπου και προέρχοµαι, το οποίο
αντιστοιχεί βέβαια και σε όλη την Ελλάδα. Στο Υποκατάστηµα
του ΙΚΑ Δράµας δουλεύουν πέντε εργαζόµενες, οι οποίες έχουν
απολυθεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι και τα έσοδα
θα καταρρεύσουν και οι παροχές υπηρεσίας που προσέφερε
µέχρι τώρα το ΙΚΑ θα γίνουν χειρότερες.
Σηµαίνει, όµως, και ένα άλλο πράγµα, πιο τραγικό. Είναι πέντε
νέοι άνθρωποι που οργάνωσαν τη ζωή τους, που την προγραµµάτισαν µε τέτοιο τρόπο εδώ και είκοσι µήνες που δουλεύουν και
έρχεται ξαφνικά ένα ηλεκτρονικό µήνυµα και τους πετάει στο
δρόµο. Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βρίσκεται µια
άλλη λύση εδώ και τρεις µήνες. Θέλω να χρησιµοποιήσω επιχειρήµατα όχι δικά µου, αλλά κυβερνητικών στελεχών, πρώην και
νυν.
Το πρώτο είναι από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη. Τα είχε πει το 2011 αυτά: «Γνωρίζετε πολύ
περισσότερο τις ανάγκες που είχαν τότε τα ταµεία σε προσωπικό, οι οποίες σήµερα είναι πολύ µεγαλύτερες από τη στιγµή
που έχουµε µεγάλο αριθµό αιτήσεων για συνταξιοδότηση και
ταυτόχρονα έχουν λήξει στο µεγαλύτερο µέρος οι συµβάσεις
έργου που υπήρχαν στα ταµεία.
Το αποτέλεσµα είναι ότι έχουµε µεγάλο πρόβληµα από την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα ταµεία, µε αρνητικές συνέπειες τόσο στην εξυπηρέτηση του προσωπικού όσο και στη
διασφάλιση των πόρων των ταµείων, δηλαδή, στον έλεγχο της
εισφοροδιαφυγής και στην είσπραξη εισφορών. Εποµένως ο
κάθε Υπουργός στη θέση µου θα ήθελε να στελεχωθεί το ΙΚΑ και
τα άλλα ταµεία το συντοµότερο δυνατό. Αυτό και έγινε.
Όµως, επαναλαµβάνω, µε βάση τα στοιχεία που παρέθεσα,
δεν επηρεάζει σε τίποτα η απόφαση την υλοποίηση της 8Κ. Απλά
υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του διαγωνισµού». Αυτά
ανέφερε ο κ. Κουτρουµάνης το 2011.
Δεν βρίσκω για ποιο λόγο πέρασαν τρία χρόνια και, µάλιστα,
φτάσαµε στο δυστυχές σηµείο να απολύονται άνθρωποι, ενώ
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έχουν δουλέψει.
Η δεύτερη απάντηση είναι από τον κ. Παναγιωτόπουλο και δόθηκε σε επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου µου κ. Δηµήτρη
Στρατούλη. Λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος: «Ασφαλώς και δεν
βοηθά το ΙΚΑ η προχθεσινή εξέλιξη µε την απόφαση περί απόλυσης των πεντακοσίων περίπου εργαζοµένων, πρώην προσληφθέντων στην ΑΤΕ. Είναι στις προθέσεις µας νοµοθετική ρύθµιση, για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα και να συνεχίσουν να
εργάζονται αυτοί οι εργαζόµενοι στο ΙΚΑ. Διότι, εάν ξαφνικά αποστερηθεί η διοικητική υποδοµή του ΙΚΑ αυτούς τους εργαζόµενους, µπορώ να πω ότι θα καταστεί αδύνατη η διοικητική
διεκπεραίωση των βασικών του λειτουργιών. Με άλλα λόγια, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί και το έχουµε
πει. Θα το ρυθµίσουµε και νοµοθετικά». Αυτά είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στις 16 Νοεµβρίου 2012. Να σταµατήσουµε µε
τους «Μαυρογυαλούρους» σε αυτήν τη Βουλή. Να σταµατήσουµε να απαξιώνουµε την πολιτική. Να σταµατήσουµε να λέµε
ψέµατα σε ανθρώπους, για να τους χαϊδεύουµε τα αυτιά για να
µας ψηφίζουν. Να γίνουµε επιτέλους άνθρωποι! Διότι, όταν χάνονται τετρακόσιες θέσεις εργασίας, όταν πετιούνται στο δρόµο
αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταστρέφονται µόνο οι ίδιοι, αλλά καταστρέφονται και οι οικογένειές τους. Και σε µια περίοδο όπου
η χώρα περνάει ανθρωπιστική κρίση, καταλαβαίνετε ότι κάθε
ένας που πέφτει στο καναβάτσο είναι σχεδόν αδύνατο να σηκωθεί.
Εφόσον, λοιπόν, ο κύριος Υφυπουργός έχει δώσει αυτήν την
υπόσχεση τον Νοέµβριο, είναι τραγικά αναντίστοιχος µε αυτήν
την εξέλιξη που ζούµε σήµερα.
Κατ’ εµέ είναι, επίσης, πολύ αγενές να καταθέτουν τέσσερα
κόµµατα τροπολογία, το ΚΚΕ να λέει ότι στηρίζει τη δική µας τροπολογία και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης ή ο Υπουργός Εργασίας να απαξιώνουν τη Βουλή και να µην έρχονται να
µιλήσουν.
Το Προεδρείο θα πρέπει να µεριµνήσει περί αυτού και, εν
πάση περιπτώσει, επειδή µιλάµε συνεχώς για νοµιµότητα, δικαιοσύνη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, κάποια στιγµή οι Υπουργοί θα
πρέπει να σταµατήσουν να πίνουν τον καφέ τους στα Υπουργεία
και να έρθουν εδώ να απαντήσουν στα αιτήµατα των Βουλευτών.
Η Πλειοψηφία της Βουλής καταθέτει µία τροπολογία και ζητάει
να εγκριθεί και οι δύο Υπουργοί περί άλλα τυρβάζουν. Έτσι απαξιώνουµε -ξαναλέω- την πολιτική.
Όταν τα διάφορα άκρα εκ δεξιών θα πάρουν και θα κάνουν
αυτά που ζήσαµε το 1940, ας µην αναρωτιόµαστε γιατί φτάνουν
σε αυτά τα επίπεδα. Όταν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δέρνονται από
Σώµατα Ασφαλείας, ας µην αναρωτιόµαστε τι είδους δηµοκρατία
έχουµε. Όταν αγρότες διαδηλώνουν την αγωνία τους να ζήσουν
για το αύριο και να προσφέρουν στη χώρα µία παραγωγή και
δέρνονται ανηλεώς από τα ΜΑΤ, ας µην ανησυχούµε για τη δηµοκρατία µας.
Καλόν ύπνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, που
και είναι ο τελευταίος οµιλητής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, για άλλη µία
φορά είµαστε στη δυσάρεστη θέση να κάνουµε αναφορά για τον
τρόπο προώθησης του νοµοθετικού έργου από τη µεριά της Κυβέρνησης.
Για άλλη µία φορά επί της ουσίας, η δηµοκρατία πλήττεται,
κυρία Πρόεδρε. Θα µε ρωτούσε κάποιος: «Δεν είναι νόµιµο αυτό
το δικαίωµα;». Βεβαίως, είναι νόµιµο το δικαίωµα, αλλά η κατάχρησή του προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα και το σεβασµό στη λειτουργία των θεσµών της δηµοκρατίας.
Βεβαίως, δυσκολεύοµαι, αλλά πρέπει να κάνω µία αναφορά
και στον τρόπο λειτουργίας του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Εντάξει, όλα τα κατανοούµε, όπως και τις δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια που υπονοµεύουν τους δηµοκρατικούς
θεσµούς σε πολύ δύσκολη περίοδο, όπου θα έπρεπε ο σεβασµός
στους θεσµούς αυτούς να είναι µία διαδικασία απόλυτης προσέγγισης από όλους µας, απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε και τις δυσκολίες και τα προβλήµατα,
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αλλά η υπονόµευση της δηµοκρατίας οδηγεί σε άλλους δρόµους
και κάποια στιγµή µπορεί να καταλάβουµε ότι διαπράξαµε πολύ
µεγάλο λάθος και αυτοί που πήραν την πρωτοβουλία και όσοι
την ανεχόµαστε.
Κυρία Πρόεδρε, η Κυβέρνηση µε την πράξη έφερε µία ρύθµιση
που αφορά τους µεγάλους εργολάβους και τη δυνατότητα που
τους έδωσε να πάρουν φορολογική ενηµερότητα. Αν και αυτό θα
έπρεπε να ήταν ένα µέτρο που να διευκολύνει ευρύτερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και µικρότερης κλίµακας -αλλά ας
δεχτούµε, λοιπόν, ότι το έκανε για να διευκολύνει τη δραστηριότητα στο συγκεκριµένο χώρο- εκείνο που µε ενοχλεί και µας ενοχλεί και µας προκαλεί είναι ότι δεν βάλατε -και θα ήθελα, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, στην τοποθέτησή σας µία αναφοράµία πρόβλεψη ότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα υπό την αίρεση
ότι θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις τους στα ταµεία.
Το τονίζω, οι υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταµεία! Έρχεται η Κυβέρνηση εχθές και παίρνει απόφαση και περιορίζει τα
εννιακόσια πιο ακριβά και για τις πιο δύσκολες ασθένειες φάρµακα –για παράδειγµα, αυτά που αφορούν τους καρκινοπαθείςστα 200 ευρώ. Δηλαδή, από τα 900 ευρώ, τα ασφαλιστικά ταµεία
θα καλύπτουν µόνο τα 200 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα επιβαρύνεται ο ασφαλισµένος, ο οποίος δεν έχει. Από την άλλη µεριά,
υπάρχουν αυτού του είδους οι διευκολύνσεις.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι ανάγκη να υπάρξει µία εξήγηση. Τουλάχιστον, την οφείλετε στο ελληνικό Κοινοβούλιο και κατ’ επέκταση στον ελληνικό λαό. Πρέπει να το κατανοήσουµε, γι’ αυτό
το τονίζω ξανά. Όµως, γιατί δεν υπήρξε αυτή η προϋπόθεση,
ώστε να πάρουν τα χρήµατα που θα πάρουν –από το δηµόσιο,
φαντάζοµαι- που τους οφείλονται µε βάση την ασφαλιστική ενηµερότητα, αλλά χρειάζεται να πληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους στα ταµεία;
Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναστολή των πλειστηριασµών, να το
χαιρετίσουµε. Είναι θετικό. Δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν είναι
θετικό. Όµως, γιατί δεν έρχεστε να συζητήσουµε την πρόταση
που κάναµε, για να βρούµε έναν κοινό τόπο, τέλος πάντων, και
να υπάρξει µία διαγραφή!
Κύριε Υπουργέ, στην οικονοµία λένε απλά πράγµατα. Λένε ότι,
αν διευκολυνθούν οι πεντακόσιες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν
πάρει δάνεια και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να
πληρώσουν –δηλαδή τα µη ενήµερα δάνεια- ίσως ένα µεγάλο ποσοστό απ’ αυτές τις πεντακόσιες χιλιάδες ανθρώπων να µπορεί
να ξεκινήσει να πληρώνει, αφού υπάρξει µία διαγραφή.
Ας εξετάσουµε, επιπλέον, αυτήν τη δύσκολη περίοδο και τα
χρέη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που και αυτές βρίσκονται
σε δύσκολη θέση. Είναι οι φορείς της οικονοµίας που µπορεί να
δώσουν µία ελπίδα αναχαίτισης αυτού του εγκλήµατος της ανεργίας, που έφθασε σήµερα στο 27%, µε σηµερινά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανεργία
έφθασε στο 27% και στο 61% -παρακαλώ- στους νέους! Αυτά
είναι ζητήµατα που δεν πρέπει απλώς να µας απασχολούν, αλλά
πρέπει να µας τροµοκρατούν ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστηµα.
Κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω για την τροπολογία που αφορά
τους εργαζόµενους στο ΙΚΑ. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει Βουλευτής
του ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε ανήκει στη Συµπολίτευση είτε
ανήκει στην Αντιπολίτευση –και επειδή εµείς έχουµε µία άλλη θεώρηση των πραγµάτων, δεν θεωρούµε ότι την ευαισθησία την
κατέχουµε µόνο εµείς, αλλά θεωρούµε ότι υπάρχει ευαισθησία
ολόκληρου του ελληνικού Κοινοβουλίου- που να µη συµφωνεί ότι
είναι ίσως από τα σηµεία που βρίσκει κανείς κοινό τόπο σε όλες
τις πτέρυγες της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν δεν θέλετε, τώρα, να δεχθείτε την τροπολογία της Αντιπολίτευσης, φέρτε την εσείς. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει δέσµευση του Υπουργού κ. Βρούτση στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων σε ερώτηση που του είχα κάνει εγώ προσωπικά.
Απάντησε ο άνθρωπος ότι θα το αντιµετωπίσουµε. Δώστε µία
απάντηση, λοιπόν, σε ένα πραγµατικό πρόβληµα, διότι καταστήσαµε το ΙΚΑ έναν πολύ µεγάλο οργανισµό. Αυτοί οι άνθρωποι, µε
ιδιαίτερα προσόντα, µε διαφανέστατες διαδικασίες από το ΑΣΕΠ,

7978

προσελήφθησαν για την Αγροτική Τράπεζα και κρίθηκε ότι
έπρεπε να πάνε στο ΙΚΑ. Λάθος, βέβαια, το ότι τότε δεν προσελήφθησαν και οι άνθρωποι που κατευθείαν θα έπρεπε να πάνε
µε την 8Κ στο ΙΚΑ και δεν πήγαν!
Κύριε Υπουργέ, το ΙΚΑ σήµερα έχει τεράστιες ανάγκες. Ειλικρινά, από τη µία µεριά θέλετε να κάνουµε οικονοµία και από την
άλλη µεριά παρατηρούνται παραγραφές υποχρεώσεων προς το
ΙΚΑ, γιατί δεν έχει υπαλλήλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιπρόσθετα, αυτήν τη στιγµή, στο χώρο της αναπηρίας υπάρχουν άνθρωποι που ζουν µε ένα επίδοµα, κύριε Υπουργέ. Δεν
σας το λέω για να σας προβάλω ιδιαίτερη ευαισθησία. Μακριά
από εµένα, έχω µία εντελώς άλλη θεώρηση πάνω στο ζήτηµα.
Όµως, αυτοί οι άνθρωποι ζουν µ’ αυτό το επίδοµα. Και έρχεται η
πολιτεία –ακούσατε, ακούσατε- να τους επανεξετάσει! Ας τους
επανεξετάσει. Αν και από το 1995 υπάρχει διάταξη νόµου για την
κάρτα αναπηρίας, αυτό το φοβερό ελληνικό κράτος της πελατειακής λειτουργίας δεν την υλοποίησε. Ούτε οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ ούτε οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας υλοποίησαν
αυτήν τη διάταξη.
Θα κάνω προσωπική αναφορά, κύριε Υπουργέ. Ε, λοιπόν, χρειάζεται να επανεξεταστώ αν είµαι τυφλός; Κι όµως, κάθε χρόνο
πρέπει να επανεξετάζοµαι. Πόσες εργατοώρες καταναλώνει το
κράτος; Πόση διαδικασία και πόση ταλαιπωρία χρειάζεται;
Παρά ταύτα, δυστυχώς, ούτε αυτό το ζήτηµα µπορέσαµε να
λύσουµε. Και καλώς να τους επανεξετάσουµε. Ευθύνεται ο πολίτης, ο ανάπηρος, όταν το κράτος εγκαίρως δεν τον εξετάζει
και τελειώνει η προθεσµία παροχής του επιδόµατος, του µοναδικού εισοδήµατος που έχει για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος; Του
λέµε «όχι, θα σου κόψουµε το επίδοµα και, όταν εξεταστείς, θα
το πάρεις µετά από ένα και ενάµιση χρόνο». Φανταστείτε τώρα
µε την απόλυση αυτών των ανθρώπων πού θα πάει αυτή η υπόθεση.
Αυτό δεν είναι υπόθεση µόνο της Αντιπολίτευσης. Είναι και
υπόθεση της Συµπολίτευσης και της Κυβέρνησης. Είναι ζητήµατα πολύ µεγάλης κοινωνικής έντασης και πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Αυτά δεν αντιµετωπίζονται µε ωραία λόγια και
υποσχέσεις.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το
θέµα, µε δική σας –αν θέλετε- πρόταση, µε δική σας τροπολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι µία διάταξη που θα φέρετε και θα την ψηφίσει ολόκληρο
το Κοινοβούλιο. Δεν νοµίζω ότι κανείς µπορεί να σας πει κάτι,
διότι αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν δύο χρόνια. Απλώς, υπήρξε
µία απόφαση που πάτησε σ’ ένα ζήτηµα συνταγµατικό και τους
απολύει. Με µία θεραπευτική διάταξη, λοιπόν, οµόφωνη, του ελληνικού Κοινοβουλίου, µπορούµε να λύσουµε αυτό το ζήτηµα.
Νοµίζω ότι θα είναι µία ικανοποίηση για όλες τις πτέρυγες της
Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Κουρουµπλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος
των οµιλητών.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χατζηδάκης.
Κύριε Υπουργέ, σας αρκούν δύο λεπτά ή θέλετε περισσότερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όχι,
κυρία Πρόεδρε. Μου αρκούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, µιλήστε λίγο πιο κοντά στο µικρόφωνο.
Αυξήστε και την ένταση εντός της Αιθούσης, γιατί δεν ακούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων):
Έχουµε αρκετή ένταση εντός της Αιθούσης. Ας µη βάλουµε κι
άλλη.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες νοµοτεχνικές παρατηρήσεις και ο
κ. Σκορδάς θα µιλήσει στη συνέχεια αναλυτικότερα για το σχέδιο
νόµου. Θέλω να θυµίσω ότι εγώ είχα µιλήσει στην επιτροπή.
Πρώτον, στον τίτλο πρέπει να προστεθεί, κυρία Πρόεδρε, η
φράση «και άλλες διατάξεις», διότι µε τις τροπολογίες που έχουν
συνταχθεί εν τω µεταξύ, νοµοτεχνικά έτσι είναι το ορθό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεύτερον, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 225 και ειδικό αριθµό 7
αποσύρεται, προκειµένου να βελτιωθεί, αλλά θα επανακατατεθεί
αµέσως, ενδεχοµένως και αύριο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιο είναι το περιεχόµενό της, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι η τροπολογία που
αφορά τους αγρότες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ναι,
ναι. Είναι αυτή που καταλάβατε.
Θα επανακατατεθεί, λοιπόν –επαναλαµβάνω- αµέσως, ενδεχοµένως και αύριο, βελτιωµένη και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει από διάφορες πλευρές.
