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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
Βαρβακείου Προτύπου Πειραµατικού Γυµνασίου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την κάλυψη του Βαρβακείου Γυµνασίου µε επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία σπουδαστές του ΑΤΕΙ Σερρών διαµαρτύρονται για την απορρόφηση της Σχολής Γραφικών Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του ΑΤΕΙ
Σερρών από άλλη σχολή, στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά».
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος καταγγέλλει περιστατικό διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος σε
πενταµελή οικογένεια στην Παραλία Πατρών.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στέλιος Μάρκου διαµαρτύρεται
για τη συγχώνευση της Σχολής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και
Διακόσµησης του ΤΕΙ Σερρών µε άλλη σχολή, µε την οποία δεν
υπάρχει αντιστοιχία στο αντικείµενο σπουδών.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη παιδιάτρου του ΕΟΠΥΥ σε δεκαεννέα νοµούς της χώρας.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη
αστυνοµικών στην περιοχή της Πάτρας, ενώ υπάρχει πάντα µόνιµη σκοπιά έξω από το Βρετανικό Προξενείο.

7) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δερβενίου του Δήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νοµού Κορινθίας
αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την ασφάλιση των επιχειρηµατιών.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου καταγγέλλει την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που χορηγεί σε
ιταλική εταιρεία το µονοπώλιο στη χρήση τεχνικού συστήµατος
απεικόνισης µνηµείων.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Διοριστέοι Ενάγοντες ΙΚΑ παραθέτουν τις θέσεις τους σχετικά µε τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ
της προκήρυξης 8Κ/2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του ΤΕΙ Χαλκίδας διαµαρτύρεται για την επικείµενη συγχώνευση
του εν λόγω Τµήµατος µε το Τµήµα Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού της Θήβας, βάσει του σχεδίου «Αθηνά».
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας Πάτρας διαµαρτύρεται για την έλλειψη κοινωνικών λειτουργών στην
εν λόγω µονάδα.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών εκφράζει την αντίθεσή της στο σχέδιο «Αθηνά» που οδηγεί τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και την ΑΣΠΑΙΤΕ σε διάλυση.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες αιτείται την άµεση καταβολή προνοµιακών
επιδοµάτων στους δικαιούχους µε αναπηρία.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Μελών ΔΕΠ υπό αναµονή τοποθέτησης διαµαρτύρεται για την παρατεταµένη καθυστέρηση διορισµού των εκλεγµένων µελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήµια.
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15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Θεοδώρα Νάτσου παραθέτει
τις απόψεις της στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παγκρήτιο Σωµατείο
Εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιµοδοτών αιτείται την
άµεση καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων.

16) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά
την άνιση µεταχείριση δηµοσίων υπαλλήλων, κατόχων µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

28) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κορυδαλλού Νοµού
Αττικής καταγγέλλει τον κίνδυνο ατυχηµάτων που διατρέχουν οι
κάτοικοι από τις συνεχείς παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τα οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας.

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες αιτείται την τήρηση των δεσµεύσεων των
υπευθύνων για τη προστασία των µισθών και των συντάξεων των
ΑΜΕΑ.

29) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Γιαννιτσόπουλος αιτείται την επίλυση ζητήµατος θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος δεκαέξι µηχανικών αεροσκαφών της
Ολυµπιακής, προσληφθέντων το 1992.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Συµβούλιο Ιονίων
Νήσων παραθέτει τις θέσεις του σχετικά µε την εκποίηση της δηµόσιας έκτασης «Ερηµίτη» στην Κασσιόπη Κέρκυρας.

30) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται την παραχώρηση ενός ορόφου στο κτήριο της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήµου.

19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΤΕΕ Τµήµατος Βορειοανατολικού Αιγαίου παραθέτει τις θέσεις του σχετικά µε τις προσπάθειες
διπλωµατούχων µηχανικών να ενταχθούν στα Μητρώα Μονίµων
Ενεργειακών Επιθεωρητών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διανοµαρχιακή Επιτροπή Έβρου
και Ροδόπης εκφράζει την αντίθεσή της στην εµπορική συµφωνία
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και αιτείται τη δηµοσιοποίηση των κειµένων της διαπραγµάτευσης για δηµόσιο έλεγχο.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας επισηµαίνει την ανάγκη συνένωσης των ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ και Ύδρευσης Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου (Αποσελέµη) σε µία υπηρεσία, αυτή της ΕΥΔΕ Κρήτης, µε
αρµοδιότητες προϊσταµένης αρχής.
22) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες και Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Λιµενικού Σώµατος και οι Πανελλήνιες
Ενώσεις Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος αιτούνται τη µαταίωση των επικείµενων νέων περικοπών των εργαζοµένων στα
Σώµατα Ασφαλείας.
23) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτακόπουλος διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας
Σκάλας του Δήµου Ευρώτα.
24) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου αιτείται τη στήριξη της πολιτείας σχετικά µε τις προτάσεις
του Συνδέσµου Οξοποιών που αφορούν την παραγωγή και διάθεση ξυδιού.
25) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μήλου Νοµού Κυκλάδων
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την επικείµενη φορολόγηση
εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµών.
26) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
η ‘Ενωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου Νοµού Λέσβου επισηµαίνει την ανάγκη επαναλειτουργίας του Γραφείου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑ-

31) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την αξιολόγηση µαθητών
και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του ν. 3699/2008, για την
7η Υγειονοµική Περιφέρεια (Κρήτης).
32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος αιτείται την αφαίρεση των δύο διατάξεων, περί Δηµοτικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων,
από το υπό κατάρτιση σχέδιο νόµου που αφορά την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την αναβάθµιση του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Πολιτικής Προστασίας».
33) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γεωργία Λεκατσά αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά στεγαστικό σεισµοδάνειο που
έλαβε από το ελληνικό δηµόσιο και εξαιτίας ατυχών συγκυριών
δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει.
34) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες και
Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος εκφράζουν την αντίθεσή τους
στη θεσµοθέτηση νέων περικοπών στους ένστολους που προωθείται από την πολιτεία.
35) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων
ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) αιτείται την επίλυση θεµάτων που
αφορούν τη µεταφορά δραστηριοτήτων της σχολής και τη χρήση
του χώρου για άλλο σκοπό και την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον πανεπιστηµιακό τοµέα.
36) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων τάσσονται κατά των εξετάσεων για την εισαγωγή των µαθητών της Β’ και Γ’ Γυµνασίου στο
Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο.
37) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
Βαρβακείου Πρότυπου Πειραµατικού Γυµνασίου διαµαρτύρεται
για τη µετακίνηση φιλολόγου καθηγητή του Βαρβακείου Γυµνασίου σε άλλο σχολείο µεσούσης της σχολικής χρονιάς.
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38) Η Βουλευτής Καστοριάς κ. ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού
Καστοριάς παραθέτει τις προτάσεις της εν όψει της επικείµενης
αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας και αιτείται την ορθή
ανακατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού χωρίς καµµία κατάργηση οργανικής θέσης.

41) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος επισηµαίνει την
άµεση ανάγκη προώθησης µέτρων στήριξής του, έτσι ώστε να
συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία του.

39) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδας αιτείται την αποσαφήνιση των κριτηρίων ένταξης των εν λόγω πυροσβεστών στο µόνιµο προσωπικό
µε το βαθµό του πυροσβέστη.

42) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Λιµενικών Ταµείων Αιδηψού και Ωρεών Νοµού Εύβοιας αιτούνται τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και τη µη συγχώνευσή τους σε ένα καινούργιο
σχήµα µε έδρα τη Χαλκίδα.

40) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών
στον κόµβο του Βελεστίνου, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες
αποπεράτωσης του έργου κατασκευής της σύνδεσης του Βελεστίνου µε τον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4656/03-12-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 114730
23-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 5167/14-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουτσογιαννακόπουλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2035/ΓΚΕ 1012161 ΕΞ 2013/23-01-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

