ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, σελ.
8808
2. Ανακοινώνεται ότι το συντονιστικό συµβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στα µέτρα λιτότητας που οδηγούν
στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και στη διακύβευση
της εθνικής κυριαρχίας και διεκδικεί την επίλυση θεσµικών
και οικονοµικών αιτηµάτων, σελ. 8804
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8810, 8811, 8816
4. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
α. στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (δύο δικογραφίες)
β. στον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου,
καθώς και στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Π. Μπεγλίτη, σελ. 8814
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8789 - 8791
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8791 - 8803
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 12 Μαρτίου 2013, σελ. 8804
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρακτική που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε
τους εισπράκτορές της, σελ. 8805
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i) σχετικά µε την καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ' εφαρµογή της παρ.
2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011. (Α’ 152), σελ. 8806
ii) σχετικά µε την αποπεράτωση του οικισµού εργατικών
κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας, σελ. 8808
iii) σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών, σελ. 8810
γ) Προς τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, σχετικά µε τη
ρύπανση του Θερµαϊκού κόλπου από την µονάδα καθαρισµού αποβλήτων (ΜΚΑ) της βιοµηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, σελ. 8812
δ) Προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε
την υπόδειξη του Ε.Σ.Ρ. στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων εξαθλίωσης και φτώχειας, σελ. 8814

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 8789 - 8816

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8810, 8811, 8816
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8810
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8811
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8810
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΚΕΡΕΚΟΥ Α. ,
σελ. 8808, 8809
ΔΟΥΡΟΥ Ε. ,
σελ. 8814, 8815, 8816
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 8813, 8814
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8810, 8812
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 8815, 8816
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 8812, 8813
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8806, 8807
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8806, 8807, 8808, 8809,
8810, 8811, 8812
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 8805
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 8805

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 11 Μαρτίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιορδάνη Τζαµτζή,
Βουλευτή Πέλλης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ανώνυµη εταιρεία <Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Ν. Σερρών Α.Ε.> αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την
πληρωµή µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία, της σχολικής
χρονιάς 2011-2012 και του τρέχοντος σχολικού έτους 2012-2013
και παράλληλα δηλώνει την αδυναµία της να συνεχίσει να µεταφέρει τους µαθητές από τις 6-3-2013 και µετά.
2) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων εκφράζει την ανησυχία της για τη µεγάλη
αύξηση της εγκληµατικότητας που λαµβάνει χώρα το τελευταίο
χρονικό διάστηµα σε σχολικά κτήρια της περιοχής.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Προσχολικής
Αγωγής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ
Αθήνας αιτείται να µην καταργηθεί το Τµήµα Προσχολικής Αγωγής όπως προτείνεται στο σχέδιο <Αθηνά>.
4) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μεγαλόπολης Νοµού
Αρκαδίας διαµαρτύρεται για τη µη ενεργοποίηση των ευεργετικών διατάξεων του ν.4093/1012, που προβλέπουν τη ρύθµιση
δανείων που έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
5) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Πανελλαδικό Σωµατείο Εργαζοµένων στην Επιχείρηση <Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε.> αιτείται την άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων και την ανάκληση όλων των απολύσεων των εργαζοµένων.

6) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά καταγγέλλει την ανεπάρκεια τήρησης των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
7) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκτάκτου Ωροµισθίου
Προσωπικού Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Λακκιάς Βασιλικών Θεσσαλονίκης αιτείται την επίλυση διοκητικών, οργανωτικών και εργασιακών προβληµάτων που υπάρχουν
σήµερα στη συγκεκριµένη µονάδα.
8) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κυθήρων Νοµού Αττικής αιτείται
την επιτάχυνση της διαδικασίας διάθεσης των κονδυλίων που
αφορούν τον εξοπλισµό του νεοανεγερθέντος Γενικού Νοσοκοµείου Κυθήρων.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία συνδικάτα και σωµατεία εργαζοµένων στην ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία αιτούνται τη λήψη µέτρων προστασίας
των ανέργων και των οικογενειών τους.
10) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά διαµαρτύρεται για την αθέτηση
της σύµβασης µεταφοράς των παιδιών ΑΜΕΑ στο σχολείο τους
από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη µεταφορά τους.
11) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Αίγινας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις ελλείψεις σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε υγειονοµικό υλικό που
παρατηρείται στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας.
12) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εργατικά κέντρα, οµοσπονδίες, σωµατεία και σύλλογοι του Νοµού Σερρών επισηµαίνουν την
ανάγκη εγκαθίδρυσης κέντρου υγείας αστικού τύπου στις παλαιές εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου Σερρών.
13) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Τριθέσιου Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Περάµατος καταγγέλλει την
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ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στις µετακινήσεις των µαθητών
µε αναπηρία, επειδή η ανάθεση που έγινε δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τους.
14) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελένη Βρύζα αιτείται την επιστροφή χρηµάτων, από πρόστιµο που της επιβλήθηκε βάσει του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις
και άλλες διατάξεις».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τσούλα καταγγέλλει την υποβάθµιση της Νοµικής Σχολής Αθηνών λόγω της συσσώρευσης χρηστών ναρκωτικών ουσιών στους
χώρους της και επισηµαίνει τον κίνδυνο που διατρέχει η δηµόσια
υγεία.
25) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται τη οικονοµική στήριξη της πολιτείας για την εξασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας του.

15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων και Επιπλωµένων Δωµατίων Θεσσαλίας και Βορείων
Σποράδων-Πηλίου καταγγέλλει την άνιση φορολόγηση ξενοδοχειακών καταλυµάτων φυσικών προσώπων µε τις εταιρίες-νοµικά
πρόσωπα.

26) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων εκφράζει την αντίθεσή
του στην ενδεχόµενη κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και αντικατάστασής της από τη Διεύθυνση Ισότητας και
Ίσων Ευκαιριών.

16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων και Επιπλωµένων Δωµατίων Θεσσαλίας και Βορείων
Σποράδων- Πηλίου εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόταση
του Υπουργείου Τουρισµού σχετικά µε την αδειοδότηση των τουριστικών επαύλεων µε απλό συµφωνητικό εκµίσθωσης προς την
εφορία.

27) Οι Βουλευτές, Φθιώτιδας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η επιτροπή κατοίκων
Δήµου Δελφών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την επικίνδυνη
και παράνοµη κατάληξη ελαιοκοµικών και αστικών αποβλήτων,
διαµέσου χειµάρρων, σε παραλία της Ιτέας του Νοµού Φωκίδος.

17) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Καλλιόπη
Συµεωνίδου αιτείται την ακύρωση ανακλητικών αποφάσεων
αδειών δόµησης που εκδόθηκαν µεταξύ 1971-1974 στην εκτός
σχεδίου περιοχή «Γερακινή» του Νοµού Χαλκιδικής και αφορούν
συγκροτήµατα διαµερισµάτων β’κατοικίας.

28) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ωρωπού Νοµού Αττικής αιτείται τη διασφάλιση της λειτουργίας του ολοήµερου τµήµατος νηπιαγωγείου στη Δηµοτική Κοινότητα Αυλώνα του Δήµου
Ωρωπού.

18) Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πατρέων Νοµού Αχαίας εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόµενη κατάργηση του Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Αχαϊας.

29) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία κάτοικοι του Δηµοτικού Διαµερίσµατος
Κρυονερίου του Δήµου Πλαστήρα Νοµού Καρδίτσας διαµαρτύρονται για τη χωροθέτηση της µονάδας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων, σε απόσταση τριακοσίων µόλις µέτρων από τις
κατοικίες τους.

19) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαρίνος Βενιτουράκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την υποβάθµιση δηµοσίων υπηρεσιών στην Ιεράπετρα, καθώς και για τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τη χάραξη γεωπολιτικής στρατηγικής στην Περιφέρεια Κρήτης.

30) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Εύβοιας παραθέτει την πρόταση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και
ειδική πρότασή της για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές

20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ αιτείται την εξασφάλιση της υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων της ΑΤΕ.

31) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ηπατοµοσχευθέντων
Ελλάδας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ενδεχόµενη κατάργηση του κέντρου ελέγχου και αναφοράς ιογενούς ηπατίτιδας.

21) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ανδριτσάνων Νοµού Ηλείας
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µετάθεση του µόνιµου παθολόγου ιατρού της περιοχής στο Νοσοκοµείο του Πύργου.

32) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας αιτείται το διαχωρισµό του οικισµού Νέου Ικονίου από την
τοπική κοινότητα Γραµµατικού και την αναγνώρισή του ως Τοπική Κοινότητα.

22) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται την έγκυρη ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή του
υπό κατασκευή κόµβου του Βελεστίνου.
23) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας επισηµαίνει
την ανάγκη συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του κέντρου, στο πλαίσιο και του νέου οργανισµού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
24) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σοφία Κα-

33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Γεωπόνων Ελευθέρων
Επαγγελµατιών Κρήτης αιτείται την επίλυση του θέµατος της µηχανογραφικής εφαρµογής γαι την ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση των αιτήσεων που έχει αναλάβει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω
λαθών που υπάρχουν στη βάση δεδοµένων του.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νοµού Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά
τις µετεγγραφές τέκνων πολύτεκνων οικογενειών.
35) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
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Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά τις άδειες διδασκαλίας στα κέντρα ξένων γλωσσών.

δόµατος των τριτέκνων, καταργουµένης κάθε διάταξης περί εισοδηµατικών κριτηρίων.

36) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας επισηµαίνει την ανάγκη διαχωρισµού του οικισµού Νέου Ικονίου από
την Τοπική Κοινότητα Γραµµατικού και την αναγνώρισή του σε
τοπική κοινότητα.

42) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει τις προτάσεις του για
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των Τµηµάτων Επιχειρηµατικών Σπουδών και Δοµικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης.