Τρίτον, θα κατατεθεί σε δύο, τρία λεπτά –υπάρχει ένα τεχνικό
θέµα, απ’ ό,τι µε ενηµέρωσαν- µία νοµοτεχνική βελτίωση, που
έχει να κάνει µε το βασικό σώµα του νοµοσχεδίου και αφορά στο
ρόλο των περιφερειαρχών. Δεν είναι κάτι το οποίο νοµίζω ότι θα
προκαλέσει κάποια ανησυχία στην Αίθουσα, όσο µπορώ να φανταστώ.
Θα σας πω τι αφορά. Αφορά στη δυνατότητα των περιφερειαρχών µέσα στο πλαφόν που υπάρχει ανά τρίµηνο να µπορούν,
κινούµενοι πάντοτε στο όριο του πλαφόν, να αναθεωρούν το
ύψος επιµέρους έργων χωρίς να χρειάζεται η υπογραφή του
Υπουργού Ανάπτυξης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Των αιρετών;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Των
αιρετών περιφερειαρχών. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για µεταφορά αρµοδιοτήτων από τον Υπουργό Ανάπτυξης στους περιφερειάρχες.
Είναι αίτηµα όλων των περιφερειαρχών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης συµφωνεί και αυτό επιδιώκεται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Βεβαίως θα το διαβάσετε, θα το κρίνετε και είναι στη διακριτική
σας ευχέρεια να τοποθετηθείτε. Όµως, εξηγώ περί τίνος πρόκειται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει για δεκαοκτώ λεπτά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κατ’
αρχάς, σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκήθηκε από πολλές
πλευρές για την ακολουθούµενη πρακτική της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου, νοµίζω ότι η κριτική πράγµατι θα είχε νόηµα
αν οι συνθήκες στη χώρα ήταν φυσιολογικές. Όµως, νοµίζω πως
θα συµφωνήσουµε όλοι ότι οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές.
Θα πρέπει, όµως, να διευκρινίσουµε σε τι συνίσταται η κριτική
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν προβλέπονται από
το Σύνταγµα; Δεν υπάρχει συνταγµατική πρόβλεψη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Προβλέπεται να γίνεται
χρήση και όχι κατάχρηση, κύριε Υφυπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …για κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η κοινοβουλευτική διαδικασία;
Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία του σχεδίου νόµου, οι διατάξεις
που αφορούν τη λειτουργία του ΕΣΠΑ γίνονται µόνο και µόνο
γιατί πρέπει να υπάρχει απλοποίηση των διαδικασιών και έπρεπε
στο τέλος του χρόνου να έχουµε επιταχύνει τις διαδικασίες
απορροφητικότητας του προγράµµατος, γιατί υπήρχαν πάρα
πολλοί δικαιούχοι οι οποίοι είχαν ανάγκη και το τελευταίο ευρώ.
Ασκήθηκε, λοιπόν, κριτική, σχετικά µε το ότι ήταν «φωτογραφική» η ρύθµιση που προέβλεπε τη µη υποβολή φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για δεκαπέντε µέρες. Πώς µπορεί
να είναι «φωτογραφική» µια διάταξη της οποίας έκαναν χρήση
δυόµισι χιλιάδες δικαιούχοι; Έγιναν δυόµισι χιλιάδες πληρωµές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

-εκ των οποίων οι χίλιες πεντακόσιες αφορούσαν ιδιώτες- και κατέστησαν εφικτές ακριβώς διότι υπήρξε αυτή η πρόβλεψη. Λέτε
να βγάζει κανείς φωτογραφική διάταξη για δυόµισι χιλιάδες περιπτώσεις;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί δεν βάλατε προϋπόθεση για τα ασφαλιστικά ταµεία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Από εκεί
και πέρα, όσο προχωράει η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και όσο προχωράει και η υλοποίηση του λεγόµενου «Καλλικράτη» του ν.
3852/2010, η χώρα αποκτά εµπειρία πάνω στα προβλήµατα που
παρουσιάζονται στην υλοποίηση του προγράµµατος. Και ακριβώς αυτήν την εµπειρία πρέπει να αξιοποιούµε συνεχώς και αυτά
τα προβλήµατα θα πρέπει να θεραπεύουµε νοµοθετικά όταν
χρειάζεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας είχα παρακαλέσει να κάνετε ένα σχόλιο για τα ασφαλιστικά ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, µη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
αλλά µη διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σε ό,τι
αφορά τους περιφερειάρχες, δεν σηµαίνει παραγραφή της υποχρέωσης που έχει ο οιοσδήποτε έναντι των φορολογικών αρχών
ή των ασφαλιστικών ταµείων το να µην την προσκοµίσει στο συγκεκριµένο δεκαπενθήµερο. Δεν προέκυψε ούτε προκύπτει από
πουθενά στο νόµο παραγραφή της υποχρέωσης. Αυτό ενδεχοµένως να ήταν θέµα συζήτησης. Εδώ µιλάµε για µια ταµειακή διευκόλυνση, για περιπτώσεις όπου πολλές φορές το πρόβληµα
το έχει δηµιουργήσει το κράτος. Εδώ δεν έχει ασκηθεί κριτική,
διότι το κράτος έχει δηµιουργήσει ταµειακά προβλήµατα στις
επιχειρήσεις, λόγω του ότι έχουµε καθυστερήσει τις οφειλές, την
αποπληρωµή των οφειλών του δηµοσίου;
Σε ό,τι αφορά τώρα τα παράβολα για τις σιδηροδροµικές εταιρείες, ουσιαστικά υπάρχει ένας εξορθολογισµός στα παράβολα.
Αν δείτε τι ακριβώς συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι είχαµε πολύ υψηλά παράβολα. Έτσι
εκεί υπάρχει ένα θέµα. Και ακριβώς επειδή η ρύθµιση είναι απρόσωπη, γι’ αυτό µιλάει για αριθµό σιδηροδροµικών εταιρειών.
Οποιαδήποτε εταιρεία θέλει στη συνέχεια να εµπλακεί στο θέµα
των σιδηροδροµικών υπηρεσιών, θα έχει πλέον να αντιµετωπίσει
χαµηλότερα παράβολα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη σύστασή της.
Τα κριτήρια τα οποία υιοθετεί η ελληνική πλευρά για τον καθορισµό αυτών των παραβόλων είναι η διαφάνεια και η απλότητα
του υπολογισµού του σχετικού κόστους πιστοποίησης, η αναλογικότητα, σύµφωνα µε το είδος της πιστοποίησης και το µέγεθος
της σιδηροδροµικής επιχείρησης, όπως αυτά καθορίζονται στον
κανονισµό 653/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, έγινε αρκετή κουβέντα για το θέµα των πλειστηριασµών, την παράταση της αναστολής τους και για τα δάνεια των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Όση ευαισθησία αναγνωρίζουµε εµείς σε κάθε πλευρά της
Βουλής γι’ αυτό το θέµα, άλλη τόση ευαισθησία οφείλει να αναγνωρίσει και η κάθε πλευρά της Βουλής στην Κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή το θέµα είναι σοβαρό και δεν προσφέρεται για
µικροπολιτική, έχω πει κι άλλη φορά -όταν συζητήθηκε η πρόταση νόµου που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό το θέµα- ότι
δεν µπορεί να υπάρχει οριζόντια διαγραφή όλων των ιδιωτικών
χρεών. Κάθε ευρώ ιδιωτικού χρέους που διαγράφεται πρέπει να
πούµε πώς θα αναπληρωθεί. Και δεν µπορεί να λήξει αυτή η ιστορία τινάζοντας στον αέρα την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, γιατί έτσι δεν µπορεί να αποκατασταθεί η
οµαλότητα στην αγορά, στην οικονοµία. Δεν υπάρχει υγιής οικονοµική λειτουργία µε «άρρωστο» χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Από εκεί και πέρα, πράγµατι είµαστε πολύ κοντά στο τέλος.
Ξέρουµε ότι το θέµα πιέζει και αφορά µεγάλο σύνολο συµπολιτών µας. Αν εσείς θέλετε µια φορά, εµείς θέλουµε δέκα να επιταχύνουµε τη λύση αυτού του προβλήµατος. Όµως, αυτό θα
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γίνει όταν η λύση θα είναι ασφαλής και δεν θα θέτει σε υπονόµευση καµµιά από τις υπόλοιπες πτυχές της οµαλοποίησης στο
θέµα της ρευστότητας.
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τη µεταφορά του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών, νοµίζω ότι συµφώνησαν
όλες οι πλευρές και εποµένως δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο
σχόλιο. Προβλέπεται η µεταφορά του προσωπικού στην εταιρεία
ΟΣΚ Α.Ε., δεδοµένου ότι έχει καθυστερήσει η σύσταση της συγχώνευσης των εταιρειών ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» υπό τη νέα επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
Επίσης, ετέθησαν και κάµποσα θέµατα σχετικά µε τη δεύτερη
Κυριακή του Δεκεµβρίου, η οποία προβλεπόταν στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και η οποία κυρώνεται σήµερα.
Επειδή, λοιπόν, αµφισβητήθηκε αν αυτή ήταν χρήσιµη ή όχι,
τα στοιχεία λένε ότι στις περιοχές όπου δεν είχε εκείνην την καταρρακτώδη βροχή την τελευταία Κυριακή του Δεκεµβρίου, απεδείχθη η δεύτερη υψηλότερη σε τζίρο µέρα στο λιανικό εµπόριο,
µετά την αµέσως προηγούµενη Κυριακή. Αυτό νοµίζω ότι λέει
πολλά για το αν η Κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση
στην πρόταση που έχει καταθέσει σε διαβούλευση για το νέο
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
Οι εργαζόµενοι δεν χάνουν απολύτως τίποτα από την πρόταση
που έχει κάνει η Κυβέρνηση. Αντιθέτως, θα δηµιουργηθούν και
νέες θέσεις εργασίας. Όλες οι µελέτες του ΟΟΣΑ επί του θέµατος έχουν αποδείξει ότι η διεύρυνση λειτουργίας των µικρών καταστηµάτων µπορεί να δώσει αύξηση στις θέσεις εργασίας στο
λιανεµπόριο από 1,5% έως 3%. Αυτό µεταφράζεται κατ’ ελάχιστον σε οκτώ χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης. Νοµίζω ότι, αν
µπορούµε σήµερα να βρούµε εργασία και σε έναν άνεργο, προσφέρουµε πολύ σηµαντική υπηρεσία. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να
στεκόµαστε σε φθηνά επιχειρήµατα. Άλλωστε, εάν οι εργαζόµενοι στο εµπόριο εργαστούν Κυριακή, θα αµειφθούν µε προσαύξηση του ηµεροµισθίου τους κατά 75%. Πού είναι, λοιπόν, η
ζηµιά για τον εργαζόµενο;
Σε ό,τι δε αφορά τον τζίρο συνολικά της αγοράς, υπάρχει και
η ελληνική εµπειρία. Το 2005, που διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, το δωδεκάµηνο που ακολούθησε
τη διεύρυνση, είχαµε αύξηση στον όγκο λιανικών πωλήσεων στην
Ελλάδα κατά 13,5%. Το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, το
οποίο συµπεριελάµβανε και την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων και που όλοι θεωρούσαµε ότι θα γίνει µεγάλη ανάπτυξη στο
χώρο της αγοράς, η αύξηση των πωλήσεων του λιανικού εµπορίου δεν υπερέβη το 7,3%. Άρα και σε αυτόν τον τοµέα υπάρχει
απτό, µετρήσιµο αποτέλεσµα.
Τέλος, όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα, θα έλεγα ότι η ζωή
των εργαζοµένων και η ανάπτυξη προέκυψε εκεί όπου οι κοινωνίες είχαν ένα καθεστώς ελευθερίας. Δεν προέκυψαν σε «στρατοπεδικές» κοινωνίες.
Δεν είδα να υπάρχει η ταξική κινητικότητα και βελτίωση και
όρων ζωής για τους εργαζόµενους εκεί όπου όλα τα ρύθµιζαν
διοικητικές αποφάσεις του κράτους.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Για το παραεµπόριο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Για το παραεµπόριο θέλω επίσης να κάνω µία αναφορά και για τις τιµές,
επειδή το έθεσε πολύ συγκεκριµένα ο κ. Λοβέρδος και κλείνω,
κύριε Ταµήλο.
Σε ό,τι αφορά τις τιµές έχει καταργηθεί, πλέον, η υποχρέωση
υποβολής τιµοκαταλόγου κάθε αρχή του χρόνου από τις εταιρείες και αυτό θα οδηγήσει σιγά– σιγά στην ωρίµανση µίας
άλλης νοοτροπίας από την αγορά, όπου οι εµπορικές πολιτικές
των επιχειρήσεων δεν θα ασκούνται µε βάση τα εκπτωτικά σηµειώµατα και τις προωθητικές ενέργειες του λιανεµπορίου, θα
έχουµε σιγά–σιγά προσαρµογή σε αυτό που λέµε «καθαρές
τιµές».
Σε ό,τι αφορά δε τις δράσεις παραεµπορίου ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβλέπει καθηµερινά τη λειτουργία του συντονιστικού κέντρου που έχει συσταθεί. Και θέλω να διαβεβαιώσω
το Σώµα ότι η συνεργασία και µε το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και µε τις Δηµοτικές Αστυνοµίες και µε το ΣΔΟΕ και µε
τα Τελωνεία είναι συνεχής και αδιάλειπτη.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εάν έχετε δουλειά και θέλετε να φύγετε, θα
σας αναπληρώσει ο κ. Σκορδάς. Έτσι και αλλιώς, είµαστε πάρα
πολύ λίγοι στην Αίθουσα.
Ξεκινώ µε κάτι που µε ενόχλησε στην οµιλία του κ. Σκορδά.
Λέει: «Μα καλά δεν προβλέπει το Σύνταγµα τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου;». Μπορείτε να µου πείτε ένα άλλο ευρωπαϊκό Σύνταγµα που να προβλέπει τέτοια κατάχρηση;
Κύριε Σκορδά, επειδή είστε επί των αριθµών, ξέρετε ότι η Κυβέρνησή σας έχει φέρει πιο πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σε αυτό το εφτάµηνο της νοµοθετικής λειτουργίας από
ό,τι τα κανονικά νοµοσχέδια; Αυτό είναι νοµοθετική ξεφτίλα.
Είναι έλλειµµα δηµοκρατίας. Και έχετε µούτρα να µας κουνάτε
και το δάκτυλο; Συγγνώµη πρέπει να ζητήσετε και να πείτε: «Δεν
θα το ξανακάνω». Όχι να µας λέτε ότι «το προβλέπει και το Σύνταγµα»! Πιο πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δεκαεννιά ή είκοσι σε σχέση µε τα νοµοσχέδια, που είναι περίπου
δεκαπέντε. Αν κάνω λάθος, θα κάνω λάθος συν-πλην ένα.
Και επιπλέον, πάρτε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: διατάξεις αποσπασµατικές, ασύνδετες και όχι κατεπείγουσες, πλην εξαιρέσεων. Απλώς, «βρήκαµε τον παπά, να θάψουµε
καµπόσους». Αυτό είναι νοµοθετικός αυταρχισµός. Έξω ρίχνετε
ξύλο και εδώ µέσα υποβαθµίζετε το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η
Κυβέρνηση.
Εµείς και διά του εισηγητού µας και θα επαναλάβω και εγώ,
είπαµε µερικά πράγµατα ότι είναι και σωστά κ.λπ.. Αλλά, όταν νοµοθετείτε έτσι: πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, πρώτα αποφασίζω και διατάζω, εφαρµόζω και µετά έρχοµαι εδώ για την
κύρωση, καταργείτε και τον ρόλο του Βουλευτή της Πλειοψηφίας. Δεν είναι κατανοητό αυτό;
Έρχοµαι στα επιµέρους: απλοποίηση ΕΣΠΑ. Η απλοποίηση
στην εκτέλεση του ΕΣΠΑ διαπνέεται από µία βασική λογική, που
λέει: «όλα στον Υπουργό». Αυτός ο υπερσυγκεντρωτισµός κρύβει
κινδύνους και δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά
που λύνει. Και επειδή µας µιλήσατε και λίγο ιδεολογικά για κρατικιστικά µοντέλα σε σχέση και µε την ελευθερία, σοβιετικού
τύπου είναι αυτή η ρύθµιση, να τα αποφασίζει όλα ένας.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν, κύριε Σκορδά, µελέτες ευρωπαϊκές, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
στοιχεία της EUROSTAT, που λένε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που
έχει ωφεληθεί από τα κοινοτικά κονδύλια λιγότερο από όλες τις
άλλες χώρες της λεγόµενης συνοχής. Και εδώ υπάρχει µία παθογένεια. Δεν είναι µόνο ο χαµηλός ρυθµός απορρόφησης και η
απώλεια κονδυλίων. Είναι και άλλα πράγµατα.
Πρώτον, στο σχεδιασµό µπαίνουν παραπάνω έργα από αυτά
που µπορούν πραγµατικά να χρηµατοδοτηθούν, για να υπηρετηθούν πελατειακές και κοµµατικές σκοπιµότητες. Μετά συνειδητοποιείται από τις κυβερνήσεις και το πολιτικό τους προσωπικό
ότι δεν µπορεί να γίνουν όλα αυτά, υπό την πίεση και συµφερόντων, µεταφέρονται από τα δύσκολα έργα -στα εύκολα, από τα
µεγάλα έργα που µπορούν να δηµιουργήσουν αναπτυξιακή προστιθέµενη αξία- σε έργα τοπικής κλίµακας -που φέρουν ψηφαλάκια, αλλά όχι ανάπτυξη- µένουν και µισοτελειωµένα έργα. Και
κάποια έργα υψηλής τεχνολογίας, και υψηλότερης τεχνολογίας
-κύριε Χρυσοχοΐδη- αφού τελειώσουν τα κοινοτικά λεφτά,
παύουν και να χρησιµοποιούνται, όπως έργα µηχανοργάνωσης,
διαδικτυακής πύλης για την είσοδο των επενδύσεων. Μόλις τελειώσουν τα προγράµµατα, κλείνουν και οι φορείς. Αυτό είναι η
κακοδαιµονία ενός κοµµατικού, πελατειακού κράτους, που στοιχειωδώς δεν µπορεί να αξιοποιήσει υπέρ της ανάπτυξης τους
πόρους.
Και τα προβλήµατα εδώ παραµένουν και για το λειψό πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το ΕΣΠΑ, το οποίο θα είναι περίπου
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6,5 δισεκατοµµύρια µικρότερο από το ΕΣΠΑ, έναντι των 20,7 για
την περίοδο 2007-2013, τα σίγουρα είναι 14,3. Σε αυτά προστίθεται κάτι για την αγροτική ανάπτυξη -1,8- και ένας αυθαίρετος
κυβερνητικός υπολογισµός ότι, όταν γίνει η αναθεώρηση το 2016
-λόγω της τεράστιας ύφεσης που έχει προκληθεί στην ελληνική
οικονοµία- έχουµε να λαµβάνουµε -κατά την εκτίµηση Σαµαρά
όµως, δεν είναι πουθενά γραµµένο στις αποφάσεις- άλλα 2 δισεκατοµµύρια. Και πάλι είναι λιγότερα.