8289

8290

3. Στην µε αριθµό 5343/20-12-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ιατρίδη Τσαµπίκας (Μίκας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 42/23-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5488/03-01-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Λαµπρούλη Γεωργίου, Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου, Πα-
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φίλη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 24/23-01-2013 έγγραφο
από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1041/19-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα «Ρυζόµυλος-ΠύλοςΜεθώνη».
Το λόγο έχει ο κ. Λαµπρόπουλος για δυο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο άξονας Καλαµάτα-Μεσσήνη-ΡυζόµυλοςΠύλος-Μεθώνη είναι ο κεντρικότερος του νοµού µας και οδηγεί
στις πλέον τουριστικές περιοχές. Είναι γνωστό ότι εκεί υπάρχει
και η µεγάλη τουριστική επιχείρηση.
Θα σας επαναλάβω ότι ο άξονας αυτός είναι ο χειρότερος του
νοµού µας. Από το 2007 είχαµε την πρόνοια επί υπουργίας Γεωργίου Σουφλιά και ξεκινήσαµε τη µελέτη, την οποία χρηµατοδότησε το Υπουργείο µε την υπόσχεση ότι όταν θα τελειώσει η
µελέτη, αυτός ο δρόµος θα ενταχθεί για κατασκευή. Είµαστε
στην καλή τύχη τώρα να έχει τελειώσει σχεδόν η µελέτη. Απ’ ότι
πληροφορήθηκα, βρίσκεται στην Περιφέρεια για έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων.
Απ’ ό,τι όλοι γνωρίζουµε, ψάχνουµε για ώριµα έργα –και µπορεί και είναι ώριµο- για να απορροφηθούν τα χρήµατα του ΕΣΠΑ
που κάθονται. Πρέπει, λοιπόν -και είναι η µοναδική ευκαιρία- να
εντάξετε αυτό το µεγάλο αναπτυξιακό έργο για το νοµό µας,
ούτως ώστε να κατασκευαστεί. Περιµένουµε το έργο αυτό, το
θέλουµε και είναι ανάγκη για το νοµό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Καλογιάννης για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, θα σας δώσω αναλυτικά στοιχεία σε ό,τι
αφορά τη µελέτη του συγκεκριµένου οδικού άξονα.
Πράγµατι, η µελέτη µε τίτλο «Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου» ανατέθηκε το 2009 από το Υπουργείο µας και είχε
προϋπολογισµό 2,3 εκατοµµύρια ευρώ. Παράλληλα, την ίδια
εποχή ανατέθηκαν και οι γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες για
την ίδια περιοχή, προϋπολογισµού 750.000 ευρώ.
Για το οδικό τµήµα Ρυζόµυλος-Σουληνάρι-Πύλος, µήκους περίπου είκοσι πέντε χιλιοµέτρων, το καθαρό κόστος της κατασκευής –δηλαδή χωρίς γενικά έξοδα, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις
κ.λπ.- ανέρχεται περίπου σε 60 εκατοµµύρια ευρώ. Έχει εγκριθεί
το πρώτο στάδιο των µελετών, οι προκαταρκτικές µελέτες. Έχει
υποβληθεί το δεύτερο στάδιο που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων
και τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Η µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ήδη διαβιβαστεί από διµήνου
στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προς έγκριση. Μόλις
εγκριθεί θα ακολουθήσει και η έγκριση της προµελέτης οδοποιίας και των υποστηρικτικών µελετών.
Όταν εγκρίθηκε το πρώτο στάδιο των µελετών προέκυψε ότι
είναι σκόπιµο να γίνουν ορισµένες παρεµβάσεις στον όλο σχεδιασµό του έργου. Θα πρέπει γι’ αυτό, ουσιαστικά, να υπάρξει
και νέα σύµβαση µελετών, εφόσον βεβαίως εγκριθεί αρµοδίως.
Αναφέροµαι στην Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το τροποποιηµένο τεχνικό αντικείµενο περιλαµβάνει θέµατα,
όπως η ευρεία παράκαµψη Ρυζόµυλου µε σύνδεση µε την Οδό
Μεσσήνης-Κορώνης και η µελέτη κάποιων πρόσθετων λύσεων
τεχνικών έργων που προέκυψαν λόγω των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην περιοχή.
Για το οδικό τµήµα Πύλος-Μεθώνη, µήκους εννέα χιλιοµέτρων,
το καθαρό κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 18 εκατοµµύρια
ευρώ.
Το έργο βρίσκεται στο ίδιο στάδιο ωριµότητος µε το προαναφερθέν. Σας ενηµερώνω δε ότι για το τµήµα Σουληνάρι-Κορυφάσιο, µήκους δεκαπέντε χιλιοµέτρων περίπου και εκτιµώµενου
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καθαρού κόστους κατασκευής 15 εκατοµµυρίων ευρώ, έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές µελέτες.
Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικού επιπέδου και πρόσφατα έχει εγκριθεί από τεχνικής άποψης από το Υπουργείο.
Συντάσσεται τεχνικό δελτίο και καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια,
προκειµένου να εντάξουµε το τµήµα αυτό σε επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Επίσης, για την παράκαµψη της Πύλου σας αναφέρω ότι η υφιστάµενη µελέτη χρίζει επικαιροποίησης, είναι παλιά η µελέτη, γι’
αυτό και η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριµένου τµήµατος, η ισχύς της οποίας έχει λήξει, εντάχθηκε ήδη στον
συνολικό άξονα Ριζόµυλος-Πύλος, παράκαµψη Πύλου-Μεθώνη
και εκκρεµεί η αδειοδότησή της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαµπρόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνο που θέλω να συµπληρώσω εγώ είναι ότι το 2007 ξεκίνησαν οι διαδικασίες και η δηµοπράτηση, προκειµένου να ανατεθεί η µελέτη. Πράγµατι, το 2009
ξεκίνησε, ίσως και νωρίτερα, η εκπόνηση της µελέτης.
Αναφέρατε ένα ποσό στα 60 εκατοµµύρια. Δεν το αµφισβητώ.
Είχαµε ακούσει για λιγότερο. Σε κάθε περίπτωση όµως όλοι γνωρίζουµε ότι τα έργα αυτά έχουν και πολύ µεγάλες εκπτώσεις.
Κατά συνέπεια θα µπορούµε να το κατασκευάσουµε µε πολύ λιγότερα χρήµατα. Να πω µόνο ότι αν αρχίσετε ξανά µελέτες από
την αρχή για ορισµένα τµήµατα –κάτι τέτοιο κατάλαβα- δηλαδή
από το Σουληνάρι µέχρι την Πύλο, τότε πότε θα τελειώσουν
αυτές οι µελέτες; Πόσα χρόνια θα περάσουν και πού θα ενταχθεί
πλέον το έργο; Άρα, λοιπόν, µήπως πηγαίνει σε απώτερους χρόνους;
Ο δε δρόµος από την Πύλο µέχρι τη Μεθώνη είναι ο χειρότερος που µπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχει. Έχουµε πάρα
πολλά ατυχήµατα. Είναι τα δυσκολότερα σηµεία. Δηλαδή να ξεκινήσουµε το Ριζόµυλος-Σουληνάρι που είναι το ευκολότερο και
δεν ξέρω τι αποτέλεσµα θα έχουµε και αν µπορούµε να δηλώνουµε πλέον ικανοποιηµένοι.
Αυτό που θέλουµε να µας ξεκαθαρίσετε, είναι ποια τµήµατα –
εµείς θέλουµε ολόκληρο το δρόµο- µπορείτε ή έχετε αποφασίσει
να εντάξετε. Πρέπει να εντάξετε όλο το δρόµο. Όµως από πού
θα ξεκινήσετε; Το τµήµα Πύλος-Μεθώνη είναι έτοιµο, είναι ώριµο. Μην το αφήσουµε έξω. Μπορούν όλα αυτά τα τµήµατα να γίνουν. Είναι σηµαντικότατος, επαναλαµβάνω, ο δρόµος, είναι
ώριµο το θέµα –απ’ ό,τι και εσείς επιβεβαιώσατε- µελετητικά και
δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία του ΕΣΠΑ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Καλογιάννης
έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Νοµίζω ότι ήµουν σαφής σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για
τον συγκεκριµένο οδικό άξονα, για το τµήµα Ριζόµυλος-Σουληνάρι-Πύλος, όπως σας είπα, κύριε συνάδελφε και εσείς βεβαίως
το αναφέρατε στην οµιλία σας. Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
προκειµένου να αδειοδοτηθεί. Πρέπει να αδειοδοτηθεί, να εγκριθούν στη συνέχεια οι υπόλοιπες µελέτες και τότε µπορούµε να
µιλάµε για πλήρη ωριµότητα. Αυτή τη στιγµή δεν έχει πλήρη ωριµότητα, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το κοµµάτι Σουληνάρι-Κορυφάσιο είναι πιο ώριµο σε ό,τι
αφορά το προηγούµενο τµήµα. Αναφέροµαι στο αρχικό έργο.
Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια αυτήν τη στιγµή στο
Υπουργείο, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» έχει υπερδέσµευση. Εξετάζουµε, λοιπόν, τα έργα τα οποία έχουν πλήρη ωριµότητα, τα έργα τα οποία είναι απολύτως συµβατά µε τις αρχές
του προγράµµατος, για παράδειγµα, εάν ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, εάν οδεύουν προς λιµένες οι οποίοι
είναι ενταγµένοι στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, εάν υπάρχουν περιοχές προς ανάπτυξη κ.ο.κ. και αναλόγως πράττουµε.
Μπορώ να είµαι πολύ πιο συγκεκριµένος αµέσως, µόλις
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έχουµε την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την περιφερειακή υπηρεσία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς, κύριε
Υπουργέ.
Ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 1065/19-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Απόστολου Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού στο Δήµο Δραπετσώνας και Κερατσινίου.
Ο κ. Αλεξόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ποια θα είναι η απάντησή σας, γιατί
γνωρίζω ποιες είναι οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου.
Θα αναπτύξω, όµως, την ερώτησή µου και θα δείτε για ποιο
λόγο θα πράξω τούτο όταν ακούσετε τη δευτερολογία µου.
Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο καιρό βλέπουµε ότι η αναλγησία
του κράτους απέναντι στο δοκιµαζόµενο λαό και ιδιαίτερα απέναντι στις λαϊκές οικογένειες και στις λαϊκές συνοικίες αυξάνεται.
Μετά τις πολυάριθµες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος άρχισαν να πληθαίνουν και τα κρούσµατα διακοπής νερού από την
ΕΥΔΑΠ. Το κράτος χρησιµοποιεί εκβιαστικά τις διακοπές αυτές
και από την άλλη µεριά, βαφτίζει «εκβιαστές» και επιστρατεύει
τους ναυτεργάτες και τους εργαζόµενους στο µετρό.
Μέσα στη λαίλαπα των αντικοινωνικών µέτρων που παίρνει η
σηµερινή Κυβέρνηση, στις 4 Φεβρουαρίου του 2013 µε την υποιδιωτικοποίηση η ΕΥΔΑΠ προέβη στη διακοπή της παροχής του
νερού σε κτήρια του Δήµου Κερατσινίου- Δραπετσώνας που η
χρήση τους είναι συνδεδεµένη και µε την προσφορά κοινωνικών
υπηρεσιών, όπως σε τέσσερις παιδικούς σταθµούς, δύο βρεφονηπιακούς σταθµούς, υπηρεσίες καθαριότητας, σχολεία, νηπιαγωγεία, γκαράζ απορριµµατοφόρων, ΚΑΠΗ, αθλητικούς χώρους,
πάρκα αναψυχής, ακόµα και στο ίδιο το Δηµαρχιακό Μέγαρο.
Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εν ονόµατι της παράδοσης στα χέρια των ιδιωτών της ΕΥΔΑΠ να επιτρέπετε στη διοίκησή της να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Δεν
είναι δυνατόν να τιµωρείτε τον απλό πολίτη και να του στερείτε
το βασικό αγαθό, το νερό, επειδή κάποιοι ενδεχοµένως να κατασπατάλησαν σε αλλότριους σκοπούς τα εισπραχθέντα από την
κατανάλωση του νερού χρήµατα.
Επειδή τα βάρη που έχει επωµιστεί ο λαός είναι πλέον δυσβάσταχτα, επειδή δεν πρέπει να κερδοσκοπούν κάποιοι σε βάρος
των λαϊκών συµφερόντων, επειδή το νερό δεν είναι εµπόρευµα,
αλλά δηµόσιο κοινωνικό αγαθό στο οποίο όλοι οι κάτοικοι θα
πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση, σας ερωτώ αν θα προβείτε σε άµεση επανασύνδεση των παροχών νερού στο Δήµο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και αν θα αναζητήσετε δίκαιους τρόπους τακτοποίησης των χρεών στην ΕΥΔΑΠ που καλώς ή κακώς
έχουν δηµιουργήσει κάποιες δηµοτικές αρχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, αγαπητέ συνάδελφε, να πω ότι δεν τίθεται
θέµα αναλγησίας του κράτους στη συγκεκριµένη τουλάχιστον
περίπτωση και θα πω ένα µέγεθος το οποίο είναι καταλυτικό. Οι
οφειλές των δήµων προς την ΕΥΔΑΠ ανέρχονται σε 340 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αναλγησία από την πλευρά του κράτους. Ενδεχοµένως –είναι βαριά η έκφραση- υπάρχει αναλγησία
από ορισµένους δηµοτικούς άρχοντες. Τριάντα έξι δήµοι εκ των
πενήντα εννέα έχουν υπογράψει σύµβαση ρύθµισης οφειλών.
Συνεπείς είναι µόνο δύο δήµοι και οφείλω να τους µνηµονεύσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι οι Δήµοι Κρωπίας και Αγκιστρίου.
Ο Δήµος Κερατσινίου-Δραπετσώνας το 2012 συσσώρευσε επιπλέον χρέη της τάξεως των 450.000 ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ.
Όµως, θα πρέπει να πούµε ότι η ΕΥΔΑΠ έχει συνδεδεµένες
δύο εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες παροχές που αντιστοιχούν
περίπου σε τεσσεράµισι εκατοµµύρια πολίτες, µετέχουν στο µετοχικό της κεφάλαιο περίπου είκοσι εννιά χιλιάδες µικροµέτοχοι,
στην εταιρεία εργάζονται δυόµισι χιλιάδες υπάλληλοι. Άλλες
τρεις χιλιάδες είναι οι συνεργαζόµενοι, όπως γνωρίζετε καλά.
Συνεπώς, οφείλουµε να διαφυλάξουµε την ΕΥΔΑΠ. Δεν θα
πρέπει να συνεχίσει αυτή η οικονοµική αιµορραγία της ΕΥΔΑΠ.
Θα πρέπει να παραµείνει µια εταιρεία υγιής, για να µπορεί να επιτελεί το σκοπό της.
Επιπλέον, σας αναφέρω ότι η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη συστήσει οµάδα
εργασίας µε στόχο τον εξορθολογισµό των τιµολογίων της. Μόλις η οµάδα εργασίας καταθέσει το πόρισµά της, σε συνεργασία
µε το δικό µας Υπουργείο και την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων θα
καταλήξει στη νέα τιµολόγηση των υπηρεσιών της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αλεξόπουλος
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας δεν µου απαντήσατε. Αυτά τα στατιστικά και άλλα στοιχεία
για την ΕΥΔΑΠ τα γνωρίζω.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σε όλους είναι γνωστή η οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότεροι
δήµοι της χώρας µας. Πολλοί είναι οι λόγοι, µα η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια. Με αυτή τη «σφιχτή», τροϊκανής προέλευσης δηµοσιονοµική πολιτική που εφαρµόζει, έχει προκαλέσει
οικονοµική ασφυξία στους δήµους.
Υπενθυµίζω ότι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι στη µνηµονιακή
περίοδο έχουν µειωθεί κατά 50%. Ταυτόχρονα το κράτος δεν
αποδίδει στους δήµους όλα όσα εισπράττει για λογαριασµό
τους. Έτσι οι δήµοι ψάχνουν τρόπους για να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Πράγµατι ο Δήµος Κερατσινίου – Δραπετσώνας το τέλος του
2011 είχε συσσωρευµένες οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από το 1997, συνολικού ύψους 2.970.000 ευρώ. Ο δήµος, όµως, έκανε διακανονισµό µε την ΕΥΔΑΠ. Πλήρωσε άµεσα 633.000 ευρώ και το
υπόλοιπο θα το εξοφλούσε σε δόσεις των 30.000 ευρώ µηνιαίως.
Η συµφωνία άρχισε να εφαρµόζεται από την 1-3-2012. Οι δόσεις
πληρώνονταν κανονικά, όπως και οι τρέχοντες λογαριασµοί.
Όµως µια αδυναµία του δήµου να πληρώσει την ΕΥΔΑΠ τον περασµένο Δεκέµβριο, στάθηκε η αφορµή –προσέξτε, η αφορµήνα διακόψει, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του δήµου από την
ΕΥΔΑΠ, την παροχή νερού σε δηµόσια κτήρια των λαϊκών συνοικιών του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι ταυτόχρονα µε τη διακοπή της παροχής νερού, δέσµευσε τους τραπεζικούς λογαριασµούς του
δήµου λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
µην είναι δυνατή έκτοτε η καταβολή των µισθών στους εργαζόµενους του δήµου, αλλά να µην είναι δυνατή και η καταβολή των
τροφείων στους παιδικούς και στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η αιτία, λοιπόν, της διακοπής της παροχής του νερού –λίγη
ανοχή θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε- και της δέσµευσης των τραπεζικών λογαριασµών του δήµου, ήταν η αθέτηση από µεριάς του
δήµου των συµφωνηθέντων µε την ΕΥΔΑΠ. Η αιτία όµως είναι
άλλη. Είναι πιο βαθιά και φαίνεται να δηµιουργεί νέα δεδοµένα
όσον αφορά την ΕΥΔΑΠ και τις υποχρεώσεις της. Πηγάζει από
το γεγονός ότι ο δήµος απαίτησε από την ΕΥΔΑΠ την καταβολή
τέλους ύψους 14.000.000 ευρώ για τη διέλευση από το υπέδαφος του δήµου του συλλεκτηρίου αγωγού των ληµµάτων της Αττικής που µέσω του Ακροκεράµου, στη συνέχεια διαβιβάζονται
στην Ψυτάλλεια. Ως εκ τούτου, η ΕΥΔΑΠ αναγκάστηκε να καταβάλει στο δήµο το 40% του παραπάνω ποσού που είναι γύρω στα
5.600.000 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει τις οφειλές του δήµου
προς την ΕΥΔΑΠ. Η απαίτηση αυτή του δήµου, που έγινε εκτελεστή από τα δικαστήρια, είναι αυτή που καθόρισε όλο αυτό το
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διάστηµα την εκβιαστική συµπεριφορά της ΕΥΔΑΠ απέναντι στο
δήµο.
Δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, η ΕΥΔΑΠ να χρησιµοποιεί
δύο µέτρα και δύο σταθµά. Δεν είναι δυνατόν να αφήνει στο απυρόβλητο υψηλούς οφειλέτες από τον ιδιωτικό τοµέα ή να προβαίνει σε συνεννοήσεις, παραδείγµατος χάριν µε τα Ελληνικά
Πετρέλαια και να εξαντλεί όλη την αδιαλλαξία της στον σκληρά
δοκιµαζόµενο δήµο του Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Δεν είναι
δυνατόν η ΕΥΔΑΠ Νήσων να χειραγωγεί την πολιτική των νησιωτικών περιοχών προς όφελος των µελλοντικών ιδιοκτητών της.
Δεν αντιλέγω, κύριε Υπουργέ, ότι η ΕΥΔΑΠ οφείλει να εισπράξει τις οφειλές της, όχι όµως λειτουργώντας µόνο χρηµατιστηριακά. Από τη µια µεριά εκβιάζει το Κερατσίνι και από την άλλη
καλοπιάνει οκτώ δήµους της Ανατολικής Αττικής όπου εν ονόµατι
της τακτοποίησης των χρεών τους, απαιτεί από αυτούς την παράδοση στην ΕΥΔΑΠ των δικτύων ύδρευσης. Εάν οι δήµοι αποδεχτούν την πρόταση της ΕΥΔΑΠ, θα την «προικίσουν» ενόψει
της ιδιωτικοποιήσεώς της, θα ανεβάσουν την τιµή της µετοχής
της -η οποία ειρήσθω εν παρόδω το τελευταίο διάστηµα έχει τριπλασιαστεί- αλλά θα επιβαρύνουν ανυπολόγιστα τους δηµότες.
Προφανώς την κατάλληλη στιγµή η τιµή της θα καταρρακωθεί.
Εάν δεν καταρρακωθεί, θα ανοίξει ο δρόµος για την καταλήστευση από τους νέους ιδιώτες ιδιοκτήτες όσων χρωστούν στην
ΕΥΔΑΠ.
Κύριε Υπουργέ, βιώνουµε καθηµερινά τις βάρβαρες πολιτικές
µιας αδιάλλακτης Κυβέρνησης που φαίνεται να αδιαφορεί για το
πού έχει φτάσει το βιοτικό επίπεδο του λαού. Δώστε άµεσα εντολή να αποδεσµευτούν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του δήµου
για να γίνει δυνατή η καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του δήµου. Ο δήµος είναι πρόθυµος να καταβάλει
τις οφειλές του στην ΕΥΔΑΠ και έχει υποβάλει και συγκεκριµένη
πρόταση.
Μην ξεχνάτε ότι ο Δήµος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ενώ
είναι ένας παραθαλάσσιος δήµος, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Όλος ο παράκτιος χώρος φιλοξενεί, χωρίς ανταποδοτικά
τέλη, εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, της
ΕΥΔΑΠ, της Ιχθυόσκαλας, της ΕΤΑΝΑΛ, της ΔΕΗ και διαφόρων
άλλων ιδιωτικών εταιρειών.
Γι’ αυτό και ο Δήµος αναζητά νέους οικονοµικούς πόρους.
Μην είστε τόσο ανάλγητοι -το επαναλαµβάνω- όσο και η
ΕΥΔΑΠ.
Θα σας καταθέσω µια σειρά από έγγραφα που αποδεικνύουν
τη διάθεση του δήµου να εξοφλήσει τους λογαριασµούς του, τον
εκβιασµό της ΕΥΔΑΠ σε σχέση µε την απόσυρση της επιβολής
τέλους για τη διέλευση αγωγού συλλογής των λυµάτων της Αττικής, τον εµπαιγµό του δήµου από την ΕΥΔΑΠ, ότι έχει αποδεσµεύσει λογαριασµό του δήµου, προκειµένου αυτός να πληρώσει τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Αλεξόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευελπιστώ, αλλά και απαιτώ την κατανόησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός κ. Καλογιάννης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, σε τι να πρωτοαπαντήσω στον αγαπητό
συνάδελφο; Μίλησε για άνοιγµα του δήµου στη θάλασσα, στο
θαλάσσιο µέτωπο, κ.ο.κ..
Αγαπητέ συνάδελφε, τα πράγµατα τα οποία συζητάµε είναι
πάρα πολύ συγκεκριµένα. Επιτρέψτε µου να πω ότι δεν δέχοµαι
να µε κατηγορήσετε για αναλγησία. Δεν το δέχοµαι ούτε προσωπικά ούτε εκ µέρους της Κυβερνήσεως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, αν δεν δώσετε εντολή στη
διοίκηση της ΕΥΔΑΠ…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είµαστε σε επικοινωνία µε τον Δήµο Κερατσινίου και µε
όλους τους άλλους δήµους οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλή-
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µατα. Ανέφερα προηγουµένως και θα το ξαναπώ ότι οι δήµοι
στην Αττική οφείλουν 350 εκατοµµύρια ευρώ στην ΕΥΔΑΠ, χρήµατα τα οποία έχουν εισπράξει από τους δηµότες τους. Δεν πρέπει να κάνουµε µία συζήτηση και γι’ αυτό το θέµα; Τα εισέπραξαν
και δεν τα απέδωσαν.
Για αναλγησία, λοιπόν, κατηγορούµε την ΕΥΔΑΠ που κάνει τι;
Το οφειλόµενο; Το χρέος της; Να διεκδικήσει τις οφειλές της.
Ορθώς κάνει.
Θα πρέπει να πω ότι η ΕΥΔΑΠ, αµέσως µετά τη διακοπή της
υδροδότησης και κατόπιν επικοινωνίας που είχε µε τη δηµοτική
αρχή, όπως ενηµερώθηκα, προέβη στην επανασύνδεση της παροχής νερού σε συγκεκριµένα σηµεία -δέκα περίπου σηµείααµέσως µετά…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Την Παρασκευή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …και µάλιστα, στα σηµεία εκείνα όπου υπέδειξε η
δηµοτική αρχή, µε πρόθεση άµεσης επανασύνδεσης και όλων
των υπολειπόµενων σηµείων, µόλις συµφωνηθούν και προχωρήσει η συµφωνία την οποία έχει κάνει µε το Δήµο Κερατσινίου.
Θα επαναλάβω, επίσης, για µία ακόµη φορά ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει να νοικοκυρευτεί. Σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει η διοίκησή της και σε αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς ίχνος αναλγησίας,
είµαστε δίπλα στη διοίκηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 1064/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου
Βούτση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µετάθεση
της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και
την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 1027/18-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι λίγα τα δύο λεπτά για να αναπτύξουµε ένα τεράστιο θέµα
που αφορά την παιδεία και συγκεκριµένα, την απώλεια εκπαιδευτικών ωρών που ουσιαστικά έρχεται να επιβαρύνει τους ίδιους
τους µαθητές και τις οικογένειές τους.
Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων που του παραχωρεί το Υπουργείο Οικονοµικών, εξήντλησε
ουσιαστικά τις δυνατότητες που είχε για αναπλήρωση των εκπαιδευτικών κενών. Έχουµε εδώ την τιµή να είναι και ο Υφυπουργός
Οικονοµικών και ο Υφυπουργός Παιδείας.
Θα πω, λοιπόν, ότι αυτά τα πάρα πολλά κενά που συνεχίζουν
να παραµένουν στην πρωτοβάθµια, στη δευτεροβάθµια και στην
τεχνική εκπαίδευση, στα ΕΠΑΛ, στις ΕΠΑΣ, αλλά και στα ειδικά
σχολεία, δεν µπορεί να µείνουν και να αυξηθούν µέχρι το τέλος
της χρονιάς. Ήδη µπαίνουµε στο δεύτερο τετράµηνο και αναµένεται να αυξηθούν αυτά τα κενά λόγω των απρόβλεπτων αδειών
οι οποίες θα υπάρξουν και υπάρχουν κάθε χρόνο µετά τον Φεβρουάριο.
Αυτό το οποίο παρατηρούµε είναι δάσκαλοι να µετακινούνται
από το ένα σχολειό σε ένα άλλο για να καλύψουν ένα κενό και
µία επείγουσα ανάγκη, όπως έγινε µε ένα δηµοτικό σχολείο στο
Σοκαρά, τώρα τον Φεβρουάριο. Έχουµε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όπου
λείπουν οι καθηγητές ειδικότητας, άρα θα ολοκληρωθεί η χρονιά
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα στα µαθήµατα ειδικότητας να
έχουν εκπαιδευτεί.
Όπως σας είπα, έχουµε ειδικά σχολεία χωρίς στήριξη. Περιµέναµε να καλυφθούν διακόσια κενά στο Νοµό Ηρακλείου, ήρθαν επτά αναπληρωτές και οι τρεις πήραν αµέσως άδεια κύησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να πω πολλά σε σχέση µε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστηµα της παροχής των αδειών. Γι’ αυτό θα ήθελα,
κύριε Υφυπουργέ, µε την πρωτοµιλία σας να µας ενηµερώσετε
µε ποιες πρωτοβουλίες θα καλυφθούν άµεσα τα κενά, ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί οµαλά η σχολική χρονιά. Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε για να αντιµετωπιστούν οι στρεβλώσεις στο σύστηµα παροχής αδειών όλων των κατηγοριών; Βεβαίως, πρέπει
να δούµε και πώς αξιοποιούµε ευρωπαϊκούς πόρους ή άλλες
πηγές, προκειµένου να έχουµε στο πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο
Παιδείας ιδιαίτερα σ’ αυτήν την περίοδο κατέβαλε κάθε προσπάθεια, σε συνεχή επικοινωνία µε τις περιφερειακές διευθύνσεις,
για την αντιµετώπιση των κενών που προέκυψαν τόσο από τη λειτουργία των σχολείων –εποµένως τα λειτουργικά κενά- όσο και
κατά τη διάρκεια του έτους από τα έκτακτα κενά, τα οποία ανέκυψαν όπως τα περιγράψατε προηγουµένως.
Θα απαντήσω και στα δύο σκέλη της ερώτησής σας. Θα µου
επιτρέψετε µόνο να σας δώσω µια εικόνα, όσο πιο πιστή γίνεται,
της κατάστασης έτσι όπως διαµορφώθηκε από την αρχή της
χρονιάς µέχρι σήµερα.
Στη νέα σχολική χρονιά έγινε µία προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και στα ΕΠΑΛ. Δώσαµε προτεραιότητα στα
κενά τα οποία καλύφθηκαν µέσα από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα, στην πρώτη φάση προσλήψεων, στις 5-9-2012, καλύφθηκε το σύνολο σχεδόν των δηλωθέντων λειτουργικών κενών για το σύνολο των σχολικών µονάδων της χώρας.
Επίσης, ενηµερώνω ότι µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί
δύο χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα µία προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών του κλάδου δασκάλων και χίλιες πεντακόσιες
ενενήντα πέντε προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών του κλάδου νηπιαγωγών.
Επιπλέον, πάντα µε τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των κλάδων Αγγλικής,
Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Καλλιτεχνικών, Θεατρικών Σπουδών, προσλήφθηκε µικρός αριθµός αναπληρωτών –συνολικά για
όλη την Ελλάδα εβδοµήντα δύο- που βεβαίως δεν µπορούσε να
καλύψει το σύνολο των κενών.
Μεριµνήσαµε για την κάλυψη των επειγόντων και επιτακτικών
λειτουργικών κενών στις σχολικές µονάδες. Είµαι απόλυτα συνειδητοποιηµένος για το γεγονός ότι στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν ούτε µόνο επείγοντα κενά ούτε µόνο δευτερεύοντα και
πρωτεύοντα κενά. Όλα τα κενά είναι προτεραιότητας. Εποµένως
και στα σχολεία µε αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που
χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, το Υπουργείο Παιδείας φρόντισε για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών
κενών.
Ας αναφερθούµε τώρα στο πρόβληµα το οποίο υπάρχει στα
µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία είναι σαράντα δύο
σε όλη τη χώρα. Πραγµατοποιήθηκε νωρίτερα φέτος η πρώτη
φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών µουσικών ειδικεύσεων στα µουσικά σχολεία και αµέσως µετά τις πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών στα γενικά σχολεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας για µερικά λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, σήµερα έχουν προσληφθεί διακόσιοι σαράντα οκτώ αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα µουσικά σχολεία. Απ’ αυτούς,
πέντε ήταν για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, για το οποίο γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε ειδικότερα. Ολοκληρώθηκαν σήµερα οι
ενέργειες διάθεσης του συνόλου των πιστώσεων, πράγµα που
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σηµαίνει ότι εξελίχθηκαν οποιεσδήποτε διαδικασίες ξέρετε, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, όπου ζητήθηκε επιπλέον παροχή πιστώσεων, για να καλυφθούν τα εναποµείναντα
κενά, κάτι το οποίο βέβαια στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής δεν στάθηκε δυνατό.
Από τις 8-1-2013 έγινε επιπλέον πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε όλα τα µουσικά σχολεία για πεντακόσιες σαράντα έξι
ώρες την εβδοµάδα, όπως επίσης και για χίλιες τριακόσιες ώρες
την εβδοµάδα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά σχολεία, σας πληροφορούµε
ότι υπάρχουν κενά στις ειδικότητες µαθηµατικών, θεολόγων, χηµικών και µουσικών, ενώ στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του Ηρακλείου µεριµνούµε για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της σηµερινής κατάστασης.
Κύριε συνάδελφε, θίξατε δύο ζητήµατα τα οποία θα αναλύσω
στη δευτερολογία µου. Το ένα ήταν το ζήτηµα των αδειών. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε ότι µία άδεια κύησης είναι ένα γεγονός το οποίο η νοµοθεσία µας όχι µόνο καλύπτει αλλά και
υποστηρίζει. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούµε ποιες
από τις υπόλοιπες άδειες οι οποίες έχουν δοθεί δίνονται µε βάση
συγκεκριµένα κριτήρια.
Στο σηµείο αυτό, θα σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει εκπονήσει ένα πρόγραµµα για την αλλαγή του τρόπου απονοµής
των αδειών, το οποίο επίσης θα οδηγήσει και στην αλλαγή των
υγειονοµικών επιτροπών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για να υπάρξει ένας εξορθολογισµός του συστήµατος.
Στη δευτερολογία µου, κύριε συνάδελφε, θα σας απαντήσω
και για τα ζητήµατα τα οποία τίθενται αυτήν τη στιγµή µε τα εναποµείναντα κενά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η πρόθεση του
Υπουργείου να αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας µπορεί να καλύψει
κάποιες ανάγκες, αλλά αν έχουµε υπερβολική αύξηση των ωρών
διδασκαλίας, αυτό θα αποβεί εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Άρα, λοιπόν, πράγµατι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην αντιµετώπιση των στρεβλώσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά κάποιες ειδικότητες. Όµως,
δεν θα πρέπει να οδηγηθούµε στην υποβάθµιση της εκπαίδευσης.
Και στο σηµείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες σκέψεις.
Νοµίζω ότι για την ολοκλήρωση του έτους θα πρέπει τώρα να
χρησιµοποιηθούν πόροι που προορίζονται για τον Σεπτέµβριο,
προκειµένου να υπάρξει επαρκής αναπλήρωση και κάλυψη των
εκπαιδευτικών κενών. Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα που αφορά
και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Το δεύτερο θέµα αφορά το ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν οι αναπληρωτές στο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ
για την επιδότηση αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Θα
πρέπει, δηλαδή, να προσλαµβάνονται µε τα κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας, αλλά µε χρηµατοδότηση από το συγκεκριµένο
πρόγραµµα, το οποίο µένει αναπορρόφητο, λόγω του ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν προχωρά στην απασχόληση αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λόγω των δεσµεύσεων που υπάρχουν.
Το τρίτο θέµα αφορά την αναπροσαρµογή των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ, ούτως ώστε περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα των
ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ και των καλλιτεχνικών και µουσικών σχολείων να ενταχθούν στο πρόγραµµα από ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτά πάνε
προς τον Σεπτέµβριο. Για το λόγο αυτό, προτείνω να καλύψουµε
τώρα το δεύτερο τετράµηνο και από Σεπτέµβριο να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα, µε τις εναλλακτικές προτάσεις που σας
κάνω.
Τέταρτη πρόταση ή τέταρτη σκέψη. Υπάρχουν ειδικότητες που
λείπουν από τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, ενώ έχουµε περίσσευµα στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Εργασίας. Παράδειγµα
αποτελούν οι εκπαιδευτικοί κοµµωτικής. Θα πρέπει να διατεθούν
για όλο το υπόλοιπο διάστηµα. Το ίδιο έγινε και µε το Υγείας.
Έγινε µια συνεργασία για γιατρούς σε έκτακτες περιπτώσεις,
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όπου έχουµε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χωρίς γιατρούς, όπως, για παράδειγµα, στα παραϊατρικά.
Η επόµενη πρόταση αφορά το θέµα που έχει να κάνει -και κατατέθηκε από γονείς, από συλλόγους γονέων και κηδεµόνων- µε
την αναµόρφωση του συστήµατος αδειοδότησης. Με σεβασµό όπως ακριβώς αναφερθήκατε- στο θέµα που έχει να κάνει µε την
άδεια εγκυµοσύνης, θα πρέπει να απεγκλωβίσουµε τους εκπαιδευτικούς από τον -εντός εισαγωγικών- «εκβιασµό» που δέχονται
από τη γνωµοδότηση ενός και µόνο γιατρού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πρέπει η γνωµοδότηση, η ιατρική γνωµάτευση, οι εξετάσεις του ενός γιατρού να πάνε σε επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα
πρέπει να αποφασίζει για την άδεια της επαπειλούµενης κύησης.
Αν δεν θέλει η εκπαιδευτικός, για διάφορους λόγους να πάει
στην επιτροπή, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Βεβαίως,
έχουµε χίλιες πεντακόσιες άδειες επαπειλούµενης κύησης, ενώ
την ίδια ώρα έχουµε µόνο χίλιες άδειες κανονικής κύησης. Αυτές
είναι στρεβλώσεις του συστήµατος και δεν τις αντιµετωπίζουµε
µε το να τις κουκουλώνουµε. Πρέπει να πούµε την αλήθεια και
να κάνουµε τις σωστές κινήσεις, µε απόλυτο σεβασµό στη µητέρα εκπαιδευτικό.
Έχουµε τις άδειες ανατροφής, είναι ένας θεσµός όµως που
υπάρχει σε όλο το δηµόσιο τοµέα. Ποια είναι η διαφορά στην εκπαίδευση; Κάθε άδεια ανατροφής πρέπει να αναπληρωθεί υποχρεωτικά. Στο δήµο, παραδείγµατος χάριν, µπορεί το αντικείµενο
να το χειριστεί ο διπλανός υπάλληλος, ενώ στην εκπαίδευση πρέπει να αναπληρωθεί υποχρεωτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί εθελοντικά. Θα
αποδώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, µε ένα επίδοµα ανατροφής της
τάξεως των 300 ευρώ, όποιοι εκπαιδευτικοί, όποιες έχουν κατά
την εκτίµησή τους τη δυνατότητα να εργαστούν µετά από ένα
διάστηµα και µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από το
Υπουργείο Παιδείας, από τον περιφερειακό διευθυντή, να µπορούν να προσφέρουν. Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί και τώρα. Πιστεύω ότι από τις έξι χιλιάδες άδειες ανατροφής θα γίνουν επίδοµα ανατροφής οι τέσσερις χιλιάδες.
Είµαστε σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και νοµίζω ότι
αυτό θα βοηθήσει και την ίδια την οικογένεια του εκπαιδευτικού.
Άρα πρέπει να δοθεί σε εθελοντική βάση. Πρέπει να διατηρηθεί
αυτό το καθεστώς για όλο το δηµόσιο τοµέα. Στην εκπαίδευση,
όµως, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
Αυτές οι προτάσεις που έχουν γίνει από διάφορες πλευρές,
µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθούν άµεσα, ούτως ώστε να λύσουµε το πρόβληµα των εκπαιδευτικών κενών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις αυτές τις οποίες και λαµβάνουµε υπ’ όψιν. Θεωρώ ότι όχι απλά κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση, αλλά µπορούν και να δώσουν συγκεκριµένες λύσεις
στα σηµερινά προβλήµατα.
Να σταθώ σε κάτι το οποίο λέτε. Πρέπει να πούµε αλήθειες
σήµερα. Να τις πούµε τις αλήθειες και να τις πούµε όλες. Πράγµατι υπάρχει πρόβληµα, όχι µόνο µε τις άδειες –κάποιες από τις
οποίες θεωρούµε ότι στο δηµόσιο δίνονται αδίκως- αλλά είναι
βαθιά µου πεποίθηση -και δεν χαϊδεύω τα αυτιά κανενός αυτήν
τη στιγµή- ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σαν τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους.
Το βρίσκουµε καθηµερινά αυτό µπροστά µας, διότι έχουµε ένα
δίκτυο σχολείων το οποίο είναι πάρα πολύ εκτεταµένο, έχουµε
αυτήν τη στιγµή πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες
σχολικές µονάδες και εκατόν πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν κατανεµηθεί στα σχολεία βάσει των
ειδικοτήτων. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι αυτή η βάση της συζήτησης, δηλαδή ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα ιδιαίτερο κι όχι ιδιό-
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µορφο σύστηµα δηµόσιας εκπαίδευσης, το οποίο και θα πρέπει
να στηρίξουµε.
Θα δείτε ότι από τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν
µέσα στα τέλη αυτής της εβδοµάδας, ίσως, για τις υγειονοµικές
επιτροπές θα δοθεί µία λύση, η οποία θα έχει να κάνει µε ουσιαστικότερο έλεγχο, όχι εντεινόµενο, για τις άδειες τις οποίες δίνονται και από την άλλη πλευρά βεβαίως και υποστήριξη των
αδειών ή των εκπαιδευτικών οι οποίες έχουν άδεια κύησης ή επαπειλούµενης κύησης.
Τα δύο θέµατα τα οποία θίξατε έχουν να κάνουν µε τα κενά
και µε την αναπλήρωσή τους ή µε τρόπους αναπλήρωσής τους.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ή εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να καταβληθεί µία προσπάθεια να γίνει κατανοητό
πλέον ότι στο πλαίσιο στο οποίο ζούµε δεν µπορούµε να έχουµε
περιοχές οι οποίες είναι υπερπλεονασµατικές αυτήν τη στιγµή
εντός, περί, της ίδιας περιφέρειας και περιοχές οι οποίες είναι
υπερβολικά ελλειµµατικές.
Θα πάρω το παράδειγµα του Ηρακλείου. Εάν συγκρίνετε το
εκπαιδευτικό προσωπικό µε τον εκπαιδευτικό πληθυσµό της Κρήτης, θα δούµε ότι η Κρήτη είναι µία περιοχή η οποία σε ορισµένες
ειδικότητες έχει πλεονάσµατα, ενώ στο Ηράκλειο έχουµε µεγάλα
ελλείµµατα. Αυτό καταλαβαίνουµε όλοι ότι οδηγεί στην ανάγκη
ενός εξορθολογισµού του συστήµατος και νοµίζω ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν -µε υποστήριξη,
θεωρώ, όλων των πτερύγων- είναι να ξαναδούµε τον τρόπο µε
τον οποίο θα κατανεµηθεί στα σχολεία το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να µην καταφεύγουµε κάθε φορά στην εύκολη
λύση των αναπληρωτών. Κι όταν λέω στην εύκολη λύση των αναπληρωτών, εννοώ ότι τα προηγούµενα χρόνια είχαµε τους τριπλάσιους, τετραπλάσιους, πενταπλάσιους αναπληρωτές απ’
αυτούς που είχαµε φέτος.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα και τότε να έχουµε κενά και τώρα
να έχουµε κενά. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό
το οποίο δεν πάει καλά είναι η κατανοµή σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες.
Εποµένως µε πολύ θετικό τρόπο υποδεχόµαστε τις συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες θα µελετηθούν, και, από την άλλη
πλευρά, σας ενηµερώνω ότι, επειδή η νέα χρονιά θα έχει τις δυσκολίες και της φετινής, θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε ένα διαφορετικό τρόπο κατανοµής του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ανάλογα µε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, 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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Ειρηνούπολης Ηµαθίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 1046/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαΐδας.
Η κ. Μακρή έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το σχέδιο ανασυγκρότησης των
τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας το Τελωνείο Πτολεµαΐδας
υποβαθµίζεται, καθώς µετατρέπεται σε τοπικό γραφείο µε έναν
και µόνο υπάλληλο. Οι περισσότερες αρµοδιότητες του Τελωνείου Πτολεµαΐδας θα υπάγονται πλέον στη Διεύθυνση Τελωνείων Καστοριάς, ενώ οι υπάλληλοί του θα µεταφερθούν στις
αντίστοιχες υπηρεσίες Καστοριάς και Φλώρινας.
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Το Τελωνείο Πτολεµαΐδας έχει διττό εξαγωγικό και εισαγωγικό
χαρακτήρα και κύριο γνώρισµα την είσπραξη ΦΠΑ των λιγνιτών
της ΔΕΗ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ των
λιγνιτών επιχειρήσεων, όπως επίσης και των εισαγωγών υλικών
και µηχανηµάτων της ΔΕΗ.
Το τελωνείο έχει την αρµοδιότητα για την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπου υφίστανται διακόσιοι άµβυκες παραγωγής τσίπουρου,
τριάντα ιδιωτικές αποθήκες εναπόθεσης εµπορευµάτων, µία
αποθήκη αποταµίευσης, δύο αποθήκες οχηµάτων, εννέα πρατήρια πώλησης υγραερίου.
Επίσης ασκεί ελέγχους για τη νόµιµη διάθεση λιγνίτη σε τέσσερις ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ της περιοχής και για
την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης εβδοµήντα επιχειρήσεων της περιοχής.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως τα έσοδα του Τελωνείου Πτολεµαΐδας για το έτος 2012 ανέρχονται στο ποσό της τάξεως των
7 εκατοµµυρίων ευρώ. Η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη και αναµένει εναγωνίως να µας απαντήσετε τι προτίθεστε να πράξετε
σχετικά µε το Τελωνείο Πτολεµαΐδας. Πιστεύετε πως πρέπει να
υποβαθµιστεί ένα τελωνείο µε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός κ.
Μαυραγάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να σας
ενηµερώσω ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των οργανικών
δοµών του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από σχέδιο που έχει
υποβληθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις,
όπως και εσείς αναφέρατε, για τα τελωνεία.
Το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι σε σχέση µε
τα τελωνεία από το 2010 έχει γίνει µια αξιοσηµείωτη µείωση δοµών, η οποία έχει αγγίξει το ποσοστό του 40%. Από εκεί έχει προέλθει και εξοικονόµηση πόρων.
Όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης Δοµών του Υπουργείου Οικονοµικών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ξεκίνησε,
το Σεπτέµβριο του 2012, η κατάσταση αναφορικά µε τα τελωνεία
ήταν η ακόλουθη: πενήντα ένα τελωνεία Α’ τάξης, σαράντα δύο
τελωνεία Β’ τάξης, τρία τελωνεία Γ’ τάξης και τέσσερα τοπικά τελωνειακά γραφεία.
Βεβαίως, η επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει υποβάλει τις προτάσεις και το Υπουργείο Οικονοµικών
έχει υποβάλει και αυτό προς την επιτροπή σχετικές προτάσεις,
οι οποίες -αναγνωρίζοντας την ανάγκη για µεταρρύθµιση, έχοντας, όµως, και ως βασικό κριτήριο τη µη διατάραξη της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων- εντάσσονται στη λογική που λαµβάνει ως χρονικό ορόσηµο την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος ICIS.net, το οποίο θα είναι έτοιµο µέσα στο
2013.
Στη συνέχεια έχουµε υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις µέσα
από µία διαβούλευση που έχουµε κάνει τόσο µε την υπηρεσία,
την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Τελωνείων όσο και µε την Οµοσπονδία και την τεχνική βοήθεια, η οποία παρέχεται από το εξωτερικό.
Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες έχουν υποβληθεί και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, θα αποτελέσουν αντικείµενο
συζήτησης τις επόµενες ηµέρες, προκειµένου να διαµορφωθεί
η οριστική θέση για τα τελωνεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Μακρή για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, οφείλετε ως Κυβέρνηση να
διασφαλίσετε τα συµφέροντα µιας περιοχής που ήδη πλήττεται
από την κρίση αλλά και από τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Η
Πτολεµαΐδα σάς υπενθυµίζω ότι είναι η δεύτερη µεγαλύτερη
πόλη του Νοµού Κοζάνης και δεν είναι δυνατόν να προβαίνετε
σε καταργήσεις δοµών που δεν ανταποκρίνονται σε πραγµατικά
δεδοµένα. Εκτός των άλλων, η Πτολεµαΐδα είναι µεν η δεύτερη
µεγαλύτερη πόλη του Νοµού Κοζάνης, όµως ο πληθυσµός της
ξεπερνά αυτόν των πρωτευουσών νοµών. Γι’ αυτόν το λόγο οφεί-
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λετε να εξετάσετε µε σοβαρότητα το θέµα, που είπατε ότι θα
προβείτε σε κάποια διαβούλευση, για να αποφασίσετε, ώστε να
µην προβείτε σε υποβάθµιση του τελωνείου, αφού, σας επαναλαµβάνω, το τελωνείο καλύπτει την εξαγωγική δραστηριότητα
µεγάλων επιχειρήσεων, έχει πολύ µεγάλο κύκλο εργασιών και
έχει διπλασιάσει τα έσοδά του.
Επίσης, θέλω να σας επισηµάνω να εξετάσετε εάν υπάρχει η
δυνατότητα παραχώρησης στέγης σε ελεύθερο κτίσµα του δηµοσίου, προκειµένου να περιοριστούν τα λειτουργικά του έξοδα
από την εξοικονόµηση του ενοικίου. Υπάρχει η πρόταση να εξεταστεί το ενδεχόµενο στέγασης του Τελωνείου Πτολεµαΐδας στο
Διοικητήριο που ανήγειρε η πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κοζάνης, στο Αγροκήπιο και βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης.
Θα ήθελα να εξετάσετε σοβαρά το θέµα και να µην προβείτε
σε καµµία ενέργεια που θα πλήξει καίρια τη Δυτική Μακεδονία
και την πόλη της Πτολεµαΐδας. Σας υπενθυµίζω ότι η λειτουργία
του έχει, όπως σας είπα στην πρωτολογία µου, άµεση σχέση µε
τις λειτουργίες της ΔΕΗ, ενόψει µάλιστα της επικείµενης έναρξης κατασκευής της πέµπτης µονάδας –Πτολεµαΐδα 5- που περιλαµβάνει µελέτη, προµήθεια, εκτελωνισµό και εγκατάσταση,
καθώς µόνο η κατασκευή της νέας αυτής λιγνιτικής µονάδας προϋπολογισµού 1.300.000.000 ευρώ- µε τα προϊόντα, υλικά και
ανταλλακτικά τα οποία θα χρειαστεί να εισαχθούν από το εξωτερικό, θα µπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη του τελωνείου
στην περιοχή. Η εισαγωγή των αντικειµένων από τους εργολάβους για τις εργασίες της ΔΕΗ είναι αρµοδιότητα µόνο του Τελωνείου Πτολεµαΐδας, ενώ για οποιαδήποτε εµπορική διαδικασία
για την καταβολή κάποιου τέλους ο ενδιαφερόµενος πρέπει να
πάει σε γειτονικές πόλεις, κάτι το οποίο θα διαλύσει την εµπορική
δραστηριότητα της περιοχής.
Ο σχεδιασµός σας είναι εκ των προτέρων λανθασµένος, εάν
αποφασίσετε να κλείσετε το τελωνείο, γιατί έτσι θα καταδικάσετε
την εµπορική κίνηση µίας περιοχής που προσπαθεί να αυξήσει
τις εξαγωγές προς όφελος της οικονοµίας της χώρας.
Θα πρέπει, εν τέλει, να µας διευκρινίσετε τι πρόκειται άµεσα,
πολύ άµεσα, να κάνετε µε το τελωνείο, τι σχεδιάζετε και πώς θα
εξυπηρετήσουν οι υπηρεσίες σας όλον αυτόν τον όγκο προϊόντων, που δεν θα µπορεί πλέον να εκτελωνιστεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαυραγάνης
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να πω ότι, όπως και στην πρώτη αναφορά που έκανα, δεν
έχουν ληφθεί αποφάσεις. Συνεπώς δεν θέλω να προκαταλάβω
την τελική απόφαση, όµως το Υπουργείο Οικονοµικών, µε βάση
και τα κριτήρια προσωπικού, της είσπραξης των εσόδων αλλά
και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε τελωνεία, έχει
διαµορφώσει πρόταση, την οποία έχει καταθέσει και, όπως ξέρετε, η απόφαση για το σχετικό θέµα θα ληφθεί µέσα από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
Όπως είπατε, όµως, έχουµε εντοπίσει ακριβώς τις ιδιαιτερότητες και του συγκεκριµένου τελωνείου, ότι εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες της ΔΕΗ, και έχουµε υποβάλει µία πρόταση, η οποία είναι διαµορφωµένη µε βάση κριτήρια, όπως κάναµε στην περίπτωση της συγχώνευσης των ΔΟΥ.
Συνεπώς δεν µπορώ να σας πω αυτήν τη στιγµή την τελική
απόφαση. Είναι σε στάδιο διαβούλευσης. Ευχαρίστως, µόλις
έχουµε το αποτέλεσµα αυτής της διαβούλευσης, να ενηµερώσω
το Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η έκτη µε αριθµό
1056/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς
τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο πεδίο της ραδιοτηλεόρασης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 1052/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την
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πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, δεν
συζητείται µετά από συνεννόηση του κυρίου Υπουργού µε τον
κύριο Βουλευτή και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 1042/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Παύλου Βογιατζή προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση από τον ΕΟΤ της συµµετοχής της έκθεσης: «ΑΙΓΑΙΟΝ: Η γέννηση ενός αρχιπελάγους» στη Διεθνή Έκθεση ΙΤΒ
του Βερολίνου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1047/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», δεν συζητείται επίσης λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1061/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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 περιφερειακών εκλογών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1053/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων Λέσβου και Λήµνου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 1057/19-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του συντελεστή
ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Ο κ. Αναγνωστάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση, που έχει
θέµα τη «µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις», στόχο έχει να δώσει στην πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών ακόµα ένα επιχείρηµα στη διαπραγµάτευση µε την τρόικα, έτσι ώστε να πείσουµε τους δανειστές µας ότι αυτό το µέτρο όχι µόνο δεν απέφερε τα όσα
ανέµενε η ελληνική οικονοµία, αλλά δηµιούργησε πολλά περισσότερα προβλήµατα, τόσο στο χώρο της µαζικής εστίασης όσο
και στον τοµέα του τουρισµού.
Πιο συγκεκριµένα, µε βάση το Σύνδεσµο Επώνυµων Οργανωµένων Αλυσίδων Εστίασης, ΣΕΠΟΑ, µέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος
στα καταστήµατα εστίασης έχει υποχωρήσει κατά 40%. Δηλαδή,
από περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Το ίδιο διάστηµα υπολογίζεται ότι έχουν βάλει λουκέτο, κύριε
Υπουργέ, περί τις τέσσερις χιλιάδες επιχειρήσεις κι έχουν χαθεί
πάνω από τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Αποτέλεσµα της παραπάνω εξέλιξης είναι τελικώς να µετρά
απώλειες και το κράτος, κάτι που αποδέχθηκε και ο Υφυπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, στην προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση που
κατέθεσα, κύριε Μαυραγάνη, πριν από τέσσερις-πέντε ηµέρες
για την απόκλιση των δηµοσίων εσόδων.
Η κάµψη της κατανάλωσης, ως αποτέλεσµα και της αύξησης
του ΦΠΑ, δεν οδήγησε σε αύξηση, αλλά αντίθετα σε µείωση των
εσόδων για το κράτος, ενώ έχουν συρρικνωθεί και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.
Επιπλέον, η αύξηση του ΦΠΑ έδωσε µεγαλύτερο κίνητρο για
φοροδιαφυγή σε αρκετές επιχειρήσεις και παράλληλα ενίσχυσε
το φαινόµενο της ανασφάλιστης, αδήλωτης εργασίας.
Τώρα, στον τοµέα του Τουρισµού, η ίδια η Υπουργός, η κ. Κεφαλογιάννη, σε συνέντευξή της τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει
µείωση του ΦΠΑ, έτσι ώστε το τουριστικό πακέτο που προσφέρουµε να είναι ελκυστικότερο, για να µπορέσουµε να έχουµε
υψηλότερο ποσοστό κρατήσεων σε σχέση µε τα περασµένα χρόνια, για να µπορέσουµε να τονώσουµε την ελληνική οικονοµία.
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Τέλος, κύριε Υπουργέ, και µε βάση τα όσα προανέφερα, ερωτάσθε:
Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε µείωση του συντελεστή ΦΠΑ
απ’ το 23% στην προτέρα κατάσταση;
Τι άλλα µέτρα σχεδιάζετε να εφαρµόσετε, έτσι ώστε να ενισχυθεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα του τουριστικού προϊόντος;
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, Υφυπουργός Οικονοµικών, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, νοµίζω ότι είναι η πολλοστή
ερώτηση που απαντάω γι’ αυτό το θέµα. Νοµίζω ότι η θέση που
έχω εκφράσει αποτελεί και τη διακηρυγµένη θέση της Κυβέρνησης, ότι, ναι, θα πρέπει να ξαναδούµε το θέµα του ΦΠΑ στην
εστίαση. Κι έχω πει ότι η διακηρυγµένη πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να υπάρξει µείωση του συντελεστή ΦΠΑ της εστίασης
και αυτό να συµβεί από τη στιγµή που θα έχουµε µια δηµοσιονοµική ισορροπία, έτσι ώστε να µην έχουµε κανένα φόβο για τα
έσοδά µας.
Θα πρέπει, δε, να σηµειώσω ότι θα πρέπει να επιλεγεί και η
κατάλληλη χρονική στιγµή για να λειτουργήσει η όποια µείωση
υπέρ της επιχειρηµατικότητας και του ανταγωνισµού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως πολύ σωστά είπατε.
Βέβαια, θα ήθελα να σηµειώσω ότι το τουριστικό πακέτο δεν
αποτελείται µόνο από την εστίαση. Ευτυχώς, έχουµε συγκρατήσει το κοµµάτι το οποίο διαµορφώνεται από την εστίαση σε ένα
µικρότερο ποσοστό, έτσι ώστε το µεγαλύτερο κοµµάτι να διαµορφώνεται από τη διαµονή, η οποία είναι στον υπερµειωµένο
συντελεστή του ΦΠΑ. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει, όπως σωστά είπατε, ότι δεν πρέπει να στοχεύσουµε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και στην
ενίσχυση της κατανάλωσης στον τοµέα της εστίασης µε ένα στοχευµένο µέτρο, στην κατάλληλη στιγµή, η οποία θα έχει σχέση
µε την αποφυγή οποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης στα δηµόσια έσοδα και θα µας διασφαλίζει ότι θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µια γενικότερη πολιτική, που θα βοηθήσει τον
τουρισµό, την εστίαση και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών σε
αυτόν τον κλάδο, που έχει πληγεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αναγνωστάκης
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να µην
υπάρξει παρερµηνεία και παρεξήγηση, αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονοµικών για να αντιµετωπίσει όλη αυτήν την κατάσταση.
Από την άλλη, όµως, θέλω να είµαι σαφής, απόλυτος και κατηγορηµατικός. Έχουµε επισηµάνει, ως Δηµοκρατική Αριστερά,
ότι χρειάζονται τροποποιήσεις στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Μάλιστα, µας δόθηκε η δυνατότητα και στην επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου να καταθέσουµε συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις άµεσες τροποποιήσεις που
απαιτούνται, καθώς και τις συµπληρώσεις που πρέπει να γίνουν,
για να έχουµε το αποτέλεσµα που προσδοκάµε για την ελληνική
κοινωνία.
Από την άλλη, αµέσως µετά τη διαδικασία των ερωτήσεων στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ακολουθεί η επίκαιρη
επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς για την ανεργία και για
την απασχόληση. Υπ’ αυτήν την έννοια και επειδή ο χώρος της
µαζικής εστίασης απασχολεί συνήθως ηλικίες από δεκαοκτώ έως
τριάντα τεσσάρων περίπου ετών, επειδή εκεί ήδη το ποσοστό
ανεργίας ξεπερνά το 55%, αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει αυτή η
πίεση προς το Υπουργείο για συγκεκριµενοποίηση της θέσης
από πολλές πτέρυγες της Βουλής. Βεβαίως, επαναλαµβάνω ότι
θα σας δοθεί ένα επιπλέον όπλο στη διαπραγµάτευσή σας µε την
τρόικα. Δηλαδή, πρέπει να αντιληφθούν οι πιστωτές ότι υπάρχουν λάθη, που δεν φτάνει µόνο να αναγνωρίζονται, αλλά και,
κάποια στιγµή, πρέπει να διορθώνονται. Και αυτό, κατά την εκτίµησή µας, είναι ένα λάθος που απαιτεί άµεση διόρθωση. Τελεία!
Πάµε παρακάτω. Εσείς ο ίδιος την Πέµπτη, στην πρωινή ενηµερωτική εκποµπή της ΝΕΤ, δηλώσατε αυτό που και τώρα εί-
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πατε, δηλαδή ότι θα υπάρξει –αν υπάρξει- µείωση του ΦΠΑ στην
προτέρα κατάσταση. Διευκρινίσατε, µάλιστα, µε απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει ενδιάµεσο ποσοστό, παρά µόνο να πάµε
από το 23% στο 13%. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ούτε 19% ούτε 17%,
όπως αναφέρεται σε διάφορα δηµοσιεύµατα που έχουν δει τελευταία το φως της δηµοσιότητας.
Θερµή παράκληση, λοιπόν: Ξεκαθαρίστε τι ακριβώς εννοείτε
λέγοντας «όταν το επιτρέψει η οικονοµική µας κατάσταση». Αν
τα πράγµατα, για παράδειγµα, πηγαίνουν όπως κατά τον πρώτο
χρόνο εκτέλεσης του προϋπολογισµού, δηλαδή έχουµε απόκλιση εσόδων 7% και µία από τις κατηγορίες που έχει υστέρηµα
στα έσοδα είναι ο ΦΠΑ, τότε δεν πρέπει να παρέµβουµε; Δηλαδή,
θα πρέπει να περιµένουµε το καλοκαίρι, για να διαπιστωθεί ότι
τελικά αυτή η συνταγή δεν απέδωσε; Δεν θα πρέπει άµεσα να
πιέσουµε, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή από τους εταίρους-πιστωτές η δική µας θέση µε βάση τα στοιχεία που διαθέτουµε µέχρι
σήµερα;
Τέλος, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι πολλές φορές στο πλαίσιο
αυτού του προγράµµατος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
πάρθηκαν µέτρα και αποφάσεις που απέδωσαν πολύ λιγότερο
από αυτά που προσδοκούσαµε ή είχαν µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό κόστος απ’ ό,τι όφελος για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Άρα, λοιπόν, δράττοµαι σήµερα της ευκαιρίας µε την παρουσία σας στη Βουλή –και σας τιµά ιδιαίτερα που απαντάτε σε ερωτήσεις των Βουλευτών- να σας παρακαλέσω να είστε πιο
συγκεκριµένος, έτσι ώστε να καθαρίσει αυτή η οµίχλη και να
επέλθει η όποια ηρεµία στην τάξη των εστιατόρων αλλά και των
ανθρώπων που ασχολούνται µε τον τουρισµό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαυραγάνης
έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κατ’
αρχάς, κύριε Βουλευτά, να διευκρινίσω ότι ακριβώς στο ΦΠΑ
υπάρχουν τρεις συντελεστές: ο υπερµειωµένος, ο µειωµένος και
ο κανονικός. Αυτήν τη στιγµή οι υπηρεσίες εστίασης είναι στον
κανονικό, στο 23%, ενώ παλαιότερα ήταν στο 13%. Συνεπώς
αυτή η διαφοροποίηση είναι, όπως λέτε, που έχει προκαλέσει το
πρόβληµα, το οποίο αναφέρατε µε στοιχεία.
Αυτό το οποίο εµείς θέλουµε να κάνουµε -και το έχω πει πολλές φορές και νοµίζω ότι ήταν και από τις διακηρυγµένες θέσεις
των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση- είναι η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Και αυτό δεν είναι κάποιος σκοπός
που έχει εγκαταλειφθεί, όµως θα πρέπει να γίνει µε έναν τέτοιο
τρόπο, ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι κατά τη χρονική στιγµή που
θα γίνει, θα έχουµε πετύχει, θα έχουµε µπροστά µας ένα βέλτιστο αποτέλεσµα. Δεν θα προκαλέσουµε καµµία αρνητική επίπτωση, ίσα-ίσα θα προκαλέσουµε θετική επίπτωση στα δηµόσια
οικονοµικά.
Συνεπώς είναι ένα θέµα το οποίο εξετάζεται πάρα πολύ προσεκτικά και η βούληση της Κυβέρνησης είναι δεδοµένη, ώστε να
το υποστηρίξει και να µπορέσει να το επιτύχει, όταν οι συνθήκες
το επιτρέψουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 1060/19-2-2013 τελευταία επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Σερρών
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ο κ. Ματθαιόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση που καταθέτουµε µε τίτλο: «Κατάργηση της πάλης από
τους Ολυµπιακούς Αγώνες» δεν αφορά µονάχα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και τον φίλαθλο κόσµο και σύσσωµο τον ελληνικό λαό.
Ως αρµόδιος Υπουργός, είστε ένας άνθρωπος που προέρχεστε από τον χώρο του αθλητισµού, γνωρίζετε εκ των έσω τις παθογένειες που αυτός αντιµετωπίζει και καταθέτουµε αυτήν την
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επίκαιρη ερώτηση όχι για να σας ενηµερώσουµε, αλλά για να
αναδείξουµε ένα πρόβληµα, το οποίο θεωρούµε ότι προσβάλλει
βάναυσα ένα κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή -τα µέλη
της οποίας για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο ονοµάζονται «αθάνατοι», οι οποίοι φυσικά ουδεµία σχέση έχουν µε το αθάνατο ολυµπιακό πνεύµα- και µε τον Πρόεδρό της, τον κ. Ζακ Ρογκ, αποφασίστηκε ή προτάθηκε η πάλη να είναι ένα από τα υποψήφια αγωνίσµατα, τα οποία θα καταργηθούν από τους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν στη Βραζιλία.
Η σηµασία του αθλήµατος είναι πάρα πολύ µεγάλη. Δεν
θεωρώ ότι είναι της παρούσης να τη συζητήσουµε τώρα. Υπάρχουν αµέτρητες µυθολογικές, ιστορικές, φιλοσοφικές αναφορές,
οι οποίες αποδεικνύουν ότι η πάλη δεν είναι ένα αγώνισµα µε τη
σηµερινή έννοια του όρου, όπως το γνωρίζουµε, αλλά ένα αγώνισµα το οποίο προάγει στοιχεία, όπως η σωµατική ρώµη, η πνευµατική διαύγεια, το ευ αγωνίζεσθαι, η ευγενής άµιλλα, κ.ο.κ..
Εποµένως σε πρώτη φάση ρωτάµε απέναντι σε αυτήν την πρόκληση της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής τι είναι διατεθειµένο
να πράξει το Υπουργείο σας και εσείς ως Υπουργός, για να εξασφαλίσετε τη µόνιµη παρουσία της πάλης στους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Προσέξτε τη φράση που χρησιµοποιούµε: «µόνιµη παρουσία», γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι η πάλη συµµετέχει στους
Ολυµπιακούς Αγώνες από τον 7ο π.Χ. αιώνα και είναι από τα αρχαιότερα ολυµπιακά αγωνίσµατα.
Αυτά σε πρώτη φάση και θα συνεχίσω µετά στη δευτερολογία
µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ιωαννίδης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό ότι υπήρξε µια απόφαση από
την Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής
για κατάργηση του αθλήµατος της πάλης από τους Ολυµπιακούς
του 2020. Αυτή η ενέργεια οφείλω να οµολογήσω ότι µας εξέπληξε όλους και κατανοώ απόλυτα το θυµό του συναδέλφου
ερωτώντος Βουλευτή για την απόπειρα αποβολής της πάλης από
το πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, γιατί η πάλη είναι ένα
από τα ιστορικότερα αθλήµατα και έχει σκοπό την ανάδειξη και
του σώµατος και του µυαλού.
Ας µην ξεχνάµε ότι στην Αρχαία Ελλάδα οι πρόγονοί µας γυµνάζονταν στις λεγόµενες παλαίστρες.
Η πρώτη αγωνιστική εµφάνιση του αθλήµατος έγινε στους
18ους αρχαίους Ολυµπιακούς Αγώνες το 708 π.Χ. µε πρώτο
Ολυµπιονίκη τον Λάκωνα Ευρύβατο και διατηρήθηκε σε όλη τη
διάρκεια των αγώνων της αρχαιότητας. Από το 1896, µε την αναβίωση των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, εντάχθηκε στο επίσηµο ολυµπιακό πρόγραµµα µε την ονοµασία «ελληνορωµαϊκή
πάλη», ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε και η ελεύθερη πάλη και
έκτοτε παραµένουν και τα δύο στιλ.
Παραδέχοµαι ότι το ίδιο θυµωµένος και ίσως και οργισµένος
αισθάνοµαι κι εγώ γι’ αυτήν την απαράδεκτη, κατά την άποψή
µου, πρόταση. Αµφισβητώ φυσικά το ότι υπάρχουν αντικειµενικοί
λόγοι, στους οποίους µπορεί κάποιος να βασιστεί, ώστε να προτείνει την εξαίρεση της πάλης.
Κάπου διάβασα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ αξιολόγησε κάπου τριάντα κριτήρια και κατόπιν κατέληξε. Προσωπικά
αµφισβητώ και το κυριότερο επιχείρηµα που γράφηκε κατά
κόρον στο διεθνή Τύπο, για δήθεν µειωµένη τηλεθέαση του συγκεκριµένου αθλήµατος.
Αυτό που εγώ καλά γνωρίζω είναι ότι η πάλη έχει τεράστια
απήχηση σε εκατόν ογδόντα χώρες, που αποτελούν και τα µέλη
της Διεθνούς Οµοσπονδίας Πάλης, και ότι αποτελεί ένα τεχνικό
και ευγενικό άθληµα, στο οποίο αθλούνται αναρίθµητοι αθλητές
και αθλήτριες σε όλον τον κόσµο. Αρκετές χώρες έχουν δηµιουργήσει παράδοση και εξελίχθηκαν σε ισχυρές δυνάµεις.
Έχουν διακριθεί δε κατά καιρούς ικανότατοι και λαµπρότατοι
αθλητές. Δεν θέλω να µειώσω κανένα άλλο άθληµα από τα υπό-
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λοιπα αυτά επτά που µπήκαν στη σχετική λίστα επιλογής της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ, αλλά το βέβαιο είναι ότι η
πάλη αξίζει πολλά περισσότερα.
Πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους Έλληνες, φιλάθλους και µη,
όταν λέω ότι στη συνείδησή µας δεν έχει θέση η εµπορευµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τα ιδανικά του ολυµπισµού. Προσπαθήσαµε πολύ γι’
αυτό κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το
2004 και τελικά καταφέραµε να κρατήσουµε γενικά µακριά µας
τις διάφορες µορφές εµπορευµατοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατανοώ βέβαια ότι για τους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες συναποφασίζουν πλέον πολλοί, µε διαφορετικές παραδόσεις
και πολιτισµούς και ότι, όταν τα κόστη είναι τεράστια, πιθανόν να
χρειάζονται και οι παγκόσµιοι χορηγοί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
αποφασίζουν αυτοί για το τι επιθυµούν να δουν και να θαυµάσουν οι απλοί φίλαθλοι, για τους οποίους άλλωστε διοργανώνονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος έχει το λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, προφανώς
µε οργή και αγανάκτηση δεν µπορείς να καταφέρεις τίποτα, αν
δεν τα µετατρέψεις σε συγκεκριµένες πράξεις. Όλοι συµµεριζόµαστε τα συναισθήµατα αυτά. Είναι µία απόφαση, η οποία αν
πραγµατοποιηθεί, θεωρώ ότι προσβάλλει, όπως είπα στην πρωτολογία µου, βάναυσα την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Αναφέρατε πολλά στοιχεία. Θα µπορούσατε να τα χρησιµοποιήσετε σαν αντεπιχειρήµατα στα τριάντα και τόσα κριτήρια
που επιλέχθηκαν για να καταργηθεί η πάλη από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αξίζει να αναφέρουµε µερικά απ’ αυτά, για να
δούµε ποιο είναι τελικά το πνεύµα των σύγχρονων Ολυµπιακών
Αγώνων, αυτό που εµείς στη Χρυσή Αυγή αποκαλούµε «Olympic
Games». Παρεµπιπτόντως, οι Ολυµπιακοί Αγώνες δεν µεταφράζονται πιστά στα αγγλικά. «Games» σηµαίνει παιχνίδια κι αυτό
είναι χαρακτηριστικό του πνεύµατος που υπάρχει σήµερα. Εν
πάση περιπτώσει, εµείς θεωρούµε ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες
στην αρχαιότητα δηµιουργούσαν πρότυπα. Σήµερα τα πρότυπα
αυτά όλοι γνωρίζουµε ποια είναι.
Για να επανέλθω όµως ο κ. Ζακ Ρογκ έθεσε κάποια κριτήρια,
σύµφωνα µε τα οποία η πάλη αξιολογήθηκε ως υποψήφια για
αποχώρηση από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, όπως χαµηλή τηλεθέαση, χαµηλές χορηγίες, λίγες πωλήσεις στα εισιτήρια και
κρούσµατα ντόπινγκ.
Για το τελευταίο συγκεκριµένα είµαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί γιατί, εξ όσων γνωρίζουµε, η πάλη είναι ίσως από τα λίγα
αθλήµατα µε τα λιγότερα έως ανύπαρκτα κρούσµατα ντόπινγκ
κι αυτό γιατί δεν υφίσταται το «κυνήγι» της κατάρρευσης κάποιου
ρεκόρ. Σε άλλα αθλήµατα των Ολυµπιακών Αγώνων, όπως για
παράδειγµα στον κλασσικό στίβο, είναι σύνηθες φαινόµενο να
βλέπουµε αθλητές να προβαίνουν στη χρήση απαγορευµένων
ουσιών. Η πάλη όµως, αν γνωρίζω καλά, είναι το άθληµα στο
οποίο τα κρούσµατα αυτά είναι τα λιγότερα σε αριθµό.
Τώρα να πούµε ποια είναι τα υποψήφια αθλήµατα που θα αντικαταστήσουν την πάλη: Σκουός, σόφτµπολ, πατίνια µε ρόδες
και κάτι άλλα, για τα οποία πώς να µιλήσουµε τώρα για ευγενή
άµιλλα και για ανταγωνισµό; Είναι να γελάει και ο καθένας που
ακούει αυτήν τη στιγµή που συζητάµε.
Αν είναι δυνατόν να καταργούµε την πάλη για να µπουν αθλήµατα σαν αυτά που προανέφερα! Προφανώς οι κύριοι αυτοί οι
οποίοι απαρτίζουν τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή δεν έχουν
καµµία ιδέα ούτε από αθλητισµό ούτε από το ολυµπιακό ιδεώδες
το οποίο πρεσβεύει η Ελλάδα.
Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε εµείς ως Βουλή των Ελλήνων,
ως Ελλάδα; Εµείς πιστεύουµε ότι έχουµε σήµερα ένα διαπραγµατευτικό χαρτί. Είµαστε η χώρα που έχει καθιερώσει παγκοσµίως τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Είµαστε η χώρα που έχει και
πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Εγώ θα συµφωνήσω µε την
άποψη κάποιου –δεν θυµάµαι ποιος το είχε προτείνει προ εβδο-
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µάδος- να µη δώσουµε ακόµη και την Ολυµπιακή Φλόγα, να εκβιάσουµε. Ναι, γιατί όχι; Ακούστε τη λέξη, να εκβιάσουµε ότι δεν
θα επιτρέψουµε να αφαιρέσουν αυτό εδώ το άθληµα, να δείξουµε ότι εµείς έστω και σε έναν τοµέα υπερέχουµε και θα κρατήσουµε την υπεροχή µας αυτή µε κάθε κόστος. Ή αν χρειαστεί,
ακόµη και να απέχουµε από το καραγκιοζιλίκι των Ολυµπιακών
Αγώνων που έχει καταντήσει ένα επιχειρηµατικό παιχνίδι µε χορηγίες, µε δισεκατοµµύρια κ.ο.κ..
Ως Βουλή των Ελλήνων, λοιπόν, θα µπορούσαµε να κάνουµε
πάρα πολλά. Συλλέξτε τα στοιχεία που χρειάζεστε. Εµείς ως
Χρυσή Αυγή σε αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσουµε µε κάθε
τρόπο που µπορούµε, γιατί θεωρούµε ότι δεν είναι ένα πεδίο για
κοµµατική αντιπαράθεση, είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ιωαννίδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα δώσουµε τη µάχη
µας και θα εκθέσουµε τα δικά µας επιχειρήµατα ως Έλληνες.
Από εκεί που τελείωσες αρχίζω, ότι εδώ δεν είναι θέµα πλέον
κοµµάτων, είναι θέµατα της πατρίδος και σε αυτό θα πρέπει να
πολεµήσουµε όλοι, έτσι ώστε αυτά τα οποία κληρονοµήσαµε να
µπορέσουµε να τα συνεχίσουµε. Επιχειρήµατα που προανέφερα
που έχουν σχέση µε θεαµατικότητες δεν µετρούν για µένα. Αυτό
το οποίο µετράει είναι να στηριζόµεθα στην ιστορία του αθλήµατος, στο σεβασµό που αυτό αποπνέει και φυσικά στα αισθήµατα
της πλειοψηφίας όλων των φιλάθλων παγκοσµίως.
Απαντώντας στο πρώτο ερώτηµά σου, µπορώ να διαβεβαιώσω
όλους ότι στο µεσοδιάστηµα µέχρι την οριστική απόφαση που
θα ληφθεί τον Σεπτέµβριο στο Μπουένος Άιρες θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια σε πολιτικό και αθλητικό επίπεδο
για την οριστική αναθεώρηση. Εξυπακούεται ότι η πολιτεία θα
σταθεί στο πλευρό της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. Θα
πρέπει να προετοιµαστούµε καλά και σωστά. Πιθανόν να προσεγγίσουµε και άλλες εθνικές επιτροπές για να κάνουµε πυρήνα
πάρα πολλών κρατών, ώστε να δουν ότι δεν είναι µόνο δικό µας
ελληνικό, αλλά εκατόν ογδόντα χώρες έχουν εν δυνάµει το
άθληµα αυτό. Θα συγκεντρώσουµε τα στοιχεία και θα τα επεξεργαστούµε κατάλληλα, ώστε η τελική παρουσίαση που θα γίνει να
συµβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή του κλίµατος γενικά.
Για το ντόπινγκ που ανέφερες, η πάλη είναι ένα τεχνικό
άθληµα. Όταν ήµουν αθλητής ακόµα και παίζαµε στη Θεσσαλονίκη -στη ΧΑΝ κάναµε προπόνηση- τότε υπήρχε η χρυσή οµάδα
της ελληνορωµαϊκής -Κοζανίδης, Ιωαννίδης, Τσελιγκαρίδης κ.λπ..
Καθόµασταν δύο ώρες και κάναµε παρέα στα παιδιά για να χάσουν ένα-δύο κιλά στις σόµπες τυλιγµένοι µε τα παπλώµατα, για
να µπορέσουν να πάνε σε άλλη κατηγορία. Αυτό το λέω για να
δείξω πόσο υπέφεραν αυτά τα παιδιά για να δηµιουργήσουν
αυτήν τη σχολή.
Για το δεύτερο ερώτηµα σας ενηµερώνω ότι ήδη σαν αρµόδιος Υφυπουργός άµεσα έστειλα στον Πρόεδρο της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής, στον Ρογκ, επιστολή στην οποία εξέθεσα τα όσα ανέπτυξα και παραπάνω. Πιστεύω ότι διαβάσατε
την επιστολή, στην οποία δηλώνω ξεκάθαρα την οµόθυµη επιθυµία µας να παραµείνει το άθληµα της πάλης στο πρόγραµµα των
Ολυµπιακών Αγώνων.
Κύριε Πρόεδρε, για τον αγώνα αυτό πραγµατικά ξεκινούµε
αγώνα. Ήδη υπάρχουν πάνω από εξήντα υπογραφές Βουλευτών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να υπογράψουν και οι τριακόσιοι για να τελειώνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Α, µπράβο. Θα υπογράψουµε και οι τριακόσιοι, για να µπορέσουµε να δείξουµε για
µια φορά την ενότητα η οποία θα υπάρχει στον αγώνα αυτό, ότι
δεν µπορεί µε την εµπορευµατοποίηση να σβήνουµε αρχές και
ιδανικά. Θα απευθυνθούµε σε όλους τους παγκόσµιους φορείς