37) Οι Βουλευτές, Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ και
Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «Κυβέλη» αιτείται
την υποστήριξη του έργου των επιστηµόνων που ασχολούνται µε
την ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή.
38) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία διαµαρτύρεται για τη νέα καθυστέρηση στην καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων που εντείνει τα οικονοµικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία και οι οικογένειές τους.
39) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Σπάρτης αιτείται τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέσω του νέου προγράµµατος
«Κατ’Οίκον Φροντίδα Ηλικιωµένων».
40) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κύριοι ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2012.
41) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
κατάργηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων και τη µείωση του επι-

43) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Σερρών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τη
διακοπή των µαθητικών δροµολογίων σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
44) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτρία της για τη µείωση
των πολυτεκνικών επιδοµάτων και την κατάργηση των εισοδηµατικών κριτηρίων.
45) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Τµήµα Οπτικής-Οπτοµετρίας του ΑΤΕΙ Πάτρας παραθέτει τις προτάσεις του για το θέµα της συγχώνευσης ή κατάργησης σχολών που προωθείται µε το σχέδιο «Αθηνά».
46) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Βορειονανατολικού Αιγαίου αιτείται την παρέµβαση της
πολιτείας για την επίλυση του θέµατος που αφορά το Μητρών
Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Β’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1) Στην µε αριθµό 3760/06-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 107831/6-22013 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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2) Στην µε αριθµό 4319/23-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γερµενή Γεώργιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B-87/6-2-2013 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3) Στην µε αριθµό 5653/09-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ψύρρα Θωµά δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1385/6-2-2013 έγγραφο
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από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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4) Στην µε αριθµό 5701/10-01-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3370/6-2-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2013 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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5) Στην µε αριθµό 6102/22-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεδίκογλου Συµεών δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1510/6-2-2013 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 12 Μαρτίου 2013.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6179/23-1-2013 ερώτηση του Βουλευτή A’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από την πάταξη
της φοροδιαφυγής.
2. Η µε αριθµό 5985/551/17-1-2013 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία των συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του αγροτικού χώρου.
3. Η µε αριθµό 3168/19-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
4. Η µε αριθµό 6700/4-2-2013 ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη
Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων.
5. Η µε αριθµό 6133/22-1-2013 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη φιλοξενία των παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις.
6. Η µε αριθµό 5444/27-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και καταρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γήσεις τµηµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος .5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6018/19-1-2013 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην χορήγηση
των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς.
2. Η µε αριθµό 6631/1-2-2013 ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε ασφάλιση ΟΓΑ.
3. Η µε αριθµό 6814/7-2-2013 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παρίση Μουτσινά προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την άνιση
µεταχείριση των ασφαλισµένων του ΟΓΑ σε σχέση µε τους υπολοίπους ασφαλισµένους του ΕΟΠΠΥ ως προς την νοσοκοµειακή
τους περίθαλψη στις ιδιωτικές κλινικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι το συντονιστικό συµβούλιο των Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την
αντίθεσή του στα µέτρα λιτότητας που οδηγούν στην εξαθλίωση
της ελληνικής κοινωνίας και στη διακύβευση της εθνικής κυριαρχίας και διεκδικεί την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1127/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρακτική
που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
(ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Τζαβάρας.
Ο κ. Τζαµτζής έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε κι εσείς ο ίδιος µάρτυρας µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα των πολλών επίκαιρων ερωτήσεων αλλά και συζητήσεων που έχουν γίνει σχετικά µε το θέµα της ΑΕΠΙ. Βεβαίως, µαζί
µε την ΑΕΠΙ, η οποία διεκδικεί να πάρει χρήµατα απ’ όλους όσους
κάνουν χρήση µουσικής, έχουν εµφανιστεί και άλλες τρεις εταιρείες, ο «ΑΠΟΛΛΩΝ», η «ΕΡΑΤΩ» και η «GRAMMO», διεκδικώντας
και αυτές δικαιώµατα, διεκδικώντας κι αυτές κάποια χρήµατα.
Ιδιαίτερα αυτή η περίοδος που διανύουµε είναι µία περίοδος
όπου η κρίση έχει δηµιουργήσει τεράστιο πρόβληµα στα διάφορα καταστήµατα. Τα καφενεία φυτοζωούν, οι καφετέριες και
αυτές φυτοζωούν, τα µαγαζιά δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν,
κλείνουν συνεχώς. Ιδιαίτερα, δε, σε περιοχές της επαρχίας, σε
περιοχές ορεινές και παραµεθόριες, κυριολεκτικά οι αγρότες οι
οποίοι θα πάνε σ’ ένα µαγαζί, θα πάνε στο καφενείο το βράδυ ή
οι κτηνοτρόφοι, όταν θα τελειώσουν τις δουλειές τους, ίσα-ίσα
θα πιουν ένα καφέ. Το ξέρετε, γιατί είστε από την επαρχία, είστε
Βουλευτής τόσα χρόνια και γνωρίζετε το πρόβληµα.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι το πρόβληµα µε τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν µπορεί να λυθεί ως διά µαγείας και βεβαίως, δεν µπορεί
να υπάρξει κατάργηση. Όµως πρέπει να υπάρξει ουσιαστική µέριµνα και αυτό θέλω να ζητήσω για άλλη µια φορά. Τα έχουµε
πει και διά ζώσης στο γραφείο σας. Πρέπει να δοθεί µία λύση.
Πρέπει να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, ένας τιµοκατάλογος. Πρέπει να υπάρξει µία ρύθµιση σχετική µε τα καταστήµατα της Αθήνας και της επαρχίας, των περιοχών οι οποίες έχουν τουρισµό,
σε σχέση µε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πραγµατικά άγονες
περιοχές. Άγονες µε την έννοια ότι είναι αποµακρυσµένες, είναι
ορεινές περιοχές, είναι περιοχές οι οποίες αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα.
Ιδιαίτερα δε σε περιοχές, όπως είναι οι παραµεθόριες περιοχές -ο Νοµός Πέλλας είναι ένας παραµεθόριος νοµός και έχουµε
πάρα πολλά χωριά τα οποία είναι ορεινά- θα πρέπει να υπάρξει
ρύθµιση. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος τιµοκατάλογος, να
υπάρξει ρύθµιση στο θέµα αυτό, ούτως ώστε να µην πληρώνει
τα ίδια ποσά ΑΕΠΙ αυτός που έχει µαγαζί στην Αθήνα και αυτός
που έχει µαγαζί στους Προµάχους Αλµωπίας, που είναι το τελευταίο χωριό πριν τα σύνορα.
Πρέπει να υπάρξει τιµοκατάλογος και θέλω να πιστεύω ότι θα
δοθεί από εσάς µία λύση προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Πράγµατι, κύριε συνάδελφε, το ζήτηµα που θέτετε µε την ερώτησή
σας έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Κι εγώ είµαι εξ εκείνων, αν
θέλετε, των Βουλευτών που σ’ αυτήν την Αίθουσα φέρνουν κάτι
από τη δυσκολία µε την οποία αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες
πολλά προβλήµατα εξαιτίας της κρίσης και βέβαια όσον αφορά
το θέµα που θίγετε.
Όµως, απέναντι σ’ αυτήν τη δυσκολία, που είναι πανθοµολογούµενη, υπάρχει το Σύνταγµα και ο ν.2121/1993, που προστατεύει την πνευµατική ιδιοκτησία, η οποία είναι αυτονόητο ότι δεν
έχει να ζηλέψει τίποτε από την άλλη ιδιοκτησία, που θεωρείται
και είναι, πράγµατι, συνταγµατικά κατοχυρωµένο ατοµικό δικαίωµα. Γιατί όπως ακριβώς ο ιδιοκτήτης έχει την απαίτηση για
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το σεβασµό αυτού που αποτελεί αντικείµενο της ιδιοκτησίας του,
έτσι και ο πνευµατικός δηµιουργός, έχει την αυτονόητη απαίτηση
µέσα στο πλαίσιο µια ευνοµούµενης πολιτείας να του αποδίδεται
αυτό που αποτελεί καρπό της σχέσης που έχει ιδρύσει µε ένα
έργο τέχνης.
Έτσι, λοιπόν, πράγµατι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης,
µεταξύ των οποίων είναι και η ΑΕΠΙ, εκπροσωπούν τους πνευµατικούς δηµιουργούς, τους δηµιουργούς γενικά των έργων τέχνης
και τους δικαιούχους και εισπράττουν για λογαριασµό τους δικαιώµατα ή αµοιβές από τη χρήση των έργων του ρεπερτορίου
που εκπροσωπούν.
Το ζήτηµα που θέτετε, όµως, έχει να κάνει µε το αν και κατά
πόσον αυτές οι τιµές αντιστοιχούν σε µία δίκαιη κατάστρωση του
αµοιβολογίου των συγκεκριµένων οργανισµών. Εδώ, πράγµατι,
το άρθρο 56 του νόµου προβλέπει κάποια πράγµατα τα οποία,
αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να τα συνεχίσω και να τα ολοκληρώσω κατά τη δευτερολογία µου, για να µην κάνω κατάχρηση
του χρόνου που µου προσφέρεται κατά την πρωτολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Τζαµτζής για τρία λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέσατε, δηλαδή το αµοιβολόγιο και η λειτουργία των εισπρακτόρων. Αρκεί να σας πω και το ξέρουν όλοι
-µάλιστα πολλές φορές έχω µιλήσει και µε το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΠΙ- ότι δεν φτάνουν όλα τα χρήµατα στους δηµιουργούς. Μάλιστα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι και πολλοί
δηµιουργοί έχουν ξεκάθαρη θέση ότι δεν θέλουν αυτά τα χρήµατα. Όταν, όµως, το 50% της είσπραξης κρατείται από τον εισπράκτορα, καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικά τα ποσά.
Να σας αναφέρω -και µπορώ να καταθέσω και τα σχετικά αποδεικτικά- ότι κατά το παρελθόν 583.574 δραχµές κλήθηκε να πληρώσει –όνοµα θα σας πω- ο κ. Τσαουσόπουλος Λάµπρος µε ένα
καφενείο τριάντα πέντε τετραγωνικών στο Παλαίφυτο Πέλλας!
Στα καφενεία και στις καφετέριες των Προµάχων -ακριτικό
χωριό, είναι το τελευταίο χωριό πριν τα σύνορα, στην ορεινή
Πέλλα- πλήρωσαν 300.000 -400.000 για δύο χρόνια! Από πού να
βγουν αυτά τα χρήµατα; Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα, ότι
αυτά τα χρήµατα δεν µπορούν να τα πληρώσουν.
Δεύτερον, καλούνται να πληρώσουν λεφτά, κύριε Υπουργέ,
µαγαζιά τα οποία πουλάνε ρούχα γιατί έχουν µία µικρή µουσική,
πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
Τρίτο σοβαρό πρόβληµα. Ένα καφενείο έχει µία τηλεόραση.
Στα χωριά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που βλέπουν σήµερα είναι
οι ειδήσεις. Η τηλεόραση είναι για τις ειδήσεις και για ένα ποδόσφαιρο. Έρχεται ο εισπράκτορας της ΑΕΠΙ και ζητά χρήµατα για
τη χρήση της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι Μέσο Μαζικής
Ενηµέρωσης, δεν είναι µουσικό όργανο ούτε µέσο παραγωγής
µουσικής. Αυτό το θέµα πρέπει να διευκρινιστεί για να σταµατήσει αυτό το χαράτσι ουσιαστικά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
Θα πρέπει να ρυθµιστεί, ούτως ώστε να πληρώνουν αυτά που
πρέπει να πληρώσουν. Πληρώνουν και στο εξωτερικό, κύριε
Υπουργέ. Σας το λέω µε ειλικρίνεια αυτό. Πληρώνουν µαγαζάτορες οι οποίοι έχουν εστιατόρια κ.λπ.. Τα λένε οι ίδιοι. Όµως στη
Γερµανία πλήρωναν 10 µάρκα το µήνα. Αυτά µπορεί να τα πληρώσει κάποιος. Δεν ήταν τα ποσά τα οποία ζητούσαν εδώ. Γιατί
επιπλέον, όπως ανέφερα πριν, ο εισπράκτορας κρατάει ο ίδιος
το 50%. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι τα χρήµατα αυτά δεν πηγαίνουν όλα στους δηµιουργούς.