Το µεγάλο θέµα, όµως, είναι πώς αξιοποιούνται. Διότι είναι
άλλο η λογιστική απορρόφηση και άλλο η αναπτυξιακή αξιοποίηση και ποιος ωφελείται από το ότι έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά
λεφτά για να γίνονται απλώς αυτοκινητόδροµοι -διότι εκεί υπάρχουν οι ώριµες µελέτες, τα εργολαβικά συµφέροντα- και δεν
έχουν γίνει πράγµατα στο σιδηρόδροµο, για παράδειγµα, ή στην
ανάπτυξη κάποιων τεχνολογιών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη ή την πρωτογενή παραγωγή,
για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ή τη µηχανοργάνωση ή τη
βελτίωση της διοίκησης. Αν δείτε και τώρα και τα προγράµµατα
του ΕΣΠΑ πώς τρέχουν, θα δείτε ότι στον τοµέα της διοικητικής
µεταρρύθµισης, του εκσυγχρονισµού της διοίκησης, έχουµε τις
χαµηλότερες επιδόσεις ή στην προστασία του περιβάλλοντος,
που, πέρα από ποιότητα ζωής, βοηθάει και την οικονοµία και τον
τουρισµό.
Έρχοµαι στην πληρωµή των οφειλών. Επικαλεστήκατε την
ανάγκη της περιόδου: χρωστάµε λεφτά, επωφελήθηκαν δυόµισι
χιλιάδες άνθρωποι, άρα δεν ευνοήσαµε 5 ή 10. Και τι µας λέτε,
πώς απαντάτε στο επιχείρηµα: «Γιατί δεν βάλατε µέσα στη ρύθµιση την υποχρέωση ότι έστω για δεκαπέντε ηµέρες δεν είσαι
υποχρεωµένος, αν δεν µπορείς, να φέρεις ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, αλλά υποχρεούσαι µε τα λεφτά που θα
πάρεις το πρώτο πράγµα που θα κάνεις, αλλιώς έχεις πέναλτι,
να τακτοποιηθείς φορολογικά και ασφαλιστικά»; Γιατί δεν το βάλατε;
Λέτε: «Δεν καταργήσαµε την υποχρέωση». Ναι, αλλά ούτε εξασφαλίσατε τη συµµόρφωση. Πώς έχετε διασφαλίσει ότι αυτοί,
που τους δώσατε τόσα λεφτά, δεν παραµένουν ακόµη χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, γιατί τα λεφτά τα έδωσαν κάπου αλλού; Γιατί δεν το βάλατε; Να γιατί σας λέµε ότι
«είστε ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι».
Έρχοµαι στο θέµα: Παράβολα πιστοποίησης για τις εταιρείες
που θα ενεργοποιηθούν στο χώρο των σιδηροδρόµων. Αυτό θα
το έλεγα «σκηνές από το µέλλον» το να κατεβάζετε τα παράβολα
πέντε, δέκα ή δεκαπέντε φορές παρακάτω.
Έχετε λογαριάσει ποιο είναι το διοικητικό κόστος, κύριε
Σκορδά, επειδή είστε των αριθµών, για αυτήν την πιστοποίηση;
Πόσο κοστίζει στο δηµόσιο για να ελέγξει και να πιστοποιήσει αν
µία εταιρεία µπορεί να κάνει αυτήν τη δουλειά σε συνθήκες απελευθέρωσης -µε τις οποίες εµείς δεν συµφωνούµε, αλλά επειδή
εσείς το έχετε σχεδιάσει έτσι- πόσο κοστίζει αυτό; Και γιατί πρέπει να πληρώνει το κόστος του ιδιώτη το δηµόσιο; Δεν ευνοεί
τους σκιτζήδες το να λες: «Μπορείς να πάρεις παράβολο µε
1.500 ευρώ»; Και αύριο θα τραβάµε τα µαλλιά µας. Δεν σας απασχολεί η εµπειρία των βρετανικών σιδηροδρόµων, που ιδιωτικοποιήθηκαν επί Θάτσερ και επανακρατικοποιήθηκαν, όχι µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά µε κυβέρνηση είτε συντηρητική είτε εργατική,
δηλαδή δεξιά ή σοσιαλδηµοκρατική και µάλιστα, δεξιά σοσιαλδηµοκρατία.
Έρχοµαι στο θέµα των Κυριακών. Είπατε για τις δύο Κυριακές,
για την επιπλέον και όντως τα στοιχεία δεν έχω διάθεση να τα
αµφισβητήσω, είναι ένα σηµείο που ο εισηγητής µας κ. Γεώργιος
Σταθάκης είπε: «Ναι, αυτό ναι». Αλλά κολλήσατε σε αυτό, άρα
έχει δίκιο η Κυβέρνηση για τη γενικότερη πολιτική της που λέει:
«… έως όλες τις Κυριακές». Και βάζουµε µπροστά τα µικρότερα
µαγαζιά.
Αυτό είναι κερκόπορτα. Και µη µας λέτε τώρα ότι δεν ξέρετε,
διότι ξέρετε από Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εάν πείτε: «Όλες οι Κυριακές, αλλά µόνο για τους µικρούς και τους µεσαίους», θα προσφύγουν οι µεγάλοι, που χρόνια τώρα ο σύνδεσµός τους ήθελε
ανοικτά όλες τις Κυριακές, θα κερδίσουν το δικαστήριο και θα
γίνει µία µεγάλη ανακατανοµή της πίτας της κατανάλωσης προς
όφελος των µεγάλων και των πολύ µεγάλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηλαδή, στα λουκέτα που ήδη υπάρχουν στην αγορά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα προστεθούν κι άλλα.
Δεν σας λέει τίποτα ότι οι εµπορικοί σύλλογοι στη µεγάλη τους
πλειοψηφία –µη µου πείτε ότι είναι εξαίρεση του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών- δικοί σας άνθρωποι, ο κ. Κορκίδης, είναι αντίθετοι; Δεν σας λέει τίποτα αυτό; Εσείς εκεί; «Κουκιά έφαγα, κουκιά
µολογάω»; Από τις δύο Κυριακές και τον τζίρο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προκύπτει ότι είναι σωστή η κυβερνητική εµµονή -που δεν ξέρω και πόσο οµόφωνη κυβερνητική
είναι ή αν είναι κάτι ιδιαίτερο εκεί πέρα µέσα στο Υπουργείο σαςγια όλες τις Κυριακές; Και πώς µπορείτε να διασφαλίσετε εσείς
ότι δεν είναι «µαϊµού», δεν είναι ένα πρόσχηµα, κάτι διάτρητο,
που θα πέσει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, ότι απαγορεύεται
για τους µεγάλους; Θα προσφύγουν και θα το κερδίσουν, µε τη
βάση ότι παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές συνθήκες περί ανταγωνισµού.
Έρχοµαι στο θέµα των πλειστηριασµών. Θυµάµαι –αν δεν
κάνω λάθος- ήσασταν εσείς στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου όταν συζητάγαµε την πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. Μας είπατε ότι έχει καλά στοιχεία,
έχει και κάποια υπερβολικά που είναι λίγο ισοπεδωτικά και την
απορρίψατε µετά διαφόρων επαίνων και κάµποσης κριτικής και
µας είπατε «σε λίγες εβδοµάδες ή και µέρες» –δείτε τα Πρακτικά«έρχεται κυβερνητική πρόταση». Ξέρετε πόσο έχει περάσει από
τότε; Περίπου µισός χρόνος. Και τώρα µας είπατε πάλι: «Κάντε
υποµονή, έρχεται και το καλό πράγµα αργεί να γίνει».
Μα δεν είναι δική µας πίεση, είναι πίεση της κοινωνίας, είναι
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αγόρασαν ψηλά και που
τώρα υποφέρουν και λένε στην τράπεζα: «Πάρ’ το πίσω, διότι
αυτά που σου χρωστάω ως εναποµείναν δάνειο είναι λιγότερα
απ’ αυτά που αξίζει το ακίνητο πια, έτσι όπως έχει καταρρεύσει
η αγορά των ακινήτων».
Στην Ιρλανδία δεν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έκανε µία ρύθµιση στα δάνεια, µε αιχµή τα στεγαστικά, για να µην ευνοηθούν
και επιχειρηµατίες µπαταχτσήδες, διότι κι εµάς µας απασχολεί
αυτό να υπάρχει ένα στοιχείο δικαιοσύνης, µιας κοινωνικής στόχευσης στη ρύθµιση. Και εκεί η ιρλανδική κυβέρνηση –κεντροδεξιά, όχι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Ιρλανδίας- είπε: «Συνδέω τους
όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών µε ένα κούρεµα που
θα κάνετε κι εσείς στα δικά σας». Εδώ πήρανε τα 27 δισεκατοµµύρια από τη µεγάλη δόση, χωρίς ούτε αποτέλεσµα στη ρευστότητα ούτε καµµία ρύθµιση στα άλλα.
Έρχοµαι στο θέµα της τροπολογίας για τους αγρότες. Αποφασίσατε να την αποσύρετε. Κρατάω τη δέσµευσή σας ότι θα
κατατεθεί αύριο. Η δική µας θέση είναι, επαναλαµβάνω, να µην
πειράξετε καθόλου το πρώτο µέρος και να ξαναδείτε και να
δούµε και µαζί στο Κοινοβούλιο το δεύτερο, έτσι ώστε να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Να µην ευνοηθούν περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, διασπάθισης του δηµόσιου χρήµατος ή του
συνεταιριστικού από διάφορους προς ίδιον όφελος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα για ένα λεπτό την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, για
δύο θέµατα που τέθηκαν κι από σας κι από άλλους οµιλητές.
Τιµές. Η Ελλάδα είναι η παγκόσµια πρωτοτυπία, όπου έχουν
κουρευτεί πάρα πολύ οι αµοιβές -30-40% και στον ιδιωτικό και
στο δηµόσιο τοµέα, σε ορισµένους κλάδους και παραπάνω- και
οι τιµές είναι ψηλά για δυο λόγους: ο ένας είναι η υπερφορολόγηση µέσω εµµέσων φόρων, που αυξάνει τις τιµές. Η αποτυχία
σας να κάνετε δίκαιο φορολογικό σύστηµα, να περιορίσετε τη
φοροδιαφυγή, σας οδηγεί σε ένα φορολογικό αµόκ αύξησης των
εµµέσων φόρων.
Το δεύτερο είναι τα καρτέλ, τα υψηλά περιθώρια κέρδους µε
εναρµονισµένες πρακτικές. Και τι κάνετε εκεί; Πείτε µου πόσα
πρόστιµα έχετε επιβάλει, πείτε µου τι έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, πείτε µου τι αποτελέσµατα έχετε φέρει στην καταπολέµηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών και στο θέµα του
παραεµπορίου. Κι εµάς µας απασχολεί το παραεµπόριο, γιατί
είναι διαφυγή εσόδων για το δηµόσιο και αδικία γι’ αυτόν ο
οποίος πληρώνει ένα νοίκι για να πουλήσει το εµπόρευµά του ή
τις υπηρεσίες του.
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Αλλά, αν θέλει κανείς να πολεµήσει το παραεµπόριο, πρέπει
να ξέρει, κύριε Υπουργέ και κύριε Χρυσοχοΐδη –υπήρξατε και
Υπουργός σ’ αυτόν τον τοµέα- ότι αυτή η υπόθεση ξεκινάει από
τις πύλες εισόδου, έχει µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και
καταλήγει σ’ αυτόν που έχει το κουρελόπανο αντί µαγαζιού σε
κάποιους δρόµους της Αθήνας. Αν δεν χτυπηθεί στις πύλες εισόδου, αν δεν χτυπηθεί στους µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους κι αν δεν χτυπηθούν αυτοί που έχουν τα λεφτά και το
οργανώνουν µαζί και µε µια στρατιά ανθρώπων που παίζουν το
ρόλο του τελικού πωλητή, τότε απλώς εδώ θα λέµε µεγάλες κουβέντες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συζήτηση σήµερα στη Βουλή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
γιατί ουσιαστικά συζητάµε για το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πακέτο που διαθέτει αυτήν τη στιγµή η χώρα, το ΕΣΠΑ, το οποίο
για πολλά χρόνια αποτέλεσε, αν θέλετε, και τη σπονδυλική στήλη
της αναπτυξιακής προσπάθειας που κάνει η χώρα µεταπολιτευτικά, από τότε που µπήκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.
Νοµίζω ότι πρέπει να ξαναδούµε ορισµένα θέµατα από την
αρχή σε σχέση µε το ΕΣΠΑ και σε σχέση µε τη διαχείριση των
ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Ένα ζήτηµα είναι το κόστος διαχείρισης. Είµαστε πάρα πολύ
ακριβοί, τα κόστη µας είναι πάρα πολύ υψηλά. Και τούτο, διότι
ουδέποτε καθίσαµε να κάνουµε µια σοβαρή αξιολόγηση και µια
σοβαρή προσπάθεια διαχρονικά να κατεβάσουµε το κόστος στο
ελάχιστο, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αντλήσουµε κι από εκεί
πόρους, από το κόστος διαχείρισης, για να τους χρησιµοποιήσουµε για την ανάπτυξη του τόπου.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή κατά
πόσο αυτό το οποίο κάνουµε έχει θετικές συνέπειες, ευεργετικές
επιπτώσεις στην οικονοµία. Ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους, ποια είναι η σχέση του κόστους ενός έργου µε την απόδοση θέσεων εργασίας και προστιθέµενης αξίας τελικά στην
ελληνική οικονοµία.
Δυστυχώς, αυτά δεν έχουν γίνει κι όχι µόνο δεν έχουν γίνει,
αλλά, αν δείτε διαχρονικά το ΕΣΠΑ, ως αποτέλεσµα διακρίνεται
για µια σειρά αποσπασµατικά έργα, τα οποία κατά κανόνα δεν
αποδίδουν απολύτως καµµία προστιθέµενη αξία, παρά µόνο κάποιες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των
έργων.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί σε λίγο καιρό, από του χρόνου, θα αρχίσει η διαχείριση του νέου προγράµµατος και πρέπει να αποφασίσουµε µετά και την εµπειρία της κρίσης τι µοντέλο, τι πρότυπο
οικονοµίας θέλουµε. Εδώ χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή, για
να µην ξαναδούµε ένα ΕΣΠΑ, ένα πρόγραµµα για την επόµενη
επταετία, ένα πρόγραµµα που θα αποτελείται από γεφύρια, από
τσιµενταύλακες, από δρόµους ή έργα γενικότερα ενεργοβόρα,
τα οποία δεν πρόκειται να αποδώσουν καµµία αξία στην ελληνική
οικονοµία και κυρίως να συµβάλουν στην απασχόληση και στην
προστιθέµενη αξία, στο ΑΕΠ, το οποίο έχει κατέβει 50 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχουµε 30% ανεργία και µία ύφεση που θα
είναι 4,5 µε 5, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων µας.
Άρα εδώ πρέπει να γίνει µία σοβαρή µελέτη τώρα, µε την εµπειρία που διαθέτει η χώρα εδώ και τριάντα και πλέον χρόνια από
τη διαχείριση, από τα ΜΟΠ µέχρι σήµερα.
Επίσης, είµαστε πάρα πολύ ακριβοί στην κατασκευή των
έργων. Κυρία Πρόεδρε, ο µέσος όρος, το µέσο κόστος των απαλλοτριώσεων στην Ευρώπη είναι 3%. Στην Ελλάδα είναι 9%. Αντιλαµβάνεστε και µέσα από ποιες διαδικασίες περνάει ο ορισµός
αυτών των τιµών. Δηλαδή όταν 10% της αξίας ενός έργου πάει
στις απαλλοτριώσεις και ουσιαστικά υπηρετεί συµφέροντα που
πολλές φορές είναι σκοτεινά γκρίζα και γκρίζα, αντιλαµβανόµαστε όλοι πού πάει το κόστος ενός έργου.
Γιατί άραγε σε εξίσου πολύτιµες χώρες ως προς το έδαφός
τους, όπως είναι η Ισπανία -τουριστική χώρα- η Γαλλία, η Ιταλία,
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εκεί ο µέσος όρος της αξίας, της απαλλοτρίωσης, δηλαδή, της
γης είναι 3%; Κάτι δεν πάει καλά εδώ και προφανώς είναι µία ευκαιρία τώρα µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος να αντιµετωπίσουµε αυτά τα ζητήµατα.
Επίσης, έχει δίκιο ο κ. Παπαδηµούλης –που τον άκουσα προηγουµένως- ότι έχουµε πολύ µικρή απορρόφηση σε προγράµµατα, τα οποία είναι πολύ ζωτικής σηµασίας για το σήµερα,
παραδείγµατος χάριν, τα προγράµµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό, την εκπαίδευση των νέων, την εξειδίκευση των
ανέργων, τη στήριξη συνολικότερα της απασχόλησης, το κοινωνικό ταµείο, δηλαδή, συνολικά, τα θέµατα της κατάρτισης, τα ζητήµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης.
Έχει γεµίσει ο τόπος µε hardware, δυστυχώς, µε κουτιά, µε
συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία «κάθονται» σε
αποθήκες ή σε γραφεία, χωρίς να αξιοποιούνται από κανέναν.
Έχουν δαπανηθεί δισεκατοµµύρια προς την κατεύθυνση αυτή.
Και, βέβαια, ολοκληρωµένη µηχανογράφηση δεν υπάρχει, γιατί
ο κάθε φορέας επιχειρεί για τον εαυτό του να κάνει κάτι αποσπασµατικό.
Όσον αφορά το θέµα του περιβάλλοντος, σε µία εποχή όπου
το ζήτηµα του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη πολιτική προτεραιότητα για την ανάπτυξη και όχι µόνο για λόγους δηµόσιας
υγείας, δυστυχώς ο τοµέας του περιβάλλοντος εδώ δεν τυγχάνει
µεγάλης απορρόφησης.
Πιστεύω ότι όλα αυτά, ενόψει του νέου ΕΣΠΑ, πρέπει να τα
δούµε. Πρέπει να δούµε µε ποιον τρόπο θα εντάξουµε έργα υψηλής απόδοσης σε ό,τι αφορά, την οικονοµία µας, το ΑΕΠ της
χώρας, την απασχόληση. Επίσης, πρέπει να εντάξουµε και έργα
που δεν είναι ενεργοβόρα, που δεν θα χρειάζονται δηλαδή
ακριβή ενέργεια. Και αυτό γιατί, δυστυχώς, έχουµε γίνει πάρα
πολύ ακριβοί στο θέµα της ενέργειας.