εξαντλώντας την επιχειρηµατολογία, προκειµέ- νου να αποδείξουµε το λάθος της πρότασης, αν όχι το αθλητικό ανιστόρητο
αυτών οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγµα.
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Σας ευχαριστώ. Να είµαστε όλοι µαζί στο θέµα αυτό. Είναι
εθνικό. Σε τέτοια θέµατα θα πρέπει να είµαστε ενωµένοι όλοι,
ασχέτως των...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Φέρτε το µέσα στην εβδοµάδα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Έχουν βάλει. Ρώτησα
πόσοι είναι και µου είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι πάνω από εξή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ντα ήδη. Να έρθει το χαρτί παντού για να βάλουν υπογραφή και
οι τριακόσιοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερώτηση ήταν για το καλό και χαίροµαι πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 30/22/1-2-2013 επερώτηση δεκατριών Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.κ. Νικολάου Τσούκαλη, Δηµητρίου Αναγνωστάκη, Μαρίας Γιαννακάκη, Γεωργίου Κυρίτση, Σπυρίδωνος Λυκούδη, Αικατερίνης Μάρκου κ.α., σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα
υποστήριξης των ανέργων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών.
Ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ο κ. Νικόλαος
Τσούκαλης, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς
και ο κ. Χρήστος Παππάς.
Ο κ. Λυκούδης έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εφιάλτης µιας ανεξέλεγκτης
χρεοκοπίας της χώρας µας δείχνει να αποµακρύνεται. Ωστόσο,
η αναγκαιότητα της πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας παραµένει στο ακέραιο -τώρα ίσως ακόµη περισσότερο- και η υποχρέωσή µας απέναντι στις επόµενες γενιές να «νοικοκυρέψουµε»
τα δηµοσιονοµικά µας, επίσης, παραµένει στο ακέραιο.
Μπροστά µας σήµερα έχουµε δύο κυρίαρχους στόχους. Ο
ένας µακροπρόθεσµος, να βγούµε από την επιτροπεία και τα
µνηµόνια, να χρηµατοδοτήσουµε και να διευκολύνουµε την ανάπτυξη, να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας.
Αλλού πιο αργά, αλλού πιο γρήγορα, άλλοτε πιο αποτελεσµατικά, άλλοτε λιγότερο, βήµατα κάνουµε. Φοβάµαι, βέβαια, ότι στα
συνολικά βήµατα προχωρούµε αργά και µε παλινωδίες σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις της συγκυρίας, αλλά πάντως βήµατα γίνονται. Θέλω να πιστεύω ότι η Κυβέρνηση αυτή, ακριβώς επειδή
στηρίζεται σε τρία κόµµατα, που τόλµησαν να αφήσουν πίσω
τους τις εύκολες επιλογές, θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει τα
πράγµατα σε ένα δρόµο ανάκαµψης.
Χρειαζόµαστε, όµως, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, σχέδιο για να µη βουλιάξει το πλοίο στα απόνερα της κρίσης, την
ύφεση και την ανεργία, για να δροµολογήσουµε την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας συντεταγµένα και µε χρονοδιαγράµµατα, για
να υιοθετήσουµε ένα υγιές, παραγωγικό µοντέλο, ούτε κρατικοδίαιτο, βεβαίως, αλλά ούτε ασύδοτο και άδικο για να µη χρειαζόµαστε µνηµόνια, για να βγούµε ξανά στις αγορές, για να
στηριχθούµε στις δυνάµεις. Αυτός είναι ο µακροπρόθεσµος στόχος.
Μπροστά µας, επίσης, έχουµε και ένα βραχυπρόθεσµο –χθεσινό, θα έλεγα, κύριοι Υπουργοί- διαρκή στόχο, να παραµείνουµε
ζωντανοί και, κατά το δυνατόν, ενωµένοι µέχρι να βγούµε από
την κρίση. Χρειαζόµαστε διαφανείς αποκρατικοποιήσεις για να
κερδίσουµε εµπιστοσύνη, εξορθολογισµό δοµών και δαπανών
παντού, άνοιγµα επαγγελµάτων, αφοπλισµό της διαφθοράς και
της γραφειοκρατίας, αξιόπιστους µηχανισµούς ελέγχου και εποπτείας παντού.
Ξέρουµε, όµως, καλά ότι τα µεγάλα, τα κρίσιµα προαπαιτούµενα για την αναπτυξιακή στροφή και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, αυτά που θα προσελκύσουν ξένους επενδυτές, που θα
ενθαρρύνουν τους Έλληνες, που θα κρίνουν το παιχνίδι τελικά,
είναι δύο: δίκαιο αξιόπιστο και σταθερό φορολογικό σύστηµα,
σύγχρονη, αποδοτική, διαφανής Δηµόσια Διοίκηση.
Ξέρω ότι κάποιοι νοµίζουν ότι αυτά τα δύο -φορολογικό και
σύγχρονη Δηµόσια Διοίκηση- δεν έχουν σχέση µε την ανεργία.
Κάποιοι άλλοι νοµίζουν ότι είναι περίπου ένα βασανιστήριο, το
οποίο µας επιβάλλει η τρόικα. Για εµάς, για τη Δηµοκρατική Αριστερά, είναι βασικοί αναπτυξιακοί µοχλοί, καταλυτικοί παράγοντες κοινωνικής προόδου. Χωρίς σύγχρονη παραγωγική Δηµόσια
Διοίκηση και δίκαιο φορολογικό σύστηµα είναι αστείο να µιλούµε
για κοινωνική δικαιοσύνη, πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της
φοροδιαφυγής, για ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, για
προσέλκυση επενδύσεων και για άλλα πολλά.
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Θα µπορούσα να µιλήσω έως το πρωί για το πόσο αναπόφευκτος είναι ο εκσυγχρονισµός της διοίκησης, αν θέλουµε να ξηµερώσει άσπρη µέρα στην κοινωνία µας.
Όσο γρήγορα, όµως, κι αν προχωρήσουµε οι θέσεις εργασίας
θα αργήσουν να ανοίξουν. Η ανεργία είναι ήδη µια µεγάλη κακοφορµισµένη πληγή στο σώµα της κοινωνίας, µια µουτζούρα στην
εικόνα της δηµοκρατίας. Είναι το ιδεόγραµµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, της πολιτικής µας ανικανότητας.
Κύριοι Υπουργοί, αναγνωρίζουµε ότι γίνονται προσπάθειες και
επιτυγχάνονται νοικοκυρέµατα: Παράνοµες συντάξεις, διασταυρώσεις, διπλές συντάξεις κα. Αυτό το αναγνωρίζουµε. Στο θέµα,
όµως, της υποστήριξης των ανέργων το νοικοκύρεµα και οι προθέσεις δεν αρκούν. Κι ο χρόνος πιέζει αφόρητα. Χρειαζόµαστε
γρήγορα περισσότερα χρήµατα, απλό σχέδιο και προτεραιότητες. Χρειαζόµαστε αλλαγή νοµοθετικών και οικονοµετρικών ρυθµίσεων. Κυρίως, όµως, χρειαζόµαστε επειγόντως αλλαγή της
αντίληψης του φαινοµένου και της πολιτικής αντιµετώπισής του.
Θα ξεκινήσω από την αλλαγή πολιτικής.
Κύριοι Υπουργοί, αξιοπιστία, αξιοπιστία, αξιοπιστία. Οι πιο
αδύναµοι κρίκοι της κοινωνίας είναι οι άνεργοι και οι χαµηλόµισθοι. Το κράτος µας είπε στο χαµηλόµισθο και το χαµηλοσυνταξιούχο το 2011 «θα παρακρατώ 2% κάθε µήνα από το µισθό σου
και τη σύνταξη σου ως εισφορά αλληλεγγύης σε αυτούς που δεν
έχουν µισθό και δεν έχουν σύνταξη». Και σε δυο χρόνια µαζεύτηκαν εξακόσια εκατοµµύρια.
Είµαι σίγουρος ότι είναι η µόνη µείωση, στην οποία όλοι συναίνεσαν. Τελικά, όµως, τα λεφτά που έχασε ο εργαζόµενος, δυστυχώς, δεν έφτασαν στον άνεργο. Το κονδύλι της ανεργίας
ταξιδεύει αλλού κι εµείς απλώς παρατηρούµε. Δεν κατασπαταλήθηκε, αλλά ταξιδεύει ενδεχοµένως, σε άλλες ανάγκες. Ταξιδεύει όµως, το κονδύλι για την ανεργία.
Το κράτος εµφανίζεται µη αξιόπιστο επί του προκειµένου. Κι
αυτοί οι λογαριασµοί, κύριοι Υπουργοί, δεν κάνουν καλούς φίλους. Δεν είναι πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτοί και γι’ αυτό δεν
θα είναι αποτελεσµατικοί. Και δεν είναι τεχνικό ή διαχειριστικό
το πρόβληµα της εισφοράς αλληλεγγύης, κύριοι Υπουργοί, αλλά
είναι βαθύτατα πολιτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά γνωρίζει το µέγεθος της κρίσης που περνάει η χώρα µας. Εµείς δεν
βαράµε τουφεκιές στο πουθενά, όπως πολλές φορές κάνει η Αντιπολίτευση. Το πρόβληµα, όµως, δεν είναι µόνο η οικονοµική
ασφυξία. Το πρόβληµα µας είναι ότι δεν έχουµε πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες.
Το Δεκέµβρη στον προϋπολογισµό δεν µπορούσαµε να αυξήσουµε τα κονδύλια για την ανεργία. Είχαµε στον κρόταφο το πιστόλι της δόσης. Τώρα, όµως, µπορούµε. Κι αν δεν σας βγαίνουν
τα νούµερα, κύριοι Υπουργοί, πείτε µας πόσα χρειάζεστε για να
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ένα είδος ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος οι τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες που
δεν έχουν ούτε έναν εργαζόµενο;
Ο ΟΑΕΔ για το Γενάρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας είπε
ότι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι είναι περίπου οχτακόσιες πενήντα
χιλιάδες. Απ’ αυτούς επιδοτούνται περίπου διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες. Από τους επιδοτούµενους, µόνο το 55% των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα ανέργων είναι
µη εποχικοί επιδοτούµενοι άνεργοι, δηλαδή, περίπου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες.
Σχεδόν, δηλαδή, οι µισοί που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας
έχουν ήδη και κάποιο άλλο εισόδηµα σε ετήσια βάση. Προς
Θεού, δεν λέω να τους το κόψουµε. Λέω όµως, ότι µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και αντίληψη οι προτεραιότητες είναι τέτοιες
που και τα διπλάσια κονδύλια να διέθετε ο ΟΑΕΔ, οι τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες οικογένειες πάλι δεν θα επιδοτούνταν. Κι αυτό,
κύριε Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι λάθος.
Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο λάθος.
Δεν θα σας ρωτήσω, γιατί οι υπόλοιποι δεν λαµβάνουν επίδοµα. Ξέρω την απάντηση: Για τους γνωστούς δηµοσιονοµικούς
λόγους. Θα σας ρωτήσω όµως, κύριοι Υπουργοί, πώς θεωρείτε
ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Διότι ή θεωρούµε ότι τα κουτσοβολεύουν µε µαύρη εργασία και παραοικονοµία, η πάταξη των
οποίων –αν δεν απατώµαι- είναι χρέος δικό µας, χρέος της πολι-
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τείας –και δεν έχει σηµειωθεί πρόοδος, στα πέντε δισεκατοµµύρια ανεβάζουν κάποιοι τα διαφυγόντα κέρδη του δηµοσίου από
την αδήλωτη εργασία- ή θεωρούµε ότι επειδή υπάρχει το µνηµόνιο και η τρόικα, εµείς µπορούµε να εγκαταλείψουµε τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες οικογένειες στην εξαθλίωση και βεβαίως, στην
αγκαλιά κάθε είδους βαρβαρότητας.
Και αν δεν βρίσκονται τα κονδύλια, να συµβάλλουµε οι πάντες
κύριοι Υπουργοί.
Προτείνω να ορίσετε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, µία συζήτηση όπου όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες θα προσέλθουν µε
προτάσεις περικοπών από τον προϋπολογισµό της Βουλής και
την κοµµατική επιχορήγηση. Αποζηµιώσεις επιτροπών, κονδύλια
δηµοσίων σχέσεων, εγκατάλειψη κτηρίων, µείωση τηλεπικοινωνιακών τελών. Από παντού να κόψουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σκεπτικό και τις προτάσεις
της Δηµοκρατικής Αριστεράς θα τις αναπτύξουν οι καλοί συνάδελφοί µου στην συνέχεια. Κοστολογηµένες βελτιώσεις για όλες
τις οµάδες ανέργων και για πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όλων.
Ο φόβος µου είναι να µην αρκεστούµε στη συνήθη διαχείριση,
διότι ως πολιτεία δεν έχουµε καλή παράδοση στην επανακατάρτιση των ανέργων, ούτε στη διαχείριση κονδυλίων, ευρωπαϊκών
και εθνικών. Υπενθυµίζω ότι και στις καλές εποχές είχαµε σχεδόν
µισό εκατοµµύριο µακροχρόνια ανέργους. Και παρά το ότι επί
χρόνια ξοδεύαµε κοινοτικά και εθνικά κονδύλια για την επιµόρφωση, την κατάρτιση, την µε οποιοδήποτε τρόπο επανένταξη
των ανέργων, στις καλές εποχές ξαναλέω, παρά τα εκατοµµύρια,
µηδενικό το αποτέλεσµα. Δουλειές υπήρχαν, θετική ανάπτυξη είχαµε, αλλά στην απασχόληση δεν τους εντάξαµε. Φοβούµαι
µήπως και τώρα επαναλάβουµε τα ίδια λάθη, κινούµενοι µηχανιστικά στην πεπατηµένη διαχειριστική λογική. Χρειάζεται τόλµη
και εφευρετικότητα. Αποτυγχάνουµε ακολουθώντας την γραφειοκρατία µε σεµινάρια κατάρτισης χωρίς σύνδεση µε τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας.
Επιτρέψτε µου να επιµείνω. Χρειαζόµαστε χειροπιαστά αποτελέσµατα από τη σηµερινή συνεδρίασή µας, για δύο οµάδες. Μακροχρόνια άνεργοι και πρόωρα απόµαχοι. Σχεδόν όλοι όσοι
πέρασαν στην ανεργία από το ξεκίνηµα της κρίσης είναι ήδη, κύριοι Υπουργοί, µακροχρόνια άνεργοι. Πολλοί δε εξ αυτών ανήκουν σε οικογένειες, χωρίς κανέναν εργαζόµενο. Καµµία δικαιολογία δεν µας απαλλάσσει από την ευθύνη να επιβιώσουν µε
αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι. Όχι πλούσια και µε άνεση, αλλά
µε αξιοπρέπεια. Παράλληλα οι εξηντάρηδες που έχασαν τη δουλειά τους, συχνά και οι πενηνταπεντάρηδες έχουν απειροελάχιστες πιθανότητες να βρουν δουλειά πριν φτάσουν σε ηλικία
συνταξιοδότησης. Είναι θεµιτή πάντα η ελπίδα ότι θα βρουν δουλειά, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς η ελπίδα δεν τρώγεται και δεν εξαργυρώνεται στο φαρµακείο. Στην οµάδα αυτή
οφείλουµε να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες αξιοπρεπούς διαβίωσης ή επιδοτούµενης εργασίας στον τόπο τους ως την ώρα
της συνταξιοδότησής τους.
Τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας είναι µία διέξοδος και
θα υποδεχόµουν µε µεγάλη ανακούφιση την ανακοίνωση ότι οι
φορείς υλοποίησης παραιτούνται υπέρ του ταµείου ανεργίας
από την προµήθειά τους. Έτσι, θα λειτουργήσει το κράτος ως
εργοδότης έσχατης διαφυγής για πέντε-δέκα χρόνια, αλλά οι
συνθήκες είναι τέτοιες που ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο µπορούµε
να κάνουµε γι’ αυτή την οµάδα.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµενος σε
εσάς, στους συναδέλφους όλων των πτερύγων της Βουλής. Aς
γίνει η σηµερινή συζήτηση µια ευκαιρία αντιπαράθεσης –οξείας,
αν θέλετε, αντιπαράθεσης- αλλά στο επίπεδο των προτάσεων και
των λύσεων, για το τεράστιο ζήτηµα της υποστήριξης των ανέργων. Ας αποφύγουµε, τουλάχιστον σήµερα, διαµάχες σκοπιµοτήτων και εντυπώσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Λυκούδη.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η
τελευταία αποστροφή στην τοποθέτηση του συναδέλφου του κ.
Λυκούδη έδειξε ακριβώς τι σήµερα προσδοκά η Δηµοκρατική
Αριστερά.
Πραγµατικά, θέλουµε όχι να διαφοροποιηθούµε, όχι να αποστασιοποιηθούµε από το πρόβληµα, αλλά το αντίθετο να προσεγγίσουµε και ει το δυνατόν σήµερα να καταγραφούν απόψεις,
θέσεις και προτάσεις που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι κατηγορίες
των συµπολιτών µας που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχιας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε όλους γνωστό ότι ο καλύτερος και ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να καταπολεµηθεί η ανεργία είναι αυτός της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Εν
τούτοις, η οικονοµική συγκυρία οδήγησε τη χώρα µας σήµερα
να πρέπει να βρει λύσεις χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της ανεργίας του 27% επί του ενεργού πληθυσµού και του 62% -παρακαλώ- επί των νέων µας.
Η ανάγκη για την εξεύρεση λύσης αφορά το δικαίωµα στη ζωή
που έχουν οι µακροχρόνιοι άνεργοι, οι οικογένειες που κανένα
µέλος τους δεν εργάζεται, καθώς και όλοι οι νέοι που αντικρίζουν
συνεχώς κλειστές τις πόρτες του ονείρου για εργασία.
Κρίνεται σκόπιµο, λοιπόν, να κατευθυνθούν ποσά από διαφορετικές πηγές στην ενίσχυση των ανέργων, προσέχοντας, όµως,
παράλληλα να µην προωθηθούν οι πόροι σε µια µονοσήµαντη
επιδοµατική πολιτική, αλλά να αντισταθµιστεί και µε την παροχή
έργου, όπως αυτό της κοινωνικής εργασίας, όπως αναφέρθηκε
και στην εισήγηση του κ. Λυκούδη.
Έτσι, λοιπόν, αντιλαµβανόµενοι και συναισθανόµενοι την αγωνία για επιβίωση που βιώνει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, θεωρούµε πως θα πρέπει να επανεξεταστούν
άµεσα οι πολιτικές υποστήριξης των ανέργων.
Η αποτελεσµατικότητα τόσο των ενεργητικών όσο και των παθητικών πολιτικών για την ανεργία θα πρέπει να έχει καλύτερη
στόχευση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των οµάδων υψηλού
κινδύνου.
Το κράτος, η πολιτεία για να µπορέσει να µετατρέψει τις πολιτικές ευχές από ευχολόγια σε πραγµατοποιήσιµα προγράµµατα
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι που
οφείλουν να διατεθούν προς αυτόν και µόνο αυτόν το σκοπό.
Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό και από τους Ευρωπαίους
εταίρους µας-πιστωτές ότι οι πόροι που προσανατολίζονται για
την αποπληρωµή του χρέους θα όφειλαν να κατευθυνθούν –
έστω και ένα µέρος τους- και προς την ανακούφιση των κοινωνικών οµάδων που πλήττονται και επλήγησαν.
Ένα παράδειγµα πόρων που θα µπορούσαν να µεταφερθούν
είναι το συνολικό ποσό ή µέρος του ποσού που θα επιστρέψει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα. Αναφερόµαστε, βεβαίως, στα 555.000.000 ευρώ που είναι οι τόκοι που κέρδισε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις τοποθετήσεις της πάνω
στην αγορά ελληνικών κρατικών οµολόγων.
Τα ποσοστά της ανεργίας δηµιουργούν πλέον συνθήκες ασφυξίας και απειλούν την κοινωνική συνοχή. Είναι πιθανόν –όπως έχω
ξαναπεί- η θρυαλλίδα που θα τινάξει στον αέρα τα θεµέλια της
ελληνικής κοινωνίας.
Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, κύριοι Υπουργοί, θα
πρέπει να πάρει την πρώτη θέση ανάµεσα στις άλλες προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Η οξύτητα και το µέγεθος του προβλήµατος είναι τέτοια που µπορεί να δικαιολογήσει στους δανειστές
µας τη λήψη έκτακτων µέτρων αντιµετώπισής του.
Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται κάτω από το γνώµονα της προσωρινής έστω επίλυσης του προβλήµατος της ανεργίας, όµως,
για µεγάλες προβληµατικές κοινωνικές οµάδες, συντείνοντας θετικά στην περίοδο που οι συµπολίτες µας, ο ελληνικός λαός θα
συνεχίσει να αποδέχεται και εµµέσως να στηρίζει το συγκεκριµένο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την ελπίδα
ότι θα οδηγήσει σε επιτυχία των στόχων του παρά τη δύσκολη
πορεία του.
Επαναξιολογώντας τις ήδη υπάρχουσες πηγές χρηµατοδότησης, καταλήγουµε σε δύο κύριους χειριστές του ΕΣΠΑ που είναι
ο ΟΑΕΠ µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και τα περι-
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φερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα που στηρίζουν την πραγµατική οικονοµία µέσω της αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης.
Για να µπορέσουµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
αξιοποιήσουµε το σύνολο αυτών των πόρων, θα πρέπει να δούµε
προσεκτικά τις δεσµεύσεις που δεν αποδίδουν τα προσδοκώµενα και θα πρέπει να σκεφθούµε την ανακατανοµή των πόρων
τους, δηλαδή αυτό που είπατε στη χθεσινή σας συνέντευξη,
κύριε Υπουργέ, την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.
Κατά την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων θα
µπορούσαµε να δούµε πού υπάρχουν αδιάθετοι πόροι και σεβόµενοι τις διαδικασίες των προγραµµάτων να τους κατευθύνουµε
προς διαφορετικές δράσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Η επιλογή της αλλαγής δράσης θα πρέπει, επίσης, να ισχύσει
και σε περιπτώσεις προγραµµάτων που παρουσιάζουν µικρή
απορροφητικότητα. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε ότι
µπορούµε να πετύχουµε βέλτιστους ρυθµούς απορροφητικότητας, εφαρµόζοντας τη µέθοδο του overbooking, το οποίο, βέβαια, ενέχει τον κίνδυνο να προβούµε σε δεσµεύσεις που θα πρέπει –αν ξεπεράσουµε το 100% της απορροφητικότητας και µακάρι- να εκτελεστούν από κρατικούς πόρους.
Επίσης, αξίζει να τονίσουµε ότι µέσω της ρήτρας ευελιξίας
που υπάρχει στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα θα
µπορούσαµε να κατευθύνουµε, κύριοι Υπουργοί, το 10% της
αξίας της δράσης σε γέφυρες κατάρτισης που θα δηµιουργούν
προϋποθέσεις για µελλοντική αποκατάσταση-συνεργασία µέσω
της εκπαίδευσης.
Σε σχέση τώρα µε τη χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για την περίοδο
2014-2020 έγινε ήδη γνωστό πως 1.450.000.000 ευρώ θα διατεθούν προς την Αττική, όπου βρίσκεται ο µεγαλύτερος αριθµός
ανέργων, ενώ το 2016 µε την αναθεώρηση των στοιχείων των περιφερειών ακόµη 2.000.000.000 ευρώ αναµένεται να εισρεύσουν
στα ταµεία της χώρας µε σκοπό τη διόρθωση των επιπτώσεων
της κρίσης.
Όµως, αποτελεί παράδοξο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να
αναφερόµαστε σε πηγές χρηµατοδότησης και αυτές που είναι
θεσµοθετηµένες να λειτουργήσουν για συγκεκριµένους σκοπούς, να αγνοείται τελικά αν έχουν διατεθεί για τους σκοπούς
που προορίζονταν.
Φυσικά, η αναφορά αυτή γίνεται σε συνάρτηση µε τα όσα διαβάζουµε για το ποσό των 600 εκατοµµυρίων ευρώ που θα έπρεπε
να έχει αποδοθεί στον ΟΑΕΔ από την ηµεροµηνία εφαρµογής
της εισφοράς αλληλεγγύης για την ανεργία µέχρι σήµερα. Ο
ΟΑΕΔ, αφ’ ενός, χρηµατοδοτείται για την πληρωµή των επιδοµάτων ανεργίας από τον κρατικό προϋπολογισµό και είναι γεγονός αυτό…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κάνω χρήση της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε και
δεν θα µιλήσω µετά.
Όµως, αν δεν υπήρχε η ανάγκη για κάλυψη του προβλήµατος
της ανεργίας, τότε η Κυβέρνηση δεν θα είχε επιβάλει τη συγκεκριµένη εισφορά.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο τα χρήµατα που έχουν εισφέρει οι
εργαζόµενοι για τους λιγότερο τυχερούς που έχασαν τη δουλειά
τους, να αποδίδονται στον ΟΑΕΔ µε απόλυτη διαφάνεια για την
ενίσχυση της διάρκειας των επιδοµάτων ανεργίας ή για τη δηµιουργία νέων προγραµµάτων κατάρτισης και επανένταξης στην
εργασία.
Η διόγκωση του προβλήµατος της ανεργίας είναι προφανέστατα απόρροια των λαθών που έχουν γίνει στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Και εδώ, το λάθος του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου έχει τις επιπτώσεις του κατευθείαν πάνω
στις ζωές των ανθρώπων, πάνω στις ζωές των συµπολιτών µας.
Στο πλαίσιο αυτό, η σταθερή επιµονή της Δηµοκρατικής Αριστεράς να αλλάξει τη ρύθµιση, έτσι ώστε οι πόροι ενδεχόµενης
υπερκάλυψης των δηµοσιονοµικών στόχων να κατευθυνθούν
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κατά ποσοστό 70% προς την κοινωνική πολιτική, αποτελεί, κατά
τη γνώµη µου, παράδειγµα για το πώς θα πρέπει να ανακατευθύνουµε υπάρχοντες πόρους.
Αντίστοιχα, θα µπορούσαµε να προτείνουµε στους δανειστές
µας να αλλάξουν τους όρους του Προγράµµατος Προσαρµογής,
ώστε µέρος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις να τοποθετείται στις δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων. Σε µια προσπάθεια εισαγωγής νέων ηθών στο εργοδοτικό περιβάλλον, θα
µπορούσαµε επίσης να κατευθύνουµε τα πρόστιµα που καταλογίζονται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας στους ανθρώπους
και στους φορείς που διαχειρίζονται τα προγράµµατα κατά της
ανεργίας.
Σε µια τελευταία ανάλυση, θα µπορούσαµε να µεγαλώσουµε
το ποσοστό του φόρου που αποδίδεται σε κοινωνική πρόνοια
µέσω της φορολόγησης των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ και
των κρατικών λαχείων. Με αναµενόµενες εισροές φόρων περίπου 400 εκατοµµυρίων ευρώ από τον ΟΠΑΠ µόνο, το κράτος θα
µπορεί να διαθέσει ένα µεγαλύτερο ποσοστό προς την ανακούφιση των οµάδων υψηλού κινδύνου.
Έχοντας µόνο ένα λεπτό, θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ,
γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό, το εξής. Στη συνέντευξή σας
υπάρχει ταύτιση απόψεων. Το θέµα είναι να γίνουµε πολύ πιο
συγκεκριµένοι ως προς τη χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων και ως προς τη στόχευση αυτής της δράσης.
Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει στα χέρια µας -θεωρώ
ότι το έχετε και εσείς, είµαι απόλυτα βέβαιος, αλλά για να το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι- µια σοβαρή µελέτη του Ινστιτούτου
της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, που τιτλοφορείται «Προγράµµατα Άµεσης Δηµιουργίας Θέσεων Εργασίας σε
Συνθήκες Κρίσης στην Ελλάδα». Θεωρώ ότι υπάρχει τόσο το θεωρητικό πλαίσιο και µιλώ για τη θεωρία Minsky για όσους είναι
οικονοµολόγοι -εγώ δεν είµαι, αλλά το διάβασα και το µελέτησααυτό, δηλαδή, που ισχυρίστηκε η τοποθέτηση του κ. Λυκούδη,
ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέµε για το κράτος, να λειτουργήσει ως εργοδότης έσχατης προσφυγής.
Υπάρχουν, λοιπόν, οι πόροι και θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι
υπάρχει και από την πλευρά σας και η πολιτική βούληση και η
διάθεση. Ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα είµαστε
πλούσιοι σε προτάσεις για να αντιµετωπίσουµε στο βαθµό που
µπορούµε το ζήτηµα της ανεργίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς 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
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Το δίχως άλλο, η ανεργία αποτελεί
στην παρούσα συγκυρία το υπ’ αριθµόν ένα οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα για τη χώρα και η αντιµετώπισή της θα πρέπει
να καταστεί άµεση προτεραιότητα.
Δυστυχώς, όµως, κύριε Υπουργέ, οι προβλέψεις για το 2013
δεν µας επιτρέπουν να αισιοδοξούµε. Αντιθέτως, το ποσοστό
ανεργίας αναµένεται ότι θα ξεπεράσει το 30% και δραµατικό
είναι το γεγονός ότι σε περίπου τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες
νοικοκυριά, όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν υπάρχει κανένας
εργαζόµενος. Πέραν του προβλήµατος επιβίωσης, η υψηλή
ανεργία –και πρέπει αυτό να το προσέξουµε- υπονοµεύει την κοινωνική συνοχή και εγκυµονεί κινδύνους για τη λειτουργία της κοινωνίας και της ίδιας της δηµοκρατίας.
Μέσα σε εκρηκτικό κλίµα, η πολιτεία καλείται να προχωρήσει
σε άµεσες δράσεις. Όµως, τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, είναι πενιχρά. Η επιδότηση των
θέσεων εργασίας ή η στήριξη ελεύθερων επαγγελµατιών είναι
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πολιτικές απασχόλησης που ορθώς υπάρχουν, αλλά δεν αποδίδουν σε συνθήκες υψηλής ύφεσης. Και είναι λογικό, κύριε
Υπουργέ, γιατί όταν η ζήτηση είναι µηδαµινή, η επιδότηση θέσεων εργασίας καθίσταται σχεδόν άνευ αντικειµένου. Όµως και
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας δύσκολα θα αναλάβει τον κίνδυνο να ανοίξει µία επιχείρηση. Γι’ αυτό χρειάζονται επείγουσες
παρεµβάσεις άµεσης απόδοσης, κυρίως για τις πιο αδύναµες
κοινωνικές οµάδες.
Στο πλαίσιο αυτά, η Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύουµε ότι θα
πρέπει να υπάρξει επαναπροσανατολισµός των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, µε µεγαλύτερη έµφαση για ένα διάστηµα
στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Αυτά τα προγράµµατα µπορούν να είναι πρώτη επιλογή; Σε συνθήκες ανάπτυξης,
όχι. Όµως, είναι απαραίτητα σε περιόδους µεγάλης και παρατεταµένης ύφεσης, καθώς µετατρέπουν το δηµόσιο τοµέα –που
µπορεί να διαχωρίσει την κερδοφορία από την πρόσληψη των
εργαζοµένων- σε εργοδότη της εσχάτης προσφυγής.
Θα πρέπει, λοιπόν, να επιδιώξουµε απασχόληση των ανέργων
στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, περιβαλλοντικής προστασίας, συντήρησης υποδοµών, κ.λπ.. Επίσης, η κοινωφελής εργασία θα πρέπει να συνδέεται και µε τις προοπτικές ανασυγκρότησης της οικονοµίας και της ανάπτυξης νέων τοµέων, όπως ο πολιτισµός, η αγροτική ανάπτυξη, η εξωστρέφεια. Βεβαίως, τέτοια
προγράµµατα εφαρµόζονται ήδη στη χώρα µας. Όµως, δεν µπορούµε να δηλώσουµε ικανοποίηση από τη µέχρι στιγµής λειτουργία τους.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα, κύριε Υπουργέ,
αφορά στις καθυστερήσεις για την πληρωµή των εργαζοµένων.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για ανέργους και να µην πληρώνουµε στην ώρα τους και αυτούς που εργάζονται. Μ’ αυτόν τον
τρόπο ακυρώνουµε τα ίδια τα προγράµµατα, αφού δεν βοηθούν
εµπράκτως και αυτούς στους οποίους απευθύνονται.
Πρόσφατα, απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλος είχε παραδεχθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις στις πληρωµές οφείλονται στην
έλλειψη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από τους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων και ιδιαίτερα από τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δούµε ξανά υπό ποιες
προϋποθέσεις ένας φορέας και ιδιαίτερα οι µη κυβερνητικές οργανώσεις µπορούν να αναλαµβάνουν τέτοια προγράµµατα. Δεν
είναι δυνατόν να δίνονται θέσεις απασχόλησης µέσω φορέων
που δεν µπορούν καν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα. Μία λύση θα ήταν να πούµε ότι για να µετέχει κάποιος σε τέτοια προγράµµατα θα πρέπει να έχει µία λειτουργία
περίπου πέντε ετών. Μιλάµε τώρα για µία λύση.
Βέβαια, εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, θεωρούµε ότι τώρα ο
ΟΑΕΔ θα πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη λειτουργία
αυτών των προγραµµάτων, ώστε οι φορείς υλοποίησης να έχουν
ελάχιστη εµπλοκή, ιδιαίτερα στο σκέλος της οικονοµικής διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει αναβάθµιση του ΟΑΕΔ στο στάδιο της εποπτείας του κάθε προγράµµατος, σε συνεργασία και
µε τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων. Ωστόσο, ακόµα πιο αποτελεσµατικό θα ήταν να αναλάβει ο ίδιος ο ΟΑΕΔ τη δυνατότητα
υλοποίησης προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις; Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νοµοθετική ρύθµιση που να δίδει στον ΟΑΕΔ αυτή τη δυνατότητα;
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι η παρουσία των ανέργων στις θέσεις απασχόλησης είναι πραγµατική, ότι εφαρµόζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ότι η διαδικασία
κατάρτισης πινάκων υποψηφίων θα γίνεται από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία µε τον ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι περιορισµένος ο χρόνος
µου και δεν θα συνεχίσω. Όµως, κύριε Υπουργέ, αυτά δεν είναι
εκθέσεις ιδεών. Αυτά τα οποία συζητάµε σήµερα θα έπρεπε να
έχουν γίνει χθες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στούµε, κύριε Κυρίτση.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, νοµίζω
ότι οι συνάδελφοί µου ανέδειξαν την κρισιµότητα της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα αναφορικά µε την ανεργία και
υποστήριξαν µε επιχειρήµατα την άµεση ανάγκη στήριξης των
ανέργων, ειδικά σε µία εποχή όπου το κοινωνικό κράτος υποχωρεί και τα µέσα στήριξης των ανέργων συρρικνώνονται ή και εξαφανίζονται. Εξάλλου, αυτήν την κατάσταση τη ζούµε όλοι µας
και τη βλέπουµε καθηµερινά. Ακόµα και στο άµεσο περιβάλλον
µας, οι άνεργοι πληθαίνουν και µαζί τους πολλαπλασιάζονται οι
άνεργοι που είναι οι µελλοντικοί µακροχρόνιοι άνεργοι, δηλαδή,
οι άνεργοι που δεν έχουν ελπίδα να βρουν θέση εργασίας τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Ως Δηµοκρατική Αριστερά υποστηρίζουµε ότι το κράτος θα
πρέπει πολύ περισσότερο από πριν να λειτουργήσει ως εργοδότης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να αποτρέψει την εξαθλίωση
εκείνων των κοινωνικών οµάδων που κινδυνεύουν περισσότερο
από αυτήν την εξαθλίωση. Συνεπώς, χρειάζονται όχι µόνο παθητικές πολιτικές, όπως λέγονται, όπως είναι τα επιδόµατα ανεργίας και η κοινωνική στήριξη των ανέργων αλλά και ενεργητικές
πολιτικές, όπως είναι τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
και τα προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης των ανέργων, µε την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα προγράµµατα γίνονται
µε τρόπο που να εξυπηρετούν τους ανέργους και όχι τους φορείς που τα υλοποιούν. Άρα, και η κατανοµή των πόρων πρέπει
να είναι απολύτως διαφανής, να είναι αξιοκρατική και η διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων αλλά και να ρυθµιστεί µια σειρά
από ζητήµατα από τα οποία έχει υποφέρει η χώρα µας κατά το
παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε στην παρέµβασή µου να ασχοληθώ περισσότερο µε µία ιδιαίτερα ευάλωτη
κατηγορία πληθυσµού που είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες, έτσι
και αλλιώς, αντιµετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και είναι µια
ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα στις συνθήκες της κρίσης.
Είναι κοινό µυστικό ότι οι γυναίκες κρατούν τα σκήπτρα της
ανεργίας και βρίσκονται στην κορυφή της οµάδας υψηλού κινδύνου φτώχειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του τρίτου τριµήνου του 2012 –τα τωρινά,
δυστυχώς, είναι ακόµα πιο αρνητικά- το 29,1% των οικονοµικά
ενεργών γυναικών είναι άνεργες. Αυτό το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην πραγµατικότητα είναι πολύ υψηλότερο,
καθώς όλες οι έρευνες µας δείχνουν ότι µεγάλο µέρος της ανεργίας των γυναικών βρίσκεται κρυµµένο στον οικονοµικά ανενεργό γυναικείο πληθυσµό της χώρας που αγγίζει στην Ελλάδα
το 41,4%. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι µόνο το 41,5% των γυναικών απασχολείται και αυτό µειώνεται µε ταχύτητα, καθώς οι γυναίκες βρίσκονται συγκεντρωµένες σε θέσεις εργασίας µε υψηλή
επισφάλεια.
Αν δει κανείς αυτήν την εικόνα στις νέες γυναίκες, θα διαπιστώσει ότι είναι τροµακτική. Όσον αφορά την ηλικία των είκοσι
έως είκοσι εννέα ετών, απασχολείται µόνο το 34,5% των γυναικών αυτών και µάλιστα σε µία εποχή που η ελληνική οικογένεια
δεν µπορεί πλέον να τη στηρίξει.
Για να κατανοήσουµε καλύτερα αυτήν την κατάσταση, πρέπει
να τη διαβάσουµε σε συνδυασµό µε µία άλλη εικόνα, αυτήν των
µονογονεϊκών οικογενειών. Μία στις πέντε οικογένειες στη χώρα
µας είναι πια µονογονεϊκή, πράγµα που σηµαίνει ότι στηρίζεται
µόνο στον έναν από τους δύο γονείς. Όπως καταγράφεται από
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι µονογονεϊκές
οικογένειες είναι περίπου τετρακόσιες χιλιάδες, εκ των οποίων
το 90% έχουν «αρχηγό» τη µητέρα. Πρόκειται, ξέρετε, για οικογένειες που προέκυψαν είτε από διαζύγιο είτε από χηρεία είτε
από επιλογή και οι οποίες στηρίζονται βασικά στα εισοδήµατα
των γυναικών. Από αυτές τις οικογένειες, το 32% διαβιώνει κάτω
από τα όρια της φτώχειας. Οι γυναίκες αναγκάζονται να κάνουν
δουλειές του ποδαριού, οι οποίες σπανίζουν όλο και περισσότερο και δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση.
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Δεν υπάρχουν ολοκληρωµένα προγράµµατα από τον ΟΑΕΔ
για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Άρα, είναι αναγκαία η ύπαρξη
ειδικών προγραµµάτων που αφορούν αυτήν την ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία του πληθυσµού.
Θέλω να κάνω εδώ µια παρένθεση και να πω ότι οι γυναίκες
που είναι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών δεν είναι οι µόνες
που αντιµετωπίζουν την εξαθλίωση. Οι µετανάστριες, οι γυναίκες
µε αναπηρία, οι Ροµά, οι γυναίκες νησιωτικών και ορεινών περιοχών, που είναι αποµακρυσµένες από το κέντρο, αποτελούν οµάδες γυναικείου πληθυσµού µε υψηλή επισφάλεια.
Δεν θα συνεχίσω µε τα ποσοστά, καθώς είναι όλα αποκαρδιωτικά. Η ΔΗΜΑΡ έχει κάνει µία σειρά από προτάσεις αξιοποίησης
των προγραµµάτων, προκειµένου να εφαρµοστεί ένα ευρύ πρόγραµµα άµεσης δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µέσω προγραµµάτων. Την έχουµε καταθέσει την πρόταση µας γραπτά,
ολοκληρωµένα και περιµένουµε την απάντησή σας.