Επιβάλλεται, λοιπόν, ένα πολύ βαρύ χαράτσι στους µαγαζάτορες, οι οποίοι έχουν να αντιµετωπίσουν σήµερα και τις ασφάλειές
τους και όλα τα σχετικά έξοδα που αντιµετωπίζουν σαν κατάστηµα και επιπλέον έχουν να αντιµετωπίσουν και την οικονοµική
κρίση, η οποία τους έχει κυριολεκτικά εξουθενώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εκτός
από τα όσα προείπα και παρακολουθώντας µε πολύ µεγάλη προσοχή τα όσα είπατε, κύριε συνάδελφε, έχω να προσθέσω και τα
εξής:
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Αποτελεί αναµφίβολα δηµόσια εκτέλεση η εγκατάσταση τηλεόρασης ή η ραδιοφωνική εγκατάσταση σε ένα καφενείο και µάλιστα δηµόσια εκτέλεση υπό την έννοια ότι το έργο που αναµεταδίδεται από το δέκτη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης είναι
κάτι που απευθύνεται στο κοινό. Δηλαδή είναι µία εκποµπή, η
οποία ξεπερνάει τα όρια του στενού κύκλου της οικογένειας ή
του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.
Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, -και επειδή, πράγµατι, και ως δικηγόρος το είχα ερευνήσει, όταν είχα ασχοληθεί υπερασπιζόµενος πλειάδα κατηγορουµένων που, πράγµατι, πηγαίνουν στα
δικαστήρια και εκεί δυστυχεί, πράγµατι, η µικρή επιχειρηµατικότητα που έχει σχέση µε τα καφενεία ή µε τα οποιαδήποτε άλλα
τέτοιου είδους καταστήµατα- εκεί υπάρχει περιθώριο για να δεχθούµε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και µε βάση τον ελληνικό
νόµο, δηλαδή το ν. 2121/1993 αλλά και µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις και µε βάση το δίκαιο των ευρωπαϊκών χωρών, στο οποίο
αναφερθήκατε, υπάρχει, πράγµατι, η υποχρέωση για καταβολή
δικαιωµάτων και αµοιβής.
Έρχεται, όµως, το άρθρο 56 παράγραφος 3 του ν. 2121/1993,
που λέει ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης κατά την κατάστρωση του αµοιβολογίου τους οφείλουν να αποφεύγουν καταχρήσεις και αυθαιρεσίες. Δηλαδή, ουσιαστικά, εδώ ο νοµοθέτης επιβάλλει στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να
καθορίζουν τις αµοιβές τους κατά δικαία κρίση και µάλιστα αφού
λάβουν υπ’ όψιν τους συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένες
παραµέτρους. Τέτοια κριτήρια είναι ο τρόπος της εκτέλεσης, ο
τόπος της εκτέλεσης, εάν δηλαδή πρόκειται για έναν χώρο µικρών τετραγωνικών, εάν αναφέρεται η συγκεκριµένη δηµόσια
εκτέλεση ή η εκποµπή ή η αναµετάδοση σε συγκεκριµένο σκοπό,
που είναι κερδοσκοπικός ή είναι σε περιοχή, η οποία βρίσκεται
στα χωριά ή στην ύπαιθρο. Υπάρχει η δυνατότητα από το νόµο
της διαφοροποίησης του αµοιβολογίου.
Εδώ τίθεται το πελώριο ζήτηµα του ποιος θα ελέγξει αυτούς
τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, εάν πράγµατι έχουν
προβεί στην κατάστρωση του αµοιβολογίου τους, µε βάση τα
συγκεκριµένα κριτήρια και µε βάση ακριβώς τις αρχές που προανέφερα.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται θέµα δικαστικού ελέγχου του τρόπου µε
τον οποίο γίνεται αυτή η συγκεκριµένη διαδικασία. Βεβαίως,
υπάρχει πάντα περιθώριο για την άτυπη διαµεσολάβηση του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, που είναι ένας δηµόσιος οργανισµός εποπτευόµενος από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Τέλος, δεν θα πρέπει να διστάζει ο οποιοσδήποτε πολίτης, σε
περίπτωση που διαπιστώνει ότι πράγµατι έχει γίνει κατά τρόπο
αυθαίρετο ή κατά τρόπο άδικο η κατάστρωση και ο προσδιορισµός των αµοιβών και των δικαιωµάτων, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, όµως, από την πλευρά του Υπουργείου,
κάνουµε µία πολύ µεγάλη προσπάθεια και έχουµε αναθέσει σε
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, από την πλευρά της δικαίας κατάστρωσης του αµοιβολογίου να δούµε πώς µπορούν να εξοικονοµηθούν καλύτερα τα πράγµατα, ενόψει µάλιστα και των δυσκολιών που συνεπάγεται η οικονοµική κρίση για τους µικρούς
επιχειρηµατίες της υπαίθρου, αλλά και των αστικών χώρων,
χωρίς όµως να παραβιάζονται τα πνευµατικά δικαιώµατα και τα
λοιπά δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τόσο των δηµιουργών όσο και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1135/5-3-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ.
Αλεξίου Μητρόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ο κ. Μητρόπουλος έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, µε το ν.3986/2011, εφαρµοστικό του πρώτου
µνηµονίου, ιδρύθηκε στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασµού
είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης
διακοπής του επαγγέλµατος και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών.
Από την 1-8-2011 θεσπίστηκε µηνιαία εισφορά ποσού ύψους
10 ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισµένους αυτοτελώς
και ανεξάρτητα απασχολουµένους των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του κλάδου αυτού. Η εισφορά συµβεβαιώνεται και συνεισπράττεται από τα οικεία
ταµεία.
Στις 23 Φεβρουαρίου του 2013, κύριε Υπουργέ, υπεγράφη η
σχετική υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στο εν λόγω επίδοµα.
Από την απόφασή σας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων -σύµφωνα µε δικές σας εκτιµήσεις δέκα χιλιάδες δικαιούχοι, σύµφωνα µε δικές µας εκτιµήσεις τρεις έως τέσσερις χιλιάδες
δικαιούχοι- αποκλείονται από τις ρυθµίσεις, αφού απαιτείται ενδεικτικά, ανάµεσα στα άλλα, υψηλό ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα, καθώς και ολοσχερής εξόφληση των οφειλοµένων
ασφαλιστικών εισφορών, την ώρα που οι µισοί και πλέον έµποροι, βιοτέχνες µας, αυτοαπασχολούµενοι, αδυνατούν υπό το
βάρος της καλπάζουσας ύφεσης να ανταποκριθούν στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Ο µικρός αριθµός των δικαιούχων, κύριε Υπουργέ, δηµιουργεί
εύλογες απορίες για το ακριβές ποσό που συγκεντρώθηκε για
το επίδοµα αυτό και εγείρει ερωτήµατα ως προς την καταβολή
του βοηθήµατος σε περισσότερους δυνατόν δικαιούχους.
Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, επειδή δηµιουργούνται εύλογα
ερωτήµατα για το πού τελικά καταλήγουν τα χρήµατα, ερωτούµε
τον κύριο Υπουργό:
Πρώτον, σε ποιο ποσό ανέρχονται τα συνολικά έσοδα του κράτους από την επιβολή της ειδικής εισφοράς για την καταπολέµηση της ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους από 1-1-2011 µέχρι σήµερα;
Και δεύτερον, ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει εισπραχθεί
για την απόδοση του βοηθήµατος και ποιο είναι το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό που θα καταβληθεί από τον λογαριασµό αυτό
αναλυτικά για τα έτη 2013 και 2014;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως σωστά είπατε, η προοπτική επιδείνωσης της κατάστασης της οικονοµίας κατά το έτος 2011 κάτω από
τις συνθήκες οι οποίες, βέβαια, εξακολουθούν να υφίστανται, κατέστησε απαραίτητη τη λήψη µίας πολιτικής απόφασης, µε προϋπόθεση βέβαια τη σχετική πολιτική βούληση, για τη δηµιουργία
µίας πρόνοιας που θα αντιµετώπιζε το θέµα της ανεργίας και
στον κλάδο των αυτοαπασχολουµένων.
Σε αυτά τα πλαίσια, διά του ν.3986/2011 αποφασίστηκε η ένταξη στον ΟΑΕΔ ενός Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των
Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, µε οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια.
Ο σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε
περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών. Από 1-8-2011
θεσπίστηκε, όντως, µηνιαία εισφορά ποσού ύψους δέκα ευρώ,
που καταβάλλεται από ασφαλισµένους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ,
ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ αυτού του κλάδου. Η εισφορά συµβεβαιώνεται και συνεισπράττεται από τα οικεία ταµεία µε τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ µέχρι το τέλος του
µεθεπόµενου µήνα από το µήνα που καταβάλλεται.
Το 2011, λοιπόν, θεσπίστηκε το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο.
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Πρόσφατα, έπρεπε να υλοποιηθεί και η σχετική υπουργική απόφαση που καθιστά πραγµατικότητα τη δυνατότητα του κράτους
να ενισχύσει τους άνεργους αυτοαπασχολούµενους µε ένα ειδικό επίδοµα.
Αυτήν τη στιγµή περνάµε στο επόµενο στάδιο, που είναι το
στάδιο της υλοποίησης αυτής της υπουργικής απόφασης και καταβολής τελικά του βοηθήµατος αυτού στην πρώτη –αν θέλετεοµάδα αυτών των απασχολουµένων, που θα ενταχθούν στις πρόνοιες του νόµου.
Εν πολλοίς, το ζήτηµα είναι αριθµητικό αφορά νούµερα. Αυτό
είναι το βασικό στοιχείο της απάντησης.
Εγώ πιθανολογώ ότι επρόκειτο για µία ερώτηση η οποία µετατράπηκε σε επίκαιρη, επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσµία
απάντησής της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Είµαι σε θέση να σας δώσω αναλυτικά τις απαντήσεις σε ερωτήµατα που θέτετε. Θα καταθέσω στα Πρακτικά και τα σχετικά
έγγραφα, ώστε να είναι στη διάθεσή σας.
Απλώς, κύριε Πρόεδρε –µε την ανοχή σας, διότι δεν υπάρχει
και λόγος καν να δευτερολογήσω- θα πω ότι τα ποσά που κατατέθηκαν στον ΟΑΕΔ από την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας µέχρι τις 28-2-2013 ανέρχονται σε 24,9 εκατοµµύρια συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων και
των τόκων.
Για το έτος 2013 κατά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του
ΟΑΕΔ έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την απόδοση του βοηθήµατος ύψους 75 εκατοµµυρίων ευρώ. Παραθέτω και το σχετικό
ΚΑΕ. Βέβαια, αυτό δεν έχει σχέση µε το πραγµατικό νούµερο
που τελικά θα προκύψει. Ελπίζω να είναι κοντά στις εγγεγραµµένες πιστώσεις.
Από εκεί και πέρα, αναλυτικότερα, για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για το
ΕΤΑΑ, που διαιρείται σε Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, Τοµέα
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Τοµέα Οικονοµικών –δικηγόρους, µηχανικούς και γιατρούς- όπως
και για τον ΟΑΕΕ, δηλαδή τον Οργανισµό Αυτοαπασχολουµένων,
κυρίως ελευθέρων επαγγελµατιών, κυρίως εµπόρων, έχω ειδικά
τα ποσά. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Είναι καθαρά αριθµητικής µορφής η απάντηση. Θα είστε σε θέση να τα δείτε και να
διαπιστώσετε ότι υπάρχει µία ρεαλιστική απεικόνιση της πραγµατικότητας.
Βέβαια, από εκεί και πέρα, υπάρχουν και οι διατάξεις του
νόµου ως προς τους δικαιούχους του βοηθήµατος του Ειδικού
Λογαριασµού Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουµένων του ΟΑΕΔ. Υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις. Δικαιούχοι, δηλαδή, είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς
απασχολούµενοι ασφαλισµένοι στους τοµείς ΟΑΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγµένα το επάγγελµά τους.
Η διακοπή επαγγέλµατος, για παράδειγµα, είναι διαφορετική
υπόθεση για έναν ελεύθερο επαγγελµατία, έµπορο που επλήγη
από λουκέτο λόγω αναδουλειάς και διαφορετική για ένα νοµικό
ο οποίος, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, έχει πάρει τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µπορεί να µην έχει δουλειά,
πλην όµως, διακοπή της άσκησης του επαγγέλµατός του συνεπάγεται µε –αν θέλετε- αποβολή του από τον επιστηµονικό κλάδο
των νοµικών. Εποµένως, υπάρχει διαφορά από περίπτωση σε περίπτωση και πρέπει να ληφθούν ειδικές µέριµνες για κάθε περίπτωση.
Εποµένως, άλλες προϋποθέσεις έχουν –και µε αυτό τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, δεν θα δευτερολογήσω, όπως σας είπα, απλώς θα καταθέσω τα νούµερα στα Πρακτικά για να τα πάρει και ο συνάδελφος- ελεύθεροι
επαγγελµατίες δικαιούχοι που διακόπτουν αποδεδειγµένα το
επάγγελµά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαµβάνουν µισθωτή απασχόληση, δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε
αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης –ΟΓΑ, ΝΑΤ, δηµόσιο ή φορέα
κύριας ασφάλισης αλλοδαπής- και έχουν καταβάλει την ειδική
εισφορά -για την οποία κάναµε λόγο- ύψους 10 ευρώ. Υπάρχουν
και κάποιες άλλες ειδικές προϋποθέσεις. Όσοι τις πληρούν θα
είναι από το χρόνο ισχύος της σχετικής υπουργικής απόφασης
δικαιούχοι αυτού του επιδόµατος αυτοαπασχολουµένων.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