Έρχοµαι στο επόµενο θέµα, που αφορά τις τιµές. Γίνεται αναφορά στους φόρους. Στην Ελλάδα δεν έχουµε υψηλούς φόρους
για τις επιχειρήσεις. Έχουµε κάποιες έκτακτες εισφορές τα τελευταία χρόνια µε αφορµή την κρίση, αλλά η φορολογία των επιχειρήσεων είναι, θα έλεγα, στα µέσα επίπεδα των ευρωπαϊκών
χωρών. Έχουµε όµως έκτακτες εισφορές, έχουµε αύξηση του
ΦΠΑ -που επιβαρύνει την τιµή των προϊόντων- έχουµε λιγότερο
ανταγωνισµό, αλλά έχουµε και κάτι ακόµη, το οποίο πρέπει να
δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε. Έχουµε µία κακή αντίληψη και
λογική πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες ακόµη και σήµερα στην
Ελλάδα έχουν τεράστια, πρωτοφανή και πολύ µεγάλα -σε σχέση
µε τις υπόλοιπες και όχι µόνο ευρωπαϊκές χώρες- margins, δηλαδή υψηλά περιθώρια κέρδους.
Δεν δικαιολογούνται αυτά τα κέρδη σε µία χώρα όπως είναι η
Ελλάδα, όσο καλοδεχούµενες και αν είναι οι επενδύσεις στη
χώρα. Αυτό όµως δεν δικαιολογείται, κυρίως από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να εξετάσουµε µαζί
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού και την Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισµού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και την OLAF.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Νοµίζω πως είναι ένα θέµα που έχει
θέσει σωστά και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Πιστεύω ότι
είναι µία ευκαιρία να δούµε αυτό το ζήτηµα, σε µία βάση όχι τιµωρίας των επιχειρήσεων, αλλά επαναφοράς των πραγµάτων
στη λογική. Και η λογική λέει ότι δεν µπορείς σε µία χώρα όπου
υπάρχει αφαίµαξη του εισοδήµατος να έχεις αυτά τα τεράστια
περιθώρια κέρδους. Και αυτό δεν σηµαίνει ότι προσβάλλεις τους
κανόνες της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα του ωραρίου, θα έλεγα, κύριε
Υπουργέ –και απευθύνοµαι και σε εσάς, κύριε Παπαδηµούλη- ότι
θα πρέπει να σταµατήσουµε να παριστάνουµε από εδώ, από το
κέντρο, τους σοφούς και να νοµοθετούµε µε αυτόν το γενικό και
ισοπεδωτικό τρόπο.
Πιστεύω ότι το ωράριο είναι ένα ζήτηµα που αφορά τις τοπικές
κοινωνίες. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να καθορίζεται µε βάση
και τις τοπικές συνθήκες. Δεν µπορεί µία τουριστική περιοχή να
έχει το ίδιο ωράριο µε µία µη τουριστική περιοχή. Δεν µπορεί µία
αγροτική περιοχή να έχει το ίδιο ωράριο µε την Αθήνα κ.ο.κ..
Χρειάζεται, δηλαδή, να ορίσουµε ένα γενικό πλαίσιο κανόνων.
Από εκεί και πέρα, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν
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–όχι οι έµποροι, για να µην περνάνε οι πολυσυντεχνιακές απόψεις- που εκφράζονται µε όλους τους φορείς. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί το
ωράριο σε κάθε περιοχή.
Διαφορετικά φοβούµαι ότι αυτός ο ισοπεδωτικός κανόνας, ο
οποίος περνάει κάθε φορά, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Οδηγεί
διαρκώς µόνο σε αδιέξοδο. Έχουµε µία διαρκή κόντρα µεταξύ
εµπόρων και διαφόρων άλλων φορέων και της πολιτείας. Δηλαδή, οι έµποροι ανθίστανται και είναι αρνητικοί απέναντι σε
κάθε προσπάθεια που γίνεται για να ανοίξει το ωράριο, ενώ αυτό
θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο όλων των φορέων µιας τοπικής κοινωνίας καθώς και των φορέων σε εθνικό επίπεδο, που έχει
να κάνει πρωτίστως µε τις τοπικές συνθήκες, δεύτερον µε το πώς
εξυπηρετούνται οι καταναλωτές και τρίτον µε το πώς λειτουργεί
ο υγιής ανταγωνισµός. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε ανταγωνισµό
χωρίς καρτέλ και εναρµονισµένες πρακτικές, αλλά και ότι δεν
υπάρχει ο αθέµιτος ανταγωνισµός που δηµιουργεί το παρεµπόριο. Τον τελευταίο καιρό είχαµε και άλλες µορφές αθέµιτου ανταγωνισµού, που -λόγω της κρίσης- πολλαπλασιάζονται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι έχουν τεθεί ενδιαφέροντα ζητήµατα σε σχέση µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που καλούµαστε να κυρώσουµε και καλό είναι να τα
αναδείξουµε.
Είπε ο κύριος Υπουργός: «Κρίσιµες καταστάσεις περνάει η
χώρα, έκτακτες καταστάσεις, εποµένως θα καταφεύγει η Κυβέρνηση σε µία έκτακτη διαδικασία, που είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου».
Πρώτον, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν
έρθει εδώ, στη Βουλή, για κύρωση είναι πολύ περισσότερες από
όσες έχουν έρθει από το 1975 και µετά.
Δεύτερον, είχατε και έχετε όλη την άνεση να νοµοθετήσετε και
να γίνει η συζήτηση σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Τρίτον, λέει ο κύριος Υπουργός: «Μα, δεν προβλέπεται από το
Σύνταγµα;». Προβλέπεται από το Σύνταγµα, όταν υπάρχουν εξαιρετικές καταστάσεις και όταν υπάρχει κάποιο κατεπείγον που
πρέπει να αντιµετωπιστεί. Και τέτοιες περιπτώσεις έχει ερµηνευθεί ότι είναι οι σεισµοί, οι σοβαρές καταστροφές κ.λπ.. Δεν είναι
για «ψύλλου πήδηµα». Λέτε: «Μα, δεν έρχεται στη Βουλή προς
κύρωση και οπότε γιατί διαµαρτύρεστε;».
Θα σας απαντήσω. Και αυτό το κάνω γιατί ο ελληνικός λαός
παρακολουθεί τις συζητήσεις µας.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δίνει τη δυνατότητα στην
Κυβέρνηση να έχει σε ισχύ τουλάχιστον επί εκατόν είκοσι εννέα
ηµέρες ένα νόµο ο οποίος µπορεί ενδεχοµένως να µην κυρωθεί
από τη Βουλή. Δηλαδή, αυτή η πράξη έστω ότι δεν κυρώνεται.
Τι έχει συµβεί; Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, αλλά βεβαίως και µε
την Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής η οποία περιέχεται
εδώ, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αποβάλλουν την ισχύ
τους εφεξής, δηλαδή από σήµερα και µετά, αν δεν κυρωθούν.
Άρα είναι ένα ωραίο τρικ. Σε καταστάσεις όπου δεν είναι δεδοµένες οι κυβερνητικές πλειοψηφίες, όπου υπάρχουν αντιρρήσεις, η Κυβέρνηση θα φέρνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
όπως και κάνει. Έχει χρονικό περιθώριο σαράντα ηµερών να τη
φέρει στη Βουλή και έχει µετά και τρεις µήνες να την κυρώσει.
Αν τα αθροίσετε αυτά, είναι περίπου εκατόν είκοσι εννέα ηµέρες
όπου θα ισχύει κάτι –θα έχει ισχύ νόµου- παρ’ ότι ενδεχοµένως
µπορεί να απορριφθεί.
Έχετε φτιάξει µία τέτοια µεθοδολογία, που σας δίνει τη δυνατότητα επί εκατόν τριάντα ηµέρες να υπάρχει σε ισχύ ένα θεσµικό πλαίσιο, ακόµη και αν απορριφθεί από το Κοινοβούλιο.
Ένα επιπλέον στοιχείο. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
δεν δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς να έρθουν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους κ.λπ.. Άρα είναι ένας
πολύ ωραίος τρόπος επί της ουσίας να καταργείται ο κοινοβουλευτισµός, να πηγαίνουµε µε το «αποφασίζουµε και διατάζουµε»,
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να φτάνετε σε στιγµές και σε σκηνές, αν θέλετε, πίεσης απέναντι
στους Βουλευτές και να τους λέτε «πρέπει να την κυρώσετε,
γιατί ούτως ή άλλως το έχουµε ψηφίσει ως Υπουργικό Συµβούλιο».
Και µία επιπλέον διαδικασία είναι ότι ούτε το Υπουργικό Συµβούλιο συγκαλείται. Φέρτε µας εµάς πράξεις, στις οποίες να
αποδεικνύεται ότι έγινε σύγκληση του Υπουργικού Συµβουλίου,
έγινε συζήτηση, υπάρχουν πρακτικά και έχετε κυρώσει αυτήν την
πράξη. Αλλά διά περιφοράς παίρνετε υπογραφές. Αυτό λέγεται
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία; Αυτό λέγεται τήρηση του Συντάγµατος;
Να, λοιπόν, που τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο τα παρουσιάζετε και έχουν πίσω τους ένα συγκεκριµένο βάθος. Και
είναι απόρροια του µνηµονίου, διότι, αν πάµε πίσω στην «υπόθεση µνηµόνιο», θα θυµηθείτε ότι, όταν πέρασε το µνηµόνιο,
ήθελε µετά µε προεδρικά διατάγµατα η µνηµονιακή κυβέρνηση
τότε του ΠΑΣΟΚ να ρυθµίσει τις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή να
µην έρχονται καν στη Βουλή. Έγινε ολόκληρη φασαρία και κριτική και αναγκάστηκαν και έφεραν στη Βουλή νόµους σε σχέση
µε τα εργασιακά. Δηλαδή, η τρόικα και το µνηµόνιο και εσείς που
αυτήν τη στιγµή υπηρετείτε αυτήν την πολιτική δεν θέλετε την
όποια συζήτηση στο Κοινοβούλιο, διότι ακούγονται απόψεις,
διότι υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης, διότι µπορεί να
υπάρξει η έκπληξη και να µην περάσουν κάποια µέτρα.
Άρα είναι συγκεκριµένη πολιτική, η οποία λέει ότι το µνηµόνιο
βλάπτει σοβαρά την οικονοµία, βλάπτει σοβαρά τη δηµοκρατία,
βλάπτει σοβαρά και την υγεία, γιατί πλέον ο ελληνικός λαός δεν
µπορεί να έχει κάλυψη ούτε και από τα νοσοκοµεία.
Δεύτερο θέµα που τίθεται είναι το ΕΣΠΑ. Πρέπει να δούµε αναλυτικές µελέτες -επί τόσα έτη, που υπάρχουν χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ΜΟΠ, από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης- για κάθε ευρώ που εισπράττει η Ελλάδα πόσο ποσοστό
ξαναπηγαίνει στις χώρες του Βορρά. Υπάρχει µια µελέτη; Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το 0,65% επιστρέφει. Γιατί στα διάφορα έργα δεν υπάρχει αυξηµένη προστιθέµενη αξία τοπική.
Αυτό είναι, λοιπόν, κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει και
πρέπει να επιλέγονται τέτοια έργα, που να στηρίζουν την εθνική
οικονοµία, που να έχουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία ελληνική
και να µπαίνουν σε µία συνολική στρατηγική.
Τόσα χρόνια -και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν αναλυτικές
µελέτες- δεν έχουν γίνει σοβαρά βήµατα στα θέµατα αυτά. Γνωρίζω ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν µελέτες και
στα θέµατα αυτά, αλλά πρέπει να τα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν και
όταν θέλετε να σχεδιάσετε το νέο ΕΣΠΑ, να φέρετε τέτοιες προτάσεις, οι οποίες θα έχουν µια αυξηµένη προστιθέµενη αξία.
Τι κάναµε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια; Υπήρχε ένα δίληµµα:
τσιµέντο ή επένδυση στη γνώση, στην τεχνολογία, στην καινοτοµία; Τα περισσότερα έργα σε επίπεδο νοµαρχιών, δήµων, περιφερειών πήγαν «στο τσιµέντο». Έτσι, µεγαλοεργολάβοι επωφελήθηκαν και δεν έγινε επένδυση σε βασικά ζητήµατα.
Επειδή ακούστηκε από τον συνάδελφο κ. Χρυσοχοΐδη ότι στο
νέο ΕΣΠΑ πρέπει να δούµε τι πρότυπο της οικονοµίας θέλουµε,
θέλω να πω το εξής. Μα για να το δούµε αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε την ιστορία «µνηµόνιο». Γιατί δυστυχώς το µνηµόνιο
προδιαγράφει –και το έχω πει πολλές φορές από αυτό το Βήµαµία µορφή οικονοµίας η οποία στηρίζεται στην ένταση εργασίας
και στα φθηνά µεροκάµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τις δηλώσεις του κ.
Μέργου, είχα την ευκαιρία για ένα λεπτό σήµερα να µιλήσω. Να
πούµε όµως το εξής. Όλα έχουν µια σειρά και µια συνέχεια.
Τι λέει, λοιπόν, το σύµφωνο για το ευρώ, που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις 25 Μαρτίου 2011; Θα σας το διαβάσω:
«Για την αξιολόγηση του κατά πόσο η εξέλιξη των µισθών συµβαδίζει µε την παραγωγικότητα, θα παρακολουθείται το κόστος
εργασίας ανά µονάδα προϊόντος επί ορισµένο χρονικό διάστηµα,
συγκρινόµενο µε τις εξελίξεις σε άλλες χώρες της Ζώνης του
Ευρώ και στους κυριότερους συγκρίσιµους εµπορικούς εταίρους». Τι λέει πρακτικά; Ότι η πανευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση
µε τους µισθούς θα λαµβάνει υπ’ όψιν πώς πηγαίνουν οι µισθοί
στο επίπεδο όχι µόνο της Ευρωζώνης αλλά και των συγκρίσιµων
εµπορικών εταίρων. Δηλαδή πού; Στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βρα-
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ζιλία κ.λπ.. Άρα µπαίνουµε σε µια διαδικασία κινεζοποίησης της
ευρωπαϊκής οικονοµίας αλλά και της Ελλάδας.
Απόρροια αυτής της ιστορίας είναι το δεύτερο µνηµόνιο, που
υπέγραψε η συγκυβέρνηση επί κ. Παπαδήµου. Πάµε, λοιπόν, εδώ
στη σελίδα 427. Είναι ο ν. 4046 για την προσαρµογή του κατώτατου µισθού. Και, αφού βάζει διάφορες προϋποθέσεις, λέει ότι
τα µέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα µείωσης της απόκλισης
στο επίπεδο του κατώτατου µισθού σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µας, Πορτογαλία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή,
η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στον κατώτατο µισθό στην Ελλάδα αλλά και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή στη
Βουλγαρία, θα πρέπει να µειωθεί. Και πώς θα µειωθεί; Μειώνοντας και τον κατώτατο µισθό.
Γι’ αυτό έρχεται µετά ο κ. Μέργος και λέει αυτά που λέει. Διότι
είναι µέσα στην πολιτική του µνηµονίου και στην πολιτική του τελευταίου µνηµονίου, που λέει ότι το σύστηµα θα τεθεί σε ισχύ
ως τα τέλη Μαρτίου του 2013. Σε αυτό το σηµείο ο νόµιµος κατώτατος µισθός και τα επιδόµατα ωρίµανσης θα ισούνται µε τα
επίπεδα που συµφωνήθηκαν κατά την έγκριση του προγράµµατος το Μάρτιο του 2012, δηλαδή αυτό που σας διάβασα προηγουµένως. Άρα είναι προκαθορισµένο ότι πάµε σε µια οικονοµία
εντάσεως εργασίας µε φθηνά εργατικά χέρια, που προσδιορίζει
το µοντέλο ανάπτυξης, προσδιορίζει τους µισθούς.
Και πώς θα επιλεγούν τα έργα; Άρχισε τώρα µια διαδικασία να
απενταχθούν διάφορα έργα από το προηγούµενο ΕΣΠΑ, ούτως
ώστε οι δανειστές να περάσουν το πρόγραµµα «‘Ηλιος», να περάσουν τα µεγάλα έργα που θέλουν, είτε για να πάρουν χρήµατα
του ΕΣΠΑ και να κάνουν δήθεν επενδύσεις στην Ελλάδα -δηλαδή
«τσάµπα µάγκες»- είτε να εγκριθούν τέτοια έργα από το ΕΣΠΑ,
ώστε να υπάρχει προστιθέµενη αξία για τις µεγάλες βιοµηχανίες
του Βορρά, σε σχέση µε το τι θα αξιοποιηθεί εδώ στη χώρα µας.
Άρα, λοιπόν, τα θέµατα µπαίνουν σε αυτήν τη βάση και, αν δεν
τα δούµε έτσι, δεν θα µπορούµε να εξαγάγουµε σοβαρά συµπεράσµατα για το επόµενο ΕΣΠΑ, το οποίο φυσικά και είναι κουτσουρεµένο σε σχέση µε το παρελθόν, αλλά και που το προδιαγράφετε σε µια κατεύθυνση η οποία στην πράξη θα εξυπηρετεί
τους δανειστές. Εποµένως, εάν δεν απαλλαγούµε από το µνηµόνιο, δεν θα µπορέσουµε να έχουµε µια διαδικασία που να προχωρεί.
Κρατώ δύο-τρία θέµατα για τη δευτερολογία, για να µιλήσω
µόνο για ένα ζήτηµα στο ένα λεπτό που έχω.
Αναστολή των πλειστηριασµών. Συµφωνούµε, αλλά να σας πω,
κύριε Υπουργέ, και κάτι άλλο αρνητικό που έχει, πέραν των
άλλων θεµάτων, µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Εµείς θέλαµε να το ψηφίσουµε αυτό, αλλά το έχετε βάλει µέσα στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου συνολικά. Λέτε άρθρο πρώτο
και ή θα ψηφίσουµε όλο το άρθρο πρώτο -δηλαδή, µια σειρά ζητήµατα µε τα οποία διαφωνούµε- ή αλλιώς θα καταψηφίσουµε
όλο, άρα καταψηφίζουµε και το άρθρο πέντε, εντός του άρθρου
πρώτου. Να, δηλαδή, που και για τεχνικούς λόγους κοινοβουλευτικής τάξης η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι λάθος. Αν
ήταν ένα κανονικό νοµοσχέδιο, έστω εµείς θα καταψηφίζαµε τα
δέκα πρώτα άρθρα, αλλά θα ψηφίζαµε υπέρ του επόµενου άρθρου.