Με την παρέµβασή µου, όµως, θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριµένα τι προτίθεστε να κάνετε, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το
θέµα του δυσανάλογα υψηλού ποσοστού της ανεργίας των γυναικών και πώς θα αντιµετωπιστούν, µέσα από την πολιτική των
υπουργείων σας, αυτές οι άνεργες γυναίκες, έτσι ώστε να µην
αυξάνεται ο κίνδυνος της εξαθλίωσής τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, καταλαβαίνετε
ότι η επίκαιρη επερώτηση που καταθέτει σήµερα η Δηµοκρατική
Αριστερά θέλει να αναδείξει -από τη µεριά τη δική µας, τουλάχιστον- το µεγάλο πρόβληµα το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και την απαίτηση εδώ και τώρα να παρθούν αποφάσεις και
να υπάρξουν αποτελεσµατικές πολιτικές, που να αντιµετωπίσουν
αυτό το ακανθώδες θέµα.
Η Κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία ήδη µετρά οκτώ-εννέα
µήνες ζωής, το πρώτο διάστηµά της το ανάλωσε –και σωστά θα
έλεγα- στην αντιµετώπιση της χρηµατοδότησης της χώρας, µια
χρηµατοδότηση, η οποία δεν ήταν εξασφαλισµένη και εκ των
πραγµάτων ήταν το µείζον θέµα µετά τη συγκρότηση της Κυβέρνησης τον Ιούνιο και στα πρώτα βήµατα τα οποία έκανε. Τελικά
αποδείχθηκε ότι µε ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα και µε στοχευµένες κινήσεις η ελληνική πολιτεία µπορεί να επιτύχει και να
µπορεί να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι πέτυχε - στον πρώτο
κύκλο της, τουλάχιστον- τους στόχους της. Καταλαβαίνετε,
όµως, ότι δεν είναι οι αριθµοί το απόλυτο και το ζητούµενο αυτήν
τη στιγµή στη χώρα µας.
Ας πούµε ότι τους αριθµούς, παρ’ όλο που πάσχουν, µπορούµε να τους τιθασεύσουµε. Τα 52 δισεκατοµµύρια είναι µια
καλή χρηµατοδότηση και µπορεί να δώσει ελπίδες ότι αν τα χειριστούµε σωστά και αν µπορέσουµε µε στοχευµένες πολιτικές
να λύσουµε τα κοινωνικά προβλήµατα, δεν θα οδηγηθούµε σε
κοινωνική αποσάθρωση.
Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι η ανεργία λειτουργεί µε αυτόν τον
τρόπο, δηλαδή το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι και οι χιλιάδες
οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόµενο, λειτουργούν
αποσυντονιστικά, λειτουργούν διαλυτικά στον κοινωνικό ιστό.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, διά του Προέδρου της, Φώτη Κουβέλη, από την πρώτη στιγµή έχει αναδείξει και έχει στοχεύσει σε
αυτό το πρόβληµα. Δεν βλέπουµε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις να το αντιµετωπίζουν µε την ίδια βαρύτητα, όχι γιατί δεν το
κατανοούν, αλλά γιατί υπάρχει ιεράρχηση, όπως καταλαβαίνετε,
των πολιτικών. Στο δικό µας πολιτικό σχέδιο η αντιµετώπιση της
ανεργίας, η αντιµετώπιση δηλαδή του νέου και της νέας που
αυτήν τη στιγµή δεν έχουν δυνατότητες και προοπτικές σε αυτήν
τη χώρα, που είναι το πιο διαλυτικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής,
είναι κρίσιµο µέγεθος.
Τα νούµερα ειπώθηκαν προηγουµένως, όπως και η διάθεση να
περικόψουµε από οπουδήποτε αλλού και να στηρίξουµε τα προγράµµατα αυτά που θα καλύψουν την ανεργία και θα δώσουν δυνατότητες εργασίας ή που τέλος πάντων θα µπορέσουν να
καλύψουν το νέο ή το µεγαλύτερο και ωριµότερο σε ηλικία άν-
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θρωπο σε αυτό το δύσκολο στάδιο της ζωής του.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, όταν κάνουµε πολλή οικονοµία σε
διάφορα σηµεία της δηµόσιας ζωής –και νοµίζω ότι και η Βουλή
και άλλοι δηµόσιοι φορείς συνεισφέρουν κάποιες στιγµές σε
αυτήν την οικονοµία- δεν µπορούµε να ακούµε για µισθούς 300
και 400.000 σε προέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και λοιπούς διοικητές στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας!
Τα διάβασα εχθές αυτά τα νούµερα και τρελάθηκα. Πληρώνει
18.000 µε 20.000 ευρώ αυτή η Κυβέρνηση τα «ταλέντα», τα
golden boys αυτήν τη στιγµή για να κάνουν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και πιστεύετε, δηλαδή, ότι θα το φάµε αµάσητο, θα το δεχθούµε; Θα κάτσουµε τώρα θεσµοθετώντας να
κάνουµε πολιτική –που ερχόµαστε εδώ πέρα και λέµε τον πόνο
µας- και θα ανεχθούµε ανθρώπους που παίρνουν 18.000 και
20.000 ευρώ το µήνα, όταν και ο Υπουργός και ο Βουλευτής –
είπε και ο Σπύρος Λυκούδης προηγουµένως να κόψουµε τα
πάντα από τους πάντες- και όλοι κάνουν τις περικοπές τους και
δίνουν το παράδειγµα;
Δεν θα περάσει έτσι αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε ευθύνη
εσείς, γιατί ξέρω ότι µέχρι τώρα έχετε πολιτευτεί µε σύνεση και
µε πολύ σοβαρό τρόπο και χαίροµαι γιατί παρ’ όλο που έχετε
βαρύ φορτίο στον πιο δύσκολο τοµέα, έχετε πολιτευτεί όµορφα.
Να ξέρετε, όµως, ότι δεν θα τα δεχθούµε αυτά. Τέτοιες πολιτικές
αλλοπρόσαλλες τη στιγµή που χειµάζεται κόσµος, δεν θα τις δεχθούµε!
Θα προτιµήσουµε, λοιπόν, να δούµε από σας άµεσα την αναµόρφωση των συστηµάτων επιδότησης της ανεργίας. Πηγαίνετε
τους πέντε µήνες σε επτά µήνες, πηγαίνετε στους δεκαπέντε
µήνες τον µακροχρόνια άνεργο, µειώνοντας βέβαια λίγο τα ένσηµα. Μπορεί να γίνει αυτό και µπορεί να είναι ένα άµεσο µέτρο.
Εµείς το προτείνουµε και θα το φέρουµε και νοµοθετικώς.
Ας αναµορφώσουµε το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας.
Ακούστε αυτό το παράδειγµα, όπου το παιδί που τελειώνει το λύκειο δεν µπορεί να έχει πρόσβαση. Ο αυτοαπασχολούµενος που
χάνει τη δουλειά του, δηλαδή ο µικροβιοτέχνης, ο µικροεπαγγελµατίας, ο έµπορος δεν µπορεί να έχει πρόσβαση. Η αδήλωτη εργασία πάει στα χαµένα. Μιλάµε, δηλαδή, για χιλιάδες συµπολίτες
µας, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο χάρτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε για έναδύο λεπτά, αλλά κάντε µία προσπάθεια κι εσείς να είστε σύντοµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Προτείνουµε, λοιπόν, για να το δικαιούνται, το εισόδηµα να
είναι στις 6.000 και στις 2.000 ανά παιδί, καθώς επίσης να καταργηθεί το όριο των σαράντα πέντε ετών. Τι να συζητάµε τώρα;
Όποιος βρεθεί στην ατυχία να χάσει τη δουλειά του σ’ αυτήν την
ηλικία, καταστράφηκε! Και θα κάνουµε εµείς τώρα τους µεµψίµοιρους;
Τρίτον, ως προς τη ρύθµιση των δανείων πρώτης κατοικίας,
θα τοποθετηθώ τηλεγραφικά, γιατί δεν έχω τον χρόνο. Ξέρετε,
καταργήθηκε ο ΟΕΚ. Δεν θέλω να ανοίξω αυτήν τη συζήτηση.
Θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε όταν ξαναέρθει το θέµα,
γιατί περιµένουµε να έρθει επιτέλους -δώσαµε µία παράτασηκαι να γίνουν πολιτικές. Τα έχουµε δει αυτά. Η προηγούµενη κυβέρνηση κατήργησε τον ΟΕΚ –ας µην κάνουµε συζήτηση τώραόµως υπάρχουν χιλιάδες ζευγάρια τα οποία έχουν πάρει αυτό το
δάνειο και πρέπει να το επιδοτήσουµε.
Τέταρτον, για την υγειονοµική περίθαλψη είναι συγκεκριµένες
οι προτάσεις της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Για τώρα, κύριε
Υπουργέ, ας αφήσουµε τις τρεις κατηγορίες –µέχρι είκοσι εννέα
ετών, µέχρι πενήντα πέντε ετών και άνω των πενήντα πέντε ετών
που ξέρετε πώς είναι οι διαδικασίες- και ας κάνουµε πολιτική για
ένα χρόνο, να αντιµετωπίσουµε τον Αρµαγεδδώνα που έχει πλήξει την κοινωνία. Χιλιάδες οικογένειες είναι στο πουθενά! Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι µία πολιτική την οποία την
έχουµε βάλει στοχευµένα µέχρι στιγµής. Νοµίζω ότι πρέπει να
µην περιµένουµε το 2014 αλλά το 2013 να αρχίσουµε να υλοποιούµε αυτήν την πολιτική.
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Υπάρχουν τα ισοδύναµα, κύριε Υπουργέ και δεν λέω τώρα για
τους µεγάλους φωστήρες που θα σώσουν την ανακεφαλαίωση
του τραπεζικού συστήµατος. Υπάρχουν σε πολλούς άλλους κλάδους και σε πολλές άλλες περιπτώσεις του δηµόσιου τοµέα σπατάλες και δεν είναι σπατάλη το επίδοµα στην ανεργία ούτε είναι
σπατάλη το να ανοίξουµε και να παρατείνουµε ένα ή δύο µήνες
τη δυνατότητα να παίρνει το επίδοµα «σωτηρίας» αυτός ο άνθρωπος που το περιµένει. Έχουµε να κόψουµε από πολλά άλλα
σηµεία αυτής της τραγικής Δηµόσιας Διοίκησης, η οποία δυστυχώς αντί να βοηθάει και να προσφέρει στήριξη στον πολίτη, ζει
στην πλάτη και στο σβέρκο του πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ορίστε, κυρία Φούντα, έχετε το λόγο. Όπως γνωρίζετε, είναι
τρία τα λεπτά για τους τελευταίους οµιλητές.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Θα µου επιτρέψετε µετά τις προηγούµενες εισηγήσεις να αναφερθώ µόνο στην ανεργία των νέων. Το κεφάλαιο «ανεργία των νέων» αποτελεί µέρος της ζοφερής οικονοµικής πραγµατικότητας που βιώνει η χώρα µας και το οποίο καλούµαστε όλοι µαζί, µιας και πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα, να συµπράξουµε για την
ανατροπή του. Το θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Σύµφωνα µε επίσηµη µελέτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται δεκατέσσερα εκατοµµύρια νέοι έως είκοσι εννέα
µόλις ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δηλαδή κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι. Το κόστος της ανεργίας για
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στα
153.000.000.000 ευρώ ετησίως από την πληρωµή επιδοµάτων
ανεργίας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και από διαφυγόντα
φορολογικά έσοδα και τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεγαλύτερο κόστος φυσικά είναι αυτό το κοινωνικό και ψυχολογικό, γιατί οι αριθµοί δεν είναι σηµαντικότεροι. Στην Ελλάδα, το
ποσοστό ανεργίας των νέων έως τριάντα πέντε ετών έχει φτάσει
το 57% και δυστυχώς παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.
Οι πρωτοβουλίες οφείλουν να ληφθούν άµεσα και να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς εργασίας. Ένα
πρώτο βήµα έγινε το Δεκέµβριο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε µία σύσταση προς τα κράτη-µέλη για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία EU STATE. Έγινε συνάντηση µε αντικείµενο αυτό
το θέµα στο Υπουργείο Εργασίας µε κατάθεση προτάσεων από
την πλευρά της ΚΕΔΕ για ανάληψη πρωτοβουλιών για τα προγράµµατα αυτά, τα οποία απευθύνονται σε νέους δεκαέξι έως είκοσι επτά ετών που είναι άνεργοι ή που διαθέτουν την κατάρτιση
ή την επαγγελµατική πείρα για µία πρώτη επαγγελµατική εµπειρία. Η χρηµατοδότηση γίνεται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό.
Η πρόταση που παρουσιάζεται και υποστηρίζεται σθεναρά
από τη Δηµοκρατική Αριστερά προάγει το να εντάσσονται οι νέοι
στον εργασιακό βίο και να απασχολούνται σε θέσεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την τοπική αυτοδιοίκηση όπως σε δηµοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικών δοµών, σε παιδικούς
σταθµούς, δηµοτικά σχολεία, µουσεία κ.λπ.. Στόχος να υποστηριχθούν πενήντα χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα για ένα χρόνο µε τη
δυνατότητα επέκτασης του προγράµµατος για ένα χρόνο ακόµη.
Καλούµε τον Υπουργό να µας επιβεβαιώσει την επισφράγιση της
άνω πρωτοβουλίας, να µας δώσει περισσότερα στοιχεία και κυρίως να παρουσιάσει, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, χρονοδιάγραµµα το οποίο θα δείχνει την πραγµατοποίηση αυτού του
ελπιδοφόρου προγράµµατος.
Τη συνεργασία της κεντρικής πολιτικής σκηνής µε την τοπική
αυτοδιοίκηση επιδιώκουµε και όσον αφορά στη δηµιουργία µικρών κέντρων στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για δοµές σε εγκαταλελειµµένα και αποκατεστηµένα στη
συνέχεια δηµοτικά κτήρια, στα οποία θα µπορούν να στεγάζονται
νέοι προωθώντας τις επιχειρήσεις τους µε χαµηλό ενοίκιο και
υποδοµές, όπως, παραδείγµατος χάριν, ίντερνετ και γραµµατειακή υποστήριξη, σε συµβολικές τιµές. Τα κτήρια αυτά θα αποτελούν κύτταρο ανανέωσης των κέντρων των πόλεων αλλά και
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ανάδειξη µιας άλλης µορφής ενίσχυσης της από κοινού αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων. Υποστηρίζουµε πως η
στάση αυτή θα λύσει πολυεπίπεδα ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε την πάταξη της ανεργίας, τον κοινωνικό ιστό και τον δηµόσιο βίο, καθώς και µε την ψυχολογία των νέων.
Θα θέλαµε, τώρα –επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος- και δύο
σχόλια σε εθνικό επίπεδο και για το πρόγραµµα µε τίτλο «Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» το οποίο παρουσιάσατε, κύριε Υπουργέ, τον Ιανουάριο. Ήταν πολύ ελπιδοφόρο
για όλους µας, µια νότα ελπίδας µέσα σε όλο αυτό το ζοφερό
σκηνικό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Ψύρρας έχει το λόγο για τρία λεπτά επίσης.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω και το
χρόνο της δευτερολογίας µου, αν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, µιλήστε µε την άνεσή σας και το Προεδρείο θα δείξει κατανόηση
εντός των περιθωρίων που έχουµε.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ακριβώς.
Το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η παράταση της ανεργίας, πέρα από τις επιπτώσεις στην ψυχολογία και την υγεία αυτών των ανθρώπων,
έχει ως συνέπεια και την αποειδίκευση, µειώνοντας ακόµη περισσότερο την πιθανότητά τους να βρουν δουλειά.
Στη χειρότερη, βέβαια, θέση από όλους βρίσκονται οι µακροχρόνια άνεργοι άνω των πενήντα πέντε ετών. Η κατάσταση
αυτών των ανθρώπων επιδεινώνεται όχι µόνο από το γεγονός ότι
δύσκολα τους προτιµούν οι εργοδότες αλλά και από το γεγονός
ότι συνήθως έχουν παρωχηµένες ειδικότητες, που ανήκουν σε
φθίνοντες κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων, κατασκευή χαρτιού, επεξεργασία δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού, υποδηµάτων, ηλεκτρικών συσκευών, παραγωγή προϊόντων
καπνού κ.λπ.. Επίσης, δύσκολα εντάσσονται σε διαδικασίες,
ώστε να διευκολύνονται, για να µετασχηµατίσουν τις εργασιακές
τους δεξιότητες.
Η ελληνική πολιτεία είναι αλήθεια ότι αναγνωρίζει αυτό το πρόβληµα και µάλιστα έκανε κάποια βήµατα σε επίπεδο παθητικών
πολιτικών, δηλαδή παροχής επιδοµάτων. Με τον εκτελεστικό
νόµο του τρίτου µνηµονίου άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης του επιδόµατος των 200 ευρώ µηνιαίως στους µακροχρόνια ανέργους.
Ειδικότερα, όχι από φέτος, αλλά από το 2014, το εισοδηµατικό
κριτήριο θα µειωθεί από τα 12.000 ευρώ συν 587 ευρώ για κάθε
παιδί στα 10.000 ευρώ και το ηλικιακό κριτήριο θα διευρυνθεί,
ώστε να συµπεριληφθούν και µακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω
των είκοσι ετών αντί για των σαράντα πέντε που είναι το ηλικιακό
κριτήριο σήµερα.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν αρκεί. Η Δηµοκρατική Αριστερά,
προτείνει άµεσα να αναπροσαρµοστεί το εισοδηµατικό κριτήριο
για τη χορήγηση επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας. Θα ήταν
καλό να σκεφτούµε τα 6.000 ευρώ ετησίως συν 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί. Να υπάρξει δυνατότητα χορήγησης του επιδόµατος
µακροχρόνιας ανεργίας και σε όσους δεν δικαιούνται το τακτικό
επίδοµα, αρκεί να εκπληρώνουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Με
άλλα λόγια, να καταργηθεί η απαίτηση ότι ο δικαιούχος πρέπει
να έχει λάβει προηγουµένως τακτικό επίδοµα ανεργίας.
Επειδή, όµως, οι παθητικές πολιτικές -οι επιδοµατικές πολιτικές- δεν επαρκούν, πρέπει να συµπληρώνονται από ενεργητικές
πολιτικές. Γι’ αυτό η ΔΗΜΑΡ προτείνει να εφαρµόσουµε ολοκληρωµένα προγράµµατα δεύτερης ευκαιρίας τα οποία να συµπεριλαµβάνουν συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό
και ένα νέο σχέδιο επαγγελµατικής διαδροµής µε συµµετοχή των
ανέργων σε στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης. Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα, να περιλαµβάνουν και πρακτική άσκηση
στις επιχειρήσεις. Η λογική είναι να υπάρξει και εξατοµικευµένη
προσέγγιση µέσα από ατοµικά σχέδια επαγγελµατικής διαδροµής και συµµετοχή σε δράσεις εξειδικευµένης συµβουλευτικής
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και κατάρτισης.
Χρειάζεται να διευρύνουµε την εφαρµογή προγραµµάτων σε
φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να απασχολούν ανέργους που
βρίσκονται στο στάδιο κοντά στη σύνταξη και δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα
κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται µέχρι χίλια πεντακόσια ένσηµα ή τους λείπουν πέντε χρόνια. Ήδη «τρέχει» ένα
σχετικό πρόγραµµα του ΟΑΕΔ. Χρειαζόµαστε περισσότερα. Η
ένταξη των ανέργων που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη σε τέτοια προγράµµατα τους βοηθά να βρουν νέες ευκαιρίες για εργασία, συµµετοχή στην κοινωνία και αυτόνοµη ζωή και ταυτόχρονα ενισχύει και το ασφαλιστικό σύστηµα.
Κύριο µέληµα όλων µας πρέπει να είναι η απασχόληση. Δεν
είναι δυνατόν να συνεχίσουµε µε το 1/3 του πληθυσµού της
χώρας να µην µπορεί να βρει δουλειά. Δεν πρέπει να µετατρέψουµε, όµως, τα κοινοτικά προγράµµατα σε επιδοτούµενες θέσεις απασχόλησης και να µετατρέψουµε τον ΟΑΕΔ σε ταµείο
επιδοµάτων. Αντί για επιδότηση των ανέργων, το κράτος θα µπορούσε κάλλιστα να πληρώνει το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων εργαζόµενου και εργοδότη για ευπαθείς κατηγορίες
εργατικού δυναµικού και συγκεκριµένων οικονοµικών κλάδων.
Ήδη «τρέχει» ένα τέτοιο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ για προώθηση
της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη είκοσι πέντε χιλιάδων ανέργων.
Ας επιδοτούµε την εργασία και όχι την ανεργία. Αυτό µπορεί
να διευρυνθεί περαιτέρω. Η χρηµατοδότηση σταδιακά να γίνεται
και από τα γενικά φορολογικά έσοδα εφόσον αυτά βελτιώνονται.
Έτσι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, χωρίς,
βέβαια, να λύνεται ριζικά το πρόβληµα. Όλοι µας ξέρουµε ότι η
λύση περνάει από τη χιλιοειπωµένη λέξη «ανάπτυξη».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε µια ιδιαίτερα κρίσιµης σηµασίας επερώτηση από
πλευράς ΔΗΜΑΡ.
Εκ προοιµίου θα σας πω ότι τα πράγµατα ούτε ωραία είναι
ούτε ρόδινα. Αντίθετα, η εικόνα είναι ζοφερή. Ούτε απλές ούτε
εύκολες λύσεις υπάρχουν ούτε και µαγικές. Γι’ αυτό θα προσπαθήσω συντεταγµένα, µέσα από κείµενα κατ’ αρχάς να περιγράψω
το τοπίο και στη δευτερολογία µου να καταθέσω προτάσεις και
σκέψεις.
Θέλω να σας πω ότι άκουσα τις ιδέες σας οι οποίες είναι επιπλέον από αυτές που γράψατε στην επερώτηση.
Όλοι αυτοί είναι εδώ παρόντες σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου -και ο ΟΑΕΔ και η Γενική Γραµµατέας του
Υπουργείου και η Γενική Γραµµατέας Κοινωνικών Προγραµµάτων- έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό να αποτελέσει για µας πλαίσιο
επεξεργασίας, το οποίο το επόµενο διάστηµα θα επεξεργαστούµε και θα οριστικοποιήσουµε τις θέσεις µας.
Στις αρχές της θητείας αυτής της Κυβέρνησης συνεργασίας
η ανεργία είχε ήδη αναρριχηθεί στο 23,6% -στο β’ τρίµηνο του
2012- σκαρφαλώνοντας από το λιγότερο, το 8%, το 2008. Τα
πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν το ποσοστό της
ανεργίας να ανεβαίνει στο 27% -τον Νοέµβριο του 2012- για
πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία.
Ακόµα πιο απογοητευτική είναι η εικόνα για τους νέους και ειδικά για τις νέες γυναίκες, που είπατε. Η ανεργία έχει υπερβεί το
60% για τους νέους δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων ετών και το
35% για τους νέους είκοσι πέντε έως τριάντα τεσσάρων ετών,
διαστάσεις που ποτέ δεν είχε γνωρίσει η Ελλάδα µέχρι σήµερα.
Ανησυχητικές είναι οι αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της ανεργίας, που πλέον πλήττει και άντρες παραγωγικής ηλικίας
τριάντα έως πενήντα πέντε ετών. Έτσι, σε συνδυασµό µε µια
αγορά εργασίας, που από παλιά ήταν εχθρική στη γυναικεία εργασία, φτάσαµε να µετρούµε σήµερα περισσότερα από τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο.
Κατασκευές, µεταποίηση, εµπόριο. Είναι τοµείς που έχουν
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πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, τοµείς κεντρικής σηµασίας για
την οικονοµία και την απασχόληση.
Πάντως, όπως ήδη γνωρίζετε, η Ελλάδα δεν είναι η µόνη –δυστυχώς!- ευρωπαϊκή χώρα που αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα απασχόλησης. Πρέπει να µας προβληµατίζει το γεγονός ότι
η ανεργία αυξάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για δεκαοκτώ συναπτούς µήνες, ξεπερνώντας τα είκοσι έξι εκατοµµύρια άτοµα, γεγονός πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μάλιστα, η
Ευρωζώνη βιώνει µε µεγαλύτερη ένταση το πρόβληµα.
Το µείζον πρόβληµα, είναι ότι ακόµα και σε χώρες που παρουσιάζουν ανάκαµψη ύστερα από χρόνο και προσπάθεια, η αγορά
εργασίας δεν φαίνεται να ακολουθεί.
Συνεπώς, το ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηριστικό της κρίσης
είναι ότι η ανεργία µπορεί να λάβει διαρθρωτικά, δηλαδή δοµικά
και µόνιµα χαρακτηριστικά. Και αυτή είναι η κεντρική πρόκληση
που πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Σήµερα, λοιπόν, µε αυτήν την επερώτηση της ΔΗΜΑΡ µου δίνεται η ευκαιρία να καταθέσω στον κοινοβουλευτικό διάλογο τις
θέσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την καταπολέµηση της ανεργίας και την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Κατ’ αρχάς, είναι γνωστό ότι µία γρήγορη αποκλιµάκωση της
ανεργίας και η δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας δεν επιτυγχάνεται ούτε µε νοµοθετήµατα και µε υπουργικές αποφάσεις
ούτε καν µε προγράµµατα προσωρινής ανακούφισης των ανέργων. Χρειάζεται η επανάκτηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και,
µάλιστα, µε διαφορετικό απ’ ό,τι στο παρελθόν αναπτυξιακό προσανατολισµό. Με ενίσχυση της παραγωγικότητας, µε εξωστρέφεια, µε ανταγωνισµό και δυναµική. Με ένα αναπτυξιακό πρότυπο που θα παράγει ποιότητα, εισοδήµατα και απασχόληση.
Αυτό ακριβώς το αναπτυξιακό πρότυπο, οικοδοµεί σταδιακά η
Κυβέρνηση συνεργασίας µε τις διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που σήµερα πραγµατοποιεί, µε το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που θέτει ξανά σε υγιή βάση τα θεµέλια ενός νέου, σταθερού και βιώσιµου κύκλου οικονοµικής ανάπτυξης.
Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι µέχρι τότε όλοι εµείς -η πολιτεία,
τα Υπουργεία, ο ΟΑΕΔ, όλοι οι άλλοι δηµόσιοι φορείς- θα πρέπει
να µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια περιµένοντας την ανάκαµψη. Ίσως τότε να είναι αργά, διότι µία µεγάλη µερίδα ανέργων, έχοντας απωλέσει οριστικά την επαφή της µε την αγορά
εργασίας, δεν θα µπορέσει να ξαναµπεί στην απασχόληση,
ακόµη κι αν υπάρχουν δουλειές.
Συνεπώς, πρέπει σήµερα να στηρίξουµε ιδιαίτερα τα τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόµενο και
τα οποία αποτελούν έκφραση ακραίας ανεργίας ή απόσυρσης
από το εργατικό δυναµικό και αντιµετωπίζουν σε αρκετές περιπτώσεις το φάσµα της φτώχειας και της ανέχειας. Πρέπει να δώσουµε ευκαιρία δουλειάς σε τετρακόσιες χιλιάδες ανέργους –
νέους έως τριάντα ετών, να αποκαταστήσουµε τη επαφή τους
µε την αγορά εργασίας, γιατί το πιο πολύτιµο και δυναµικό κοµµάτι της κοινωνίας µας βλέπει να υποσκάπτεται εξαρχής το επαγγελµατικό του µέλλον. Και αυτό συνιστά µείζονα κίνδυνο για τους
ίδιους αλλά και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ίδιας της
χώρας µας, το µέλλον της χώρας µας.
Ας µην ξεχνάτε ότι οι νέοι αποτελούν τη µόνη εφικτή και ουσιαστική δυνατότητα να εµπλουτισθεί ο παραγωγικός ιστός της
οικονοµίας µε νέες ικανότητες, καινοτόµο πνεύµα και δηµιουργικότητα.
Πρέπει, ακόµα, να ενισχύσουµε και κυρίως να προσαρµόσουµε
τις ικανότητες, δεξιότητες όλων των ανέργων στις απαιτήσεις
ενός γρήγορα µεταβαλλόµενου παραγωγικού συστήµατος. Πρέπει να στηρίξουµε τους µακροχρόνια ανέργους που έχουν παρωχηµένες ειδικότητες, τους ανέργους µεγαλύτερης ηλικίας που
βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, τις γυναίκες που είτε είναι άνεργες είτε απογοητευµένες από µία αγορά εργασίας που εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις, όλους αυτούς που παραµένουν η
µεγάλη αναξιοποίητη δεξαµενή για την ισχυροποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος και την τόνωση της απασχόλησης.
Είναι γνωστό ότι ήδη το Υπουργείο Εργασίας υλοποιεί µια
σειρά προγραµµάτων στήριξης της απασχόλησης µέσω της Γε-
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νικής Γραµµατείας Κοινοτικών Πόρων και του ΟΑΕΔ. Πράγµατι,
τόσο η γενική γραµµατεία όσο και ο ΟΑΕΔ συµµετέχουν στο σχεδιασµό και υλοποιούν ήδη από την αρχή της κρίσης µέχρι και σήµερα, που η ανεργία έχει κορυφωθεί, δράσεις µε χιλιάδες
ωφελούµενους.
Ωστόσο, σήµερα σε αυτό το κοµβικό χρονικό σηµείο έξαρσης
της ανεργίας χρειάζεται κάποια πράγµατα από όσα έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια της κρίσης να αλλάξουν. Οι δράσεις και τα
προγράµµατα πρέπει να αξιολογηθούν, να τροποποιηθούν, να
εξειδικευθούν, να στοχεύσουν και να απαντήσουν καλύτερα και
πιο αποτελεσµατικά στις πραγµατικές ανάγκες των ανέργων.
Χρειάζεται να υπάρξουν και νέες παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας
και άµεσης απόδοσης, δράσεις που θα δώσουν ευκαιρίες και
ανάσες δουλειάς, επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενίσχυση
ικανοτήτων και προσόντων αλλά και εισοδηµατική στήριξη σε
πολύ µεγαλύτερο αριθµό ανέργων.
Βεβαίως, αυτή η εντατικοποίηση των δράσεων για την ανάσχεση της εργασίας προϋποθέτει τον καλύτερο συντονισµό
όλων των εµπλεκοµένων φορέων, την ενεργοποίηση όλων των
παραγωγικών Υπουργείων και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων.
Σε αυτήν τη µάχη δεν πρέπει να απουσιάζει κανείς. Γι’ αυτόν
τον λόγο ήδη από αύριο το πρωί, αµέσως µετά την πραγµατοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, όπου θα συνεκτιµήσουµε τις απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων και των
κοινωνικών εταίρων, δίνω εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου
και κυρίως στις δύο δοµές που συνιστούν τις δυναµικές αιχµές
της παρέµβασης του Υπουργείου, τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραµµατεία Κοινοτικών Πόρων, να επανασχεδιάσουν και να εντατικοποιήσουν τις δράσεις τους στις απαιτήσεις του σήµερα.
Κυρίες και κύριοι, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις ήδη από
την πρώτη ηµέρα που βρεθήκαµε στο συγκεκριµένο Υπουργείο
θέσαµε ως προτεραιότητες την ενίσχυση της απασχόλησης και
της κοινωνικής συνοχής, την ανάσχεση της ανεργίας, παράλληλα
µε τους κεντρικούς στόχους της διασφάλισης της αξιοπιστίας,
της εδραίωσης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και προσαρµογής, της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών που θα τροφοδοτήσουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Για εµάς, είναι σαφές ότι οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή εκπαίδευση, επανακατάρτιση, υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αναζήτηση θέσεων απασχόλησης και
µέτρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Θεωρούµε απαραίτητο, σε κάθε οικονοµική µεταρρύθµιση,
πρωτοβουλία και δράση να λαµβάνονται πάντα υπ’ όψιν οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην κοινωνική κατάσταση. Άρα,
κάθε αναπτυξιακή δράση αξιολογείται θετικά, εάν από αυτήν
προκύπτει σηµαντικό και µετρήσιµο µέρισµα απασχόλησης.
Θεωρούµε αναγκαία την υλοποίηση µέτρων που διασώζουν
επιχειρήσεις, οι οποίες δοκιµάζονται από την κρίση, στους τοµείς
της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών. Επιδιώκουµε
το συντονισµό κρίσιµων Υπουργείων για την προώθηση µικρών
και µεγάλων δράσεων, για την ενίσχυση της απασχόλησης σε τοµείς που αποτελούν αναξιοποίητα ακόµα κοιτάσµατα απασχόλησης, σε νέους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, νέες τεχνολογίες, «πράσινη» ανάπτυξη, κοινωνική οικονοµία, καινοτόµες
κοινωνικές υπηρεσίες, σε ενέργεια αλλά και σε παραγωγικούς
τοµείς, όπως ο τουρισµός και ο αγροτοδιατροφικός τοµέας, µε
έξυπνα σχέδια επένδυσης και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων που
θα προετοιµάζουν τους εργαζόµενους γι’ αυτές τις δραστηριότητες.
Με βάση τα παραπάνω προχωρήσαµε στην εντατικοποίηση
της υλοποίησης προγραµµάτων που αφορούν την αύξηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της ικανότητας των ανέργων να
βρουν απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας.
Έως σήµερα, έχει υλοποιηθεί πληθώρα δράσεων προώθησης
στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγµα. Προγράµµατα του
ΟΑΕΔ για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κυρίως
µέσω επιδότησης εργοδοτικών εισφορών. Προγράµµατα διατήρησης προσωπικού και αποτροπής απολύσεων, τόσο σε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση διακοσίων
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χιλιάδων υφιστάµενων θέσεων εργασίας, όσο και µε ειδική
δράση προώθησης διαρθρωτικής προσαρµογής επιχειρήσεων,
στα οποία έχουν ενταχθεί δεκαπέντε χιλιάδες επιχειρήσεις και οι
ωφελούµενοι εργαζόµενοι ξεπερνούν τις είκοσι πέντε χιλιάδες.
Δράσεις στοχευµένης κατάρτισης για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των
εργαζοµένων.
Σήµερα έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισµού 482,7 εκατοµµυρίων ευρώ µε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ωφελούµενους.
Γνωρίζετε ότι σήµερα υλοποιείται το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Ένα πρόγραµµα µε προϋπολογισµό 188 εκατοµµύρια ευρώ και µε προβλεπόµενους ωφελούµενους πενήντα
πέντε χιλιάδες ανέργους. Θα πρέπει, όµως, να το µελετήσουµε
προσεκτικά. Πρέπει να δούµε, γιατί υπήρξαν δυσκολίες στην
εφαρµογή του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, γιατί
υπήρξαν αρρυθµίες και αδυναµίες φορέων στην υλοποίηση του,
γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις δεν υπήρξε ανταπόκριση από
τους ίδιους τους ανέργους.
Έτσι, µε την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν και αναγκαίοι πόροι,
µπορούµε να επανασχεδιάσουµε ένα τέτοιο πρόγραµµα, να διευρύνουµε τον αριθµό των ωφελουµένων και να το στοχεύσουµε
σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόµενο και δεν διαθέτουν άλλους εισοδηµατικούς πόρους.
Μάλιστα, θα πρέπει –πιθανόν- να συνδυαστούν τέτοια προγράµµατα και µε την άλλη µεγάλη παρέµβαση που υλοποιούµε,
τα τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα απασχόλησης, γνωστά
ως ΤΟΠΣΑ, προγράµµατα µε προϋπολογισµό 80 εκατοµµύρια
ευρώ και τριάντα χιλιάδες ωφελούµενους ανέργους, την τεχνογνωσία των οποίων θα πρέπει οπωσδήποτε να εκµεταλλευτούµε
στο µέλλον.
Κοµβικής σηµασίας στην ανάσχεση της ανεργίας είναι και
άλλα δύο προγράµµατα στα οποία έχουµε ξεκινήσει την υλοποίηση. Το πρώτο -σας το έχω ήδη ανακοινώσει, αναφέρθηκε και
πριν- είναι το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση της
ανεργίας των νέων, πρόγραµµα φιλόδοξο που θα προσπαθήσει
να απαντήσει συνολικά µε την εµπλοκή πολλών συναρµόδιων
Υπουργείων στο διαρθρωτικό πρόβληµα της ανεργίας των νέων,
που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Μετά από εξαντλητική διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους ολοκληρώθηκε το σχέδιο δράσης µε καινοτόµα στοιχεία,
όπως η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, την πρόσκληση
της οποίας δράσης παραδίδουµε αύριο στην Εθνική Επιτροπή
Απασχόλησης για την τελική διαβούλευση και φυσικά στα κόµµατα και σε όλους τους φορείς. Η επιταγή εισόδου για σαράντα
πέντε χιλιάδες νέους έως είκοσι εννέα ετών που εισέρχονται για
πρώτη φορά στην αγορά εργασίας δεν είναι ένα τυπικό πρόγραµµα επιδοτούµενης απασχόλησης, είναι ένα δοµηµένο σπονδυλωτό πρόγραµµα που µε µια σειρά διαδοχικών και συνδεδεµένων µεταξύ τους δράσεων καταλήγει στην εργασιακή ενσωµάτωση των νέων σε επιχειρήσεις µε πλήρη µισθό και ασφάλιση.
Ξεκινάµε στοχευµένη και σύντοµη κατάρτιση ανάλογα µε τα
προσόντα, την εκπαίδευση και τις ανάγκες των ανέργων νέων.
Συνεχίζει µε πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση και ολοκληρώνεται µε κανονική πρόσληψη και επιδότηση των εργοδοτικών
εισφορών για ένα έτος. Ο προϋπολογισµός του συνολικού εθνικού σχεδίου δράσης που περιλαµβάνει τις υλοποιούµενες και
πρωτοπαρουσιαζόµενες δράσεις αγγίζει τα 600 εκατοµµύρια
ευρώ και οι ωφελούµενοι τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες νέους.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ξανά τους λόγους γιατί
η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες εµµένουν -εµµένουν, το επαναλαµβάνω- στην καταπολέµηση
της ανεργίας των νέων και για ποιο λόγο διαθέτουν σηµαντικούς
πόρους γι’ αυτό το σκοπό. Είναι κρίσιµο να το ξαναπούµε. Κοιτάξτε. Η αδράνεια των νέων, δηλαδή το γεγονός ότι δεν συµµετέχουν ούτε στην αγορά εργασίας ούτε στην εκπαίδευση
συνεπάγεται ένα υψηλότατο κόστος για την οικονοµία. Αυτό
ανέρχεται -µετρήθηκε µέσα από ειδικές οικονοµικές εκθέσειςστο 1,21% του ΑΕΠ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στο 3,28% του ΑΕΠ, περίπου 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, για την Ελλάδα.
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Συνεπώς, οι πόροι που δίνονται και θα δοθούν για την απασχόληση των νέων αναµένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος
για την ελληνική οικονοµία. Για να το θέσω διαφορετικά, το κόστος παραµονής των νέων εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης είναι δυσανάλογα µεγαλύτερο από το κόστος υλοποίησης
προγραµµάτων ανάσχεσης της ανεργίας των νέων και δράσεων
για την ένταξή τους στην ενεργό αγορά εργασίας.
Ένα δεύτερο εργαλείο -πολύ σηµαντικό κι αυτό- στον αγώνα
µας για την ανάσχεση της ανεργίας είναι η εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων –το αναφέρατε- της κοινωνικής οικονοµίας.
Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία, οι απασχολούµενοι στον τοµέα αυτό αγγίζουν το 10% του εργαζόµενου
πληθυσµού, γεγονός που µας δείχνει ότι εδώ υπάρχουν αρκετά
κοιτάσµατα απασχόλησης που πρέπει να εξορυχθούν.
Επιπλέον, η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
αποτελεί στοιχείο κοµβικής σηµασίας, τόσο για την προώθηση
της απασχόλησης ευπαθών οµάδων όσο και για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Έχει διαµορφωθεί σχέδιο δράσης, το οποίο
παρουσιάζεται κι αυτό αύριο στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης. Στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία της ύφεσης
είναι επιτακτικό να κινητοποιηθεί το εργατικό δυναµικό, ώστε να
υπάρξει ανάπτυξη.