8807

λισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μητρόπουλε,
έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, βεβαίως, επισπεύσαµε την ερώτηση και λόγω του ότι αναµέναµε τα στοιχεία,
τα οποία µε χαρά ακούσαµε ότι προσκοµίζετε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, κυρίως µας ανησυχούν τα στοιχεία που
µας ήρθαν από τα ταµεία, τα οποία φαίνεται ότι έχετε και εσείς,
ότι το 40% µε 55% των ελευθεροεπαγγελµατιών του συνόλου
των ασφαλισµένων για το 2013 δεν θα καταβάλλουν εισφορές.
Για το έτος που πέρασε, κύριε Υπουργέ, τα δικά µας στοιχεία
λένε ότι ο ένας στους τρεις στο ΙΚΑ δεν πλήρωσε εισφορές, 54%
των ΟΑΕΔων δεν κατέβαλαν εισφορές, το 36% των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ δεν κατέβαλαν εισφορές.
Από τους µηχανικούς µας, κύριε Υπουργέ, από τα ενενήντα
επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα επτά φυσικά πρόσωπα δεν κατέβαλαν εισφορές είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά πολιτικοί µηχανικοί.
Τι θέλουµε να πούµε; Βεβαίως και γι’ αυτό ανησυχήσαµε αλλά
κυρίως µας ανησύχησε, κύριε Πρόεδρε, και ένα πρωτοσέλιδο
της προχθεσινής εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», κραυγή αγωνίας του Προέδρου -που είναι συνετό στέλεχος- του κ. Κικίλια
στον ΟΑΕΔ. Εκεί έλεγε «έκανε φτερά η εισφορά αλληλεγγύηςτο non paper που τάραξε Σαµαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη».
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε το γεγονός ότι όσον
αφορά τη σωρευτική χρήση των οκτώ κριτηρίων της απόφασής
σας για τη χορήγηση του συγκεκριµένου επιδόµατος, από τους
τριάντα χιλιάδες δικαιούχους, που βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση, σύµφωνα µε στοιχεία των δικών τους επιµελητηρίων, τέσσερις µε πέντε χιλιάδες το πολύ θα τύχουν του
βοηθήµατος, του κρίσιµου αυτού επιδόµατος.
Αναφέροµαι κυρίως στην περίπτωση β’, όπου µιλάτε για υψηλό
ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα 30.000 για καταρρέοντες επιτηδευµατίες των επαρχιών. Βρίσκονται εδώ συνάδελφοι από τις
επαρχίες, η κ. Γκερέκου από την Κέρκυρα, ο κ. Κεγκέρογλου
κ.λπ., που ξέρουν τους παντοπώληδες των περιφερειών τους.
Κυρίως, κύριε Υπουργέ, ο δικαιούχος πρέπει να έχει εξοφλήσει
ολοσχερώς τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν
οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις είναι εξοντωτικές.
Υπ’ αυτήν την έννοια, χωρίς βεβαίως να αφήνουµε να αιωρείται
τίποτα, θεωρούµε ότι από αυτά που τελικώς εισπράξατε και για
τα οποία έχετε φέρει εδώ στοιχεία, θα διαθέσετε το 1/5, ενώ δίκαιο είναι -αφού οι ίδιοι πληρώνουν για τους συναδέλφους που
θα περιπέσουν στη δεινή κατάσταση της ανεργίας- να ξοδέψετε
όλα τα χρήµατα και παραπάνω, για να στηριχθεί η ταλαιπωρηµένη τάξη των µικροµεσαίων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τριάντα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας.
Ορθώς διατυπώνετε αυτές τις ενστάσεις, κύριε συνάδελφε. Γίνονται δεκτές. Λαµβάνονται υπ’ όψιν. Απλά να δούµε πώς θα πάει
και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης, προκειµένου να έχουµε
µία τελική ρύθµιση στο ζήτηµα των ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων
οφειλών και αυτοαπασχολουµένων, ανηκόντων δηλαδή στο σχετικό ταµείο, που αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη µε τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας και ευελπιστώ ότι µέχρι την Τετάρτη
το πολύ θα έχουµε κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πολύ κρίσιµο στάδιο της διαδικασίας, προκειµένου να βοηθηθούν αρκετοί ελεύθεροι επαγγελµατίες -που βιώνουν αυτή τη στιγµή πρόβληµα λόγω της ύφεσης
και της αναδουλειάς, γιατί τελικά για τον ελεύθερο επαγγελµατία
η αναδουλειά είναι η έκφραση της ύφεσης- να µπορέσουν να
σταθούν στα πόδια τους, να εκπληρωθεί η εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, βάσει της υπαγωγής σ’ αυτή τη ρύθµιση.