Εποµένως εµείς, λοιπόν, στο θέµα αυτό της αναστολής των
πλειστηριασµών θεωρούµε ότι υπάρχει και κάτι θετικό, αλλά θα
πρέπει να δείτε –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, επιφυλασσόµενος
για τη δευτερολογία µου- το εξής: ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει
µια φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, υπάρχει η αδυναµία των
πολιτών να εκπληρώσουν τις όποιες υποχρεώσεις έχουν -είτε
απέναντι σε τράπεζες είτε απέναντι στο δηµόσιο- και ότι οι ρυθµίσεις για την αναστολή των πλειστηριασµών αλλά και για τις
ρυθµίσεις των µικροοφειλετών είναι σηµαντικότατες και πρέπει
να γίνουν.
Αλλά τι κάνετε εσείς µέχρι στιγµής; Έχετε προχωρήσει µε τις
εφορίες και οτιδήποτε ποσό υπάρχει οφειλόµενο σε φόρους των
Ελλήνων πολιτών άνω των χιλίων ευρώ, µπαίνετε µέσα στο σύστηµα και του παίρνετε από τα χίλια ευρώ και πάνω ό,τι υπάρχει
από το µισθό του. Και στέλνετε και εντολές, αν είναι και κάποιος
που έχει µια µικροεταιρεία και είναι να πάρει κανένα ενοίκιο και
κάνετε και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ. Συνεχίζετε στη δευτερολογία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και σε λίγο θα τους πάτε και σε κατασχέσεις περιουσιών. Δεν
προχωρεί αυτή η διαδικασία έτσι και να είστε σίγουρος ότι θα
έχετε απέναντί σας σηµαντικές αντιδράσεις, διότι δηµιουργείται
πλέον κοινωνική θύελλα από την πολιτική την οποία κάνετε.
Επιφυλάσσοµαι να µιλήσω για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία
µου, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Μαριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω προς το
Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε το εν λόγω νοµοσχέδιο
να έρθει για συζήτηση τη Δευτέρα το απόγευµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δυο µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω
να κάνω µία αρχική τοποθέτηση επί της πρωινής διαδικασίας
στην ονοµαστική ψηφοφορία που έγινε σχετικά µε την τροπολογία για την πώληση των νησιών. Αυτό το λέω επειδή υπάρχουν
πολλά «παπαγαλάκια» του έντυπου και του ηλεκτρονικού Τύπου,
µέχρι και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο µεταδίδει
ψεύδη. Ξέρετε, είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που χρησιµοποιούν
τα διάφορα φωτοµοντάζ, αυτήν τη χονδροειδή σταλινική προπαγάνδα για να πλήξουν το εθνικιστικό κίνηµα της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να τους πω ότι αυτά δεν περνάνε.
Αναφέροµαι, λοιπόν, σ’ αυτήν την τροπολογία στην οποία φοβηθήκατε και την αλλάξατε και κάνατε µια επαναδιατύπωση και
το «πώληση» το κάνατε «ενοικίαση ενενήντα εννέα χρόνων». Δηλαδή, θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Ταϊβάν. Δεν θα σας περάσει.
Για να γίνει, λοιπόν, γνωστό σε όλους –ήσασταν το πρωί στην
ονοµαστική ψηφοφορία- να σας πω ότι η Χρυσή Αυγή µε απόλυτη σύµπτωση ιδεολογική, δηλαδή της εθνικής συνείδησης και
της κοµµατικής συνείδησης, κάτι που δεν έγινε σε άλλους χώρους, ψήφισε ένα µεγάλο «ΟΧΙ», γιατί πιστεύουµε και λέµε ότι η
Ελλάδα όχι µόνο δεν πωλείται, αλλά και η Ελλάδα δεν ενοικιάζεται. Αυτό για να πάψουν κάποιοι να µεταδίδουν ψέµατα.
Ξέρετε, εµείς είµαστε η Ελλάδα που αντιστέκεται και εµείς είµαστε η Ελλάδα που επιµένει. Αν αυτό σας παραπέµπει σε κάποιους στίχους ενός µεγάλου σύγχρονου τραγουδοποιού,
σίγουρα εσείς δεν γνωρίζετε ούτε πού πηγαίνετε ούτε καταλαβαίνετε. Το λέω αυτό για να κλείσει το θέµα και να µπούµε επί
της ουσίας.
Όπως είπαµε και το πρωί, είχαµε µια βοµβιστική επίθεση χθες
το βράδυ σε ώρα αιχµής, στις 9 περίπου, στα γραφεία της τοπικής µας οργάνωσης στον Πειραιά, σε κτήριο µε οικογένειες, σε
κτήριο µε φροντιστήρια όπου πηγαίνουν παιδιά. Ήταν µία βόµβα
όπως αυτή που τοποθετήθηκε πριν από λίγο καιρό στα γραφεία
µας στον Ασπρόπυργο.
Δεν υπήρξε καµµία καταδίκη από καµµία παράταξη. Δεν
υπήρξε καµµία καταδίκη για την επίθεση εναντίον ενός νόµιµου
κοινοβουλευτικού κόµµατος, του εθνικιστικού κινήµατος, ενός κινήµατος που εκπροσωπεί µισό εκατοµµύριο Έλληνες µέχρι στιγµής, γιατί δηµοσκοπικά εκπροσωπούµε πλέον πολύ περισσότερους και είµαστε τρίτο κόµµα. Δεν υπήρξε, λοιπόν, καµµία
καταδίκη, γιατί µέχρι εκεί φτάνει η δηµοκρατική σας ευαισθησία
και η δική σας και των εργολάβων των ΜΜΕ.
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Για εσάς η βία είναι καταδικαστέα, εκτός εάν αυτή η βία ασκείται εναντίον της Χρυσής Αυγής. Τότε είναι καλή βία. Όταν έχουµε
βία και ακτιβισµό από την Αριστερά, έχουµε κοινωνική δράση.
Όταν έχουµε βία µέσα εδώ στο Κοινοβούλιο –µε τα µνηµόνια, µε
τα σχέδια νόµων και µε το σηµερινό που φέρνετε- έχουµε δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Η Κυβέρνηση, δρώντας κυριολεκτικά ως µαριονέτα των ξένων,
µπήγει κάθε µέρα τη µαχαιριά στο µυαλό των Ελλήνων. Με τις
ανακοινώσεις και µε τις φήµες µπήγει µια µαχαιριά στο σώµα της
ελληνικής κοινωνίας. Αρπάζετε το µόχθο του ελληνικού λαού,
µέχρι να τον εξαντλήσετε. Αυτή είναι η βία! Βία είναι ο κ. Μέργος,
ο δικός σας.
Απέναντι σε όλους αυτούς, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή στέκεται µε
έναν καθαρό λόγο, αξιόπιστο, στέκεται µε έργο κοινωνικό και
αποτελεί –και γι’ αυτό την τρέµετε- τη µόνη απειλή για το καθεστώς της φαυλοκρατίας, της ρεµούλας, της διαφθοράς, του
οποίου είστε άξιοι εκπρόσωποι.
Για να έρθουµε, λοιπόν και στο σηµερινό υπό ψήφιση συνονθύλευµα –αφού δεν είναι πράξη νοµοθετικού, είναι συνονθύλευµα. Αυτό το σηµερινό, το δικό σας είναι ένα επιπλέον δείγµα
του αυταρχισµού των υπαλλήλων της τρόικας, της περιφρόνησης κατ’ ουσίαν του Κοινοβουλίου.
Και δεν είστε µόνοι σας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, περιφρονεί το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αύριο είναι Παρασκευή, γι’ άλλη µια φορά ο Πρωθυπουργός θα είναι απών. Απαξιώνει και το ρόλο του ελληνικού Κοινοβουλίου και το ρόλο του
κάθε Βουλευτή ξεχωριστά.
Και σας ερωτώ. Απαξιώνει ή φοβάται τον έλεγχο και το λόγο
των Βουλευτών; Βάζει εσάς µπροστά –αναλώσιµους Υπουργούςνα κάνετε τη βρώµικη δουλειά και ο Σαµαράς να µην πατάει στη
Βουλή, στο ναό της δηµοκρατίας. Αν, λοιπόν, όπως εσείς λέτε,
αυτός εδώ είναι ναός της δηµοκρατίας, επαξίως ο Πρωθυπουργός σας κερδίζει τον τίτλο του αρχιερέα ενός ναού, του αρχιερέα
του ψεύδους, του αρχιερέα της εξωθεσµικής και αντιλαϊκής πολιτικής.
Φέρνετε, λοιπόν, σήµερα µια πράξη κύρωσης νοµοθετικού περιεχοµένου. Για ό,τι εκκρεµεί βάζετε έναν ωραίο τίτλο, ρυθµίζετε
κάποια πράγµατα και έρχεστε, και φτιάχνετε µια «σούπα» µε κάποια πράγµατα άσχετα µεταξύ τους. Μας φέρνετε σχέδια νόµου
και κυρώσεις «σούπες» και κάνετε κουρέλι το Σύνταγµα.
Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος –το έχουνε πει
και άλλοι οµιλητές- το έχετε διαβάσει; Τι την περνάτε τη Βουλή;
Την έχετε έτσι, για µια τυπική κύρωση; Αυτό κάνετε βέβαια και
το κάνετε ξεκάθαρα. Είναι απλό το πράγµα είτε το παραδέχεστε
είτε δεν το παραδέχεστε. Είστε εκτελεστές εντολών, στις οποίες
ήσασταν πρόθυµοι και τις έχετε προσυπογράψει. Τι είναι τα µνηµόνια; Οι εντολές που πήρατε από τον ξένο παράγοντα και τους
τοκογλύφους.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τη σηµερινή πράξη. Αναλυτικά σας τα
είπε το πρωί ο συναγωνιστής µας, ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Εγώ
έχω να προσθέσω ότι δεν θα ψηφίσουµε και κάποιο συγκεκριµένο πονηρό σηµείο που βάλατε πάλι, να καταργηθεί δηλαδή η
αργία της Κυριακής. Αυτό είναι πάλι ένα πρόσχηµα για να ποδοπατήσετε επιδεικτικά το θρησκευτικό συναίσθηµα του ορθόδοξου ελληνικού λαού.
Επειδή ανεφέρθη και ο κ. Χρυσοχοΐδης, η Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν είναι τοπικές κοινωνίες. Η Ελλάδα είναι µία και αδιαίρετη. Δεν θα βάλουµε τη µια πόλη ενάντια στην άλλη. Γεννηθήκαµε, µεγαλώσαµε µε την Κυριακή να είναι αργία, να ανήκει
στον Θεό, στην εκκλησία, στην οικογένεια. Εσείς θέλετε τώρα να
συνυπογράψουµε και να κάνετε τους µικρούς -όσους έχουν διασωθεί ακόµα- και τους µεσαίους επαγγελµατίες «µεζέ» στα πολυκαταστήµατα, γιατί αυτοί θα είναι κερδισµένοι, οι µεγαλοκαρχαρίες, τα διάφορα malls.
Δεν συνυπογράφουµε, επίσης, για τους µισθούς και τις συντάξεις. Κινεζοποιείτε τον ελληνικό λαό. Είναι ολοφάνερο ότι τα
εγχώρια συµφέροντα –οι Έλληνες πλουτοκράτες- χρησιµοποιούν ως πρόσχηµα την τρόικα και περνάνε µέσω της Κυβέρνησης
Σαµαρά ρυθµίσεις που εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους. Οι
πλουτοκράτες έχουν πέσει ως κοράκια πάνω στις πλάτες του δοκιµαζόµενου εργαζόµενου –όσοι είναι ακόµα εργαζόµενοι- και
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έχουν όχηµα την Κυβέρνηση Σαµαρά. Ε, όχι πια!
Είναι δυσάρεστες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
και για µας και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Μόνο που ο ελληνικός λαός ξυπνάει πια από τον λήθαργο της κατανάλωσης,
ξυπνάει από τον υπνωτισµό της προπαγάνδας, ξυπνάει από όλα
αυτά τα ωραία που του έχουν σερβίρει για δεκαετίες τα καθεστωτικά µέσα και γυρίζει την πλάτη σε σας, γυρίζει την πλάτη
στο σάπιο κλεπτοκρατικό σας κατεστηµένο.
Ακόµη και αν δεν το παραδέχεστε κάτι νέο έρχεται. Έρχεται
ένα νέο, γνήσιο, λαϊκό κίνηµα. Ακόµη και οι δικοί σας σε διάφορες συνεντεύξεις το ψελλίζουν, το οµολογούν. Είναι ένα κίνηµα
που εκφράζει την αγωνία του ελληνικού λαού, εκφράζει την οργή
του. Την εκφράζει και µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Ο λαός
έχει θέληση για αλλαγή. Θα σας αλλάξει συντόµως.
Προσπαθείτε εσείς µε ένα σύστηµα κοινωνικού αυτοµατισµού,
µε την προπαγάνδα, την παραπλάνηση να στρέψετε τη µία παράταξη εναντίον της άλλης, να στρέψετε τον έναν Έλληνα εναντίον του άλλου. Υποκριτική είναι η στάση σας όταν µιλάτε για
εµφύλιο πόλεµο. Εσείς οδηγείτε τα πράγµατα σε εµφύλιο πόλεµο.
Είστε ανελέητοι. Το έργο σας είναι καταστροφικό. Οργανώνετε διάφορα κέντρα, κρατικά και παρακρατικά, τα οποία οργανώνουν στην Ελλάδα µια νέα MARFIN, µια µεγάλη προβοκάτσια
η οποία θα σας συµφέρει πάρα πολύ, τόσο εσάς όσο και τους
τοκογλύφους και τον ξένο παράγοντα. Είστε επικίνδυνοι, είστε
ανελέητοι.
Η Χρυσή Αυγή εναντιώνεται, λοιπόν, και στο έργο σας και στις
αντιλήψεις σας και θα αγωνιστεί µε νύχια και µε δόντια, µέσα και
έξω από τη Βουλή, για το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Για τον κ. Μέργο δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Είναι «λαγός»
της συγκυβέρνησης. Βάζετε κάποιον µπροστά, όπως βάζετε και
εδώ κάποιους, διάφορα «παπαγαλάκια», διάφορους «κωλοτούµπες» –τέτοιου είδους τύπους- να λένε διάφορες ανοησίες θέλοντας να οξύνουν εδώ µέσα το πνεύµα, για να δηµιουργηθεί θέµα.
«Έχουν γνώση οι φύλακες» και το λέω για τους κύριους Βουλευτές εδώ.
Εµείς δεν θα παίξουµε το παιχνίδι σας. Θα παραµείνουµε πηγαίοι και αυθεντικοί. Θα είµαστε πάντα οι εκφραστές του γνήσιου
λαϊκού αισθήµατος και πάντα στο πλαίσιο του συνταγµατικού
τόξου, στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης. Γιατί εσείς οι συγκυβερνήτες ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΔΗΜΑΡ, κινείστε εκτός
της συνταγµατικής τάξης, µε αυτές τις παράνοµες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Με τη βία, µε την καταστολή των κοινωνικών αγώνων και πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα µε την
εκχώρηση της εθνικής µας κυριαρχίας και το ξεπούληµα της
χώρας στους ξένους, είστε παράνοµοι και αντισυνταγµατικοί.
Δράττε ανθελληνικά, αντιλαϊκά και σύντοµα ο λαός θα σας στείλει στα πολιτικά πτώµατα της ιστορίας, στα αζήτητα της πολιτικής.
Εµείς µαζί µε το λαό θα καταργήσουµε τις ανοµίες σας, θα καταργήσουµε την προδοτική πολιτική σας, θα καταργήσουµε τα
µνηµόνια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Παππά.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι είστε λάτρης της ελευθερίας
της αγοράς. Εξάλλου, αυτός είναι ο νόµος του καπιταλισµού,
αυτόν στηρίζετε και λέτε ότι αυτός ο υπέρτατος νόµος θα λύσει
τα πάντα και ότι σ’ αυτόν πρέπει να υποταχθούν όλα. Πάνω στο
επιχείρηµά σας για να εκθειάσετε αυτόν το δρόµο ανάπτυξης,
να εκθειάσετε αυτό το σύστηµα που υπηρετείτε, λέτε ότι πουθενά αλλού –και εννοούσατε τον σοσιαλισµό- δεν µπορούσαν να
αναπτυχθούν οι άνθρωποι και η κοινωνία. Βέβαια, αυτό είπε και
ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι σοβιετικού τύπου, να αποφασίζει µόνο ένας.
Βλέπω ότι συγκλίσεις εδώ υπάρχουν απέναντι σε ένα σύστηµα
που γνώρισε η ανθρωπότητα, απέναντι σε ένα σύστηµα που δηµιούργησε η εργατική τάξη µέσα από την επανάσταση, όντως,
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απέναντι στο παλιό, το οποίο υπηρετείτε, στον καπιταλισµό, απέναντι σ’ αυτόν που σκορπίζει βάσανα, φτώχεια, δυστυχία στον
λαό. Απέναντι σ’ αυτόν, λοιπόν, είχαµε ένα σύστηµα που έδωσε
πάρα πολλά στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα, κάτι
που σήµερα είναι ζητούµενο για τις κοινωνίες, τις οποίες υπερασπίζετε.
Ο κ. Λοβέρδος ήρθε εδώ για να µας φέρει νέες ιδέες, που
όµως είναι τόσο παλιές όσο είναι και το σύστηµα. Ήρθε εδώ να
υπερασπίσει την πλήρη ελευθερία των επιχειρηµατικών οµίλων
χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς κανένα εµπόδιο σ’ αυτήν τη δράση
του. Αυτές οι προτάσεις, λοιπόν, ήρθαν από τον κ. Λοβέρδο, από
την ΡΙΚΣΣΥ, όπως ονοµάζει την κίνησή του. Και µάλιστα, καταφέρθηκε ενάντια στο παραεµπόριο. Και άλλοι είπαν γι’ αυτό.
Είναι γνωστό ότι πίσω από το παραεµπόριο βρίσκονται οι πολυεθνικές, τις οποίες στηρίζετε, µεγάλες πολυεθνικές µε επώνυµα
προϊόντα, οι οποίες διαθέτουν τώρα τα προϊόντα τους µ’ αυτόν
τον τρόπο.
Βρίσκουν έναν τρόπο να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Αξιοποιούν τους κατατρεγµένους µε ένα σεντόνι στην πλάτη και πουλάνε πολύ φθηνά σ’ αυτό το λαό που τον έχετε οδηγήσει εδώ,
ώστε να µην έχει σήµερα να ντυθεί, να πάρει παπούτσια, να µην
έχει να φάει. Και βέβαια, οι πολυεθνικές πάλι κερδίζουν µ’ αυτόν
τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, που έχουν επιλέξει,
στον ίδιο τον λαό.