Οι θέσεις εργασίας δεν είναι απλά µία συνέπεια της ανάπτυξης, βοηθούν στη δηµιουργία της ανάπτυξης. Οι οικονοµικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης πρέπει να εστιάζουν στη
δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και για την ενθάρρυνση της ζήτησης για εργασία, µέσω της
ενίσχυσης και της προσφοράς εργασίας. Αποτελεί ίσως την πιο
σηµαντική πρόκληση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε την επόµενη περίοδο για τη χώρα µας. Αυτό συµβαίνει, όχι µόνο γιατί η
εργασία και ιδιαίτερα η ποιοτική εργασία αποτελεί κύρια ασπίδα
απέναντι στη φτώχεια, αλλά και γιατί σήµερα η ανεργία αγγίζει
όλο το φάσµα των ηλικιών.
Επιπλέον, µε τις επιχειρήσεις να προσανατολίζονται στον περιορισµό µάλλον των εργαζόµενών τους, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θέλουν µελέτη, προσεγµένο σχεδιασµό και
στόχευση για να µπορούν να είναι αποτελεσµατικές και πάντως
πιο αποτελεσµατικές απ’ ότι ήταν τα τελευταία αυτά χρόνια της
κρίσης. Είναι κάτι που πρέπει να παραδεχτούµε.
Επίσης, πρέπει να είναι προσανατολισµένες στο αναπτυξιακό
µοντέλο του µέλλοντος. Δεν αρκεί µόνο να προσφέρουν βραχυχρόνια ανακούφιση, να προσφέρουν µόνο ένα πρόσκαιρο εισόδηµα. Πρέπει να αφήνουν πίσω τους κάτι, όπως δεξιότητες, υποδοµές και τεχνογνωσία. Διότι ο στόχος µας είναι οι πολιτικές του
σήµερα να αντιµετωπίζουν την κρίση και την ανάγκη, αλλά να δηµιουργούν εκείνο το πλέγµα υποδοµών, εµπειριών, δεξιοτήτων
σε εργαζόµενους, διοίκηση, επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς,
που θα αποτελέσουν τη «µαγιά» για τη βιώσιµη, ανταγωνι- στική
και συνεκτική οικονοµία και κοινωνία του αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άλλο ένα σηµαντικό ζήτηµα
στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουµε δυνάµεις και προσπάθειες
–προσοχή- είναι αυτό του κινδύνου της φτώχειας, γιατί σήµερα
στο κοινωνικό επίπεδο αυξάνονται τα φαινόµενα της ένδειας, αυξάνονται τα επίπεδα του κινδύνου της φτώχειας στους ανέργους
και στα παιδιά, ενώ εντείνονται φαινόµενα όπως αυτά των αστέγων.
Η φτώχεια -που βρισκόταν ήδη σε υψηλά επίπεδα πριν από την
κρίση, µε στοιχεία του 2011- έχει σήµερα ξεπεράσει το 21,4%.
Φτώχεια και δυναµική ανάπτυξη δεν συµβαδίζουν. Η κοινωνική
συνοχή αποτελεί προαπαιτούµενο, αλλά και δυναµική συνιστώσα
της προσπάθειας για µια βιώσιµη, ανταγωνιστική, καινοτόµα, µε
ποιότητα στην εργασία και συνεκτική οικονοµία και στην κοινωνία.
Σήµερα, που ο κίνδυνος της φτώχειας εντείνεται, όπου ο κίνδυνος της φτώχειας των ανέργων αυξήθηκε κατακόρυφα, θα
πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν φαινόµενα διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Οι δράσεις και εδώ είναι πολλές. Κατ’ αρχάς
µε τα Τοπικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες -γνωστά ως ΤΟΠΕΚΟ- προσπαθούµε να κινητοποιήσουµε φορείς και ευάλωτες οµάδες, έτσι ώστε οι τελευταίοι να
µπουν στην απασχόληση. Είναι ένα έργο προϋπολογισµού 60
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εκατοµµυρίων ευρώ, από το οποίο αναµένεται να ωφεληθούν δώδεκα χιλιάδες συµπολίτες µας.
Παράλληλα, προωθούµε την ενίσχυση ενός δικτύου υποστήριξης των ευπαθών συµπολιτών µας µε τη λειτουργία κοινωνικών
δοµών για την αντιµετώπιση της φτώχειας. Στόχος είναι η ενίσχυση ή η δηµιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, δοµών παροχής συσσιτίων, κοινωνικών φαρµακείων, ανοιχτών κέντρων ηµερήσιας υποδοχής αστέγων, τραπεζών χρόνου, δηµοτικών λαχανόκηπων, υπνωτηρίων.
Ο σκοπός είναι η διαµόρφωση ενός εθνικού δικτύου άµεσης
κοινωνικής παρέµβασης. Στο σχεδιασµό µας προβλέπεται η στήριξη εκατόν ενενήντα πέντε κοινωνικών δοµών και οι ωφελούµενοι από τις δοµές να ανέλθουν περίπου στα είκοσι ένα χιλιάδες
άτοµα.
Επιπλέον, προχωράµε σε µια σειρά από δράσεις για τη στήριξη του βοηθήµατος των ανέργων. Έτσι, για πρώτη φορά προωθείται το ειδικό βοήθηµα ανεργίας για τους αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες που έκλεισαν τα καταστήµατά τους καθώς και για
τους εργαζόµενους σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης θα δοθεί
άµεσα µε υπουργική απόφαση που υπέγραψα σήµερα και είναι
ήδη γνωστή και κυκλοφορεί.
Εν συνεχεία και µε διάταξη που έχουµε στο νοµοσχέδιο, το
οποίο έχει πάρει το δρόµο της Βουλής, άρα δεν έχουµε καθυστερήσει -θα µπει στη Βουλή αυτήν την εβδοµάδα- φέρνουµε και
το βοήθηµα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες,
γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς.
Σχεδιάζεται η επέκταση του χρόνου επιδότησης των µακροχρόνια ανέργων που συµπληρώνουν δώδεκα µήνες στην επιδότηση ανεργίας, δράση που η υλοποίησή της θα ξεκινήσει την
1-1-2014.
Επιπλέον, εισάγεται -το είπατε και εσείς- η πιλοτική εφαρµογή
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ένα µέτρο που, δυστυχώς, η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας δεν µας επιτρέπει
να το διευρύνουµε, αλλά η πιλοτική εφαρµογή του θα µας προσφέρει την απαραίτητη γνώση για τη σταδιακή επέκτασή του.
Ένα άλλο επείγον ζήτηµα είναι αυτό της καταπολέµησης της
παιδικής φτώχειας, ζήτηµα που αποτελεί βόµβα στα θεµέλια της
κοινωνίας και της οικονοµίας του αύριο, γιατί παιδιά χωρίς δεξιότητες σήµερα, παιδιά χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και
κατάρτιση σήµερα, αποτελούν τους ενήλικες που βιώνουν την
εργασιακή φτώχεια του αύριο. Ήδη προχωρήσαµε σε µια ριζική
αναθεώρηση των οικογενειακών επιδοµάτων, µε κύριο χαρακτηριστικό τη στόχευσή τους στις πιο φτωχές οικογένειες, διότι σε
εποχές µε περιορισµένους πόρους πρέπει να υπάρχει ορθολογική ιεράρχηση της κατανοµής τους.
Επιπλέον, προχωρήσαµε στην επιδότηση του πρώτου και του
δεύτερου παιδιού για πρώτη φορά, καλύπτοντας έτσι ένα µεγάλο
κενό που υπήρχε, ιδιαίτερα για τις µονογονεϊκές οικογένειες, οι
οποίες, όπως γνωρίζετε, παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά
φτώχειας. Παράλληλα, φροντίσαµε να διατηρήσουµε την υποστήριξη προς τις πολυµελείς οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Τα παραπάνω αποτελούν κάποια από τα έργα τα οποία υλοποιούµε. Στο ερώτηµα εάν επαρκούν, εγώ ο ίδιος θα σας απαντούσα «όχι». Και οι δράσεις που σας παρέθεσα δεν εξαντλούν τα
όσα σχεδιάζουµε να κάνουµε. Υπάρχουν όµως κάποια σηµαντικά
ζητήµατα. Ένα από αυτά είναι το ζήτηµα των επιπρόσθετων πόρων. Αυτήν τη στιγµή αναζητούµε τέτοιους πόρους για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε κάποιες άλλες δράσεις που έχουµε
κατά νου ή να διευρύνουµε ήδη υλοποιούµενες δράσεις κρίσιµης
σηµασίας µε ευρεία απήχηση. Είναι η ριζική ανακατανοµή των
διαθέσιµων πόρων του ΕΣΠΑ µε µεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ,
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο ΕΚΤ που είναι
κάτω από το Υπουργείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Ένα ακόµα ζήτηµα είναι η παράκαµψη –ακούστε το και αυτότου προβλήµατος του ανώτατου ύψους ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις για τη στήριξη της απασχόλησης, του de minimis, προκειµένου να απορροφήσουµε και άλλους ανέργους, που σήµερα
µπλοκάρονται, λόγω του de minimis στο πλαίσιο των προγραµµάτων.
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Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό θέµα, είναι η κινητοποίηση και η βελτίωση συντονισµού όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Σήµερα δεν είναι η ώρα για γκρίνιες, είναι η ώρα για
δηµιουργική κριτική. Τώρα είναι η ώρα των ρεαλιστικών και καλοσχεδιασµένων προτάσεων. Από αυτήν τη µάχη δεν µπορεί να
απουσιάζει κανείς. Πρέπει όλοι να αφήσουµε λογικές του παρελθόντος και να κατεβούµε στο στίβο της πραγµατικής κοινωνίας.
Απαιτείται όλοι µας να αποβάλουµε τη συγκρουσιακή και καχύποπτη λογική του παρελθόντος και να συνεισφέρουµε τεχνογνωσία, προτάσεις, πόρους, πάθος, αγάπη, αλληλεγγύη, για να ανατάξουµε την Ελλάδα µας, να διασώσουµε την αξιοπρέπεια των
Ελλήνων, να διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα
της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής.
Σήµερα είναι αναγκαίο να δουλέψουµε σκληρά για να διαµορφώσουµε το περιβάλλον µέσα από το οποίο αναπτύσσεται η
υγιής επιχειρηµατικότητα, το περιβάλλον όπου διαµορφώνονται
εργασιακές σχέσεις που προωθούν την ποιότητα στην αγορά εργασίας και αναδεικνύουν ένα εργατικό δυναµικό κινητικό, καινοτόµο, παραγωγικό, ένα εργατικό δυναµικό αποφασιστικό
παράγοντα στη διαµόρφωση µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας
µέσα σε ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα, µια αγορά
εργασίας µε υψηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά επίπεδα
κοινωνικής προστασίας.
Τα πρώτα βήµατα για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν
ήδη γίνει. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζονται πολλά
να γίνουν ακόµη, αλλά µε τη συστράτευση όλων µας ο στόχος
για µια παραγωγική Ελλάδα, µια Ελλάδα µε την αρµόζουσα θέση
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, µια Ελλάδα της απασχόλησης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, µπορεί και πρέπει να επιτευχθεί. Εγώ προσωπικά είµαι αισιόδοξος και σίγουρος γι’ αυτό
το καλό µέλλον της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακολουθούν τώρα οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θυµίζω ότι ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο κ. Τσούκαλης, έχει
το λόγο για δώδεκα λεπτά. Οι υπόλοιποι έχουν από έξι λεπτά,
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, φαίνεται ότι
µε τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησής µας εκπληρώνεται το
πρώτο σκέλος της βασικής επιδίωξής µας, δηλαδή µέσα σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα να αναδειχθεί το κρίσιµο ζητούµενο, ο κρίσιµος
παράγοντας της επόµενης µέρας και της πορείας µας προς την
έξοδο.
Το δεύτερο σκέλος, κύριοι Υπουργοί, είναι ότι όλα αυτά τα
οποία συζητήθηκαν και θα συζητηθούν στη συνέχεια σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα πρέπει να µετεξελιχθούν σε πρακτική εφαρµογή, σε άµεσο σχέδιο δράσης, συγκροτηµένο, ιεραρχηµένο, κοστολογηµένο και άµεσα ελεγκτέο, όσον αφορά τις επιµέρους
δράσεις τους, γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, πάρα
πολύ δύσκολοι. Μιλάµε για την κοινωνική συνοχή. Μιλάµε για τη
συντεταγµένη πορεία, για την έξοδο από την κρίση. Μιλάµε κοντολογίς για την πολιτική µακριά από τεχνοκρατικές αντιλήψεις
και απόψεις ότι µία χώρα αποτελείται από αριθµούς, αποτελείται
από δείκτες, αποτελείται από όρους µιας σύµβασης απλώς και
µόνο.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ξεκινήσουµε από ορισµένες βασικές παραδοχές και επισηµάνσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιµες για την επόµενη µέρα.
Η πρώτη επισήµανση είναι ότι µας παρέχεται η δυνατότητα να
συζητήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα για όλα αυτά τα θέµατα. Αυτήν τη δυνατότητα
µας τη δίνει, µας την παρέχει µια βασική κρίσιµη προϋπόθεση,
ένα προαπαιτούµενο, ότι δηλαδή η χώρα µας αυτήν τη στιγµή –
οριστικά, τελεσίδικα;- µε πολύ µεγάλες πιθανότητες παραµένει
στη Ζώνη του ευρώ, παραµένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί, πώς αλλιώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, για αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, για ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών και ρευστότητα στην αγορά, για επενδύσεις και για
τόσα άλλα πράγµατα, που είναι κρίσιµα, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την ανεργία και να αυξήσουµε την απασχόληση;
Το δεύτερο το ανέφερα προηγουµένως και είναι το ότι συζητούµε για ανθρώπους. Γιατί συζητούµε για ανθρώπους και πολίτες και πρέπει αυτό να το τονίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Διότι η γενική ρήση, η αναφορά ότι δεν πρέπει να πάνε
χαµένες οι θυσίες των πολιτών ή ότι πρέπει να σώσουµε τη χώρα,
προϋποθέτει ότι πρέπει ο πολίτης να δει το αποτέλεσµα των θυσιών του, να το δει απτά, να το βιώσει, να το νιώσει και, συγχρόνως, να τον συνεπάρει στην πορεία του προς την έξοδο.
Τρίτη κρίσιµη διαπίστωση, κύριοι Υπουργοί, είναι ότι το «πάρτι»
των κονδυλίων, που µέχρι τώρα κατευθύνθηκαν σε διάφορους
«αετονύχηδες» για κατάρτιση και επανακατάρτιση µέσω ΙΕΚ,
µέσω µηχανισµών πλουτισµού, δίχως το παραµικρό αποτέλεσµα,
πρέπει να τελειώσει οριστικά.
Επ’ αυτού η Κυβέρνηση –κι εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέθα δώσει εξετάσεις. Κι εµείς θα δώσουµε εξετάσεις. Μέχρι τώρα
δεν έχει γίνει καµµία αξιολόγηση της διάθεσης αυτών των χρηµάτων, αυτών των τεράστιων ποσών. Δεν έχει γίνει καµµία αξιολόγηση µέχρι τώρα για το πόσο βοήθησαν προς την κατεύθυνση
αυτή, την οποία αναφέρατε κι εσείς προηγουµένως, δηλαδή στην
απόκτηση νέων γνώσεων και στη δυνατότητα ευελιξίας και πραγµατικής κατάρτισης µε τις νέες τεχνολογίες, τις καινοτοµίες και
όλα αυτά.
Η τέταρτη παραδοχή, την οποία πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν
µας, είναι ότι σύµφωνα µε όλες τις µελέτες που έχουν γίνει παγκοσµίως ο παράγων «κατάρτιση- ανθρώπινο δυναµικό-δυνατότητα ευελιξίας» θεωρείται δεύτερος, όσον αφορά την κατάκτηση
της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της παραγωγικότητας. Αυτό
πρέπει να είναι ένα στοιχείο, προκειµένου να διαπερνάει όλες τις
δράσεις.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, οποιαδήποτε –κι εδώ θέλω να σταθώ
ιδιαίτερα- δράση έχει να κάνει µε την προσωρινή αντιµετώπιση
της ανεργίας, πρέπει πάντα να είναι ενταγµένη στη βασική στρατηγική επιλογή της χώρας, όσον αφορά την επόµενη µέρα. Δεν
αρκεί απλώς να αντιµετωπίζουµε και να ανακουφίζουµε τους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια των συγκεκριµένων δράσεων
σήµερα µε αυτό που επιθυµούµε, όσον αφορά την κοινωνία, την
οποία θέλουµε να χτίσουµε.
Θα ήθελα να κάνω και µια ιδιαίτερη αναφορά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Συζητάµε σήµερα για ένα πολύ µεγάλο µέρος των
συµπολιτών µας, οι οποίοι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή δεν εκπροσωπούνται από την παρούσα, σύγχρονη, σηµερινή, συνδικαλιστική ηγεσία ή –στην καλύτερη γι’ αυτούς περίπτωση- υποεκπροσωπούνται. Κάποια στιγµή, λοιπόν, θα πρέπει κι εµείς εδώ,
σ’ αυτήν την Αίθουσα πραγµατικά να εκφράσουµε αυτήν τη µεγάλη µερίδα των συµπολιτών µας.
Υπάρχουν κάποια θέµατα, τα οποία θα πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε µε ιδιαίτερο τρόπο. Είπατε, κύριε Υπουργέ, για το σχέδιο στρατηγικής, για το σχέδιο αντιµετώπισης της ανεργίας. Εγώ
θα έλεγα το σχέδιο προώθησης της απασχόλησης. Τουλάχιστον,
ως Δηµοκρατική Αριστερά µας εµπνέει και µας εκφράζει περισσότερο, γιατί αντιµετωπίζει το τεράστιο αυτό ζήτηµα απ’ τη θετική του πλευρά και από την πλευρά της προοπτικής της χώρας.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι έχουν καταρτιστεί κατά καιρούς πολλά τέτοια σχέδια, αφού αυτό είναι υποχρέωσή µας απέναντι στην Ευρώπη. Όµως, µέχρι σήµερα, δυστυχώς αυτά τα
σχέδια έχουν µείνει απλώς και µόνο εκθέσεις ιδεών, δίχως καµµία εξειδίκευση και δίχως πραγµατικά να έχουν προωθήσει το
µεγάλο ζητούµενο, που είναι η ανασυγκρότηση της χώρας.
Υπάρχει, όµως, ένα κρίσιµο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουµε αµέσως το επόµενο διάστηµα στα πλαίσια της γενικότερης ανασυγκρότησης
της χώρας. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και πάρα πολύ προσεκτικοί.
Κύριοι Υπουργοί, η επόµενη µέρα για τη χώρα, η λεγόµενη και
πολυπόθητη «ανασυγκρότηση», στο επίπεδο που επιτευχθεί, ση-
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µαίνει αυτοµάτως µείωση των τεράστιων ποσοστών της ανεργίας; Η προοπτική της χώρας και το σχέδιο ανασυγκρότησης µε
όλους εκείνους τους τοµείς αιχµής που θέλουµε να αναδείξουµε,
ουσιαστικά θα µειώσει σε τέτοια ποσοστά την ανεργία, ούτως
ώστε να φτάσουµε στο µέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς.
Για να µειωθεί αυτοµάτως το τεράστιο αυτό ποσοστό ή προοπτικά στην επόµενη πενταετία, δεκαετία πρέπει σε αυτήν εδώ
τη χώρα να αναπτυχθούν δραστηριότητες εντάσεως εργασίας.
Οι δραστηριότητες αυτές εντάσεως εργασίας είναι στη στρατηγική µας επιλογή όσον αφορά τη διέξοδο της χώρας µας µε την
παραγωγική ανασυγκρότηση και την έξοδο της χώρας µας από
την κρίση; Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Παραδείγµατος χάριν, µπορούµε να στηριχθούµε, να επανέρθουµε στο µεγάλο κραχ της οικοδοµικής δραστηριότητας ή να
έχουµε άλλες τέτοιου είδους δραστηριότητες; Είναι ένα µεγάλο
πρόβληµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωµα στην απασχόληση,
στην εργασία, στην αξιοπρέπεια του πολίτη, στο ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι βασική συνταγµατική επιταγή, δικαίωµα, αλλά και διεθνής υποχρέωση της χώρας. Έχουν
υπογραφεί διεθνείς συνθήκες και του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, που επιβάλλει στη χώρα µας να παρέχει εργασία στους πολίτες της,
στους κατοίκους της.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι το καλύτερο
διαβατήριο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει
αυτήν τη στιγµή δύο χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε µεταπολεµικό επίπεδο απασχόλησης. Μιλάµε για επίπεδα απασχόλησης
και ανεργίας που αναφέρονται µόνο σε πολεµικές συρράξεις.
Μία ήπειρος η οποία επαίρεται για το κοινωνικό της κεκτηµένο,
δεν µπορεί να αντιµετωπίζει αυτά τα φαινόµενα τόσο πολύ επιπόλαια και ελαφριά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε το εξής, για να µην υπάρχει καθυστέρηση. Πρέπει,
κύριε Υπουργέ, στο σχέδιό σας για την άµεση αντιµετώπιση
αυτού του τεράστιου προβλήµατος, να συνεργαστείτε πολύ
στενά και µε τα άλλα Υπουργεία. Δεν αρκεί µόνο η δική σας καλή
θέληση ή η οποιαδήποτε προσπάθειά σας.
Ποιοι είναι οι τοµείς που άµεσα µπορούν να αντιµετωπίσουν
αυτά τα προβλήµατα, όπως το πρόβληµα της απασχόλησης;
Πρώτα απ’ όλα, είναι ο πρωτογενής τοµέας. Να θυµίσω ότι ήδη
από το 2010 πολλές δεκάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων επιθυµούν
να εγκαταλείψουν τα αστικά κέντρα, να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα, µε όλα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
έχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι αυτήν τη στιγµή τι έχει γίνει; Γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά ότι περιφέρονται αυτοί οι νέοι στην περιφέρεια δίχως στήριξη, δίχως να έχει υλοποιηθεί το µεγαλεπήβολο πρόγραµµα για
την παροχή δηµοσίων γαιών, προκειµένου να εγκατασταθούν και
να λειτουργήσουν. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσµα σε αυτόν τον τοµέα.
Τον κοινωνικό τοµέα τον αναφέρατε. Πραγµατικά, είναι ένας
µεγάλος πλούτος, είναι µεγάλη ευκαιρία ο τουρισµός και βεβαίως είναι η άµεση επανέναρξη των µεγάλων έργων που έχουν
«βαλτώσει», όπως είναι οι οδικοί άξονες και τα άλλα έργα τα
οποία ελπίζουµε ότι σύντοµα θα ξεκινήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναµε την αρχή µε αυτήν την
ερώτηση. Είµαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της συζήτησης θα υπάρχει ένας πλούτος προτάσεων πρωτότυπων, καινοτόµων. Αυτή η
χώρα έχει ένα πρόβληµα. Δεν έπασχε από προτάσεις, αλλά από
υλοποίηση των προτάσεων. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιµη. Δεν
µπορεί να λειτουργούµε µε τους ίδιους ρυθµούς και µε τις ίδιες
διαδικασίες.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα και τελειώνω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε που
σας συµβουλεύω, αλλά κρατήστε τον χρόνο σας για τη δευτερολογία.
Απ’ ό,τι άκουσα ο Υπουργός θα µας πει µετά το τι θα κάνει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και οκτώ
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, Β’
Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Βούλτεψη έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι µετά από αυτήν τη συζήτηση που έγινε και τις ενδιαφέρουσες, πράγµατι, προτάσεις και όλα όσα έχουν ακουστεί
εδώ ίσως και να παρέλκει να επανερχόµαστε ο ένας µετά τον
άλλο και να συµφωνούµε. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα και από τους συναδέλφους που µέχρι τώρα µίλησαν, τους
επερωτώντες από τη ΔΗΜΑΡ και από τον Υπουργό, ο οποίος µάλιστα µας ενηµέρωσε και για µελλοντικές δράσεις, όπως και για
ό,τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή. Καταβάλλονται προσπάθειες.
Δράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας, αγαπητοί συνάδελφοι, να
θέσω ένα άλλο θέµα, διότι –πράγµατι- από ένα σηµείο και µετά
έχουµε γίνει «τροχονόµοι» της ανεργίας, διαχειριστές του προβλήµατος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Επειδή ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το πρόβληµα
της χώρας και εποµένως και το πρόβληµα της ανεργίας µπορεί
να λυθεί γρήγορα και άµεσα, θέλω να καταθέσω µερικές σκέψεις
µου και δεν θα κουραστώ να τις επαναλαµβάνω από κάθε Βήµα.
Για να συµβεί αυτό, πρέπει να σταµατήσει η άρνηση των πάντων, διότι ούτε η σηµερινή κρίση µάς ήρθε ξαφνικά σαν κεραυνός και µας χτύπησε ούτε το χρήµα, οι επενδύσεις, οι θέσεις
εργασίας θα µας έρθουν από τον ουρανό.
Συµφωνούµε όλοι ότι η Ελλάδα υπήρξε για χρόνια µια αποβιοµηχανισµένη, δηµοσιοϋπαλληλική, γραφειοκρατική, αντιπαραγωγική χώρα και χρεοκοπήσαµε. Εγώ λέω ότι αργήσαµε να
χρεοκοπήσουµε, µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαµε. Δηλαδή µια χώρα σαν την Ελλάδα όπου ανθεί «η φαιδρά πορτοκαλέα» και παρ’ όλα αυτά εισάγει λεµόνια από την Αργεντινή και
σκόρδα από την Κίνα, δεν υπήρχε περίπτωση να µην χρεοκοπήσει. Ήταν απολύτως βέβαιο. Μόνο το πολιτικό µας σύστηµα δεν
το έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια.
Με βάση αυτό, λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να σταµατήσουµε πια να έχουµε αυτήν τη λογική «θα µας πάρουν τα πετρέλαια», λες και δεν θα γίνουν διαγωνισµοί, λες και δεν θα υπογραφούν συµφωνίες, λες και εµείς έχουµε την «TOTAL» ή έχουµε
µια από τις «επτά αδελφές», λες και ήρθε ο Ολάντ να µας πάρει
την ΑΟΖ. Με αυτήν τη λογική δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουµε σε καµµία επένδυση. Μετά λένε «θα µας πάρουν το
χρυσό», «θα µας πάρουν τα νησιά και τη θάλασσα», «θα µας φάνε
το Ελληνικό», που µέχρι τώρα το «ροκανίζουν τα ποντίκια» και ο
λαός µας πεινάει. Συγγνώµη, από πού θα έρθει το χρήµα; Δηλαδή, πραγµατικά, είναι θέµα στοιχειώδους λογικής. Δεν νοµίζω
ότι µπορεί να διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό. Ακούγεται, επίσης,
«θα γίνει τόπος διακοπών η Ελλάδα για το 4ο Ράιχ, θα έρχονται
οι Γερµανοί µε τα βραχιολάκια». Μα, θέλουµε ή δεν θέλουµε τουρισµό; Δηλαδή, πώς θα το κάνουµε; Θα λέµε: µην έρθετε εσείς
που είστε Γερµανοί και φορέστε βραχιολάκια εσείς που είστε
Γάλλοι; Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Θέλουµε να αναπτύξουµε
τις θέσεις εργασίας στον τουρισµό;
Έχω ένα παράδειγµα που το επαναλαµβάνω µε κάθε ευκαιρία.
Στη Νάξο, λιγότερο από ένα χρόνο πριν, ήρθε ένα κρουαζιερόπλοιο. Έγινε φασαρία µεγάλη. Έλεγαν «θα µας χαλάσει το
τοπίο». Κατέβηκαν σαράντα νοµαταίοι και προσπαθούσαν να εµποδίσουν τους τουρίστες να κατέβουν µε τις βάρκες. Έκανε
πάρτι η Νάξος –είναι και η πατρίδα του Υπουργού- διότι κατέβηκαν όλοι αυτοί και ψώνισαν. Δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά
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πράγµατα.
Έρχεται ένας επενδυτικός νόµος και λένε «µα, ο επενδυτικός
νόµος που φέρνετε θέλει να καταπολεµήσει τη γραφειοκρατία.
Μα, το πρόβληµα της χώρας δεν είναι η γραφειοκρατία, είναι το
µνηµόνιο». Δηλαδή, το µνηµόνιο φταίει –λέω άλλη µία φορά- για
το γεγονός ότι δεν µπορεί να γίνει το βιοκλιµατικό χωριό της Κατερίνης και πηγαίνει ο δήµαρχος, αφού έχει συµφωνήσει –
Υπουργοί, Υφυπουργοί, παραϋπουργοί, γραµµατείς- και στήνεται
έξω από τη γραµµατέα ενός γενικού διευθυντή δύο ώρες και δεν
γίνεται ποτέ αυτό; Δεν φταίει για όλα, λοιπόν, το µνηµόνιο. Φταίει
ο «κακός µας ο καιρός», το κακό µας το κεφάλι, διότι αν στην Κατερίνη γίνει το βιοκλιµατικό χωριό των έξι χιλιάδων ανθρώπων
που θα ζήσουν εκεί, θα δουλέψουν άνθρωποι, θα λειτουργήσουν
πράγµατα.
Κάθε φορά που επισκέπτοµαι µία περιοχή της Ελλάδας έρχοµαι πίσω µε µία ιστορία βλακείας. Δεν µπορεί γι’ αυτό να µας
φταίει ούτε η τρόικα ούτε το 4ο Ράιχ ούτε τίποτα.
Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέµε τώρα για τη Χαλκιδική, ας
πούµε, ότι κακώς έγινε η µεταβίβαση. Συµφωνώ. Εγώ έχω γράψει
γι’ αυτό το θέµα. Εγώ έχω ασχοληθεί µε αυτό το θέµα. Έγινε
κακώς η µεταβίβαση. Το ζήτηµα, όµως, είναι τώρα το εξής: Θα
εκµεταλλευτούµε τα µεταλλεύµατά µας; Αν έγινε κακώς η µεταβίβαση, ας το βρει αυτό η δικαιοσύνη, αν πουλήθηκε λιγότερο ή
οτιδήποτε άλλο ή ας αποφασίσει το κράτος ότι: έλα εδώ, κύριε,
µου έχει βάλει ένα πρόστιµο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρωσέ το.
Όµως, θα εκµεταλλευτούµε τα µεταλλεύµατά µας; Διότι προχθές, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι στα τελευταία επτά χρόνια
µόνο από τις εξαγωγές των µεταλλευµάτων της δηµιούργησε
πεντακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Δεν γίνεται, δηλαδή,
να έχουµε αυτή την ιστορία συνέχεια. Θα φτιάχνουµε προγράµµατα, θα παίρνουµε το ΕΣΠΑ, θα βοηθάµε τον έναν, θα κυνηγάµε
τον άλλον. Αν δεν αναπτυχθεί η χώρα, αν δεν έρθουν δουλειές,
αν δεν πέσει χρήµα, αν δεν σταµατήσουν όλες µας οι ιδεοληψίες
και το όχι στο όχι και το κάτω στο κάτω, δεν πρόκειται να υπάρξει
εδώ ανάπτυξη η οποία θα φέρει θέσεις εργασίας. Θα κυνηγάµε
κάθε τόσο το τάδε κονδύλι. Έτσι κάναµε πάντα. Κυνηγούσαµε
τα «STAGE», κυνηγούσαµε το ένα, κυνηγούσαµε το άλλο.
Θέλω µε αυτό να πω και να τελειώσω, διότι πράγµατι ήταν
πάρα πολύ καλή η συζήτηση, ότι πρέπει και αυτά να µπουν στο
λογαριασµό όλων µας, να τα βάλουµε κάτω και να εντοπίζουµε
τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες να καταδιώκουµε όποιον εµποδίζει, να τον πετάµε από την καρέκλα του εάν εµποδίζει µια επένδυση στη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Στρατούλης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω µε ένα σχόλιο
για τη σηµερινή απόφαση και την υπογραφή του Υπουργού για
χορήγηση επιδόµατος ανεργίας στους ανέργους εµπόρους και
ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κύριε Υπουργέ, η απόφαση έρχεται µε δυο ολόκληρα χρόνια
καθυστέρηση, από τότε που ψηφίστηκε η σχετική νοµοθετική
ρύθµιση, τον Απρίλιο του 2011, που εδώ και δυο χρόνια είχε αρχίσει να τους παρακρατείται η σχετική εισφορά. Οι προϋποθέσεις µε τις οποίες η απόφασή σας τους δίνει αυτό το επίδοµα
-και οι εισοδηµατικές και οι άλλες, οι τυπικές, διοικητικές και γραφειοκρατικές- είναι ουσιαστικές απαγορευτικές. Η ίδια η ΕΣΕΕ
και η ΓΣΕΒΕΕ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εµπόρων και
των επαγγελµατιών, λένε ότι θα καλυφθεί µόνο το 10% από τους
σαράντα τέσσερις χιλιάδες δικαιούχους, περίπου τέσσερις µε
πέντε χιλιάδες.
Βεβαίως, υπάρχει και το ερώτηµα: Από πού θα δοθεί; Βεβαίως,
να δοθεί -εµείς λέµε- και µε καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε να
το πάρουν οι δικαιούχοι που πρέπει να στηριχθούν. Από πού,
όµως, θα το δώσετε; Ήδη είχατε συγκεντρώσει 100-120 εκατοµµύρια ευρώ από τις εισφορές τους στον Οργανισµό Ασφάλισης
των Αυτοαπασχολουµένων. Αυτά έχουν δοθεί για συντάξεις. Από
πού θα τα δώσετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιµένω απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να τα δώσετε,
αλλά πρέπει να µας πείτε από πού θα τα δώσετε. Πάλι «στου κασίδη το κεφάλι», στον ΟΑΕΔ;
Δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής: Κύριε
Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν απαντήσατε στο
ερώτηµα συναδέλφων και συναδελφισσών που µίλησαν πριν για
το πού πήγαν τα 600 εκατοµµύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν
σε ειδικό κωδικό του δηµοσίου, κρατικό κωδικό, από την εισφορά
αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας, µε το 2% που
επιβάλλεται στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων από 1-12011, εδώ δηλαδή και δύο χρόνια και δύο µήνες. Πού πήγαν αυτά
τα χρήµατα; Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών δεν
µας καλύπτουν. Μας λέει για τη χρηµατοδότηση του κράτους τα
προηγούµενα χρόνια. Ήταν πάγια, όµως, αυτή η χρηµατοδότηση. Περίπου το 25% του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ πάντα δινόταν.
Τα 600 εκατοµµύρια ευρώ πού είναι, κύριε Υπουργέ; Σε ποιες
δράσεις πήγαν; Γιατί δεν πήγε ούτε ένα ευρώ στον ΟΑΕΔ;
Τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής, ότι τα στοιχεία
που δόθηκαν για την ανεργία τον Νοέµβρη ήταν τροµακτικά για
τη χώρα µας. Πάνω πια από το 27%, 61% για τους νέους. Τέτοια
ποσοστά ανεργίας είχαµε µόνο σε περιόδους µετά από πολεµικές ή εθνικές καταστροφές. Ούτε καν στην κρίση του 1929-1932
δεν είχε η χώρα µας τέτοιους δείκτες ανεργίας.
Αυτοί οι δείκτες ανεργίας έπεσαν από τον ουρανό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες; Δεν
έπεσαν από τον ουρανό. Δεν είναι αστραπές και βροχές που έπεσαν η ανεργία και τα ποσοστά ανεργίας. Οφείλονται σε συγκεκριµένες µνηµονιακές πολιτικές, που εφαρµόζονται εδώ και τρία
χρόνια, που µειώνουν τους µισθούς, µειώνουν τις συντάξεις, µειώνουν την αγοραστική δύναµη του λαού, οδηγούν σε κλείσιµο
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε βαθιά ύφεση, σε πάγωµα των δηµοσίων επενδύσεων, που µεγαλώνει ακόµα περισσότερο την
ύφεση, σε φοροµπηχτικές πολιτικές, οι οποίες µεγαλώνουν
ακόµη περισσότερο την ύφεση και την ανεργία. Αυτές οι πολιτικές είναι υπεύθυνες για την αύξηση της ανεργίας.
Απορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ, κάνατε
πολύ σοβαρές και πολύ σωστές διαπιστώσεις στις οµιλίες σας,
αλλά τις κάνατε σαν παρατηρητές. Συµµετέχετε σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, τη σηµερινή, που εφαρµόζει το τρίτο µνηµόνιο. Συµµετέχετε στην εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου και τη στηρίζετε.
Δεν είστε απλά παρατηρητές. Η εκτίµηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι ότι εάν εφαρµοστεί το τρίτο µνηµόνιο, το
οποίο είναι σε εξέλιξη και εφαρµόζεται αυτήν τη στιγµή, τότε η
ανεργία στη χώρα µας θα φτάσει το 35%, δηλαδή, θα φτάσει τα
δύο εκατοµµύρια µέχρι τα τέλη του 2013.
Ένα άλλο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι ότι βεβαίως η
ανεργία διευκολύνεται όχι µόνο από τις µνηµονιακές πολιτικές,
αλλά και από το ότι λύθηκαν τα χέρια της εργοδοσίας και των
µεγάλων επιχειρήσεων να κάνουν απολύσεις. Κάνατε πιο φτηνές
και πιο εύκολες τις απολύσεις για τους εργοδότες µε τις αλλαγές
που κάνατε και, βεβαίως, µε τη µη ενεργοποίηση των ελεγκτικών
µηχανισµών ή ορισµένες φορές µε τη διασύνδεσή τους µε εργοδοτικά συµφέροντα.
Κυρίως, όµως, υπάρχει αδυναµία αυτήν τη στιγµή των δηµοσίων ελεγκτικών µηχανισµών να ελέγξουν τι γίνεται στην αγορά
εργασίας, καθώς δεν έχουν τα µέσα, µε αποτέλεσµα και οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν πια σε µαζικές απολύσεις –τους στοιχίζουν πιο λίγο- αλλά και µε την απειλή της απόλυσης µε το πιστόλι
στο κρόταφο στους εργαζόµενους, να τους αναγκάζουν να αποδέχονται ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε µειώσεις µισθών κατά
50%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να κάνω ένα προτελευταίο σχόλιο. Κύριε Υπουργέ,
ακούσαµε τα προγράµµατα τα οποία αναφέρατε. Θεωρούµε ότι
η ανεργία δεν αντιµετωπίζεται µε προγράµµατα που την ανακυκλώνουν την ανεργία, δηλαδή, µε χαριστική επιδότηση ορισµένων µεγάλων επιχειρήσεων για κάποιους µήνες και µετά πάλι να
βρίσκονται στην ανεργία αυτοί οι άνθρωποι. Τη διαχειρίζεστε την
ανεργία. Δεν την αντιµετωπίζετε, δεν τη µειώνετε. Αντίθετα, µε
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τις µνηµονιακές πολιτικές, την αυξάνετε.
Άκουσα, επίσης, για το νέο πρόγραµµα που αφορά τους νέους
στα 180 εκατοµµύρια ευρώ. Οι πληροφορίες µου –και οι πληροφορίες µας στον ΣΥΡΙΖΑ- είναι ότι επιδιώκετε να ενεργοποιήσετε
γι’ αυτό το πρόγραµµα τριακόσια ΚΕΚ, από τα οποία µε βάση την
εµπειρία περίπου τα τριάντα είναι σοβαρά και τα άλλα λειτουργούν σαν ειδικές «offshore» στην αγορά εργασίας. Φοβάµαι πάρα
πολύ ότι πραγµατικά θα πάνε σε µία χωµατερή αυτά τα χρήµατα
και δεν θα βοηθήσουν τους νέους ανέργους.
Δεν είναι αξιοπρεπής εργασία, κύριε Υπουργέ, αυτή που εξαγγείλατε µε 400 ευρώ το µήνα για τους νέους ανέργους. Δηλαδή,
αυτό είναι το µέλλον που επιφυλάσσουµε στα παιδιά µας, να µην
έχουν δουλειά ή όταν έχουν, να έχουν ένα ξεροκόµµατο και να
µην µπορούν να ζήσουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, πέρα από το φαινόµενο ότι φεύγουν στο εξωτερικό νέοι και νέες και µας λείπουν τριακόσιες χιλιάδες περίπου
από αυτούς που έχουν φύγει, εκπαιδευµένοι, µε µεταπτυχιακά,
νέοι άνθρωποι που θα ήταν πολύτιµοι για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, εµείς έχουµε πει ότι η ανεργία αντιµετωπίζεται µόνο αν φύγουµε από τις πολιτικές των µνηµονίων και
τις αντικαταστήσουµε αυτές τις πολιτικές –δηλαδή, τα µνηµόνια
που πρέπει να καταργηθούν- µε ένα πρόγραµµα αναπτυξιακό,
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, που θα στηρίζει τις
δηµόσιες επενδύσεις, τις κοινωνικές επενδύσεις, εκείνες από τις
ιδιωτικές επενδύσεις που εντάσσονται σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, έχουν ρήτρα απασχόλησης και την αυξάνουν,
µε τη µείωση του χρόνου εργασίας χωρίς µείωση των αποδοχών,
µε τη στήριξη τοµέων της οικονοµίας µας που έχουν συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και µπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της
χώρας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε φραγµό στις
απολύσεις. Είµαστε σχεδόν η µόνη χώρα της Ευρώπης που δεν
προβλέπει αιτιολογηµένες απολύσεις. Επίσης πρέπει να πάµε µε
επαναφορά των ποσοστών για να χαρακτηρίζονται οι απολύσεις
ως οµαδικές και των αποζηµιώσεων που ήταν πριν, για να δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις –τουλάχιστον κερδοφόρες- να κάνουν
απολύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Επίσης, έχουµε κάνει πρόταση νόµου και έχουµε προτείνει µία
σειρά µέτρων για τη στήριξη των ανέργων, ώστε κανένας άνεργος αυτήν την περίοδο να µην είναι χωρίς επίδοµα ανεργίας και
χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Έχουµε κάνει πρόταση να
επανέλθει το επίδοµα ανεργίας, τουλάχιστον, αυτήν την περίοδο
στα 461 ευρώ που ήταν µέχρι τον περασµένο Φλεβάρη που το
µειώσατε και σταδιακά, βεβαίως, να αυξηθεί.
Έχουµε προτείνει, επίσης, µέτρα κοινωνικής στήριξης των
ανέργων για να µπορέσουν να επιβιώσουν, επιδοτήσεις ενοικίων,
κάρτες να κυκλοφορούν στα µέσα µαζικής µεταφοράς, απαγόρευση πλειστηριασµού των σπιτιών τους, «πάγωµα» των δόσεων
των δανείων τους και µια σειρά µέτρα κοινωνικής πολιτικής.
Όµως, είµαστε σίγουροι –και τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν µπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η µεγάλη αύξηση της
ανεργίας, εάν δεν ηττηθούν αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές που
την παράγουν, εάν δεν ηττηθεί η Κυβέρνηση αυτή η οποία υπηρετεί αυτές τις πολιτικές και εάν µε την ψήφο και τους αγώνες
του λαού δεν έρθει µία κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, µία κυβέρνηση αριστερή, αντιµνηµονιακή, προοδευτική, η οποία θα
εφαρµόσει ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας, όπως είπα, µε κύριο µέληµά της την καταπολέµηση της
ανεργίας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε συνάδελφε, αν και η τελεία κράτησε πολύ, αλλά δεν
πειράζει.
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΟΣΚ κ.
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να γίνει αυτό που είπε ο
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κ. Στρατούλης, δηλαδή, να έρθει µια αριστερή αντιµνηµονιακή
κυβέρνηση και µε ένα άρθρο ξαφνικά να γεννηθεί η ανάπτυξη και
οι επενδύσεις και να αλλάξει και η παραγωγική βάση της χώρας,
έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας. Και αυτή η επερώτηση µας
βοηθάει να σκεφτούµε, να συζητήσουµε και να πάρουµε και αποφάσεις και εδώ στη Βουλή, αλλά και στο πλαίσιο της Κυβέρνησης, διότι θα συµφωνήσω ότι η ανάπτυξη είναι αυτή που γεννάει
τις πραγµατικές θέσεις εργασίας.
Και στις προτάσεις της ΔΗΜΑΡ –της οποίας οι Βουλευτές σήµερα είναι οι επερωτώντες- και στου κυρίου Υπουργού, αλλά και
σε ένα σηµείο της οµιλίας του κ. Στρατούλη βεβαίως, υπάρχουν
αναπτυξιακές πολιτικές και προτάσεις. Επίσης, και στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, έχουµε προτείνει το
φόρο επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, όπως και το ευρωοµόλογο ιδίως για τη χρηµατοδότηση των µεγάλων έργων, στα
οποία αναφέρθηκε και ο κ. Τσούκαλης. Επίσης, έχουν προταθεί και πάλι από τους σοσιαλιστές- συγκεκριµένες προτάσεις στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνεργασία των πραγµατικά σοσιαλιστικών και προοδευτικών δυνάµεων στην Ευρώπη
πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αλλάξει πολιτική.
Όµως, µέχρι τότε ύψιστη και πρώτιστη αξία είναι η πατρίδα και
η παραµονή της χώρας εκτός χρεοκοπίας και εντός Ευρώπης,
τουλάχιστον για τα τρία κόµµατα που µετέχουµε σε αυτήν την
τρικοµµατική Κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
Είναι ωραία λόγια και ωραίες υποσχέσεις χωρίς κανένα αντίκρισµα. ‘
Ας έρθουµε, όµως, στο πρόβληµα το οποίο είναι όντως µεγάλο. Ενώ επιχειρούµε την παραγωγική ανασυγκρότηση σε
αυτήν τη σκληρή Ελλάδα της κρίσης -και γι’ αυτό πρέπει να επισπευστούν και οι επενδύσεις και οι αλλαγές του παραγωγικού
µοντέλου και η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ- έχει
πολύ µεγάλη σηµασία και για µας η άµεση αντιµετώπιση της
εκρηκτικής κατάστασης την οποία περιγράψατε και εσείς, αλλά
και οι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ.
Και επειδή θα ήθελα να ανταποκριθώ στην πρόταση-πρόκληση
του αγαπητού φίλου και συναδέλφου κ. Λυκούδη που µίλησε
πρώτος, θα ήθελα αυτή εδώ η συζήτηση να είναι µια γόνιµη αντιπαράθεση ιδεών και προτάσεων. Με δύο λόγια, θέλω να παραθέσω τη δική µας πρόταση, την οποία ονοµάσαµε «Ένα ΕΣΠΑ
κρίσης» για συνθήκες απόλυτης ανεργίας και για οικογένειες που
βιώνουν την απόλυτη ανεργία, «ένα ΕΣΠΑ κρίσης» στο πλαίσιο
του δικού µας εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης που συζητούµε
ενόψει και του συνεδρίου µας.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε και εσείς στην οµιλία σας –και γι’
αυτό θεωρώ ότι µπορεί να είναι βιώσιµη αυτή η πρόταση- ότι
πρέπει να µεταφερθούν πόροι από το ΕΤΠΑ, από το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Αντίστοιχα, άκουσα τον κ. Λυκούδη να λέει ότι µπορεί να γίνουν και άλλες εξοικονοµήσεις πόρων εντός του κρατικού προϋπολογισµού, έτσι ώστε να βρεθούν και τα χρήµατα. Εγώ θα πω,
µήπως σε αυτήν την περίπτωση ήταν τα χρήµατα της εθνικής
συµµετοχής.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε αυτό το «ΕΣΠΑ της κρίσης» να
είναι ένα πρόγραµµα στήριξης της απόλυτης ανεργίας. Χρειαζόµαστε περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, όπως έχουµε προϋπολογίσει, εκ των οποίων 700 εκατοµµύρια περίπου θα είναι το
επιπλέον ποσό που θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και
400 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία µπορούν να εξευρεθούν από
τον κοινό λογαριασµό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. Βεβαίως όλο αυτό προϋποθέτει
αυτό που είπα πριν, δηλαδή, την απόφαση συναρµόδιων Υπουργείων και τη διαπραγµάτευση µε την Κοµισιόν. Και νοµίζω ότι στις
συνθήκες που ζούµε, αυτή η διαπραγµάτευση µπορεί να αποφέρει και σωστή υλοποίηση του προγράµµατος.
Όσον αφορά τώρα το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, νοµίζω ότι
οι άνεργοι που βιώνουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο µπορεί να είναι οι πρώτοι ωφεληµένοι. Όπως αναφέρατε
και εσείς, νοµίζω ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη οµάδα που θα πρέπει να επωφεληθεί από ένα τέτοιο µέτρο.
Η δεύτερη οµάδα αφορά τους ανέργους που είναι µακροχρόνια άνεργοι και τους νέους ανέργους, έτσι ώστε τα προγράµµατα
που σήµερα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και τα οποία είναι δοκιµασµένα -
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και έχουµε υπολογίσει ότι αυτά τα επιδοτούµενα προγράµµατα
περιλαµβάνουν περίπου εκατόν εξήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας
και χρειάζονται, παρά το γεγονός ότι αυτά δεν είναι η απάντηση
στην ανεργία και στις πραγµατικές θέσεις- να προσφέρουν
άµεσα εργασία και προοπτική, ώστε να ανακουφιστούν και να
µπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι επιχειρήσεις, αλλά
ιδίως οι άνεργοι να µπορέσουν να βρουν µια απασχόληση.
Απαιτείται, λοιπόν, µια αύξηση των εκατόν εξήντα χιλιάδων θέσεων σε αυτά τα προγράµµατα έως και επτακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Νοµίζω ότι µπορούµε να το καταφέρουµε µε αυτό
το ποσό που προανέφερα.
Ας δούµε, όµως, ποιο είναι το όφελος αυτής της πρότασης, η
οποία µπορεί να είναι εναλλακτική ή και συµπληρωµατική. Μάλιστα, µπορεί να είναι και µια πρόταση η οποία θα έρθει µαζί µε
τις προτάσεις της επιµήκυνσης του επιδόµατος ανεργίας σε µακροχρόνια ανέργους. Γιατί, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε ότι το
επίδοµα ανεργίας, ως παθητική µορφή απασχόλησης, είναι µια
µορφή που δεν είναι επιλέξιµη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, άρα µπορούµε να εξοικονοµήσουµε πόρους για την απασχόληση και να µην τους πάµε στο επίδοµα ανεργίας.
Το δεύτερο, βεβαίως, είναι ότι υπάρχουν και ασφαλιστικά ζητήµατα για το εάν ένα επίδοµα ανεργίας µπορεί να δοθεί στους
νέους ανέργους. Είναι καλύτερο να δώσεις δουλειά στο νέο,
παρά να του δώσεις ένα επίδοµα ανεργίας.
Η επερώτηση αυτή είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία αξιολόγησης όλων των προτάσεων που ήδη υλοποιούνται, που αναφέρθηκαν και εδώ στη συζήτησή µας. Για λόγους οικονοµίας, δεν θα
τους αναφέρω. Έχω κάνει έναν κατάλογο. Οι περισσότερες από
αυτές τις προτάσεις έχουν κλείσει δύο χρόνια, άλλες έχουν κλείσει ενάµιση χρόνο, η πιο καινούργια είναι αυτή της κοινωφελούς
εργασίας η οποία παρουσιάζει πραγµατικά προβλήµατα.
Ποιος είναι ο στόχος της αξιολόγησης; Ο στόχος της αξιολόγησης είναι διπλός. Από τη µια να δούµε ποια είναι εκείνα τα εµπόδια, ποια είναι τα αντικίνητρα, ποιες είναι οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες που δυσκολεύουν στο να έρθει το πρόγραµµα να
ακουµπήσει στην πραγµατική ανάγκη του ανέργου από τη µια,
της επιχείρησης από την άλλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεύτερον, στην κοινωφελή επιχείρηση ή στη σύµπραξη µέσω
των κοινωφελών επιχειρήσεων. Και εκεί έχουµε µεγάλη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τις ρυθµίσεις για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα που ψηφίστηκαν και δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα
έπρεπε. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να αξιολογήσουµε τι τρέχει αυτήν
τη στιγµή στην απασχόληση, πού κολλάει και κυρίως ποιες είναι
εκείνες οι καλές πρακτικές. Πράγµατι, έχουν ανταπόκριση, υπάρχει δυνατότητα να αντλήσουµε από αυτές τις καλές πρακτικές
και να πολλαπλασιαστούν αυτές µέσα από πολλούς τρόπους, και
έχετε τη δυνατότητα νοµίζω να το κάνετε.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε δύο προτάσεις που αφορούν την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανέργων και περιλαµβάνονται, κύριε Υπουργέ, σε µία συνολική πρόταση νόµου που σας
έχουµε καταθέσει, που αφορά κι άλλα άτοµα ευαίσθητης κατηγορίας, όπως οι βαριά ανάπηροι.
Πρόκειται για τη βελτίωση των προϋποθέσεων για ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων, προκειµένου να εξασφαλίσουν υγειονοµική περίθαλψη µε µείωση των ηµερών ασφάλισης από
εξακόσιες, που είναι σήµερα, σε τριακόσιες και αύξηση κατά
εκατό ηµέρες ανά έτος, µετά το τριακοστό έτος της ηλικίας. Έτσι
δίνουµε µια ασφάλεια και ένα «µαξιλάρι» στήριξης στους νέους
ανέργους.
Η δεύτερη πρόταση αφορά βεβαίως την παράταση της ρύθµισης του ν. 4052/2012 µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, για
να µπορούν να έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη εκείνοι οι εργαζόµενοι που συµπλήρωσαν πενήντα
µέρες εργασίας κι όχι εκατό.
Νοµίζουµε ότι αυτές οι δύο προτάσεις είναι προτάσεις οι
οποίες µπορούν να βοηθήσουν επιπροσθέτως µε τα προγράµµατα, µε την ανακούφιση που µπορούµε να δώσουµε στους
ανέργους και τις οικογένειές τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρώστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Η συζήτηση είναι χρήσιµη και νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν
θα είναι έτοιµοι ο ΟΑΕΔ και η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Πόρων, µε όσα µας περιγράψατε, καλό θα είναι να γίνει µία ουσιαστικά συζήτηση και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Να πάρετε την πρωτοβουλία, όταν θα είστε έτοιµος και να έρθουµε να τα συζητήσουµε όλα αυτά κι εδώ στη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που
έχει κανείς να τοποθετηθεί στο ζήτηµα αυτό, θα ήθελα να υπενθυµίσω στους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ ότι την προηγούµενη
Δευτέρα ήσασταν εσείς που ψηφίσατε αυτό εδώ το µεσοπρόθεσµο, µέσα στο οποίο υπάρχουν συγκεκριµένες περικοπές που
αφορούν την κοινωνική πολιτική.
Κρίνω, λοιπόν, ότι υπάρχει αυτήν τη στιγµή µια διαδικασία µε
πολλά «κροκοδείλια δάκρυα» από τους τρεις συνέταιρους. Διότι
έχουµε φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο της ανεργίας, µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και µε µία κοινωνική διάλυση της χώρας,
λόγω του µνηµονίου, το οποίο εσείς λέτε ως ΔΗΜΑΡ ότι το βρήκατε ψηφισµένο. Άρα τι να κάνετε; Το εφαρµόζετε. Αφού, όµως,
στηρίζετε µία κυβέρνηση που το εφαρµόζει, έχετε πολιτικές ευθύνες. Από την ώρα που ψηφίσατε και το επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο –από την προηγούµενη Δευτέρα- έχετε πλέον πολύ
πιο συγκεκριµένες πολιτικές ευθύνες.
Είπατε, λοιπόν, και θυµηθήκατε στις προτάσεις σας «…το κράτος ως εργοδότης έκτακτης ή έσχατης ανάγκης…». Ποιο κράτος;
Αφού έχουν µειωθεί όλες οι δαπάνες, πώς µπορεί να παίξει ρόλο
το κράτος;
Δεύτερον, να γίνουν παρεµβάσεις. Πώς θα γίνουν παρεµβάσεις, αφού µέσα από το µνηµόνιο περιορίζονται οι δηµόσιες δαπάνες;
Τρίτον, πώς το κράτος θα ενεργήσει ως εργοδότης, αφού οι
δηµόσιες επιχειρήσεις ξεπουλιούνται και είναι και αυτές µέσα
στο µεσοπρόθεσµο;
Άρα, δηλαδή βάζετε µία λογική πού ούτως ή άλλως δεν µπορεί
να εφαρµοστεί µε βάση αυτά τα οποία ψηφίσατε.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό, κύριοι συνάδελφοι –και το έχουµε
πει και άλλες φορές- ότι στην περίπτωση της ΔΗΜΑΡ και της επερώτησής της ισχύει η παροιµία που λέει «να σε κάψω Γιάννη, να
σε αλείψω µέλι». Έχετε, λοιπόν, πολύ συγκεκριµένες ευθύνες και
εποµένως, η προσπάθειά σας να φέρετε προτάσεις θα έλεγα ότι
θα πρέπει να εκληφθεί πάντοτε µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής
αυτής.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Να σε αλείψω λάδι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Λάδι βάζουµε αλλού.
Μέλι είναι καλύτερο, αγαπητέ φίλε. Στην Κρήτη βάζουν µέλι, γιατί
περνά πιο εύκολα το έγκαυµα. Αυτό για να το µάθεις.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Το θέµα είναι να µην µπαίνει το δάκτυλο στο µέλι…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μην αγχώνεσαι. Μάθε
µια πρακτική, άµα καείς, να βάλεις µέλι.
Για το µνηµόνιο το βασικό είναι ότι µέσα του εµπεριέχει την
αντίφαση που οδηγεί σε χτύπηµα της ανάπτυξης, ουσιαστικά σε
ύφεση και έτσι η λογική του αποπληθωρισµού που έχετε ψηφίσει,
οδηγεί σε µειώσεις των µισθών –βλέπε πλέον τον Μέργο, τη Δαµανάκη και τους υπόλοιπους- οδηγεί σε διάλυση της οικονοµίας
και εποµένως πρέπει να καταλήξετε σε µία απόφαση. Το είπε ο
κ. Τσούκαλης. Θέλετε ως µοντέλο την οικονοµία εντάσεως εργασίας µε φθηνά µεροκάµατα για τη χώρα ή την οικονοµία της
γνώσης;
Σας λέµε, λοιπόν, ότι όσο υπάρχει το µνηµόνιο, από µόνο του
το µνηµόνιο µέσα ενσωµατώνει την οικονοµία εντάσεως εργασίας µε φθηνά µεροκάµατα. Άρα, δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστική η οικονοµία. Άρα, θα δηµιουργούνται συνεχώς τέτοια
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προβλήµατα και θα εντείνεται και θα αυξάνει η εργασία.
Δεν µπορείς να οικοδοµήσεις οικονοµία της γνώσης, όπως
λέµε εµείς, αν δεν έχεις µία πολιτική στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις σύγχρονες τεχνολογίες. Πώς θα το κάνετε, όµως,
αυτό όταν χτυπάτε ακόµα και τα τεχνολογικά ιδρύµατα;
Πριν από λίγη ώρα ήµουν στο ΤΕΙ του Αγίου Νικολάου. Διαµαρτύρονται γιατί εκεί υπάρχει µία συγκεκριµένη ειδικότητα που
τους δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στον τοµέα της αγοράς ασφαλίσεων. Πήρα το µήνυµά τους, κύριοι συνάδελφοι, και
θα σας διαβάσω τις δύο τελευταίες προτάσεις: «Σας δώσαµε»
λέει «τη δυνατότητα να διαµορφώσετε τη φρικτή πραγµατικότητα στην οποία ζούµε. Δεν θα κάνουµε το ίδιο και µε τα όνειρά
µας. Έτσι κι αλλιώς τα θύµατα δεν κλαίνε, αλλά αντιστέκονται».
Αυτά σας λένε νέοι άνθρωποι από τον Άγιο Νικόλαο.
Μιλάτε για την απασχόληση, για το πώς θα προχωρήσει. Πώς
θα προχωρήσει, όταν στην παιδεία, παραδείγµατος χάριν, έχετε
ακόµα εννιακόσιους δεκατέσσερις αδιόριστους του ΑΣΕΠ στα
θέµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
όταν έχετε κενά, όταν η µαθητεία που υπάρχει στα ΕΠΑΛ δεν
αξιοποιείται, όταν έχουν φύγει τόσες χιλιάδες επιστήµονες; Δεν
γίνεται πλέον να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία αυτήν τη στιγµή
έχουν εµφανιστεί. Υπάρχει επιδείνωση σε κλασικούς τοµείς,
όπως είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Σας φέρνω εδώ έγγραφο του Συνδέσµου Ξενοδοχοϋπαλλήλων
του Νοµού Λασιθίου. Η Γενική Γραµµατέας του Συνδέσµου, η κ.
Μαρία Μαρκάκη τονίζει –και απευθύνοµαι και στον Υπουργό, για
να το ακούσει- ότι από την 1-1-2013, για όποιον έχει τα τέσσερα
προηγούµενα χρόνια υπερβεί τις τετρακόσιες πενήντα ηµέρες
επιδότησης θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόµατος ανεργίας. Αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί, κύριε Υπουργέ.
Έχουµε ανθρώπους, οι οποίοι θα φτάσουν στη συνταξιοδότηση, αλλά επειδή είναι άνεργοι, επειδή τους λείπουν µεροκάµατα, επειδή είναι µεγάλης ηλικίας δεν µπορούν να βγουν ποτέ
στη σύνταξη.
Κάποιος φίλος, ο Μάριος, -δεν έχει σηµασία το επώνυµο- έχει
σήµερα στείλει e-mail και εξηγεί: «Ο πατέρας µου είναι άνεργος
οικοδόµος τα τρία τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη για την οικογένειά µου, τόσο δύσκολη, ώστε για να σπουδάσω, να χρειάζεται να µε βοηθάει η
γιαγιά µου, γιατί οι γονείς δεν έχουν αυτήν την ικανότητα».
Γι’ αυτό λέµε ότι ανεργία σηµαίνει άνεργοι άνθρωποι. Αυτά
είναι τρία απλά παραδείγµατα µίας σηµερινής δραστηριότητας,
η οποία υπήρχε από την πλευρά τη δική µας. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Εποµένως τι πρέπει να γίνει; Πρώτα απ’ όλα, λύση ριζική, αν
δεν φύγει το µνηµόνιο, δεν υπάρχει λύση και το ξεκαθαρίζουµε.
Εµείς πιστεύουµε όµως ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στη
γνώση και στην κατάρτιση για να πάµε σε µια οικονοµία πραγµατικά της γνώσης και θέλουµε να στηριχθούν πρωτοβουλίες οι
οποίες θα είναι σε συνεταιρική βάση.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει µια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στη
«ΒΙΟΜΕ». Η «ΒΙΟΜΕ» είναι Βιοµηχανική Μεταλλευτική, θυγατρική
της «PHILKERAM JOHNSON». Έκλεισε, έφυγαν οι εργοδότες, οι
εργαζόµενοι έµειναν και λειτουργούν αυτή τη στιγµή την επιχείρηση. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσουν να αξιοποιηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες.
Όσον αφορά αυτούς που έχουν φύγει και αφήνουν εταιρείες«φαντάσµατα» τη στιγµή που οφείλουν στους εργαζοµένους
χρήµατα, θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν τα χρήµατα που οφείλονται στους εργαζόµενους και, αν το επιθυµούν, να αναλάβουν
εκείνοι τη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων και να µπορέσουν
να σταθούν. Εκεί πρέπει να έχουν στήριγµα και από το ελληνικό
κράτος.
Άλλη περίπτωση: Σύλλογος Καλλιεργητών Καπνού Πατροπαράδοτων Ποικιλιών. Θέλουν να ιδρύσουν ένα συνεταιρισµό για
να προχωρήσουν. Δεν τους αφήνει το κράτος µε την υπέρµετρη
φορολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
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κύριε Μαριά, αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Εποµένως, αυτήν τη στιγµή υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει
να αξιοποιηθούν για να µπορέσουµε να περάσουµε σε ένα άλλο
στάδιο σήµερα, διότι το ποιοτικό στάδιο θα γίνει αργότερα µε το
χτύπηµα και την καταγγελία του µνηµονίου, αλλά σήµερα και η
αλληλέγγυα κοινωνική οικονοµία µπορεί να αναπτυχθεί και άλλες
παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν.
Επιφυλασσόµαστε σε µια άλλη συνεδρίαση, όταν θα έχουµε
άνεση χρόνου, να καταθέσουµε πιο αναλυτικά τις σκέψεις µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς, ο τελευταίος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα όλους µε προσοχή. Άκουσα τον κ. Λυκούδη, Βουλευτή Επικρατείας και αυτός, να επιζητεί, να παρακαλεί την οξεία
αντιπαράθεση. Θα την έχετε. Επίσης, άκουσα τον κ. Οικονόµου
να οµιλεί για αλλοπρόσαλλες πολιτικές. Επίσης, είπε κάποιος
από εσάς –θα αδικήσω γιατί δεν θυµάµαι το όνοµα- ότι δεν θέλετε να αποστασιοποιηθείτε από το πρόβληµα, ενώ είστε κι εσείς
το πρόβληµα. Είναι πραγµατικά σχήµα οξύµωρο να φέρνει η
ΔΗΜΑΡ προς συζήτηση στη Βουλή επερώτηση υπέρ των ανέργων. Είναι αυτό που λένε –το είπε και ο κ. Μαριάς- «να σε κάψω
Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι» ή «να σ’ αλείψω µέλι» -όπως είπε και ο
κ. Μαριάς- που κάνουν στην Κρήτη. Πού να βρεις όµως το µέλι
το ελληνικό; Βουλγαρίας θα είναι και αυτό, νοθευµένο.
Εν πάση περιπτώσει, το σηµερινό είναι ένα ακόµα παράδειγµα
υποκρισίας της τρικοµµατικής µνηµονιακής συγκυβέρνησης των
τοκογλύφων. Είναι υποκριτικό να µιλά για τους ανέργους η
ΔΗΜΑΡ η οποία συγκυβερνά µε το ΠΑΣΟΚ, το κόµµα που κατέλαβε την εξουσία µε το ψεύδος τού «λεφτά υπάρχουν», αυτών
που έφεραν στην Ελλάδα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να
συγκυβερνά µε τη Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά που δένει την
Ελλάδα χειροπόδαρα για δεκαετίες µε τις συµφωνίες, τα µεσοπρόθεσµα και τα µνηµόνια που υπογράφει.
Τι υποκρισία είναι αυτή; Για ποια Αριστερά µιλάµε επιτέλους;
Τη µνηµονιακή Αριστερά που συγκυβερνά και προσποιείται ότι
είναι Αντιπολίτευση; Τη µνηµονιακή Αριστερά που εκθειάζει αυτούς που εκθειάζουν τους σφαγείς του Παλαιστινιακού λαού και
αυτούς που είναι και νοµικοί τους σύµβουλοι; Πόσο αριστερός
µπορεί να είναι ο Αρχηγός ενός κόµµατος ο οποίος έχει ογδόντα
ακίνητα στην κατοχή του;
Άραγε, καθώς είστε υποστηριχτές -όπως λέτε- των ευπαθών
οµάδων όπως των Ροµά -άκουσα την κ. Ρεπούση και είδα µε µεγάλη έκπληξη να τη χειροκροτούν και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- και των λαθροµεταναστών, αλήθεια σε πόσα από
αυτά τα ακίνητα φιλοξενείτε ευπαθείς οµάδες;
Μιλάτε περί ανέργων υποκριτικά και κάνετε ερώτηση για
µέτρα στήριξης των ανέργων, εσείς που ψηφίζετε τα µέτρα τα
οποία δηµιουργούν τους ανέργους. Πόσο ανόητο, επιτέλους, θεωρείτε τον ελληνικό λαό; Πόσο υποτιµάτε τον ελληνικό λαό; Το
µνηµόνιο –ειπώθηκε- θα ανεβάσει τους ανέργους σε δυσθεώρητους αριθµούς, σε δύο εκατοµµύρια λένε οι ειδικοί.
Δεν είναι φαίνεται χούι µόνο του Βουλευτή σας του κ. Κυρίτση,
να υποκρίνεται τον προστάτη του λαού και όταν βρίσκει τα δύσκολα να τον υβρίζει. Δεν µιλώ µε οδηγό την όποια σεµνοτυφία.
Στο προχθεσινό επεισόδιο στα Τρίκαλα αναφέροµαι. Εµάς δεν
µας εκπλήσσει βεβαίως η στάση του, γιατί κάποτε στη ρύµη του
λόγου της η νοµενκλατούρα -που µε όχηµα την τέχνη και τον πολιτισµό έχει αναλάβει το ρόλο του προστάτη του λαού- αφήνει
να φανεί η πραγµατική αποστροφή της προς το λαό. Κάποτε οι
µάσκες πέφτουν και τους ξεφεύγουν και σκέψεις και αλήθειες.
Οι Έλληνες πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης όσο µας κυβερνούν τα «ανδρείκελα» της τρικοµµατικής µνηµονιακής Κυβέρνησης στην
οποία συµµετέχει και η «Αριστερή» ΔΗΜΑΡ -το «Aριστερή» βάλτε
το σε εισαγωγικά- ούτε όσο βρισκόµαστε υπό το καθεστώς του
µνηµονίου.
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Είναι υποκριτικό να προσποιούνται τους αριστερούς άτοµα
µιας γιαλαντζί Αριστεράς, της Αριστεράς που υπηρέτησε πρόθυµα τον «Άγνωστο Πόλεµο» στην ΥΕΝΕΔ επί στρατιωτικής διακυβερνήσεως, που έκανε τη δουλειά της η Αριστερά µε τον
«Παπαφλέσσα» –αναφέροµαι σε ταινίες της εποχής- και τους
«Σουλιώτες» το 1971 – ’72, που τα βρήκε εν πολλοίς µε την Απριλιανή επταετία, για να υιοθετήσει µε τη Μεταπολίτευση το προφίλ του κουλτουριάρη Αριστερού και υποστηρικτή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Από τη µια επανάσταση πήγαµε στην άλλη
επανάσταση.
Αν δεν ήταν η Μεταπολίτευση δεν θα υπήρχατε στην πολιτική.
Είστε εξωµότες της Αριστεράς. Έχετε σχέση µε την Αριστερά
όσο έχουν και οι συνάδελφοί σας στην Κυβέρνηση –εννοώ το
ΠΑΣΟΚ- µε το σοσιαλισµό. Θα πρέπει να αλλάξετε το όνοµά σας
και από Δηµοκρατική Αριστερά να λέγεστε «Μνηµονιακή Αριστερά» ή καλύτερα, όπως το λέει ο γελωτοποιός, ο Τζίµης ο Πανούσης, να αναγράφεστε ως «ΔΕΙΜΑΡ», που σηµαίνει «Δεν Είµαι
Αριστερός».
Τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα; Κοινοβουλευτικό έλεγχο επί
των πεπραγµένων της Κυβέρνησής σας; Συµµετοχή σε ερωτήσεις για τα µάτια του κόσµου, για να διατηρείτε το αριστερό σας
προφίλ, αυτήν την προβιά;
Κάνατε λόγο για την κατάσταση στον ΟΑΕΔ και για τα προγράµµατα που θα µπορέσει να υλοποιήσει. Το 65% όσων εξυπηρετούνται απ’ τον ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε υπολογισµούς, είναι ξένοι.
Πόσο έχουν κοστίσει αυτοί οι ξένοι στον ΟΑΕΔ; Και παρεµπιπτόντως, έχουµε κάνει και ερώτηση για τον ΟΑΕΔ. Εξακόσια εκατοµµύρια από αυτό το περίφηµο Ταµείο Αλληλεγγύης. Πού πήγαν;
Εξακόσια εκατοµµύρια! Δεν είναι στικάκι του Βενιζέλου και του
Παπακωνσταντίνου για να χαθεί, είναι ερώτηση του κ. Λαγού της
15ης Φεβρουαρίου. Θα έρθετε να απαντήσετε;
Την καταθέτω, απλώς, για να υπάρχει στα Πρακτικά, διότι
υπάρχει και η τακτική σας, η προσφιλής, όταν µια ερώτηση δεν
σας βολεύει να µην την απαντάτε καθόλου. Θα την καταθέσω.
Κυρίες µου, πάρτε αυτήν την ερώτηση, γιατί µπορεί ποτέ να µην
απαντηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και για τον κύριο Υπουργό: Εσείς µας διαβάσατε µια έκθεση
ιδεών, τι πρέπει να γίνει, ποιες δράσεις, όπως χαρακτηριστικά είπατε, τι σχέδια. Σχέδια! Τι σχέδια; Σχέδια της τρόικας; Σχέδια
που θα περιέχουν κι αυτά έναν πολλαπλασιαστή λάθος; Ποια
σχέδια είναι αυτά; Μας δουλεύετε; Έκθεση ιδεών ήταν αυτό!
Μας είπατε «σχέδια» λες και δεν κυβερνάτε εσείς, λες και κυβερνούν κάποιοι άλλοι. Την αλήθεια είπατε, γιατί πραγµατικά κάποιοι
άλλοι κυβερνούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας όπως και στους υπολοίπους.
Δεν κυβερνάτε εσείς. Δεν είστε κυβέρνηση. Πού πήγαν τα εξακόσια;
Για τη Νέα Δηµοκρατία: Μας ανέφερε περί πλουτοπαραγωγικών πηγών, περί ορυκτού πλούτου. Ναι, όντως, Νιγηρία θα µας
κάνετε. Θα έχουµε µία χώρα η οποία θα έχει πάρα πολύ –που
έχει όντως, είναι µία πλούσια χώρα- ορυκτό πλούτο, αλλά έναν
λαό που θα πένεται και θα είναι σε µία εµφύλια κατάσταση. Πρότυπό σας είναι η Νιγηρία.
Και αναφέρατε και το αεροδρόµιο του Ελληνικού. Προχθές
βγήκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θα τη σεβαστείτε; Κάνουµε ερώτηση την Παρασκευή. Θα την απαντήσετε;
Το Συµβούλιο της Επικρατείας. Δύο χρήσεις για το Ελληνικό. Αεροδρόµιο και πράσινο. Και δεν το τρώνε τα τρωκτικά, δεν το
τρώνε τα ποντίκια. Τα τρωκτικά που θέλουν να ξεπουλήσουν το
Ελληνικό στους ξένους το τρώνε.
Κυρίες και κύριοι, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, όσο κι
αν θέλετε µετά την τοποθέτησή µας να µας βρίσετε –και το νιώθετε µέσα σας, το πιστεύω- όσες επίκαιρες επερωτήσεις κι αν
φέρετε στη Βουλή για ψηφοθηρικούς σκοπούς, ο λαός σας κα-
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τάλαβε. Τέρµα τα ψέµατα. Τώρα είναι η ώρα του έθνους, είναι η
ώρα των Ελλήνων, είναι η ώρα της Χρυσής Αυγής!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή µε βάση το χρόνο που έχει κρατηθεί, δικαιούστε πολύ λίγη ώρα, µπορείτε, αν θέλετε, ο πρώτος
επερωτών να αξιοποιήσει τον χρόνο της δευτερολογίας. Είναι
δικό σας θέµα.
Ο κ. Λυκούδης έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω ότι θα εξαντλήσω ούτε το χρόνο της δικής µου δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ σας δίνω πέντε
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να αναλώσω το χρόνο της δευτερολογίας µου, βέβαια, αναφερόµενος µόνο στα ζητήµατα που θέτει η δική µας
επερώτηση, αλλά δεν µπορώ να µην κάνω ένα σχόλιο γι’ αυτά
που άκουσα από τους τρεις τελευταίους οµιλητές, οι οποίοι εγκάλεσαν τη Δηµοκρατική Αριστερά για την επιθυµία που είχε να
φέρει το θέµα της ανεργίας σήµερα στη Βουλή για να το συζητήσουµε.
Βέβαια, δεν θα αναφερθώ στα τελευταία λόγια του Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, ενός οπαδού του πιο χυδαίου ολοκληρωτισµού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ µας εγκάλεσε για αριστερή ασυνέπεια. Θα γελάσει και το χείλι κάθε πικραµένου σε
αυτήν τη χώρα, όταν εγκαλεί για αριστερή ασυνέπεια τη Δηµοκρατική Αριστερά, ποιος; Η Χρυσή Αυγή! Δεν θα αναφερθώ σε
αυτό, γιατί αυτό παραείναι γραφικό. Θα µείνω στις παρατηρήσεις που έκαναν ο κ. Στρατούλης και ο κ. Μαριάς.
Πρέπει να συνεννοηθούµε. Ο δικός µας πολιτικός χώρος,
επειδή δεν πιστεύει καθόλου, κύριε Στρατούλη, κύριε Μαριά, ότι
µπορεί να έρθει η ευτυχής εκείνη στιγµή όπου µε ένα νόµο στην
Ελλάδα θα καταργηθεί η ανεργία, που κατά τη δική σας άποψη
το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων το έχει παράξει η Κυβέρνηση
των επτά µηνών, επειδή, λοιπόν, εµείς δεν πιστεύουµε ότι θα
έρθει ένας νόµος µε τον οποίο θα καταργηθεί η ανεργία, θα επανέλθουν οι µισθοί και οι συντάξεις στην προτέρα κατάσταση, θα
καταργηθεί κάθε λιµός και καταποντισµός σε αυτήν τη χώρα, ενδεχοµένως και η γρίπη, επειδή δεν θα έρθει αυτή η ευτυχής προοπτική για τη χώρα µε ένα νόµο, αλλά πιστεύουµε ότι είναι θέµα
αγώνα και προσπάθειας, είµαστε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος
µπορεί να συµµετέχει σε µία Κυβέρνηση για έναν εθνικό σκοπό,
να κρατηθεί δηλαδή η Ελλάδα όρθια και ταυτόχρονα µπορεί να
καταθέτει προτάσεις και παρατηρήσεις σαν και αυτές µε τις
οποίες αναδεικνύεται ένα θέµα και δίδεται η δυνατότητα µε προτάσεις και ιδέες και άλλων κοµµάτων αυτό να προχωρήσει.
Εξ αυτού του λόγου ορµώµενοι, καταθέσαµε σήµερα αυτήν
την επερώτησή µας και πιστεύουµε ότι κάναµε πάρα πολύ καλά.
Θα ήταν προτιµότερο, αντί να εγκαλείτε τη Δηµοκρατική Αριστερά, να αναλώσετε και εσείς τον χρόνο σας στο τι προτάσεις
µπορείτε να καταθέσετε, για να προχωρήσουµε αυτά τα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ακούσαµε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον
ότι στη δευτερολογία σας θα κάνετε συγκεκριµένες προτάσεις.
Επίσης, µε ενδιαφέρον ακούσαµε ότι και εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ανεργίας ειδικές οµάδες
«σούπερ ανέργων», θα λέγαµε, όπως οι τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόµενο, όπως
είναι οι µακροχρόνια άνεργοι, όπως είναι οι απόµαχοι οι οποίοι
φθάνουν στην ανεργία δύο ή τρία χρόνια πριν πάρουν τη σύνταξή τους και δεν έχουν σχεδόν καµµία ελπίδα να βρουν δουλειά,
άνθρωποι εξήντα ή πενήντα πέντε χρονών.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει σε αυτές τις τρεις οµάδες να
σκύψουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αυτοί βιώνουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνεργο την ανεργία ως προσωπική αποτυχία, ως καταστροφή, ως απελπισία. Έχω την
εντύπωση ότι πρέπει να κάνουµε οι πάντες ό,τι µπορούµε µε ειδικό ενδιαφέρον γι’ αυτές τις οµάδες.
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Θέλω να τελειώσω τη δευτερολογία µου µε το εξής: Μέσα στη
συνολική προσπάθεια ειδικό ρόλο µπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ. Νοµίζω ότι ανταλλάσσουµε αυτές τις απόψεις µε παρούσα τη διαχειριστική ηγεσία του ΟΑΕΔ, γιατί έχει σηµασία και να ακούσουν
µερικά πράγµατα και να αντιµετωπίσουµε από κοινού µερικά ζητήµατα. Εµείς πιστεύουµε ότι κάνει µεγάλες προσπάθειες ο
ΟΑΕΔ και έχουµε εµπιστοσύνη στο υπαλληλικό του δυναµικό,
γιατί προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες στιγµές
στο ρόλο που του έχει αναθέσει η πολιτεία.
Όµως, έχουµε την εντύπωση ότι ο ΟΑΕΔ χρειάζεται αναβαθµισµένο και πιο σύγχρονο νοµικό πλαίσιο και µία ευρύτερη παροχή τεχνογνωσίας, διότι εδώ υπάρχουν φαινόµενα τα οποία
πρέπει να τα παρατηρήσει και η ίδια η ηγεσία του ΟΑΕΔ. Ξέρουµε ότι υπάρχουν χιλιάδες νέοι άνεργοι και παράλληλα την
ίδια περίοδο εµφανίζονται θέσεις εργασίας. Βλέπουµε ότι πολλές
φορές δεν µπορούν να «κουµπώσουν» αυτά τα δύο πράγµατα,
δηλαδή οι προσφερόµενες θέσεις εργασίας και οι νέοι που αναζητούν δουλειά. Νοµίζω ότι αυτό δεν έχει σχέση µε την επιθυµία,
την προσπάθεια ή τη δυνατότητα και την ικανότητα που έχει το
προσωπικό του ΟΑΕΔ να παράξει αυτή τη δυνατότητα. Τις περισσότερες φορές έχει σχέση µε άλλου τύπου µπλοκαρίσµατα
εσωτερικής λειτουργίας –τουλάχιστον εµείς έτσι εκτιµούµε- ή έλλειψη κάποιας τεχνογνωσίας που θα µπορούσε να βοηθήσει
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγµα: Προχθές είδαµε
τους Έλληνες πλοιοκτήτες να λένε ότι παρέχονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενδεχοµένως για την παρουσία σε αυτές εκπαιδευµένων Ελλήνων ναυτικών. Ιδού, πεδία δράσης όπου µε
µεγαλύτερη δυνατότητα παρέµβασης θα µπορούσε ο ΟΑΕΔ να
έχει και αποτελέσµατα.
Εµείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
θεωρούµε ότι σήµερα έγινε µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
στη Βουλή και έχουµε την ικανοποίηση να θεωρούµε ότι µε την
πρωτοβουλία τη δική µας ανοίξαµε ένα θέµα, το οποίο είναι πάρα
πολύ σοβαρό για να το κουβεντιάσουµε όλοι µαζί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει για τρία
λεπτά ο κ. Κυρίτσης, για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα προσεκτικά τις απόψεις παριστάµενων συναδέλφων
Βουλευτών, εκτός από την ηχορρύπανση που παράγουν κάποιοι.
Επίσης θέλω να πω ότι σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτηµα, όπως
είναι αυτό της ανεργίας, θα µπορούσε να υπάρξει ρεαλισµός και
µία γενική συµφωνία ως προς την ανάγκη και τους τρόπους αντιµετώπισής της.
Δυστυχώς όµως ορισµένοι επιµένουν να παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια εις βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα εις βάρος
των ανέργων, που έχουν και τη µεγαλύτερη ανάγκη, γιατί µιλάµε
για επικοινωνιακά παιχνίδια, όταν ασκούµε εκ του ασφαλούς κριτική και προτείνουµε λύσεις, που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους
την πραγµατικότητα.
Σκέφτεται όµως η Αντιπολίτευση σήµερα τι ανακούφιση θα
δώσει µία θέση απασχόλησης, έστω σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, σε αυτά τα τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, που είναι χωρίς κανέναν εργαζόµενο ή την ενδιαφέρει
προσχηµατικά να µιλάει για εργασιακές σχέσεις, αδιαφορώντας
επί της ουσίας γι’ αυτά τα προβλήµατα;
Γι’ αυτό κι εµείς προτείναµε να αναλάβει αυτά τα προγράµµατα ο ΟΑΕΔ και να διορθώσουµε τέτοια προβλήµατα. Το ζήτηµα είναι, ότι σε µία περίοδο οξυτάτης κρίσης απαιτούνται έκτακτα και µη συµβατικά µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Γι’ αυτό τονίσαµε ότι δεν φτάνουν όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, καταθέσαµε σύγχρονες και
ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Καλούµε λοιπόν τον κύριο Υπουργό και τους συναδέλφους των
άλλων κοµµάτων να τις υιοθετήσουν, γιατί οι προτάσεις µας πρέπει να εφαρµοστούν και θα εφαρµοστούν, αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε πραγµατικά και αποφασιστικά το πρόβληµα. Εµείς
ως Δηµοκρατική Αριστερά και το θέλουµε και θα το αντιµετωπίσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα

8319

λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο. Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε Παππά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το προσωπικό έγκειται στον Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, τον κ. Κυρίτση, ο οποίος χαρακτήρισε ως «ηχορρύπανση» την τοποθέτησή µας και έδειξε προς την
πλευρά µας, προφανώς εµάς εννοεί.
Εγώ σας θυµάµαι µικρό παιδάκι στον «Άγνωστο πόλεµο»…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κυρίτση, δεν
έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: … στον «Παράξενο ταξιδιώτη».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ποιο είναι το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά τον Κανονισµό
έχει το δικαίωµα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχω ένα λεπτό.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό. Κατά
τον Κανονισµό ο κ. Παππάς, έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του, για
να εξηγήσει το προσωπικό.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό όµως!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το προσωπικό λοιπόν είναι, να σέβεται ο
κ. Κυρίτσης τους οµιλητές και να µην αναφέρεται στις τοποθετήσεις των οµιλητών, συναδέλφων του Βουλευτών, χαρακτηρίζοντάς τες ως «ηχορρύπανση».
Εγώ σας ενθυµούµαι στον «Άγνωστο πόλεµο» της ΥΕΝΕΔ,
στον «Παράξενο ταξιδιώτη» της ΕΡΤ, στον «Παπαφλέσσα» το ’71
- ’72, ήµουν έντεκα ετών. Σας θυµάµαι στους «Σουλιώτες».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Πολύ καλός!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κουνήστε το κεφάλι σας. Γίνεστε γραφικοί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα, κύριε Παππά,
καταλαβαίνετε τι κάνετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Και εγώ σας θυµάµαι µε τη σηµαία της
χούντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κυρίτση, δεν
βοηθάτε. Εξισώνεστε.
Κύριε Παππά, προφανώς δεν ήταν προσωπικό. Σας ενόχλησε
ο όρος φράση «ηχορρύπανση».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να τη διαγράψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστε την οµιλία
τη δική σας και σκεφτείτε πόσους ενοχλούν αυτά που λέτε. Προχωρούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ενοχλούµε πολλούς, κύριε Πρόεδρε. Το
ξέρουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ελπίζω να κοιτάζετε
καµµία φορά τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να ακούτε και
αυτά που λέτε, διότι γράφονται εδώ µέσα τα πάντα.
Το λόγο έχει η κ. Ρεπούση για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχω πει και σε
άλλη ευκαιρία, ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δεν δέχεται µαθήµατα από τη Χρυσή Αυγή, ένα κόµµα που κάνει διεθνώς ρεζίλι τη
χώρα µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς µας έχετε κάνει ρεζίλι!
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Τα µαθήµατα, λοιπόν, δεν µπορούν να σταθούν από ένα κόµµα, που όπου εµφανίζεται, γίνεται προσπάθεια
πώς δεν θα προσβάλει το αίσθηµα δηµοκρατίας που έχουν τα
διεθνή «fora».
Με την επερώτησή µας αυτή, νοµίζω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Προσβάλλετε τη νοηµοσύνη
του ελληνικού λαού.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μου κάνει εντύπωση που προσβλήθηκαν
µε την «ηχορρύπανση».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
Ρεπούση, συνεχίστε εσείς επί της επερωτήσεως και των απόψεών σας.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαµβάνεστε
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τη δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τη νοηµοσύνη προσβάλλετε,
όταν καταθέτετε ερώτηση της Κυβέρνησης.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Έτσι αντιλαµβάνεστε τη δηµοκρατία, διακόπτοντας και γρυλίζοντας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να µην
γράφονται οι διακοπές. Να χρησιµοποιήσω κι εγώ τώρα τη δική
σας φράση; Σταµατήστε, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κυρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Με την επερώτηση αυτή, η Δηµοκρατική
Αριστερά νοµίζω ότι δείχνει πώς αντιλαµβάνεται την πολιτική και
τη συµµετοχή της σε µία Κυβέρνηση συνεργασίας.
Η καταγγελία το ξέρουµε ότι είναι εύκολη. Εµείς συνεχίζουµε,
κάνουµε προτάσεις, προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης σε
όλα τα πεδία είτε αυτό αφορά την παιδεία είτε αυτό αφορά την
εργασία, την υγεία. Αυτός είναι ο τρόπος που εµείς αντιλαµβανόµαστε την πολιτική και θέλουµε να είµαστε χρήσιµοι στην πατρίδα µας. Αυτός είναι ο τρόπος που εµείς συµµετέχουµε σ’
αυτήν την Κυβέρνηση. Συµµετέχουµε, στηρίζουµε και ταυτόχρονα κάνουµε προτάσεις…
(Θόρυβος από την πλευρά της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε για το
σεβασµό που δείχνετε στο Κοινοβούλιο, κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής)
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες
ότι η Χρυσή Αυγή αρέσκεται να ακούει µόνο τη δική της οµιλία,
το δικό της λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μακάρι να συµβαίνει
κι αυτό, κυρία Ρεπούση, να ακούει τη δική της οµιλία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Άρα εµείς θα συνεχίσουµε να κάνουµε τις
προτάσεις µας, γιατί, κατά την άποψή µας, δεν υπάρχει άλλος
τρόπος να κάνει κανείς εποικοδοµητική πολιτική.
Κι όποιοι υποστηρίζουν ότι το µνηµόνιο είναι µόνο κι ότι αν δεν
είχαµε το µνηµόνιο, δεν θα είχαµε ανεργία, δεν κάνουν τίποτε
άλλο από το να βαθαίνουν την κρίση που υπάρχει στη χώρα µας.
Αντίθετα εµείς πιστεύουµε ότι διορθώνοντας την κατάσταση και
κάνοντας προτάσεις αλλαγών, στηρίζουµε την έξοδο από την
κρίση κι από το µνηµόνιο.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε στην
οµιλία σας στην ανεργία των γυναικών κι επειδή δεν άκουσα κάτι
συγκεκριµένο, θα ήθελα να σκεφτείτε την ιδέα να δηµιουργήσετε
µία επιτροπή, για να επεξεργαστεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο για
την αντιµετώπιση της ανεργίας των γυναικών, που κυρίως στις
πιο ευπαθείς οµάδες φθάνει σε εκρηκτικά επίπεδα.
Αυτό το σχέδιο δράσης κατά της ανεργίας των γυναικών -αν
κι εσείς πιστεύετε ότι έχουµε ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, µέσα στο
συνολικό, που είναι πράγµατι πάρα πολύ οξύ- θα έλεγα ότι θα
πρέπει, ως πρώτο βήµα, να δει ζητήµατα, όπως, για παράδειγµα,
προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού των κοριτσιών,
σε τοµείς που έχουν δυνατότητες απασχόλησης και που δεν είναι
επισφαλείς ή προγράµµατα επανακατάρτισης γυναικών σε αντίστοιχους τοµείς, παρέµβαση και εισαγωγή κινήτρων για ανάσχεση των απολύσεων των γυναικών. Δηλαδή, αν έχουµε µία
γενική πολιτική κατά των απολύσεων, θα µπορούσαµε να έχουµε
κίνητρα που θα διασφαλίζουν ή θα µειώνουν τον αριθµό των απολύσεων σε ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες.
Μία άλλη πρόταση, που έχει εφαρµοστεί αλλού, είναι η εισαγωγή ποσοστώσεων για µακροχρόνια άνεργες γυναίκες και γυναίκες µονογονείς στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
Έχουµε, δηλαδή ένα πρόγραµµα και θα µπορούσαµε να ενισχύσουµε τη συµµετοχή αυτών των οµάδων, και ίσως όχι µόνο των
γυναικών αλλά και των νέων, µε ποσοστώσεις. Άρα δηλαδή, πιθανότατα να πρέπει το Υπουργείο σας να επεξεργαστεί, µέσα
από µία επιτροπή, ιδιαίτερες δράσεις και πολιτικές, που να επιχειρούν την ανάσχεση της ανεργίας των γυναικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
Φούντα. Παρακαλώ, να είστε σύντοµη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Να πω και εγώ ότι καταλαβαίνουµε την ανάγκη κάποιων για
στείρα επίθεση απέναντι σε αυτά που έχουµε να προτείνουµε.
Θεωρούσαµε ότι η σοβαρότητα του σηµερινού θέµατος θα αναχαίτιζε αυτήν την εσωτερική ανάγκη. Δυστυχώς διαψευστήκαµε.
Να επισηµάνω ότι µε όλα αυτά που λέµε, µε τις προτάσεις µας,
µε την εµµονή µας για διαφάνεια και µε την καταψήφιση των εργασιακών µέτρων, είναι απορίας άξιο πώς συνάδελφος της Αντιπολίτευσης µας αποκάλεσε παρατηρητές. Επίσης είναι απορίας
άξιο ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα αναφέρεται µόνο τι δεν µπορούµε
να κάνουµε όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δεν µπορούµε να
κάνουµε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να έχουµε
όλα αυτά τα εργαλεία του ΕΣΠΑ ή όλων των κοινοτικών κονδυλίων, πολύ «σοφά» αποσιωπάται σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Για να µπω στο θέµα µας, γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
κύριε Υπουργέ, στην δευτερολογία σας θα ήθελα να ακούσω τα
χρονοδιαγράµµατα τα οποία δεσµευτήκατε ότι θα µας δώσετε.
Θα ήθελα επίσης ένα σχόλιο για τους νέους αγρότες, στους
οποίους δεν αναφερθήκατε και για τη συνεργασία µε την τοπική
αυτοδιοίκηση για τους νέους ανέργους. Να αναφέρω µόνο τα
δύο προγράµµατα της κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό για
τους νέους και το πρόγραµµα «Εθνικό Δίκτυο Άµεσης Κοινωνικής
Παρέµβασης» µε τρεις χιλιάδες διακόσιες θέσεις για ανέργους
και χίλιες διακόσιες αντίστοιχα.
Μιλήσατε πριν για επιπρόσθετους πόρους και πώς µπορούµε
να τους βρούµε. Υπάρχει το πρόγραµµα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τους νέους, που
ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον αρµόδιο Επίτροπο για θέµατα
κοινωνικών υποθέσεων Λάζλο Άντορ, για την περίοδο 2014 –
2020, απ’ όπου θα προσφερθούν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 6
ακόµα δισεκατοµµύρια ευρώ για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων σε κράτη-µέλη, µε ποσοστά ανεργίας στους νέους
πάνω από 25%. Δυστυχώς είµαστε ένα από αυτά και θα θέλαµε
µια αναφορά στη δευτερολογία σας.
Να πούµε και πάλι ότι θέλουµε κανένας νέος άνθρωπος να µην
αισθάνεται ότι οι πολιτικές εδώ δεν τον εκπροσωπούν, κανένας
άνεργος νέος να µη θεωρεί ότι η µοναδική του διέξοδος είναι η
οικονοµική µετανάστευση. Και να πούµε το αυτονόητο, ότι µέλλον χωρίς νέους ανθρώπους δεν υπάρχει. Θα θέλαµε όλοι να
δούµε και να νιώσουµε ότι οι πολιτικές µας στρέφονται στο να
αναζωπυρώσουµε την ελπίδα τους για το µέλλον.
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα τον εξαντλήσω µάλλον, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, εκτιµώ ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία της ΔΗΜΑΡ να καταθέσει αυτήν την επίκαιρη επερώτηση, ειδικά αυτήν την κρίσιµη στιγµή. Πιστεύω ότι
έγινε ένας εποικοδοµητικός και γόνιµος διάλογος. Δεν είναι αναγκαίο να συµφωνήσουµε σε όλα, ούτε µπορούµε να πούµε ότι
όλα αυτά που ακούστηκαν µπορούν να υλοποιηθούν. Το θετικό
είναι, ότι ακούστηκαν και αναδείχθηκαν πτυχές, αφ’ ενός της περιγραφής του προβλήµατος της ανεργίας στην πατρίδα µας και
ότι διανοίγονται προοπτικές µέσα από προγράµµατα και δυνατότητες που έχουµε από τα συγκεκριµένα εργαλεία, για να πολεµήσουµε αυτό το δυσµενές φαινόµενο που λέγεται ανεργία, η
οποία, όπως είπαµε, είναι η πιο επώδυνη µορφή της οικονοµικής
κρίσης που ζούµε.
Το είπα στην αρχή και θα το ξαναπώ: Ούτε εύκολες ούτε µαγικές λύσεις υπάρχουν. Θέλει προσπάθεια, προσπάθεια εθνική
και κυρίως άθροισµα δυνάµεων που να συνοδεύεται από λογική.
Σε επίπεδο αριθµητικής έχουµε δύο στοιχεία, το συν, την πρόσθεση, και το διά, τη διαίρεση. Στην ιστορική της διαδροµή,
όποτε η χώρα µας λειτούργησε προσθέτοντας, βγήκε νικήτρια.
Όποτε λειτούργησε διαιρετικά, έχασε και µάλιστα υπέστη και
εθνικές τραγωδίες. Επειδή βρισκόµαστε πραγµατικά σε µία πολύ
δύσκολη περίοδο, εκτιµώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του κοινοβουλευτικού διαλόγου σε κρίσιµα ζητήµατα το µόνο που κάνουν,
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είναι να προσθέτουν.
Θέλω λοιπόν να απαντήσω πολύ συνοπτικά και γρήγορα σε µερικά ζητήµατα τα οποία ακούστηκαν. Θέλω να πω προς τον κ.
Λυκούδη ότι για το ζήτηµα της ναυτιλίας ήδη τρέχει ένα πρόγραµµα για δέκα χιλιάδες νέους ανέργους ναυτικούς, µε voucher
εισόδου στο χώρο της ναυτιλίας. Αυτό είναι ένα θέµα για το
οποίο σας ενηµερώνω, κύριε Λυκούδη, επειδή το θέσατε.
Δεύτερον, όσον αφορά τη γυναικεία παρουσία και το πρόβληµα στις γυναίκες, αντιµετωπίζεται οριζόντια σε όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και ενσωµατώνεται σε αυτές.
Παραδείγµατος χάριν, θα σας πω για µία ξεχωριστή περίπτωση. Υπάρχει το πρόγραµµα για τους παιδικούς σταθµούς, από
το οποίο ικανοποιήθηκαν στο περασµένο διάστηµα, εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες γυναίκες, που ήταν ωφελούµενες του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, για το οποίο µου είπατε,
απλά θα σας πω ότι είναι υποχρέωση της χώρας και του Υπουργείου συγκεκριµένα το πρώτο τρίµηνο του 2013, σε ένα µήνα από
τώρα, να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για την απασχόληση
στην Ελλάδα. Κάτω απ’ αυτό το σχέδιο αρχίζουν να τρέχουν χρονοδιαγράµµατα και να ενσωµατώνονται όλες οι πολιτικές που
βρίσκονται υπό το Υπουργείο. Αυτό σε επίπεδο χρονοδιαγράµµατος σηµαίνει ότι µπροστά µας έχουµε ένα µήνα, για να παρουσιαστεί και αυτό θα αρχίσει να τρέχει µέσα σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο και περιβάλλον.
Επιπλέον, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ -το είπα και στην πρωτοµιλία
µου, θα το επαναλάβω πιο εµφατικά- αποτελεί έναν από τους πιο
ισχυρούς πυλώνες των πολιτικών δράσεων για την αναχαίτιση
της ανεργίας ή την προσπάθεια για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων ανθρώπων ή ανέργων. Ο ΟΑΕΔ επανασχεδιάζεται,
δυναµώνει και αυτό δεν γίνεται µόνο από το νοµοσχέδιο, το
οποίο κατέθεσα και έρχεται στη Βουλή και το οποίο θα έχουµε
την ευκαιρία να το συζητήσουµε. Δηλαδή, είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο διευρύνει τα γεωγραφικά όρια παρέµβασης του ΟΑΕΔ,
τον δυναµώνει, τον κάνει πιο ουσιαστικό. Δυναµώνεται ο ΟΑΕΔ
και από κάτι άλλο ακόµη. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες
οι πολιτικές που αναπτύσσονται πλέον, περνάνε σε επίπεδο κρατικού φορέα, που είναι οι αντίστοιχοι ΟΑΕΔ σε όλες τις χώρες.
Άρα από µόνος του ο ΟΑΕΔ αποκτά µία δυναµική και µία αξία, η
οποία διευρύνει τα σηµερινά του όρια.
Επιπλέον θέλω να πω και κάτι ακόµη: Στο Υπουργείο Εργασίας
υπάρχει και η Γενική Γραµµατεία Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό έργο. Έχω ακούσει διάφορες
θεωρίες και απόψεις. Αυτό που έχω να πω όµως σήµερα ενώπιόν
σας, είναι, ότι αυτή η Γενική Γραµµατεία είναι πάρα πολύ χρήσιµη, έχει ένα πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναµικό µε εµπορίες
και γνώσεις στα συγκεκριµένα ζητήµατα, µε σχεδιασµούς στα
θέµατα, για τα οποία κουβεντιάζουµε και οποιαδήποτε σκέψη
άλλη δεν θα συνέφερε αυτήν τη στιγµή. Το έχω πει και άλλες
φορές δηµόσια. Επειδή βρισκόµαστε σε κατάσταση πολέµου,
την ώρα που δίνουν τη µάχη οι στρατιώτες, δεν γίνεται αξιολόγηση των αξιωµατικών. Αυτήν τη στιγµή, η Γενική Γραµµατεία
Κοινοτικών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εργασίας προσφέρει ένα πολύτιµο έργο και γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να
δώσει και αυτήν τη δική της προσφορά αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
Πράγµατι η κατάσταση είναι ζοφερή. Όµως ας δούµε την αισιόδοξη και την ελπιδοφόρα πλευρά. Ίσως διανύουµε –και αυτό
είναι το εισαγωγικό της σκέψης µου- το πιο βαθύ σκοτάδι λίγο
πριν την αυγή. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούµε. Εκεί εµφανίζεται. Και αυτό είναι το πρώτο αισιόδοξο µήνυµα, ότι το 2013,
όπως περιγράφεται απ’ όλα τα οικονοµικά έντυπα και από µελέτες που έχουν γίνει, θα συντελεστεί η κορύφωση της ανεργίας.
Εκεί ολοκληρώνεται. Ζούµε το έτος της κορύφωσης της ανεργίας και από εκεί και πέρα, θα αρχίσει η αποκλιµάκωση.
Είναι θετικό στοιχείο ότι φέτος θα αυξηθεί σηµαντικά η τουριστική κίνηση. Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, αυτό θα οδηγήσει
σε αύξηση της απασχόλησης στον τουριστικό τοµέα. Μιλάµε, δηλαδή για επιπλέον απασχόληση στον κλάδο, που µετρήσιµα µεγέθη δείχνουν να φθάνει τις πενήντα χιλιάδες άτοµα.
Η αναδιάρθρωση της οικονοµίας, οι διαρθρωτικές µεταρρυθ-
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µίσεις και οι αποκρατικοποιήσεις, το περισσότερο λειτουργικό
και απλό πλαίσιο ρυθµίσεων για την επιχειρηµατικότητα και την
εργασία θα φέρουν αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τις επικαιροποιηµένες χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα, η επιστροφή σε τριµηνιαίους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης θα αρχίσει στο τέλος του 2013. Η συστολή της απασχόλησης και η υψηλή ανεργία οφείλεται –και αυτό ας το κρατήσουµε- στη διστακτικότητα νέων προσλήψεων. Όπως δείχνουν
όλα τα στοιχεία, το µεγάλο κύµα απολύσεων έχει εξαντληθεί. Συνεπώς, είναι ζήτηµα χρόνου το γύρισµα των προσδοκιών της ψυχολογίας στην αγορά, αρκεί να τηρηθεί απαρέγκλιτα το πρόγραµµα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και των µεγάλων αλλαγών στους θεσµούς και την οικονοµία.
Επιπλέον η εξασφάλιση των πόρων για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 είναι πέρα από τις αρχικές προσδοκίες, δεδοµένης της δηµοσιονοµικής συρρίκνωσης του κοινοτικού προϋπολογισµού: Σε πρώτη φάση 16,3 δισεκατοµµύρια και άλλα 2 δισεκατοµµύρια µε τη συνεκτίµηση της κατάστασης της ελληνικής
οικονοµίας µετά το 2009.
Επιπλέον από τα 6 δισεκατοµµύρια που θα διατεθούν ειδικά
για την απασχόληση των νέων σε χώρες που η νεανική ανεργία
υπερβαίνει το 24%, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα θα εξαντλήσει
ένα πολύ σηµαντικό µέρος.
Με µια σειρά από µέτρα που περιλαµβάνονται στο κατατεθέν
νοµοσχέδιο, δίνουµε λύση σε πρακτικά προβλήµατα, που απασχολούν τους ανέργους και διευρύνουµε τις δυνατότητες αξιοποίησης των παρεµβάσεων του ΟΑΕΔ.
Παραδείγµατος χάριν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνουµε
τη δυνατότητα σε ανέργους νέους επιστήµονες, γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς, να εγγράφονται στον ΟΑΕΔ και να συµµετέχουν σε όλα τα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως οι λοιποί άνεργοι.
Για πρώτη φορά επίσης δεν διακόπτουµε – είναι κι αυτό στο
νοµοσχέδιο- την κάρτα ανεργίας σε όσους συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, αποκαθιστώντας έτσι αδικίες που είχαν
επισηµανθεί απ’ όλους, απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριµένα ζητήµατα που θέτει η επίκαιρη
επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για αρκετά µίλησα
στην πρωτολογία µου. Θέλω να κάνω ορισµένες, συγκεκριµένες
επισηµάνσεις. Θα επαναλάβω κάποιες από αυτές τις θέσεις και
θα τις συµπληρώσω όπου χρειαστεί αµέσως µετά, αν υπάρχει η
δυνατότητα. Ειδάλλως, όπως είπα και στην αρχή, καταγράψαµε
διά µέσου των Πρακτικών όλες τις απόψεις που ακούστηκαν και
θα τις επεξεργαστούµε ως Υπουργείο.
Εκτιµούµε ότι γενικότερα ένα ζήτηµα που πρέπει να επανεξεταστεί άµεσα, είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις επιδότησης της
ανεργίας. Εδώ συµφωνούµε. Η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής
προστασίας για τους ανέργους, σχετικά µε τη διεύρυνση του
χρόνου καταβολής τους επιδόµατος ανεργίας, είναι κάτι που θα
το µελετήσουµε. Στεκόµαστε µε θετική διάθεση. Πρέπει όµως σε
κάθε περίπτωση να συνυπολογιστεί και η δηµοσιονοµική του διάσταση.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη των µακροχρόνια ανέργων,
θα ήθελα να επισηµάνω ότι θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου
2014 διευρυµένο και πιο ορθολογικό πρόγραµµα στήριξής τους.
Το έχουµε ήδη θεσµοθετήσει και οριστικοποιούµε τις παραµέτρους του, προκειµένου να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου
2014. Το πρόγραµµα θα αφορά µακροχρόνια ανέργους όλων των
ηλικιών, όχι µόνο ηλικίας σαράντα ετών έως εξήντα τεσσάρων
ετών, όπως ήταν το υφιστάµενο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ.
Επίσης –το είπα και στην πρωτολογία µου- υπέγραψα ήδη την
υπουργική απόφαση, µε την οποία χορηγείται ειδικό βοήθηµα
ανεργίας µέσω του ΟΑΕΔ, ίδιο ποσό µε το επίδοµα ανεργίας, δηλαδή τριακόσια εξήντα ευρώ σε ελεύθερους επαγγελµατίες.
Πρόκειται για επαγγελµατίες που λόγω της οικονοµικής κρίσης,
αναγκάστηκαν να κλείσουν το κατάστηµά τους ή τη µικρή τους
επιχείρηση.
Μετά τη νοµοθετική ρύθµιση που φέρνουµε αυτήν την εβδοµάδα στη Βουλή, δροµολογούµε τη χορήγηση ενός επιπλέον,
ίδιου σε χαρακτηριστικά βοηθήµατος και σε κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων επιστηµόνων, γιατρών, δικηγόρων, µηχανικών,
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που επίσης λόγω της κρίσης, έχει συρρικνωθεί δραµατικά το εισόδηµά τους.
Με διάταξη στο ίδιο νοµοσχέδιο επεκτείνουµε για έναν ακόµη
χρόνο την κάλυψη µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανέργων, για τους οποίους η κάλυψη έληξε αυτήν την περίοδο.
Μελετούµε επιπλέον τη µείωση των προϋποθέσεων και για
άλλες κατηγορίες ανέργων, ειδικά για εκείνους που ανήκουν σε
νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο. Αυτό το είπαµε. Στο θέµα
αυτό υπάρχει σύγκλιση και συµφωνία.
Επίσης µε το ίδιο νοµοσχέδιο επεκτείνουµε για έναν ακόµη
χρόνο την κάλυψη ασφαλισµένων του ΙΚΑ και των µελών των οικογενειών τους µε παροχές σε είδος του ΕΟΠΥΥ, εάν έχουν
πραγµατοποιήσει την προηγούµενη χρονιά πενήντα ένσηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, κάτι
πρέπει να κάνουµε όµως µε τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δώστε µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είχατε στη διάθεσή σας τριάντα
λεπτά. Τι άλλο να κάνει το Προεδρείο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της κοινωφελούς εργασίας και τις προτάσεις της επίκαιρης επερώτησης
–το είπα και στην πρωτολογία µου- είµαστε θετικοί στη διεύρυνση και αναµόρφωση αυτού του προγράµµατος, αφού όµως
πρώτα αξιολογήσουµε τις γραφειοκρατικές υστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην πρώτη εφαρµογή του. Σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να είµαστε σίγουροι για την οργανωτική ικανότητα των
δήµων να αξιοποιήσουν την εργασία που θα τους προσφερθεί.
Ολοκληρώνω, για να βοηθήσω και τη συζήτηση. Όσον αφορά
το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, της στοχευµένης δράσης για
τις οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόµενο, είπαµε ότι είναι στις
προθέσεις της Κυβέρνησης άµεσα να γίνει µια γενναία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ µε µεταφορά χρηµατοδότησης από το ΕΤΠΑ
προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αυτό θα γίνει αµέσως,
σχεδιάζοντας ταυτόχρονα τη συγκεκριµένη δράση διά µέσου των
µηχανισµών.
Να συµφωνήσω και µε ένα ζήτηµα το οποίο ακούστηκε -θεωρώ
ότι είναι ένα πραγµατικό γεγονός που πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, να το δούµε- ότι δυστυχώς στη χώρα µας –το επιβεβαιώνω και εγώ- δεν υπάρχει ένα πάγιο, σταθερό, µόνιµο και
αξιόπιστο θεσµικό πλαίσιο αξιολόγησης πολιτικών. Είναι έλλειµµα για τη χώρα µας. Αν έχουν γίνει, όποτε έχουν γίνει –ξέρω
κάποιες αξιολογήσεις που έχουν γίνει- γίνονται αποσπασµατικά.
Είναι ένα θεσµικό έλλειµµα για τη χώρα µας, που πρέπει να παρέµβουµε και να το λύσουµε και είναι δουλειά του Υπουργείου
Εργασίας. Θα το βάλουµε µπροστά. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Υπάρχει εµπειρία ευρωπαϊκών άλλων χωρών, που
έχουν διακριθεί για το συγκεκριµένο πλαίσιο, θα υιοθετήσουµε,
θα δούµε τι µπορεί να «κουµπώσει» καλύτερα στην περίπτωση
της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή θεωρούµε ότι ο σκοπός, ο στόχος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε αυτήν την επίκαιρη επερώτηση επετεύχθη.
Δηλαδή, έγινε µια ολοκληρωµένη συζήτηση, ακούστηκαν συγκεκριµένες προτάσεις και δηµοσιοποιήθηκαν στους πολίτες.
Όµως θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτήν τη συζήτηση
και στα συµπεράσµατά της δεν συνέβαλαν όλοι. Ήταν γόνιµη και
εποικοδοµητική, κύριε Υπουργέ, η συζήτηση όµως, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι κατέδειξε για άλλη µια φορά ότι σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα λειτουργούν παρατάξεις που δρουν σε διαφορετικά σύµπαντα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απευθύναµε µία έκκληση σε όλους. Σκληρή κριτική, αντιπαράθεση επί της ουσίας. Να σας βοµβαρδίσουν µε προτάσεις, που
θα βοηθήσουν την επόµενη ηµέρα, ώστε να δουν κάποια ελπίδα
οι άνεργοι αυτής της χώρας. Δυστυχώς κάποιες πολιτικές δυνάµεις δεν το έκαναν.
Εµείς είπαµε, ως Δηµοκρατική Αριστερά, ότι η εργασία είναι
συνταγµατικό δικαίωµα. Διεθνής υποχρέωση της χώρας είναι η
στοιχειώδης υποχρέωση ενός κράτους-δικαίου απέναντι στους
πολίτες. Υπάρχει µία δύναµη σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα που θεωρεί ότι η εργασία είναι καταναγκαστική. Δεν είµαι γερµανοµαθής, αλλά αν θυµάµαι καλά, είναι οπαδοί του «Arbeit macht Frei»,
που ήταν ανηρτηµένο στο Άουσβιτς. Εµείς δεν είµαστε αυτής
της άποψης. Να το έχετε υπ’ όψιν ποια είναι η µεγάλη σας και η
µεγάλη µας αποστολή. Κάθε φορά που µειώνεται 1% η ανεργία,
θα µειώνεται 1% το ποσοστό µιας συγκεκριµένης παράταξης,
της Χρυσής Αυγής και όχι µόνο. Αυτή είναι η µεγάλη ευθύνη
αυτής εδώ της Αίθουσας και καθενός πολιτικού κόµµατος.
Επίσης έχετε µία πολύ µεγάλη ευθύνη, που πρέπει το αµέσως
επόµενο διάστηµα να την αναλάβετε. Κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να διαπραγµατευτεί σκληρά. Στα θέµατα
τα κοινωνικά, της ανεργίας, της απασχόλησης, των κοινωνικών
δικαιωµάτων, των κοινωνικών δαπανών του κοινωνικού κράτους,
δεν µπορεί να χωρούν άκριτα δηµοσιοοικονοµικά κριτήρια.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας και όλο το θεσµικό πλαίσιο της Ευρώπης κατοχυρώνουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η διαπραγµάτευση που πρέπει να
κάνετε µε την τρόικα, πρέπει να οδηγεί πάση θυσία στην αλλαγή
όλων εκείνων των όρων της δανειακής σύµβασης που έχουν
µπλοκάρει την κοινωνική συνοχή.
Παραδείγµατος χάριν, αυτός ο όρος για την πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος από 1-1-2014, σε
περίοδο κρίσης, σε περίοδο που µια κοινωνία καταρρέει, τι λέει;
Θα περιµένουµε την 1-1-2014 να εφαρµόσουµε το θεσµό του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος; Αυτό έπρεπε να είχε εφαρµοστεί χθες. Να λοιπόν µία αναθεώρηση της δανειακής σύµβασης και του µνηµονίου.
Όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε και µπλοκάρονται, θα
τα αλλάξετε. Περιµένουµε άµεσα δύο βασικές συγκεκριµένες
δράσεις:
Η πρώτη είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς και περιµένουµε
να το δούµε πάρα πολύ άµεσα. Είναι αυτό που έχουµε καταθέσει
ως Δηµοκρατική Αριστερά, σχετικά µε τους ανέργους των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οικογενειών.
Δεύτερον, όλοι οι άνεργοι, κανένας Έλληνας –αυτή είναι η
θέση µας και φαντάζοµαι ότι είναι και δική σας- δεν πρέπει να
στερείται ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας υποσχόµαστε –όσο περνάει από το χέρι µας και θα το κάνουµε άµεσα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό- ότι εµείς ως
Δηµοκρατική Αριστερά, θα το πράξουµε στο ύψιστο ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Ήδη έχει αναλάβει την υποχρέωση ο Φώτης Κουβέλης τις αµέσως επόµενες µέρες, το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, να
επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και τις άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Θα συναντηθεί µε τον αρµόδιο Επίτροπο Απασχόλησης, Εργασίας. Θα το θέσει µε έντονο τρόπο και όχι µόνο αυτό, αλλά και
όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση µε τις εργασιακές σχέσεις,
που αναφέρονται στους εργαζοµένους και γενικότερα στο κοινωνικό κράτος.
Εµείς θα συµπαρασταθούµε όσο µπορούµε, αρκεί να δούµε
απτά αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 30/22 από 1-2-2013 επίκαιρης επερωτήσεως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Παρασκευής 24 Αυγούστου 2012, της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2013, της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου
2013, της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2013, της Πέµπτης 17 Ιανουαρίου 2013, της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου 2013, της Τρίτης 22 Ιανουαρίου 2013, της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου 2013, της
Παρασκευής 25 Ιανουαρίου 2013 και της Δευτέρας 28 Ιανουαρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Παρασκευής 24 Αυγούστου 2012, της Παρασκευής 11
Ιανουαρίου 2013, της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2013, της Τρίτης
15 Ιανουαρίου 2013, της Πέµπτης 17 Ιανουαρίου 2013, της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου 2013, της Τρίτης 22 Ιανουαρίου 2013, της
Τετάρτης 23 Ιανουαρίου 2013, της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2013 και της Δευτέρας 28 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 22.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το
άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, κ. Αλεξίου Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε θέµα: «τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