8808

Από εκεί και πέρα, να δούµε ποιες επιπλέον ευχέρειες θα
έχουµε όσον αφορά τη διοχέτευση του επιδόµατος ανεργίας των
αυτοαπασχολουµένων στην πράξη, ώστε να βοηθηθεί όσο περισσότερος κόσµος γίνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να µεταφέρουν τους χαιρετισµούς µας στην Ιεράπετρα. Συµπαραστεκόµαστε στον κόσµο και τα προβλήµατα που έχει.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 1105/4-3-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον
Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος.
Η κ. Γκερέκου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο λόγος για τον οποίο επανέρχοµαι µε επίκαιρη ερώτηση, µετά από την απάντηση της ερώτησης που έχω
θέσει στο Υπουργείο σας στο ζήτηµα της ολοκλήρωσης και της
παράδοσης των εκατόν εβδοµήντα έξι εργατικών κατοικιών στον
Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας, έχει να κάνει µε τις αναγκαίες διευκρινήσεις που πρέπει να µας δώσετε σήµερα -και πιστεύω και ελπίζω
να µας τις δώσετε- σχετικά µε τα αίτια της µεγάλης καθυστέρησης στην αποπεράτωση του εξαιρετικά σηµαντικού αυτού έργου
για την Κέρκυρα και για τους δικαιούχους αυτών των κατοικιών.
Θα ήθελα να θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν ήδη περάσει
έξι χρόνια από την έναρξη των εργασιών και αν κρίνω από την
πρόσφατη απάντηση που µου δώσατε, πιστεύω ότι ακόµα
οδεύουν προς µία νέα παράταση. Βέβαια, έχει περάσει ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και εύχοµαι να υπάρχουν θετικές
εξελίξεις.
Όπως συµβαίνει βέβαια σχεδόν σε κάθε έργο που καθυστερεί
η ολοκλήρωσή του, έτσι και εδώ παρατηρείται για ακόµη µία
φορά µια µετάθεση ευθυνών µεταξύ του Υπουργείου, εργολάβου
και τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά µε το ποιος φταίει γι’ αυτήν
την καθυστέρηση.
Στην απάντησή σας επικαλείσθε την οικονοµική δυσπραγία του
εργολάβου και ισχυρίζεστε ότι θα ασκηθεί πίεση, προκειµένου
να ολοκληρωθούν οι οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανικές εργασίες.
Θέλω, βεβαίως, να σας µεταφέρω ότι η ανάδοχος εταιρεία,
από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο έχει διακόψει
κάθε χρηµατοδότηση, µε συνέπεια να µην έχει εκπληρώσει τις
συµβατικές υποχρεώσεις πληρωµής.
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι υπάρχει ένας δεσµευµένος ειδικός
λογαριασµός -θα ήθελα να µου επιβεβαιώσετε και εσείς ότι
υπάρχει αυτός ο ειδικός λογαριασµός για το συγκεκριµένο έργο
στην Κέρκυρα και οι δικαιούχοι, βεβαίως, συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους- θα ήθελα από εσάς, πρώτον, µια συγκεκριµένη απάντηση γιατί δεν ολοκληρώνονται αυτές οι οικοδοµικές εργασίες και αφ’ ετέρου, ένα σαφές χρονοδιάγραµµα
για να ηρεµήσει πραγµατικά η εύλογη ανησυχία αυτών των δικαιούχων.
Στη δευτερολογία µου, βέβαια, θα επανέλθω σε µία εκκρεµότητα πολύ σηµαντική σε σχέση µε τη σύνδεση του οικισµού µε
το βιολογικό σταθµό του Δήµου Κέρκυρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, όπως
λέει ο σοφός λαός, «ήταν στραβό το κλήµα, το έφαγε και ο γάι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δαρος…». Τι εννοώ µε αυτό;
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και
ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν το Φεβρουάριο
του 2012 ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών µας από τη δεύτερη δανειακή σύµβαση. Με µία
σχετική πράξη Υπουργικού Συµβουλίου ορίστηκε κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των καταργηθέντων οργανισµών η
προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή, η ΠΕΔΕ, µε αρµοδιότητα
τακτοποίηση που αφορά πράξη λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των δύο καταργηθέντων οργανισµών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενηµένης έννοµης
σχέσης των δύο καταργούµενων φορέων, εκτός βέβαια της ανάληψης νέων υποχρεώσεων.
Επίσης, σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση που έχουµε από
τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, κάτω από την αιγίδα του οποίου έχουν
υπαχθεί οι δύο καταργηθέντες οργανισµοί, καθίσταται σαφές ότι
νέα προγράµµατα και παροχές δεν αναλαµβάνονται από τον
ΟΑΕΔ πλέον, εκτός από τη συνέχιση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών, τη χρηµατοδότηση εργατικών κέντρων και την
εκτέλεση κάποιου τµήµατος του προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού, από κάποιες δηλαδή, δραστηριότητες προνοιακής φύσεως που είχαν αναληφθεί από τους δύο καταργηµένους
οργανισµούς, που σήµερα λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του
ΟΑΕΔ.
Η ΠΕΔΕ, η προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή δηλαδή, έχει
αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεµών υποθέσεων των
οργανισµών. Έχει προβεί σε έκδοση πάρα πολλών αποφάσεων
για µια σειρά από θέµατα, πάντα κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ
του ΟΑΕΔ και σιγά-σιγά τακτοποιεί τις εκκρεµούσες υποθέσεις
των δύο καταργηθέντων οργανισµών σε όλη την επικράτεια,
ιδίως όσον αφορά εκτελέσεις εργολαβιών. Εδώ οφείλουµε να
πούµε ότι είναι πάρα πολλές -εκατοντάδες, για να µην πω χιλιάδες- οι εκκρεµότητες ανά την επικράτεια. Μόνο το θέµα της απογραφής της ακίνητης περιουσίας των δύο καταργηµένων
οργανισµών απασχολεί κατά πολύ µεγάλο ποσοστό την προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή και γι’ αυτόν το λόγο, προέκυψαν
και τρεις φορές οι ανάγκες παράτασης της θητείας της ΠΕΔΕ.
Οφείλω δε να σας πω -και εδώ προσλαµβάνει µια επιπλέον επικαιρότητα η ερώτηση που καταθέτετε τώρα- ότι αυτήν τη στιγµή
που µιλάµε, έχει εκπνεύσει η θητεία της ΠΕΔΕ προ ηµερών και
βρισκόµαστε µπροστά σε ένα κενό που θα καλύψουµε, µε ποιον
τρόπο; Με την κατάθεση ενός νοµοσχεδίου εντός των ηµερών.
Πλέον ξέρω ότι σήµερα δόθηκε το τελικό πράσινο φως για να
κατατεθεί το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, µέσα από
τις διατάξεις του οποίου προκύπτει η εισδοχή του ΟΑΕΔ πλέον
σε όλη τη γκάµα, αν θέλετε, των αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔΕ, της οποίας η θητεία µόλις εξέπνευσε.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, µε βάση αυτά που σας ανέλυσα, διά
της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου της 8-3-2012, η ΠΕΔΕ
έχει ως αντικείµενο µεταξύ άλλων και το έργο ανέγερσης οικισµού εκατόν εβδοµήντα έξι κατοικιών σε διώροφα κτήρια, καθώς
και µίας αίθουσας συγκέντρωσης και έξι καταστηµάτων µε τα
έργα υποδοµής τους και διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας µε την ονοµασία «ΚΕΡΚΥΡΑ 5».
Όπως σας είπα, εκκρεµεί αυτή την ώρα η λήψη νέας απόφασης για τον καθορισµό της τελικής προθεσµίας αποπεράτωσης
του έργου επειδή ήδη είχε δοθεί διά της από 17-1-2013 συνεδρίασης της ΠΕΔΕ χορήγηση παράτασης για ολοκλήρωση εργασιών µέχρι τις 28-2-2013. Άρα, στις 28-2-2013 έληξε και η
παράταση για την ολοκλήρωση εργασιών στον Άη Γιάννη Κέρκυρας, για το έργο που σας προανέφερα, αλλά και η θητεία της
ΠΕΔΕ.
Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Αναλαµβάνει ο ΟΑΕΔ. Αυτό επικυρώνεται µε το νοµοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση και θα έρθει
από εβδοµάδα στην αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
και πλέον ο ΟΑΕΔ ως διάδοχος των υποχρεώσεων της ΠΕΔΕ,
από την εκκαθάριση των δύο καταργηθέντων οργανισµών, θα
πρέπει να πάρει την απόφαση για χορήγηση νέας παράτασης για
την ολοκλήρωση εργασιών. Θα δούµε, είναι ειδικό θέµα του οργανισµού. Υποθέτω ότι, δεδοµένου ότι λόγω καιρικών συνθηκών
είναι εύλογο να µην διεκπεραιώνονται πολλές εργασίες αποπε-
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ράτωσης κατασκευής µέσα στο χειµώνα, µε το που θα επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα συσταθεί και το καινούργιο χρονοδιάγραµµα.
Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Ελπίζω να είµαστε σε θέση να κάνουµε πιο συγκεκριµένες ανακοινώσεις µέσα στις επόµενες
µέρες. Πάντως, θα ρυθµιστεί νοµοθετικά, γιατί είναι υποχρέωσή
µας να ρυθµιστεί. Και το έργο αυτό για το οποίο, όπως λέτε, έχει
όντως δεσµευθεί ο λογαριασµός µε το σχετικό κονδύλι, θα αποπερατωθεί, γι’ αυτό µπορείτε από τώρα να καθησυχάσετε τους
κατοίκους που ευλόγως ανησυχούν µε όλες αυτές τις καθυστερήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Γκερέκου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κρατώ την τοποθέτησή σας. Δεν µας δώσατε βέβαια συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, τις αλλαγές που έχουν γίνει,
βεβαίως αντιλαµβάνεστε και εσείς ότι η αγωνία συνεχίζεται.
Παίρνω, όµως, δεδοµένο ότι οπωσδήποτε θα ολοκληρωθούν οι
εργασίες.
Θέλω να πω ότι µπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεµότητες σε όλη τη χώρα βεβαίως, αλλά έχει να κάνει και µε το θέµα
του βαθµού ετοιµότητας του κάθε έργου. Αυτό, λοιπόν, το συγκεκριµένο έργο είναι σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό ετοιµότητας,
λείπει ένα πάρα πολύ µικρό κοµµάτι που παρ’ όλα αυτά εµποδίζει
τους δικαιούχους και τους ανθρώπους αυτούς να πάρουν τα σπίτια που δικαιούνται και που συνεχίζουν και πληρώνουν εισφορές
και καµµία ευθύνη δεν έχουν για τις αλλαγές που γίνονται για κάποιους συγκεκριµένους λόγους.
Υπάρχει, όµως, και ένα άλλο θέµα που θέλω να σας θέσω. Σε
λίγες µέρες κλείνουµε ένα χρόνο από τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012, σχετικά µε το
ζήτηµα της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης του οικισµού,
το οποίο αποτελούσε πράγµατι ένα σοβαρό υπαρκτό πρόβληµα
που όφειλε να αντιµετωπιστεί.
Σε εκείνη, λοιπόν, τη σύσκεψη παρουσία του προέδρου της
ΠΕΔΕ, του δηµάρχου και υπηρεσιακών παραγόντων προκρίθηκε
η λύση της σύνδεσης µε το βιολογικό σταθµό του Δήµου της
Κέρκυρας στην περιοχή Σιναράδες, αφού βεβαίως προηγουµένως θα έπρεπε να τροποποιηθεί η υδραυλική µελέτη και να συνταχθούν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, ακόµη µια φορά διαπιστώνουµε και
διαπιστώνετε και εσείς –είµαι σίγουρη- πόσο λυπηρό είναι να
απαιτείται τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα για την τροποποίηση
µιας µελέτης, χωρίς ακόµη να έχουµε αποτέλεσµα.
Θα ήθελα, λοιπόν, ως προς το θέµα αυτό µια πειστική εξήγηση, δεδοµένου ότι και εδώ υπάρχουν αντικρουόµενες πληροφορίες, σχετικά µε το ποιος έχει την ευθύνη περισσότερο για την
καθυστέρηση, η τοπική αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο. Θα ήθελα,
λοιπόν, ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, διότι είναι ένα πάρα
πολύ µεγάλο εµπόδιο, εύκολο να λυθεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί.
Επιτρέψτε µου τώρα ένα γενικότερο σχόλιο. Κύριε Υπουργέ,
οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών, όχι µόνο στην Κέρκυρα
βεβαίως, αλλά –όπως είπατε και εσείς- σε όλη την Ελλάδα είναι
κατά βάση χαµηλόµισθοι εργαζόµενοι που διεκδικούν να καλύψουν µε νόµιµο και ιδιαίτερα αξιοπρεπή τρόπο το δικαίωµά τους
και την ανάγκη τους για στέγαση. Όσο και αν επικαλούµαστε διαχειριστικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση τέτοιων έργων, εξαιτίας
της οικονοµικής συγκυρίας -που πράγµατι υπάρχουν- όπως για
παράδειγµα την έλλειψη προσωπικού, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε
ότι οι πρώτοι που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής των τελευταίων ετών είναι
αυτοί οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και µάλιστα οι χαµηλόµισθοι.
Πιστεύω, λοιπόν, είµαι σίγουρη, ότι από την πλευρά του
Υπουργείου θα δοθεί προτεραιότητα για την ολοκλήρωση έργων
όπως οι εργατικές κατοικίες τις οποίες –όσο και αν κάποιοι θέλουν να το ξεχνούν αυτό- τις έχουν χρηµατοδοτήσει µε τις εισφορές τους οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και είµαι σίγουρη ότι αυτό
το αντιλαµβάνεστε και το υιοθετείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύ-
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ριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, δεν µπορώ να αντιλέξω σε αυτά που είπατε.
Παρά τις όποιες δυσκολίες –και είναι γνωστό πόσο οξυµένες
είναι ιδίως το τελευταίο διάστηµα- η ΠΕΔΕ διεκπεραιώνει µία-µία
αυτές τις εκκρεµότητες και παραδίδουµε ως Υπουργείο αποπερατωµένους οικισµούς εργατικών κατοικιών καµωµένους όντως
µε τις εισφορές και εποµένους τον κόπο και τον ιδρώτα, αν θέλετε, µιας ζωής των εργαζοµένων σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας.
Πρόσφατα, δηλαδή, τους τελευταίους δύο µήνες, έχει παραδώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποπερατωµένους οικισµούς στο Λασίθι, στο Ρέθυµνο –απ’ ό,τι θυµάµαι- στα Τρίκαλα,
στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουµε. Υποθέτω ότι αργά ή γρήγορα –
γρήγορα ελπίζω, γιατί θα κάνουµε ό,τι µπορούµε γι’ αυτό- θα
έρθει και η σειρά του Άη Γιάννη Κέρκυρας.
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε το σηµείωµα του ΟΑΕΔ, που
ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασµό της υπηρεσίας και γι’
αυτήν την υπόθεση, ο ρυθµός εκτέλεσης των εργασιών –πρέπει
να σας πω- και εν γένει η ολοκλήρωση του έργου αυτού εξαρτώνται, όπως σας είπα, κυρίως από τους εξής παράγοντες:
Πρώτον, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης εργασιών, µια και έχουµε να κάνουµε κυρίως πλέον στην τελική φάση µε εργασίες διαµόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή, µε εξωτερικές εργασίες.
Δεύτερον, τη σύνταξη υδραυλικής µελέτης εφαρµογής και της
µελέτης περιβαλλοντικών όρων, η οποία κατά τις πληροφορίες
µας βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης και επίκειται η κατάθεσή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προς έγκριση. Δεν έχει
ακόµη κατατεθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Υποθέτω ότι θα
κατατεθεί στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Επίσης την έγκριση των εργασιών της τροποποιηµένης µελέτης µέσω ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και, βέβαια, όπως
είπατε και εσείς, την οικονοµική δυσπραγία της αναδόχου εταιρείας. Λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, ποια κατασκευαστική
αυτήν τη στιγµή δεν βιώνει οικονοµική δυσπραγία; Εποµένως, ενδεχοµένως καθυστερεί στην πράξη εκτέλεσης έργων.
Η δυσπραγία, όµως, αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη πιστώσεων
του έργου ή σε έλλειψη οφειλοµένων ενεργειών από πλευράς
ΠΕΔΕ, τώρα ΟΑΕΔ –ας κάνουµε αυτήν την παραδοχή- αλλά σε
µη οµαλή ροή υποβολής πιστοποιήσεων από πλευράς αναδόχου
σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο χρόνο πληρωµής τους.
Εποµένως ας πούµε ότι είναι διαδικαστικές οι αιτίες της καθυστέρησης. Εδώ έχουµε εµείς από την πλευρά µας να υλοποιήσουµε το έργο της µετάβασης σε επίπεδο νοµοθετικών
ρυθµίσεων στο επόµενο καθεστώς, όπου πλέον όλες αυτές οι
υποθέσεις θα τρέχουν µέσα από τις ευχέρειες και τις δοµές του
ΟΑΕΔ.
Ο ανάδοχος από την πλευρά του πρέπει να υλοποιήσει γρήγορα, να µεταβιβάσει και να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες σε
επίπεδο πιστοποιήσεων, να υποβάλει και τις σχετικές µελέτες
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είµαι σίγουρος ότι και εσείς προσωπικά το παρακολουθείτε αυτό σε κάθε στάση της διαδικασίας.
Από εκεί και πέρα εδώ είµαστε να ασκείτε κάθε πίεση προς το
Υπουργείο, ώστε να εξασφαλίσουµε ότι και αυτό το έργο, όπως
και όλα τα άλλα θα υλοποιηθεί προς όφελος –αν θέλετε- της τοπικής κοινωνίας και των εργαζοµένων, που δικαιούνται οπωσδήποτε αυτό το κοµµάτι της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η τέταρτη µε αριθµό 1133/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την εφαρµογή της εγκυκλίου για αναστολή των προστίµων στους κτηνοτρόφους για τις αυθαίρετες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις τους δεν συζητείται και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1145/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
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και Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες εµπόρους και καταστηµατάρχες από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 1140/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον
τρόπο αντιµετώπισης των κατοίκων της Χαλκιδικής από την Ελληνική Αστυνοµία κατά τα πρόσφατα επεισόδια στις Σκουριές,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 1128/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι αµπελοκαλλιεργητές, δεν συζητείται κατόπιν
συνεννόησης Υπουργού και Βουλευτή και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1146/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τους Υπουργούς Υγείας
και Εσωτερικών, σχετικά µε το δηµογραφικό πρόβληµα στη χώρα
µας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσω
µισό λεπτό, κύριε συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη.
Η πέµπτη µε αριθµό 1139/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας – Πειραιά, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1141/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο Αττικό Νοσοκοµείο, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού
και διαγράφεται.
Κύριε Παππά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατ’ αρχάς, δεν θα πρέπει και εσείς,
κύριε Πρόεδρε, να είστε ευχαριστηµένος από αυτό το θέαµα και
από το ότι δεν συζητούνται ερωτήσεις όχι µόνο της Χρυσής
Αυγής, αλλά και των υπολοίπων κοµµάτων. Είναι και ένα δείγµα
για το πώς βλέπει η Κυβέρνηση το κοινοβουλευτικό έργο.
Είχαµε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σήµερα, µία του συναγωνιστή
Ηλία Παναγιώταρου σχετικά µε τις αποζηµιώσεις για τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στους καταστηµατάρχες του
κέντρου των Αθηνών και µία ερώτηση δική µου για τον δηµογραφικό µαρασµό.
Λέγω, λοιπόν, και ερωτώ. Το µεν Υπουργείο Εσωτερικών έχει
και Υφυπουργό.
Το δε Υπουργείο Υγείας έχει τον κ. Λυκουρέντζο, έχει την κατά
τα άλλα πολύ επιτυχηµένη business woman κ. Σκοπούλη, έχει και
τον «Νίκι Λάουντα» της Κυβέρνησης, τον κ. Σαλµά. Λέω για το
χθεσινό επεισόδιο, για τη δολοφονική επίθεση κατ’ ουσίαν των
συµπολιτών µας στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρω αν ο κ. Σαλµάς φοβάται το αυτόφωρο και δεν έρχεται στη Βουλή.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι απαράδεκτη και η διαπίστωση είναι δική µας.
Εµείς, λοιπόν -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- πιστεύουµε ότι η
Κυβέρνηση φοβάται τον έλεγχο. Η Κυβέρνηση φοβάται τον έλεγχο επειδή δεν έχει τι να πει. Παρόµοια ερώτηση µε τη δική µου,
που µαταιώθηκε σήµερα, ήταν και της κ. Ζαρούλια στις 8-1-2013,
όπου η κ. Σκοπούλη απάντησε ότι «δεν έχουµε στοιχεία για τις
εκτρώσεις».
Τι να πει, λοιπόν, η Κυβέρνηση; Δεν έχει στοιχεία. Και όταν έχει
στοιχεία –βλέπε ΕΛΣΤΑΤ- τα «µαγειρεύει».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και λέω ότι αυτό δεν θα πάει παραπέρα. Η λαϊκή οργή, η εθνική αντίσταση, αν θέλετε, τους απόντες
της Κυβέρνησης θα τους στείλει συντόµως στα σπίτια τους και
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όχι µόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην επεκτείνεστε σε
γενικότερα σχόλια, κύριε συνάδελφε.
Η παρατήρηση καταγράφεται.
Επιτρέψτε µου, µε αφορµή το γεγονός αυτό, να κάνω µια διευκρίνιση: Σε προηγούµενη συνεδρίαση έκανα και εγώ ένα σχόλιο ως Προεδρεύων του Σώµατος, µε αφορµή το γεγονός ότι και
τότε πολλές ερωτήσεις πάλι δεν συζητήθηκαν. Έκανα, λοιπόν,
σχόλιο και µια παρατήρηση για έναν ειδικά Υπουργό. Με αφορµή
αυτό, υπήρξαν υβριστικά σχόλια εναντίον µου από εφηµερίδα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να διευκρινίσω τα εξής:
Πρώτον, η παρατήρηση δεν αφορούσε µόνο έναν Υπουργό.
Αφορούσε το γεγονός ότι πολλές ερωτήσεις, όπως βλέπουµε και
σήµερα, δεν συζητούνται.
Δεύτερον, πρέπει να παρατηρήσω ότι στη σχετικά µακρά παρουσία µου εδώ µέσα, για πρώτη φορά συµβαίνει να έχουµε τόσο συστηµατικά το φαινόµενο τόσες ερωτήσεις να µην απαντώνται. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι αυτό έχει προκαλέσει έντονη
δυσφορία στους Βουλευτές όλων των κοµµάτων και όπως γνωρίζετε, έχει απασχολήσει επανειληµµένα και τη Διάσκεψη των
Προέδρων. Προφανώς θα ενηµερώσω ξανά τη Διάσκεψη των
Προέδρων.
Το πρόβληµα είναι σοβαρό, δεν εξαντλείται σε έναν Υπουργό
–βεβαίως, υπάρχουν διαφορές στην παρουσία Υπουργών- και µ’
αυτόν τον τρόπο προσφέρουν άσχηµη υπηρεσία στη δηµοκρατία
όσοι αντί να συνεισφέρουν στην ενεργοποίηση και στη σωστή
λειτουργία του Κοινοβουλίου, υβρίζουν όποιον προσπαθεί να
θέσει αυτό το θέµα.
Προχωρούµε, όµως, στη διαδικασία µας διότι τα όρια της Ολοµέλειας στο θέµα αυτό είναι σήµερα περιορισµένα. Πιστεύω ότι
η Διάσκεψη των Προέδρων, που οµόφωνα επίσης έχει διαπιστώσει το πρόβληµα αυτό, θα λάβει περαιτέρω µέτρα.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1113/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Παναγιωτόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, για να αναπτύξει την ερώτησή
του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω δέκα
αναπάντητες ερωτήσεις, λόγω κωλύµατος Υπουργού, θα σας πω
µια κουβέντα: Είναι εύκολη η αντιµετώπιση του φαινοµένου, µε
τροποποίηση του Κανονισµού. Όλες οι αναπάντητες ερωτήσεις
λόγω κωλύµατος Υπουργού να µεταφέρονται την επόµενη Δευτέρα ή Τρίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν έρθει ο Υπουργός και την επόµενη Τρίτη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα έρθει -γιατί δεν θα υπάρχει
το κώλυµα, δεν θα υπάρχει όλη την εβδοµάδα- και θα απαντηθεί
η ερώτηση. Δηλαδή να µην ακυρώνεται η ερώτηση αλλά να µεταφέρεται την επόµενη εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε Κεγκέρογλου, µιας και κάναµε τη διακοπή, να πω το εξής:
Στη Διάσκεψη των Προέδρων τα έχουµε πει και τηρείται στατιστική, η οποία κάποτε θα ανακοινωθεί. Διότι προφανώς αναγνωρίζουµε το κώλυµα ενός Υπουργού. Όµως όταν γίνεται συστηµατικά και µε τρόπο σχεδόν προσβλητικό ή ανοιχτά προσβλητικό,
αλλάζει το πράγµα.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προτείνω να µεταφέρονται, λοιπόν οι ερωτήσεις και να µην ακυρώνονται.
Έρχοµαι τώρα στο περιεχόµενο της ερώτησής µου που
αφορά την άρση των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, ο ΟΓΑ είναι το µόνο ταµείο που δεν δίδει συντάξεις στα εξήντα δύο ή από τα εξήντα δύο, µε σαράντα χρόνια
δραστηριότητας. Επίσης, είναι το µόνο ταµείο που δεν έχει θε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