Όσον αφορά το θέµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου,
είπαµε και εισηγητικά ότι και αυτή η πράξη, µε όλα αυτά που συµπεριλαµβάνει, υπηρετεί τις ανάγκες του ίδιου του κεφαλαίου. Θέλετε να πούµε για τους σιδηροδρόµους; Το είπατε κι εσείς, είναι
µια πρόβλεψη για όσες επιχειρήσεις έρθουν στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, να λειτουργήσουν µε πολύ µικρότερα παράβολα, γιατί αυτό επιτάσσει η δική σας αντίληψη
για τον σιδηρόδροµο. Επιτάσσει την ιδιωτικοποίηση, διότι µέσα
από αυτή λέτε ότι θα αναπτυχθεί και ο σιδηρόδροµος, όχι όµως
για τις ανάγκες του ίδιου του λαού, αλλά µε πολύ ακριβό εισιτήριο µε αποτέλεσµα να είναι κι αυτό ένα απαγορευτικό µέσο για
τα λαϊκά στρώµατα.
Είπατε πολλά για το θέµα των Κυριακών και το ωράριο. Από
τα όσα είπατε, συνάγεται ότι θα προχωρήσετε το επόµενο διάστηµα για να φέρετε κι άλλη πρόταση νόµου, όπου θα απελευθερώνεται παραπέρα το ωράριο εργασίας, θα καταργείτε τις
Κυριακές και θα θεσπίζετε τις επιλογές των εµπορικών κέντρων,
των µεγαλοκαταστηµάτων, γιατί αυτοί θέλουν –και πάντα ήθελαν,
βέβαια- την κατάργηση της Κυριακής αργίας και εσείς απ’ ό,τι
φαίνεται µε αυτά που είπατε σκοπό έχετε να τους τα δώσετε το
επόµενο διάστηµα. Γι’ αυτό και η ευθύνη αυτών που λένε «ναι
στις δύο Κυριακές» είναι µεγάλη και χρειάζεται οι εργαζόµενοι
να βγάλουν συµπεράσµατα, έτσι ώστε να σταθούν απέναντι σε
αυτήν την πολιτική που ακολουθείτε.
Ούτε µία σταθερή θέση εργασίας δεν προέκυψε από αυτήν
την πολιτική που ακολουθήσατε το προηγούµενο διάστηµα.
Όλες ήταν µε τρίωρα και τετράωρα. Τα παιδιά των εργαζοµένων,
νέα παιδιά, δουλεύουν µε τρεις ώρες απασχόληση µε 250-300
ευρώ το µήνα και πολλοί από αυτούς µε ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τις οποίες τις χρωστούν για τον επόµενο µήνα.
Αυτήν την κόλαση έχετε δηµιουργήσει µε το ωράριο και πιστεύουµε ότι δεν παίρνει φτιασίδι παρά ανατροπή. Γι’ αυτό εµείς
καλούµε τους εργαζόµενους στον αγώνα, οι ίδιοι να πρωταγωνιστήσουν γι’ αυτό που λέµε, για την άλλη κοινωνία, όπου δεν θα
κάνει κουµάντο το µονοπώλιο κι οι πολυεθνικές, αλλά ο ίδιος ο
εργαζόµενος στον πλούτο που παράγει.
Όσον αφορά τους πλειστηριασµούς και πάλι, κυρία Πρόεδρε,
λέµε ότι έχουµε καταθέσει πρόταση ως Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας από τον Σεπτέµβριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε τριτολογία ως εισηγητής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το είπα και στην εισήγησή µου. Δυστυχώς, δεν πήραµε απάντηση. Δεν ήρθε για συζήτηση. Και οι πλειστηριασµοί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Η Κυβέρνηση έχει
δεσµευτεί, όπως είπα προηγουµένως, ότι θα φέρει ρύθµιση.
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Όµως, δεν θα τη φέρει. Είµαστε βέβαιοι γι’ αυτό. Και σήµερα
πολλά νοικοκυριά είναι στη δίνη των µεγάλων προβληµάτων που
δηµιουργούνται εξαιτίας αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η Χρυσή Αυγή δεν µπορεί να το
παίζει θύµα. Σκότωσε προχθές τον µετανάστη εδώ στα Πετράλωνα. Συνέχεια είναι πίσω από τους µετανάστες και τους κατατρέχει, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από την
πατρίδα τους, είναι εδώ, φτωχοί, εξαθλιωµένοι, άνεργοι. Δεν
µπορεί, λοιπόν, να το παίζει θύµα. Φωτογραφίζεται µαζί µε τους
ναζιστές εδώ έξω από τη Βουλή. Δεν µπορεί να λέει ότι είναι
λαϊκό κίνηµα που το αγκαλιάζει η εργατική τάξη. Πρέπει να την
παραµερίσουν, να της γυρίσουν την πλάτη. Είναι αυτή που λέει
να πάνε οι εργαζόµενοι µε 14 ευρώ µεροκάµατο να δουλέψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή για να δευτερολογήσει.
Ορίστε, κυρία Μακρή, έχετε το λόγο για επτά λεπτά. Αν µπορείτε να µην εξαντλήσετε το χρόνο σας, καλό θα είναι.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου που είχε συζητηθεί
το εν λόγω νοµοσχέδιο ο κύριος Υπουργός επικαλέστηκε για την
πληρωµή των αναδόχων συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων και δικαιούχων συγχρηµατοδοτούµενων έργων δίχως
την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής ότι το κράτος
χρωστά σε αναδόχους για εκτελεσθέντα έργα και ότι έπρεπε να
τακτοποιηθούν οι οφειλές.
Κανείς, βέβαια, δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι πραγµατικά
αυτοί οι ανάδοχοι για τα εκτελεσθέντα έργα θα πρέπει να πληρωθούν.
Σας επισηµάναµε, όµως, µέσα στην επιτροπή, ότι θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως το άρθρο
11, που προανέφερα και στην πρωτολογία µου του ν.3943/2011
για τον συµψηφισµό των χρεών µε απαιτήσεις κατά του δηµοσίου, βάσει, βέβαια και της ΠΟΛ 1022 της 24ης Ιανουαρίου του
2012.
Με άλλα λόγια, λοιπόν, µε µία απλή βεβαίωση θα µπορούσε ο
Υπουργός να βεβαιώσει το ύψος των οφειλών, για να µπορούν
οι ανάδοχοι να λάβουν τη φορολογική ενηµερότητα από την κατά
τόπους αρµόδια ΔΟΥ, χωρίς να χρειάζεται να παρακάµψουµε
έτσι τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους, όπως ισχύει
για όλους τους Έλληνες φορολογούµενους και όλους τους Έλληνες επιχειρηµατίες.
Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζονταν τα συµφέροντα του
κράτους και παράλληλα, θα δινόταν η δυνατότητα στην πραγµατική οικονοµία να λειτουργεί προς το συµφέρον των εργαζοµένων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση λειτουργούν οι «ηµέτεροι», ενώ
οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε κατάσταση οικονοµικής εξαθλίωσης.
Για παράδειγµα, γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι για εκτελεσθέντα έργα στη χώρα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα υπάρχουν εργαζόµενοι σε τεχνικές εταιρείες που είναι
πάνω από ένα έτος απλήρωτοι;
Πώς, λοιπόν, δώσατε σε αυτούς τους αναδόχους των έργων
ασφαλιστική ενηµερότητα και έχετε διασφαλίσει ότι αυτοί οι εργαζόµενοι τώρα θα πληρωθούν από τον εν λόγω ανάδοχο; Μπορείτε να µας πείτε πώς έχει γίνει αυτό και πώς διασφαλίσετε ότι
ο εργολάβος θα πληρώσει αύριο από τα χρήµατα που του καταθέσατε το Δεκέµβριο τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους;
Μας είπατε, επίσης, ότι µειώνετε τα παράβολα για το πιστοποιητικό ασφαλείας των σιδηροδρόµων τύπου Α και Β. Δεν µας
απαντήσατε, όµως, αν υπάρχει κορεσµένη χωρητικότητα στη
µονή γραµµή των ελληνικών σιδηροδρόµων, η οποία, βέβαια,
απαγορεύει εν τοις πράγµασι την πιθανότητα εισόδου νέων εταιρειών.
Μήπως, λοιπόν, στην προσπάθειά σας για την απελευθέρωση
της εθνικής επιβατικής σιδηροδροµικής µεταφοράς στοχεύετε
µόνο στην πώληση, όπως προαναφέραµε, της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και
στο να δώσετε «προίκα» σε κάποιον δικό σας άνθρωπο που θα
εµφανιστεί ως αγοραστής;
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Όσον αφορά την τροπολογία που απεσύρθη, την 225/7, χαιρόµαστε πολύ ως Ανεξάρτητοι Έλληνες που αναγνωρίζετε την
ορθότητα της πρότασής µας, όπως σας την υπέβαλα. Ελπίζουµε,
βέβαια, όταν την επαναφέρετε, να την έχετε επεξεργαστεί µε
έναν τρόπο ορθό και ολοκληρωµένο, όπως ακριβώς σας το προτείναµε.
Επί της νοµοτεχνικής τροποποίησης που καταθέσατε, ισχυριστήκατε ότι έχει τη σύµφωνη γνώµη όλων των περιφερειαρχών
της χώρας. Ωστόσο, εµείς ρωτούµε αν υπάρχουν έγγραφα που
αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισµό σας, ακόµη περισσότερο αν
υπάρχει µελέτη –η οποιαδήποτε- που αποδεικνύει ότι η πρακτική
αυτή θα εξασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον µε τρόπο ορθό και
σταθερό.
Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα υποστηρικτικά έγγραφα, σας καλούµε να προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες προπαρασκευής
µίας τόσο σοβαρής πράξης και µετά να προβείτε σε οποιαδήποτε νοµοθετική πρωτοβουλία. Σε αντίθετη περίπτωση, το µόνο
που θα καταφέρετε θα είναι η απώλεια εσόδων από προγράµµατα όπως είναι το ΕΣΠΑ, όπου η νοµοθετική προχειρότητα ως
τώρα υλοποιεί στρεβλά προγράµµατα τα οποία απορρίπτονται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Υπουργέ, είναι καιρός να σοβαρευτείτε. Είναι καιρός,
λοιπόν, να δείτε µε περισσότερη προσοχή αυτό το θέµα πριν δώσετε τέτοιες αρµοδιότητες στους περιφερειάρχες για τη διαχείριση τεράστιων κονδυλίων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια
και τα ΕΣΠΑ.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι περιφερειάρχες µε την αποδόµηση
που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαθέτουν ούτε το
επαρκές προσωπικό ούτε τους συµβούλους τους οποίους απαιτείται να έχουν, ώστε να µπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράµµατα.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνετε, φυσικά, είναι να κοιτάξετε
να εξασφαλίσετε και περαιτέρω κονδύλια τα οποία η χώρα δικαιούται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μακρή.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα ξεκινήσω από
αυτό το τελευταίο, από το θέµα του αν µπορούν να διαχειριστούν
οι περιφέρειες τα περιφερειακά προγράµµατα, το περιφερειακό
σκέλος είτε των κοινωνικών προγραµµάτων είτε του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, ένα είναι το θέµα. Θέλουµε το δηµοκρατικό προγραµµατισµό και τον αποκεντρωµένο, να γίνεται δηλαδή
αυτό το µέρος της διαχείρισης στο περιφερειακό συµβούλιο και
στην τοπική αυτοδιοίκηση; Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Από εκεί και πέρα, αυτά τα όργανα, βεβαίως, κάνουν τα πρώτα
τους βήµατα και βεβαίως, έχουν τις ίδιες παθογένειες που έχει
και η κεντρική διοίκηση. Όµως, πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε
αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι ήταν µία ρύθµιση αυτονόητη. Ο περιφερειάρχης µε την απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου και της οικονοµικής επιτροπής επιµένω ότι πρέπει να λειτουργούν
ουσιαστικά κ.λπ.. Είναι, όµως, αιρετά όργανα, τα οποία ή τα θέλουµε ή δεν τα θέλουµε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική
και πρέπει να απαντάτε έτσι στον κόσµο.
Τα θέλουµε αυτά τα όργανα του περιφερειακού προγραµµατισµού, έστω και αν τους δίνουµε ακόµη και ένα µικρό κοµµάτι
της πίτας. Αν βλέπατε προχθές στον απολογισµό του 2011 που
συζητήσαµε, 15 δισεκατοµµύρια πήγαν στην κεντρική κυβέρνηση
και µόλις κάποιες εκατοντάδες, 150 ή 200 εκατοµµύρια πηγαίνουν για τις δαπάνες των περιφερειακών διοικήσεων και των
ΟΤΑ.
Θέλουµε, λοιπόν, την αποκεντρωµένη διοίκηση και τη διαχείριση κονδυλίων από την αποκεντρωµένη διοίκηση και αυτοδιοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θεωρώ ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
γίνονται περιορίζουν αυτό το οποίο τους δίνατε µε την προηγού-
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µενη παράγραφο.
Βεβαίως, η κατανοµή των κονδυλίων θα γίνεται µε απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης στις περιφέρειες, γιατί θα πρέπει να
υπακούουν σε έναν ενιαίο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό, ο
οποίος θα υπακούει σε κριτήρια, θα βλέπει τα προβλήµατα κ.λπ..
Αυτός θα είναι ο περιβόητος εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός της χώρας που δεν µπόρεσε ποτέ να έχει ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να τον βελτιώσουµε,
όχι να τον καταργήσουµε. Εποµένως, εδώ σωστά γίνεται να κανονίζουν τις ενδιάµεσες πιστώσεις -τις µετακινήσεις στα έργα
που δεν παρουσιάζουν ωρίµανση και µπορούν να πάνε σε κάποιο
άλλο έργο- µέσα στην τοπική κοινωνία, στην αιρετή περιφέρεια.
Τα θέµατα λειτουργίας αυτών των περιφερειών υπάρχουν.
Όµως, αυτό το εγχείρηµα θα πρέπει να στηριχθεί, να προχωρήσει και να λειτουργήσει σωστά. Αυτός είναι και ο δικός µας
ρόλος, διότι και προκλήσεις έχουµε από τα περιφερειακά συµβούλια και πάρα πολλοί άνθρωποι αναδείχθηκαν στην τοπική
σκηνή από την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Κλείνω µε αυτό το θέµα για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα και
να ξέρουµε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος ή πώς πρέπει να λειτουργήσει.
Και πάω στο θέµα του ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ. Στην πρωτοµιλία
µου είχα θέσει το ζήτηµα ότι τα προβλήµατα δεν έχουν λυθεί.
Έχουµε πολύ χρόνο µπροστά µας για να απλοποιήσουµε, να ενιαιοποιήσουµε, να κάνουµε ένα πλαίσιο πιο ταχύρρυθµο, πιο αποτελεσµατικό και πιο αντικειµενικό γι’ αυτήν τη διαχείριση.
Είπα ότι, πέρα από αυτές τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις που
ήταν αναγκαίες, θα πρέπει να το δούµε συνολικά αυτό το θέµα.
Θα πρέπει να δούµε την αναθεώρηση των διαδικασιών προγραµµατισµού και υλοποίησης αυτών των προγραµµάτων και θα πρέπει να το δούµε σε µία συντεταγµένη συζήτηση επί ενός σχετικού
νοµοσχεδίου και όχι έτσι, µε αυτές τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Στην Επιτροπή Οικονοµικών, που όλα τα θέµατα -όταν συζητάµε- συνδέονται και µε αυτό το ΕΣΠΑ και µε το ΕΣΠΑ της νέας
προγραµµατικής περιόδου που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, παρ’
όλο που είναι µειωµένα τα κονδύλια, άκουσα ότι αύριο –δεν
ξέρω, θα µου επιβεβαιώσετε και εσείς- θα γίνει µία αντίστοιχη
συζήτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο, για τα θέµατα διαχείρισης
του ΕΣΠΑ.
Αυτό είναι θετικό αν ισχύει, κύριε Υπουργέ. Περιµένουµε αυτή
η συζήτηση να έλθει ως ρύθµιση, για να συνεχίσουµε και εµείς
οργανωµένα να µιλάµε γι’ αυτό το θέµα.
Τελειώνω, κύριε Υπουργέ µε το θέµα της τροπολογίας για
τους εργαζόµενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δεν άκουσα κάτι, βέβαια
έλειψα κάποια ώρα γιατί ήµουν και στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων.
Εν πάση περιπτώσει, κάποια αιτιολογία που άκουσα ότι αυτοί
χάνουν το δικαίωµά τους γιατί παρήλθαν δύο χρόνια από τους
πίνακες του ΑΣΕΠ, δεν ισχύει. Έχω ψάξει το νόµο. Γι’ αυτούς που
έχουν ήδη κριθεί από το ΑΣΕΠ δεν ισχύει η προθεσµία της διετίας. Ισχύει για τους νέους του ΑΣΕΠ, από εδώ και πέρα. Από την
εφαρµογή του νόµου, από εδώ και πέρα, όσοι κρίνονται από το
ΑΣΕΠ και περάσει η διετία, θα πρέπει να επανακρίνονται κ.ο.κ..
Για τους προηγούµενους όµως δεν ισχύει αυτό.
Δεν υπάρχουν νοµικά προβλήµατα και πρέπει σε αυτό το θέµα
η διοίκηση να δείξει ότι πράγµατι είναι αξιόπιστη, ότι και το ΙΚΑΕΤΑΜ πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να έχει ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους εµείς τους ξεγελάσαµε, η Κυβέρνηση
τους ξεγέλασε. Τους είπε «πηγαίνετε στην ΑΤΕ, µετά πηγαίνετε
να επιµορφωθείτε δεκαοκτώ µήνες προκειµένου να σας πάρουν
στο ΙΚΑ». Και τώρα τους λέµε ότι τελείωσε η ιστορία; Πρέπει να
λυθεί αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώ
από το ζήτηµα των εργαζοµένων ή των απολυθέντων από το ΙΚΑ.
Αυτήν τη στιγµή πάνω από πεντακόσιες πενήντα οικογένειες σε
όλη την Ελλάδα αγωνιούν. Είναι άνθρωποι που είχαν προσόντα,
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εγκατέλειψαν άλλες δουλειές, συµµετείχαν και κρίθηκαν αξιολογικά από το ΑΣΕΠ. Είναι οι διαγωνισθέντες του διαγωνισµού 9Κ.
Πέρασαν τις εξετάσεις και την κρίση του ΑΣΕΠ για να πάνε στην
Αγροτική και έρχεται το κράτος και τους λέει: «Παρ’ ότι είστε επιτυχόντες για την Αγροτική Τράπεζα, θα πάτε στο ΙΚΑ, αλλιώς δεν
προχωρεί η πρόσληψή σας. Διαλέξτε». Βρέθηκαν, λοιπόν, µέσα
σε αυτόν τον εκβιασµό.
Πρώτη παρατήρηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν
δουλειές, δούλευαν στον ιδιωτικό τοµέα. Έχουν πολύ σηµαντικά
προσόντα. Πήγαν στο ΙΚΑ, εκεί που τους υπέδειξε το κράτος.