σµοθετήσει την έννοια της κατοχύρωσης σύνταξης µε συγκεκριµένα χρόνια. Γνωρίζετε ότι µε δεκαπέντε χρόνια σε άλλα ταµεία
έχουµε κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Εδώ δεν το
έχουµε.
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή που αφορούσε την αγροτική πολιτική, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης να δίδεται σύνταξη στους αγρότες στα εξήντα δύο, µε
σαράντα χρόνια ασφάλισης.
Και βεβαίως ανακοίνωσε και ρύθµιση που αφορά τους γεννηθέντες το ’48 και το ’49 µε την επέκταση του προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης.
Αυτό που συνέβη ήταν το εξής. Αγρότες που εµπίπτουν σε
αυτές τις αποφάσεις της Κυβέρνησης τηλεφώνησαν στον ΟΓΑ
και στις υπηρεσίες του για να ενηµερωθούν. Φυσικά δεν ενηµερώθηκαν, γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη ρύθµιση.
Βέβαια, επικοινώνησαν και µε το Υπουργείο και η απάντηση
ήταν «τηλεφωνήστε µας πάλι µετά από δεκαπέντε χρόνια», γιατί
αυτή η ρύθµιση, λέει, αν ισχύσει όπως ανακοινώθηκε από τον
Πρωθυπουργό –και είχε δίκιο αυτός που απάντησε έτσι- µε σαράντα χρόνια ασφάλισης, από τη στιγµή που ασφάλιση µε την
έννοια του ασφαλιστικού ταµείου έχουµε από το ’87 και µετά –
έχουµε είκοσι πέντε χρόνια από τότε- αυτή η ρύθµιση θα ισχύσει
µετά από δεκαπέντε χρόνια.
Αυτό, λοιπόν, που σας ρωτώ συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ,
για να ενηµερώσουµε και τον κόσµο και για να µην υπάρχει αυτή
η σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί, είναι το εξής: Κατ’ αρχάς,
κύριε Υπουργέ, σας ρωτώ πότε θα φέρετε τη σχετική ρύθµιση
στη Βουλή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σας ρωτώ αν τα σαράντα χρόνια αφορούν ασφάλιση ή ασφάλιση συν επαγγελµατική δραστηριότητα
για το διάστηµα πριν από το ’87 και αν η ρύθµιση η οποία προβλέπεται µε την αύξηση από δέκα σε δώδεκα χρόνια για την πρόωρη συνταξιοδότηση αφορά µόνο όσους ήταν ήδη στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης ή αν αφορά και όλους όσοι
ήταν να πάρουν σύνταξη στα εξήντα πέντε τώρα, δηλαδή τους
σαρανταοκτάρηδες, σαρανταεννιάρηδες και, δυστυχώς, λόγω
της αύξησης δεν εντάσσονται σε καθεστώς συνταξιοδότησης.
Ρωτάω, δηλαδή, αν θα ενταχθούν κι αυτοί για δύο χρόνια στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κεγκέρογλου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν θα µου επιτρέπατε ένα σύντοµο σχόλιο σε σχέση µε
αυτά που διηµείφθησαν προηγουµένως και προέρχονται από κάποιον ο οποίος τουλάχιστον στο µέτρο των δυνατοτήτων του
προσπαθεί να είναι συνεπής, όσον αφορά την ανταπόκριση στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, πράγµα που ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Οπωσδήποτε υπάρχει
ζήτηµα, το οποίο για εµένα θα έπρεπε να συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά όχι και να αποτελεί το αντικείµενο
µιας «ατακαδόρικης» ακόµα εµφάνισης, κατά παρέκκλιση των
Κανονισµών του Κοινοβουλίου, από εκπρόσωπο κάποιου κόµµατος, όπως συγκεκριµένα είχαµε πριν από λίγο, από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρχει και κάποια σχετική κατανόηση, σχετικά µε το ότι την εβδοµάδα που βρίσκεται στη
χώρα µας η τρόικα για διαπραγµατεύσεις σε µια σειρά από
Υπουργεία, πρέπει να υπάρχει κάποια ανοχή όσον αφορά τη δυνατότητα κάποιων Υπουργών να εµφανίζονται στο Κοινοβούλιο,
στο πλαίσιο της συνηθισµένης διαδικασίας του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Θα µου πείτε πολύ εύλογα «ναι, αλλά για το διάστηµα
που η τρόικα δεν είναι στη χώρα, τι αναµένεται;». Από εκεί και
πέρα, λοιπόν, νοµίζω ότι αυτό είναι ένα θέµα που µπορείτε να
δείτε.