Ερώτηµα: Γιατί άραγε δεν τους άφησαν να πάνε στην ΑΤΕ;
Μήπως από τότε σχεδιαζόταν το ξεπούληµα, η διάλυση της ΑΤΕ
για να δοθεί δώρο σε «ηµετέρους»;
Δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχουν αυτοί που διαγωνίστηκαν
στον διαγωνισµό 8Κ, δηλαδή για να πάνε στο ΙΚΑ. Αυτοί επίσης
επελέγησαν, αλλά τους είπαν «Δεν θα πάτε στο ΙΚΑ, περιµένετε».
Τώρα αυτοί οι διαγωνιζόµενοι έκαναν προσφυγές. Ακύρωσαν τον
διορισµό όσων ήταν της 9Κ. Τι θα γίνει τώρα; Διώχνουν στην
πράξη αυτούς που πέρασαν µε το διαγωνισµό 9Κ στο ΙΚΑ και δεν
πρόκειται να προσλάβουν τους άλλους από το διαγωνισµό 8Κ,
γιατί θα τους πουν για το µνηµόνιο.
Τα πράγµατα είναι απλά. Η υπόθεση αυτή όσον αφορά τους
Ανεξάρτητους Έλληνες έχει αναδειχθεί σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και στη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, ακόµη και την ηµέρα που συζητούσαµε για τον προϋπολογισµό και κάποιοι µου έλεγαν ότι είµαι εκτός θέµατος. Από
τότε λέγαµε να ρυθµιστεί µε τροπολογία. Και ενώ όλες οι πτέρυγες υποτίθεται ότι συµφωνούσαν, φτάναµε την τελευταία στιγµή
και δεν γινόταν αποδεκτή η τροπολογία.
Καταθέσαµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες –ο οµιλών και ο Παύλος
Χαϊκάλης- συγκεκριµένη τροπολογία. Μιλήσαµε µε τους εργαζόµενους στην εκδήλωσή τους. Είδαµε τους εργαζόµενους και εδώ
στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε άλλες περιοχές
και δώσαµε τη δέσµευση να φέρουµε το θέµα εδώ. Υπάρχει τροπολογία και από άλλους συναδέλφους. Τι θα γίνει λοιπόν; Θα
λήξει πάλι η συνεδρίαση και αυτοί οι άνθρωποι θα πεταχτούν
πλέον στον δρόµο.
Ζητούµε, λοιπόν, από την Κυβέρνηση να κάνει δεκτή τη δική
µας τροπολογία. Δεν θέλετε τη δική µας; Κάντε δεκτή άλλων συναδέλφων ή διαµορφώστε µία άλλη τροπολογία, αλλά λύστε το
θέµα. Αγωνιούν αυτήν τη στιγµή πεντακόσιες πενήντα οικογένειες.
Η δική µας τροπολογία έχει και ένα δεύτερο άρθρο που διασφαλίζει και τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8Κ, διότι το ΙΚΑ
έχει ανάγκη προσωπικού για να βγουν οι συντάξεις, για να λειτουργήσει. Χρειάζεται επιπλέον προσωπικό. Επιµένουµε και κάνουµε έκκληση ξανά στην Κυβέρνηση να δει αυτό το θέµα, να
κάνει δεκτή την τροπολογία, διαφορετικά υπάρχει εµπαιγµός
από την πλευρά των κοµµάτων της συγκυβέρνησης απέναντι σε
αυτούς τους ανθρώπους, που δεν έχουν καµµία ευθύνη.
Δεύτερο θέµα, για τους εµπόρους και τις Κυριακές. Έχουµε
καταθέσει από 4 Φεβρουαρίου αναφορά στον κ. Χατζηδάκη για
το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές. Είναι από τον Εµπορικό Σύλλογο Ηρακλείου που διαφωνεί. Προσέξτε, ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου είναι από µια περιοχή που είχε οικονοµική ζωή.
Εξηγεί ότι σ’ αυτήν τη συγκυρία της βαθιάς ύφεσης, το να λειτουργήσουν τα καταστήµατα τις Κυριακές δεν θα βοηθήσει τους
ίδιους τους εµπόρους. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει διαθέσιµο
εισόδηµα σήµερα για να διατεθεί και θα ενισχύσει πέντε δέκα µεγάλα καταστήµατα, τύπου Mall και τίποτε άλλο. Αυτό είχαµε πει.
Ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αναφέρθηκε στις Κυριακές
και µε άλλο έγγραφό του, στις 15-1-2013. Είναι υπόµνηµα προς
τον Διοικητή του ΟΑΕΕ. Τι λέει; Πρώτον, να τους θεωρήσει τα βιβλιάρια υγείας. Δεν έχουν βιβλιάρια υγείας. Δεν µπορούν να πληρώσουν πλέον τις δικές τους εισφορές.
Αποποινικοποίηση: Να σταµατήσουν οι ποινικές διώξεις. Να
σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί. Να µπορούν να πάρουν συντάξεις. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο χώρο
των εµπόρων.
Έρχεστε εσείς και επιµένετε µε τη δική σας πολιτική των διώ-
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ξεων, τη φοροµπηχτική, την πολιτική της ύφεσης, να µας πείτε
ότι λύνετε τα ζητήµατα.
Παρατήρηση τρίτη: Η δική µας άποψη, επειδή αναφέρθηκε η
κ. Ξηροτύρη, είναι η εξής. Είµαστε υπέρ του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, είµαστε υπέρ της αποκέντρωσης, είµαστε υπέρ
του να πάνε οι εξουσίες του κράτους όσο πιο κοντά στον πολίτη.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνηµα πολιτών και κατά την
έννοια αυτή, δεν είµαστε ούτε κρατικοκεντρικοί ούτε συγκεντρωτικοί. Όποια στελέχη υπάρχουν σήµερα σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας τα βάζουν σε διαθεσιµότητα. Έχουµε σήµερα διαµαρτυρίες σε διάφορες περιφέρειες και στην Κρήτη.
Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχει στελέχωση, πρέπει -αυτό λέµε- να
διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις της στελέχωσης, που είναι προϋποθέσεις σηµαντικές. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση σε ένα διαφορετικό νοµοσχέδιο να φέρει ο Υπουργός τις ρυθµίσεις αναφορικά µε την αποκέντρωση. Όµως, προσέξτε για άλλη µια φορά επειδή ασχολείστε µε την αυτοδιοίκηση- το εξής. Να συνδυαστεί
µε στήριξη της αυτοδιοίκησης και µε πόρους και µε τεχνική βοήθεια και προσωπικό και όχι µε αφαίµαξη ή µε διαδικασίες διαθεσιµότητας. Είχαµε κατάληψη στην αποκεντρωµένη Περιφερειακή
Διοίκηση στην Κρήτη. Είχαµε και σε άλλες περιοχές. Δεν µπορεί
να διώχνονται αυτά τα στελέχη από τους δήµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη βάση, λοιπόν, αυτή θα µπορούσαµε να πάµε στη λογική
της αποκέντρωσης. Αυτή είναι ξεκάθαρη θέση µας και προτιµούµε αυτό που έρχεται. Κατ’ αρχάς, µίλησε ο Υπουργός για περιφερειάρχες. Εµείς θέλουµε την εξουσία να την έχει το
περιφερειακό συµβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει και να µην
έχουµε µόνο τον περιφερειάρχη.
Τέλος, για να µην καταχρώµαι του χρόνου, σε σχέση µε τους
πλειστηριασµούς εµείς θεωρούµε ως προς την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε στις τράπεζες ότι τα κεφάλαια που έπεσαν -που
επί της ουσίας είναι η κοινωνικοποίηση των ζηµιών των τραπεζών- δείχνουν και µια άλλη πλευρά, ότι, ενώ οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται, πήραν τα χρήµατα από τις ζηµιές που είχαν
από τα ελληνικά οµόλογα και καταδιώκουν τους µικροοφειλέτες,
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Δεν µπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αυτήν τη στιγµή χωρίς βαθύ «κούρεµα» των οφειλών των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Αυτή είναι η θέση µας και αξιοποιούµε την ευκαιρία αυτή, µε αφορµή το άρθρο αυτό που υπάρχει
για την αναστολή των πλειστηριασµών, να επισηµάνουµε τη θέση
µας στα ζητήµατα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες που υπάρχουν και ζητούµε για άλλη µια φορά, κύριε Υπουργέ, µέχρις ότου τελειώσει
η συζήτηση, έστω στα επόµενα λίγα λεπτά, να ρυθµίσετε το
θέµα. Κάντε αποδεκτή τώρα την τροπολογία για την Κ9, τους ανθρώπους που απολύθηκαν από το ΙΚΑ. Πεντακόσιες πενήντα οικογένειες σήµερα αγωνιούν και σας λέω ότι παρακολουθούν και
τη συνεδρίασή µας απευθείας από την τηλεόραση. Δώστε λύση
στο ζήτηµα αυτό τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για δυο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η εµµονή της Κυβέρνησης
να νοµοθετεί, κύριε Υπουργέ, µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και να εκπροσωπείται από ένα µέλος της στη Βουλή,
οδηγεί στον εκφυλισµό της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο. Αυτό
δεν είναι µόνο προσβολή για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αλλά µειώνει και το ρόλο των κυβερνητικών Βουλευτών. Πάρτε για παράδειγµα την τροπολογία
για αυτήν την ειδική κατηγορία, την Κ9. Δεν υπάρχει ένας που να
είπε ότι δεν είναι δίκαιο. Αντίθετα, σας διαβάστηκαν πολλές δηλώσεις δικών σας Υπουργών που λένε εδώ και µήνες ότι αυτό το
πράγµα θα ρυθµιστεί οσονούπω. Δεν εµφανίστηκε ένας από τους
συναρµόδιους Υπουργούς ή Υφυπουργούς να πει «ναι, το βάζουµε».
Μπορείτε εκ µέρους της Κυβέρνησης να αναλάβετε κάποια δέ-
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σµευση; Εγώ δεν σας λέω τώρα. Όπως θα έρθει αναδιατυπωµένη σε µια-δυο µέρες αυτή που αποσύρατε για τους αγρότες,
θα έρθει και αυτό. Δεν υπάρχει πολιτική αντίρρηση από πουθενά
κατατεθειµένη. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
Το δεύτερο είναι ότι κάνετε µια αποκέντρωση στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη διαδικασία µε την οποία καταρτίζεται και εκτελείται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν
είναι από τα κακά σηµεία. Ποιο είναι το κακό; Ότι το έχετε καταργήσει περίπου στο µισό. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το 2008 και το 2009 ήταν πάνω από 10 δισεκατοµµύρια και
προβλέπεται τώρα και για φέτος και για του χρόνου και για του
παραχρόνου γύρω στα 6,5 δισεκατοµµύρια. Δεν εκτελείται, διότι
είναι το κοµµάτι του προϋπολογισµού που όποτε έχετε υστέρηση
εσόδων, το τσεκουρώνετε.
Περιχαρής, ο κ. Σταϊκούρας µας ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασµα παρά την υστέρηση εσόδων τον Ιανουάριο. Πώς το
έκανε αυτό το µαγικό; Ως µάγος Χουντίνι; Κόβοντας το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Μα, όταν έχεις ύφεση και κόβεις
και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, θα έχεις περισσότερη
ύφεση και περισσότερη ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή δεν υπήρξε ένας σ’ αυτήν την Αίθουσα που να υποστήριξε ότι τα έχει καταφέρει η χώρα και οι κυβερνήσεις της µε την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και επειδή τα λεφτά που θα πάρουµε για την επόµενη περίοδο θα είναι λιγότερα και επειδή οι
αµαρτίες στο προηγούµενο διάστηµα είναι πολλές, όπως και οι
αστοχίες και τα λάθη και τα χαµένα κονδύλια και ο χαµένος χρόνος και οι χαµένες ευκαιρίες, σας ζητάµε -πέρα από το κεράκι
που θα σβήσετε στο Υπουργικό Συµβούλιο που θα κάνετε µετά
από πάρα πολύ καιρό για να δείτε τι θα γίνει µε το ΕΣΠΑ- να προκαλέσετε, µε κυβερνητική πρωτοβουλία, µία συζήτηση εδώ για
το πώς η χώρα και το πολιτικό της σύστηµα θα διδαχθεί από τα
λάθη του και θα αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια µε σχέδιο. Διότι
είναι έτοιµοι τα ίδια τρωκτικά, οι ίδιοι κυβερνητικοί φίλοι, τα ίδια
πελατειακά συστήµατα να κάνουν τα ίδια στην πλάτη και του
λαού και του τόπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Κύριε Κατσώτη, έχετε δύο λεπτά για να κλείσουµε. Μετά θα
µιλήσει και ο κύριος Υπουργός και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Βουλευτής του κυβερνητικού κόµµατος είπε εδώ ότι διαφωνεί
µε την τροπολογία, η οποία βέβαια αποσύρθηκε τελικά, γιατί οι
αγρότες διέπραξαν πράξεις βίαιες, καταπάτησαν δικαιώµατα
άλλων, διατέλεσαν αδικήµατα, εν πάση περιπτώσει και πρέπει να
δικαστούν.
Αλήθεια, ποια αδικήµατα διέπραξαν; Ο αγώνας ποινικοποιείται
πια. Όποιος διαµαρτύρεται αντιµετωπίζει τα ΜΑΤ, αντιµετωπίζει
τον αυταρχισµό και την τροµοκρατία της Κυβέρνησης. Θέλει, λοιπόν, µε φωτιά και τσεκούρι να περάσει ό,τι επιλέγει σήµερα το
µεγάλο κεφάλαιο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έρχεται και σήµερα εδώ και µε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γράφοντας και αυτό το πλαίσιο,
όπως είπα, της δηµοκρατίας που επαίρονται, εκεί που δεν πιάνει
µελάνι, έτσι ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε αυτές τις
αποφάσεις που έχει ανάγκη το µεγάλο κεφάλαιο. Οι αγώνες,
πάντως, δεν ποινικοποιούνται. Στη συνείδηση του λαού, οι εργάτες, οι αγρότες και οι µαθητές που σέρνονται στα δικαστήρια
είναι οι αξιοπρεπείς, οι µαχητές, είναι παραδείγµατα και δεν είναι
κατηγορούµενοι.
Αυτή η πολιτική σας θα ανατραπεί. Στις 20 Φλεβάρη υπάρχει
η µεγάλη απεργία και εδώ, απέναντί σας, απέναντι σε αυτήν την
πολιτική, θα είναι συνολικά οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οποίοι κλείνουν τα µαγαζιά τους από την πολιτική σας και όχι από το ωράριο λειτουργίας ή από τις Κυριακές
που δεν είναι ανοιχτά. Όλοι αυτοί θα είναι απέναντι σε αυτήν την
πολιτική που εσείς σήµερα ασκείτε.
Όσον αφορά το θέµα του ΕΣΠΑ, πρόκειται για πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ! Το 94% του ποσοστού του προϋπολογισµού,
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που προχθές αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάει στα χέρια
των µονοπωλίων. Πολλά χρήµατα δόθηκαν και εδώ, στη χώρα
µας. Πού πήγαν αυτά; Για φέρτε έναν απολογισµό. Η ανεργία
είναι ενάµισι εκατοµµύριο, την κρίση δεν αποσόβησε, ο λαός στη
φτώχεια και την εξαθλίωση, οι µισθοί στα 580 ευρώ και πάνω παρακάτω, όπως λένε, οι συντάξεις πάνε, επίσης, παρακάτω, γιατί
υπονοµεύετε τα ασφαλιστικά ταµεία και µε αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που φέρατε, όπου δίνετε το χρήµα
στους κατασκευαστές χωρίς ασφαλιστική ενηµερότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όλα αυτά, λοιπόν, είναι δικά σας δηµιουργήµατα. Είναι µία πολιτική που υπηρετεί το µεγάλο κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Ο λαός πρέπει να την ανατρέψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσετε εσείς. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Λίγο χρόνο
θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, σας
ακούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ετέθη πάλι το θέµα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εγώ, πράγµατι, κύριε Παπαδηµούλη, δεν είµαι συνταγµατολόγος και δεν ξέρω σε πόσα άλλα συντάγµατα ευρωπαϊκών χωρών
υπάρχει τέτοια πρόνοια. Είµαι, βέβαιος, όµως, ότι υπάρχουν πρόνοιες για έκτακτες ανάγκες.
Εσείς, όµως, θέλω να µου πείτε αν ξέρετε άλλη χώρα που να
έχει τα προβλήµατα που έχει η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη, διότι το Βέλγιο για περισσότερο από ένα χρόνο µπόρεσε
να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση και εδώ δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε για τα στοιχειώδη.
Εν πάση περιπτώσει, κοντά είναι η ηµεροµηνία για να αρχίσει
η κουβέντα περί συνταγµατικής αναθεώρησης. Αρµόδια είναι η
Βουλή να το συζητήσει. Καταθέστε πρόταση να καταργηθεί η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από το Σύνταγµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα σας πω, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Παπαδηµούλη, σας άκουσα µε πολλή προσοχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κι εγώ σας άκουσα µε προσοχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα σεβαστείτε κι εσείς τη σειρά. Μη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα έρθει κι
άλλη πράξη, οπότε θα τα πούµε πάλι εκεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, όχι, κυρία Πρόεδρε. Θα
µιλήσω αµέσως µετά τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Υφυπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Για το αν
είναι περισσότερες οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από
τους νόµους ή όχι το τελευταίο επτάµηνο, δεν θα διαφωνήσει
κανείς ούτε η Κυβέρνηση έχει πανηγυρίσει επειδή αναγκάστηκε
να χρησιµοποιήσει αυτό το µέσο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Το έχει δηλώσει πολύς κόσµος κατ’ επανάληψη.
Όµως, η χώρα έδινε µία µάχη µε το χρόνο, για να προλάβει να
αποφύγει τη χρεοκοπία. Στο τέλος Ιουνίου του 2012, η χώρα πλήρωνε spreads στο δύο χιλιάδες εξακόσια. Κανείς δεν τη δάνειζε.
Όλοι κοιµόντουσαν και δεν ήξεραν τι θα τους ξηµερώσει, αν θα
έχουν λεφτά στις τράπεζες ή αν θα µπορούν να γίνουν πληρωµές. Σήµερα που φύγαµε από τον γκρεµό και το χάος, η κριτική
είναι εύκολη. Όµως, δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τις
πολιτικές δυνάµεις εκείνες που επενδύουν στο χάος, για να τροφοδοτούν την πολιτική και εκλογική τους επιρροή. Αρέσει, δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

αρέσει, τηρούµε το Σύνταγµα και κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν για να αποφευχθεί η χρεωκοπία της χώρας.
Από εκεί και πέρα, δεν θέλετε να κατανοήσετε µερικά πράγµατα για το ζήτηµα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Το θέµα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά στην πληρωµή στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει
έγκριση πίστωσης και σχετικό ένταλµα. Όµως, τα χρήµατα, αν
δεν γίνονταν οι πληρωµές, θα χάνονταν. Ξέρετε πώς λειτουργεί
το ΕΣΠΑ και ποιοι είναι οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο συµψηφισµός που προτείνατε δεν µπορεί να γίνει, διότι ο
νόµος που εσείς επικαλείσθε είναι επίσης σαφής. Επιτρέπει το
συµψηφισµό οφειλών και απαιτήσεων µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών, µόνο αν είναι από την ίδια αιτία. Εάν δεν είναι από την ίδια
αιτία, δεν προβλέπεται.
Σε ό,τι αφορά –γιατί επιµένετε- το αν η διάταξη είχε ευνοιοκρατικό χαρακτήρα ή όχι, θέλετε να µου πείτε µε τις κοινωνικές
δοµές των δήµων που δεν έχουν φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα, πώς προτείνετε να τους πληρώναµε τα χρήµατα, για
να λειτουργούν το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και όλα τα
υπόλοιπα;
Μην γενικεύετε, λοιπόν, κάτι το οποίο µπορεί να έχετε στο
µυαλό σας και να είναι πολύ ειδικό. Σας λέω ξανά ότι δυόµισι χιλιάδες πληρωµές έγιναν γι’ αυτόν τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δώστε τη λίστα, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Βεβαίως.
Ζητήστε µε αίτηση εγγράφων από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
να τα πάρετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Την έχουµε ήδη ζητήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα τα πάρετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν νοµίζω ότι έχει δύο χιλιάδες πληρωµές…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα τα πάρετε!
Σε ό,τι αφορά τη νοµοτεχνική βελτίωση για τους περιφερειάρχες, εχθές υπήρχε, όπως ξέρετε, µία συνάντηση των αιρετών περιφερειαρχών µε τον Πρωθυπουργό και εκεί ετέθη το θέµα. Γι’
αυτό ήρθε και µε καθυστέρηση σήµερα η συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση. Ποιο είναι το πρόβληµα; Αυτές οι αρµοδιότητες
υπήρχαν στις παλαιές διευθύνσεις σχεδιασµού και ανάπτυξης
των περιφερειών που τότε ήταν κρατικές και έχουν µεταφερθεί
τώρα στις αιρετές περιφέρειες. Αυτό προβλέπεται από τον ν.
3582, τον νόµο περί «Καλλικράτη».
Αντίθετα, ο ν.3871 –πάλι του 2010- ο οποίος τροποποίησε διατάξεις του δηµοσίου λογισµικού, στο άρθρο 6Ε προβλέπει ότι η
κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού γίνεται µε τη
µέθοδο δεσµευτικών ορίων δαπανών, ανά φορέα της κεντρικής
διοίκησης. Όµως, οι αιρετές περιφέρειες δεν λογίζονται ως φορείς κεντρικής διοίκησης.
Δύο ζητήµατα, λοιπόν, που προέκυψαν, επειδή το 2010 υπήρχε
αυτή η αντίφαση των δύο νοµοθετηµάτων, οφείλαµε να αντιµετωπίσουµε και αυτό κάνουµε µε τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική
βελτίωση. Από εκεί και µετά, εδώ είµαστε και όποια άλλη αλλαγή
υπάρχει, είτε έχει να κάνει µε το σχεδιασµό της αρµοδιότητας
των περιφερειακών συµβουλίων είτε µε τους περιφερειάρχες, να
τη συζητήσουµε και να τη δούµε.
Επίσης, ετέθησαν µία σειρά από ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε ωράριο, τιµές, δάνεια, µαγαζιά, κλπ.. Εµείς µία πρόταση
διαβούλευσης έχουµε κάνει και έχουµε µιλήσει για προαιρετικότητα. Θυµίζω, όµως, ότι όταν η αρµοδιότητα για το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων ήταν στις τοπικές κοινωνίες,
δηλαδή στις νοµαρχίες, είχαµε πενήντα τέσσερα διαφορετικά
ωράρια λειτουργίας των καταστηµάτων στη χώρα. Βοήθησε
αυτό την τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας; Νοµίζω
ότι η απάντηση είναι προφανής.
Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί την Κυριακή το
απόγευµα, αν κάποιος θέλει να πάει µία επίσκεψη, µπορεί να
αγοράσει γλυκά ή λουλούδια αλλά δεν µπορεί να αγοράσει ένα
βιβλίο. Τόσο φοβερό είναι; Μία σειρά από δραστηριότητες –και
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δεν µιλώ γι’ αυτές που είναι βασικές στη λειτουργία ενός κράτους, όπως είναι η ασφάλεια και η υγεία- όπως είναι οι µεταφορές, η εστίαση, η αναψυχή, ο πολιτισµός, τα ανθοπωλεία, τα
ζαχαροπλαστεία, λειτουργούν. Ποιο είναι το πρόβληµα δηλαδή;
Δεν καταλαβαίνω στο βάθος της αυτή τη λογική προσέγγισης
των πραγµάτων να τιµωρούµε όποιον θέλει να δουλέψει. Μιλάµε
για προαιρετικότητα.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για το ενδεχόµενο να κάνουν
προσφυγές οι µεγάλοι και να τις κερδίσουν, ξέρετε ότι υπάρχει
ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο για την προστασία των µικρών λιανεµπορικών επιχειρήσεων. Αυτή ακριβώς η πολιτική αναπτύσσεται
στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, όπου έχουν µπει περιορισµοί µε βάση τα τετραγωνικά κάθε καταστήµατος και δεν λειτουργούν άπαντες τις Κυριακές. Πάρτε για παράδειγµα τη
Μεγάλη Βρετανία που είναι, ας πούµε, η πιο φιλελεύθερη χώρα.
Έχει περιορισµούς. Δεν ανοίγουν τα καταστήµατα άνω των τριακοσίων µέτρων όποτε ανοίγουν τα µικρότερα. Γιατί εδώ, δηλαδή,
η δικαιοσύνη θα αποφασίσει διαφορετικά; Ακόµα και αν αποφασίσει διαφορετικά η δικαιοσύνη, εδώ είναι η Βουλή να το δει ξανά
το θέµα και να νοµοθετήσει εκ νέου. Όµως, το µηδενισµό, την
άρνηση, την απόρριψη, χωρίς να το δοκιµάσουµε, δεν τα καταλαβαίνω.
Σε ό,τι αφορά τα δάνεια –και θα ολοκληρώσω µ’ αυτό- εµείς
έχουµε παρουσιάσει το πλαίσιο της δικής µας πρότασης από τις
αρχές Δεκεµβρίου, όπως ξέρετε. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται
σε µας. Υπάρχει µία σειρά ερωτηµάτων τεχνικού χαρακτήρα που
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η τρόικα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νοµίζω ότι λογικά θα πρέπει αυτές τις µέρες
να ολοκληρώσει και η Τράπεζα της Ελλάδος τις δικές της απαντήσεις επί του θέµατος και από τη στιγµή που θα πουν «εντάξει»,
εµείς είµαστε έτοιµοι να φέρουµε τη ρύθµιση.
Ξέρετε ότι η ρύθµιση έχει ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά απ’
αυτά που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ισπανία
και στην Πορτογαλία για τους δανειολήπτες –είναι δηµοσιευµένα
και τα µεν και τα δε- και νοµίζω ότι όποια επιπλέον βελτίωση µπορεί να γίνει, εδώ είµαστε και θα τη συζητήσουµε. Μακάρι να µπορέσουµε να κάνουµε το τέλειο! Όµως, λέω ξανά ότι γενικές
διαγραφές χρεών δεν µπορούµε να υποσχεθούµε, γιατί θέλουµε
πρώτα απ’ όλα να είµαστε ειλικρινείς µ’ αυτό το οποίο επιχειρούµε για τους πολίτες που µας παρακολουθούν.
Παρά ταύτα, όµως, δεν είµαστε σε κενό. Εξακολουθεί να λειτουργεί ο ν. 3869, στο πλαίσιο του οποίου υπάρχει δυνατότητα
προσφυγής δια της δικαστικής οδού στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Υπάρχουν και ρυθµίσεις που γίνονται σε ευθεία συνεννόηση µεταξύ τραπεζικών ιδρυµάτων και δανειοληπτών, όπου και
εκεί έχουµε δει ένα µεγάλο αριθµό ρυθµίσεων.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους εργαζόµενους του ΙΚΑ,
η ενηµέρωση που είχα είναι ότι τις επόµενες µέρες έχει σχετικό
νοµοσχέδιο το Υπουργείο Εργασίας και εκεί θα µπορεί να συζητηθεί η τροπολογία που έχει προταθεί, δεδοµένου ότι έχει έρθει
στη σηµερινή συζήτηση και µε ένα τυπικό πρόβληµα. Δεν έχετε
φέρει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις οικονοµικές συνέπειες της τροπολογίας. Συνεπώς, τις επόµενες
µέρες, µε τον αρµόδιο Υπουργό φαντάζοµαι θα έχετε ευκαιρία
να το δείτε ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όµως, κύριε
Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό, αν δεν τοποθετηθεί και εκείνος ο
Υπουργός, τότε είµαστε εκτεθειµένοι όλοι. Σας το λέω µε όλο το
σεβασµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κυρία
Πρόεδρε, δεν είναι δικής µου αρµοδιότητας θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ξέρω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όποια ενηµέρωση είχα αρµοδίως, αυτή µεταφέρω …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς την έχετε
την ενηµέρωση και προφανώς για να το ανακοινώνετε, η ενηµέρωση είναι από την Κεντρική…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σωστό είναι αυτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Χαίροµαι που
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συµφωνείτε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Παπαδηµούλη, επί των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, γίνεται συζήτηση και θα ξαναγίνει. Έχετε τοποθετηθεί. Ας
µην ανοίξουµε νέο κύκλο συζήτησης. Έχετε ένα λεπτό για να τοποθετηθείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα µιλήσω παραπάνω από δύο λεπτά. Όπως είδατε και στη δευτερολογία µου, έκανα χρήση του 1/4 του διαθέσιµου χρόνου. Όµως,
ο κ. Σκορδάς αναφέρθηκε σε εµένα και προσωπικά και οφείλω
να πω πέντε πράγµατα. Όπως ξέρετε, δεν συνηθίζω να καταχρώµαι του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πρώτα απ’ όλα, κύριε
Σκορδά, όσον αφορά το σχέδιο νόµου για τα δάνεια και τις ρυθµίσεις, απ’ ό,τι κατάλαβα περιµένετε την έγκριση της τρόικας.
Ελπίζω να µην αργήσει -γιατί είστε ήδη εκπρόθεσµοι- και να το
φέρετε τον Φεβρουάριο, το αργότερο αρχές Μαρτίου.
Δεύτερον, όσον αφορά την τροπολογία για το ΙΚΑ, µακάρι να
γίνει έτσι όπως τα είπατε. Θα προτιµούσαµε να τα ακούσουµε
από τους αρµόδιους Υπουργούς, οι οποίοι σνόµπαραν το Κοινοβούλιο.
Τρίτον, το γεγονός ότι δεν είστε συνταγµατολόγος, δεν σηµαίνει ότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχουµε τόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τέτοια κατάχρηση. Δεν υπάρχει εθνικό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη που να έχει ψηφίσει πιο πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από νοµοσχέδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα έχουµε πει
αυτά, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και επειδή µας λέτε ότι το
κάνατε για να σώσετε τη χώρα και τη σώσατε, δεσµευθείτε τουλάχιστον ότι θα σταµατήσετε αυτόν τον εξευτελισµό του Κοινοβουλίου.
Και τέλος, κύριε Υφυπουργέ, δεν µας είπατε τίποτα για το
ΕΣΠΑ και το πώς θα εµπλακεί το Κοινοβούλιο στο σχεδιασµό,
γιατί η απλοποίηση που εισηγηθήκατε και αφορά …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτά θα τα πει
αύριο το Υπουργικό Συµβούλιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ...«όλα στον Υπουργό και
όλα σε ένα Υπουργικό Συµβούλιο», το οποίο συνεδριάζει µία στις
τόσες, δεν αποτελεί εγγύηση ούτε για δηµοκρατικό προγραµµατισµό ούτε για αναπτυξιακή αξιοποίηση.
Σας ευχαριστώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύρια Πρόεδρε, ζήτησα
και παίρνω το λόγο γιατί θέλω να επιµείνω στην υπόθεση της
τροπολογίας για το ΙΚΑ. Ακούστε! Αν θυµάµαι καλά και πριν από
δύο µήνες, οι εργαζόµενοι είχαν συναντηθεί µε τον κ. Βρούτση.
Ήταν αντιπρόσωποί τους έξω από την Ολοµέλεια και ερχόταν
και έλεγαν ότι το θέµα έχει ρυθµιστεί, ότι θα αντιµετωπιστεί και
ότι είχαν πάρει υποσχέσεις από τον κ. Βρούτση και το Υπουργείο
Εργασίας και έκαναν και προσέγγιση στα υπόλοιπα κόµµατα. Και
πέρασε ο καιρός και φθάσαµε σήµερα να συζητάµε πάλι τα ίδια.
Θεωρώ, λοιπόν, απαράδεκτο να συµβαίνει αυτό για ένα θέµα που
το γνωρίζει ο κ. Βρούτσης και για ένα θέµα για το οποίο ο Διοικητής του ΙΚΑ είχε πει ότι αν γίνουν οι απολύσεις αυτών των εργαζοµένων, αυτός θα παραιτούνταν.
Εποµένως, θεωρούµε ότι ήδη έπρεπε να έχει έρθει εδώ και να
δεσµευθεί προσωπικά ο κ. Βρούτσης ότι θα φέρει αυτό το σχέδιο
νόµου. Επίσης, θα έπρεπε να έχει έρθει και ο κ. Μανιτάκης να τοποθετηθεί. Είναι απέναντι και θα µπορούσε να έρθει.
Λέµε, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να παραταθεί η αγωνία αυτών των
ανθρώπων. Εκτός των άλλων, υπάρχουν και πρακτικά ζητήµατα.
Ήδη τους απέλυσαν µε email, τους είπαν να µην µπουν µέσα και
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο
αυτή η ένταση στην κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι από τη Δευτέρα µέχρι σήµερα Πέµπτη, υπολογίζον-
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τας ότι θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµά τους.
Όταν, λοιπόν, έρθει αυτό το σχέδιο νόµου –δεν ξέρουµε πότε
θα έρθει στην Ολοµέλεια, εκτός αν ο κύριος Υπουργός εννοεί ότι
θα πάει στην επιτροπή και από την επιτροπή θα έρθει στην Ολοµέλεια, δηλαδή σε καµµιά εικοσιπενταριά µέρες- το ζήτηµα θα
έχει κορυφωθεί. Λέµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να δοθεί άµεσα λύση
στο θέµα αυτό.
Και τώρα όσον αφορά αυτό το τεχνικό ζήτηµα που λένε, ότι
δήθεν δεν υπάρχει η έκθεση, σας λέµε ότι για εµάς αυτό είναι
προπέτασµα καπνού.
Κύριε Υπουργέ, επικαλείστε έκτακτες καταστάσεις και έκτακτες διαδικασίες. Εκεί, λοιπόν, έπρεπε να κάνετε την παρέµβασή
σας µε έκτακτες διαδικασίες και ταχύτατα να φέρνατε και την
απαιτούµενη πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειµένου να τακτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να λυθεί το
κοινωνικό τους πρόβληµα, ώστε να µη βρίσκονται σε αγωνία
όλες αυτές οι οικογένειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
ό,τι και να λέµε εµείς εδώ µέσα, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πούµε ότι
η Κυβέρνηση σκόπιµα σήµερα δεν αποδέχεται αυτήν την τροπολογία για τους εργαζόµενους του ΙΚΑ, γιατί έχει άλλα πράγµατα
στο µυαλό της, κάτι που καταγγέλλουµε σήµερα εδώ.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Υπουργοί «σπρώχνονται» στα διάφορα
meetings των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, όσον αφορά το
ποιος θα πρωτοπάει και ποιος θα πρωτοϊκανοποιήσει τα αυτιά
των κεφαλαιοκρατών στην ασφάλιση. Δεν δίνει δεκάρα για τους
ασφαλισµένους, οι οποίοι περιµένουν πάνω από χρόνο για τη
σύνταξή τους. Δεν δίνει δεκάρα για τους ασφαλισµένους, οι
οποίοι είναι στις ουρές και δεν βρίσκουν άκρη για οποιαδήποτε
παροχή δικαιούνται. Δεν δίνει δεκάρα για όλους αυτούς των
οποίων το µέλλον σήµερα κρέµεται από τον κ. Βρούτση ή από
την Κυβέρνηση συνολικά. Και εδώ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ
έχουν µεγάλες ευθύνες και θα πρέπει να απολογηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορεί, λοιπόν, να είναι µαζί σε µία Κυβέρνηση και εδώ να
λένε «εµείς δεν καταθέσαµε τροπολογία». Ε, λοιπόν, η Κυβέρνηση δεν είναι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά είναι µαζί µε
το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ και έχουν ευθύνες απέναντι σε αυτούς
τους εργαζόµενους και σε όλους τους ασφαλισµένους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να κλείσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριοι συνάδελφοι, από τη µία κατηγορείτε την Κυβέρνηση ότι ενώ
προβλέπονται από το Σύνταγµα οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ότι αυτή κάνει κατάχρηση των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου και από την άλλη, εσείς ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος
λέτε να µην λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας τι λέει ο νόµος για τις εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είπα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αυτό είπατε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας είπα να φέρνατε την
Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Μπορούσατε να φέρετε την
έκθεση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εµείς;
Σας παρακαλώ, κύριε Μαριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
ξέρετε ότι όλα καταγράφονται.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και όσον αφορά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εµείς την καταθέσαµε εµπρόθεσµα στην τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Αυτό σας
είπα!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μπράβο,
κύριε Μαριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
σας ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εάν είχατε τη βούληση,
θα γινόταν αυτό µε τις διαδικασίες που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, να
µη γράφετε τίποτα στα Πρακτικά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Καταλάβαµε όλοι τι είπατε. Όλοι καταλάβαµε!
Την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου θα τη φέρει η Κυβέρνηση
όταν θα νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Όταν εσείς κάνετε τροπολογία,
νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο τι λέει. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάτι
άλλο να πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 219 και ειδικό αριθµό 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 219 και ειδικό αριθµό 2 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 224 και ειδικό αριθµό 6, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 224 και ειδικό αριθµό 6 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της
από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 10ης Ιανουαρίου 2013, της Τετάρτης 16ης Ιανουαρίου
2013 και της Παρασκευής 18ης Ιανουαρίου 2013 και ερωτάται
το Σώµα εάν τα επικυρώνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, τα
Πρακτικά της Πέµπτης 10ης Ιανουαρίου 2013, της Τετάρτης
16ης Ιανουαρίου 2013 και της Παρασκευής 18ης Ιανουαρίου
2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.19’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Εσωτερικών των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ, σχετικά µε τη φορολογική επιβάρυνση
στα νησιά του Αιγαίου.
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