8811

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν µου επιτρέπετε,
κύριε Υπουργέ, και επειδή όντως είστε από τους λίγους Υπουργούς που σας βλέπουµε εδώ συχνά, θα έλεγα ότι µπαίνετε σε µια
περιοχή που ίσως δεν έχετε πλήρη πληροφόρηση. Δεν αναφερόµαστε σε Υπουργό που έχει κάποιο κώλυµα αλλά σε ένα φαινόµενο διαρκείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Προφανώς, συστηµατικής συµπεριφοράς, κύριε Πρόεδρε. Σύµφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και γι’ αυτό σας λέω
ότι η Διάσκεψη των Προέδρων απασχολείται µε το θέµα αυτό
οµόφωνα.
Δεύτερον, ο κ. Παππάς είχε το δικαίωµα να θέσει το θέµα κατά
τον Κανονισµό της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σύµφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρήστε όµως
και θα δούµε τι θα κάνουµε µε το θέµα αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, κανένα ζήτηµα.
Απλά σας έλεγα –και εκεί ήθελα να καταλήξω- ότι αυτή είναι η
εβδοµάδα κατά την οποία η τρόικα «γυροφέρνει» πολλά Υπουργεία για τις διαπραγµατεύσεις που βρίσκονται στην τελική τους
µορφή. Ας δώσουµε, λοιπόν, εκεί µια ειδική ανοχή.
Όµως, θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, αύριο κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα ερχόµουν να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις που
θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Δεν θα
έρθω, λοιπόν εδώ, θα τις αναβάλουµε και θα πάµε στην επιτροπή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό λέει ο Κανονισµός της Βουλής;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Από εκεί και πέρα, όσον
αφορά την ερώτηση του συναδέλφου, ο οποίος στις 18 Ιανουαρίου είχε θέσει επίσης ερώτηµα µε το ίδιο αντικείµενο, δηλαδή
τη συνταξιοδότηση των αγροτών και την άρση των αδικιών σε
σχέση µε την αύξηση του ορίου ηλικίας, θα έλεγα, κύριε συνάδελφε, ότι είναι οξυµένα τα ανακλαστικά σας, να έρθετε δηλαδή
λίγες µέρες µετά τη δηµόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
και να θέσετε ερώτηση.
Εγώ δεν έχω να πω και πάρα πολλά επ’ αυτών και νοµίζω ότι
θα πρέπει να βασιστούµε στην αξιοπιστία των λεγοµένων του
Πρωθυπουργού. Άλλωστε, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν µπορούµε να δώσουµε αυτήν τη στιγµή άλλο χρονοδιάγραµµα, παρά
να πούµε ότι όταν το επιτρέψουν οι δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις, τότε θα γίνει πραγµατικότητα.
Τίποτα άλλο δεν µπορούµε να πούµε, δεδοµένου ότι η ρύθµιση
αύξησης των ορίων ηλικίας των αγροτών µε όλα τα άδικα, που
συµπεριλαµβάνονται για αυτούς που έχουν γεννηθεί το 1948 και
το 1949 και έχουν µια πλήρη ανατροπή των δεδοµένων, είναι µια
από τις αρκετές µικρές αδικίες που έγιναν στο πλαίσιο εκπλήρωσης ενός µεγαλύτερου ζητήµατος από αυτό το ειδικό ασφαλιστικό, δεδοµένου ότι ο ΟΓΑ επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό για να τα βγάλει πέρα, επιχορηγείται δηλαδή από το
ασφαλιστικό σύστηµα κατά µεγάλο µέρος.
Ο Πρωθυπουργός αναφερόµενος στο ότι τα εξήντα επτά χρόνια είναι το γενικό όριο που ισχύει για όλους τους Έλληνες, τόνισε στην πρόσφατη συζήτηση για τα προβλήµατα του αγροτικού
τοµέα ότι και για τους αγρότες θα υπάρξει ρύθµιση ότι όποιος
έχει σαράντα χρόνια ασφαλιστικών εισφορών, µπορεί να βγει στη
σύνταξη στα εξήντα δύο. Υποθέτω ότι έκανε λόγο για σαράντα
χρόνια πραγµατικού επαγγελµατικού βίου και τούτο λόγω του
δεδοµένου ότι ο αγρότης βγαίνει από νωρίς στις αγροτικές εργασίες, βγαίνει από νωρίς στο επάγγελµα.
Η ρύθµιση αυτή όντως πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή στο
προσεχές διάστηµα. Μη ρωτάτε πότε ακριβώς. Στις 18 Ιανουαρίου ρωτήσατε στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε τότε, αν
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υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης να το ρυθµίσει. Προφανώς
απαντήθηκε αυτό, ότι υπάρχει πρόθεση να το ρυθµίσει. Ελπίζω
σύντοµα να ικανοποιηθούν και οι σχετικές δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µια και µιλήσατε
για τα αντανακλαστικά και είπατε ότι ήρθα µερικές µέρες µετά,
θέλω να πω ότι ήρθα µερικές εβδοµάδες πριν. Και γιατί ήρθα µερικές εβδοµάδες πριν; Διότι αφ’ ενός είχε κατατεθεί η πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε την αντιµετώπιση αυτού του
θέµατος και αφ’ ετέρου η αύξηση των γενικών ορίων από εξήντα
πέντε σε εξήντα επτά ανέδειξε το έλλειµµα που υπάρχει στο ταµείο του ΟΓΑ. Και το έλλειµµα είναι συγκεκριµένο. Δεν υπάρχει
η θεσµοθέτηση της έννοιας της κατοχύρωσης της σύνταξης στα
δεκαπέντε, είκοσι, έστω είκοσι πέντε χρόνια. Αυτό πρέπει να το
δείτε, ανεξάρτητα από τα δηµοσιονοµικά.
Το δεύτερο είναι το εξής. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο
Πρωθυπουργός: «Θα υπάρξει ρύθµιση, βάσει της οποίας όποιος
έχει σαράντα χρόνια ασφαλιστικών εισφορών, µπορεί να βγει στη
σύνταξη στα εξήντα δύο». Αν ισχύσει αυτολεξεί χωρίς ερµηνεία,
αυτό σηµαίνει µετά από δεκαπέντε χρόνια. Είχε δίκιο ο υπάλληλος που απάντησε έτσι. Μπορεί, όµως, να ερµηνεύσουµε τα σαράντα χρόνια ως τα είκοσι πέντε από το 1987, µε πρόσθετη και
κύρια από το 1997 και µετά και βέβαια, µε την ισχύ των διατάξεων της διαδοχικής σύνταξης -που δεν ισχύει στο ΟΓΑ- να ισχύσει, µε ισχύ των διατάξεων για εξαγορά -που δεν ισχύει στον
ΟΓΑ- να ισχύσει και βέβαια, αν θέλετε, για την επαγγελµατική
δραστηριότητα πριν από το 1987 να µπουν συµβολικά ασφαλιστικές εισφορές για όσους χρειάζονται δεκαπέντε χρόνια. Είχαν
επαγγελµατική δραστηριότητα αλλά πλήρωναν τότε τις εισφορές µέσω του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ, που ήταν ενιαίο για τις
αποζηµιώσεις και για την ασφάλιση. Ήταν µικρό µεν, αλλά
υπήρχε επί των τιµολογίων πώλησης των προϊόντων.
Άρα αυτό που ζητάω εγώ είναι η δέσµευση αυτή του Πρωθυπουργού που ανακούφισε τους αγρότες, ιδιαιτέρως τους γεννηθέντες το 1948 και το 1949 που αδικούνται περισσότερο, να γίνει
πράξη µε την αναγκαία εκείνη διάταξη, η οποία θα διευκρινίζει
και θα ορίζει ποια είναι τα σαράντα χρόνια ασφάλισης και επαγγελµατικής δραστηριότητας. Μόνο «ασφάλισης» δεν καλύπτει.
Και επαναλαµβάνω ότι αν δείτε λίγο την πρόταση νόµου που
έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ή το περιεχόµενο της γραπτής επίκαιρης ερώτησης της 18ης Ιανουαρίου, στην οποία αναφερθήκατε,
θα δείτε ότι η λύση υπάρχει. Αυτό µπορεί να γίνει σταδιακά ξεκινώντας από ένα χρόνο. Το 2013 να εφαρµοστεί µε ένα χρόνο µείωση. Άρα λύνουµε το πρόβληµα των γεννηθέντων το 1948. Του
χρόνου να εφαρµοστεί για δύο χρόνια. Την άλλη χρονιά για τρία
χρόνια. Να υπάρξει, δηλαδή, σταδιακή εφαρµογή των εξήντα
δύο, ούτως ώστε και να λύσουµε το θέµα των σαρανταοκτάρηδων, σαρανταεννιάρηδων κ.λπ. και να µην υπάρχει δηµοσιονοµική επιβάρυνση τέτοια που να µην επιτρέπει να γίνει η ρύθµιση.
Αυτή η διάταξη πιστεύω ότι πρέπει να έρθει µε το νοµοσχέδιο
που θα καταθέσετε αυτήν την εβδοµάδα και αφορά ρυθµίσεις
του Υπουργείου Εργασίας.
Αλλιώς, η εξαγγελία που έγινε, πολύ σωστά, από τον Πρωθυπουργό και στηρίχθηκε και από τους άλλους Αρχηγούς των κοµµάτων -όχι µόνο της κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά και όλων
σχεδόν των κοµµάτων της Βουλής- δεν θα είναι άµεσα αλλά µεσοπρόθεσµα υλοποιήσιµη, κάτι που δεν έχει νόηµα. Ακόµα όµως
και µεσοπρόθεσµα να είναι υλοποιήσιµη, πρέπει να έρθει ρύθµιση που να προβλέπει πότε, πώς και µε ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία.
Κύριε Πρόεδρε, η ανασφάλεια και η σύγχυση που υπάρχει
είναι µεγάλη και γι’ αυτό το Υπουργείο πρέπει να έρθει µε αυτήν
τη ρύθµιση την οποία ζητάω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ασφαλώς κι εµείς προτιµούµε την άµεση από τη µεσοπρόθεσµη λύση. Άλλωστε -και
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λόγω συνειρµού- δεν είµαστε για άλλα µεσοπρόθεσµα.
Εν πάση περιπτώσει, όντως πρέπει να δώσουµε βάση σε αυτά
που είπε ο Πρωθυπουργός και στην αξιοπιστία των λεγοµένων
του. Όντως, είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία, µε την επικείµενη
νοµοθέτηση από το Υπουργείο Εργασίας ενός νοµοσχεδίου που
θα ρυθµίζει ένα πλέγµα ζητηµάτων αρµοδιότητάς του, να συνεργαστούµε για να προχωρήσει και κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ορθώς είπατε ότι στην πρόθεση των νοµοθετικών ρυθµίσεων
του Υπουργείου για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ είναι και η ρύθµιση που αναφέρει ότι όσοι έχουν φτάσει το όριο συνταξιοδότησης, αλλά οφείλουν µέχρι 4.000 ευρώ στο ταµείο, θα βγαίνουν
στη σύνταξη µε σταδιακή παρακράτηση αυτού του οφειλοµένου
ποσού, για να ξεπεραστεί αυτό το θέµα.
Γεγονός είναι ότι, υπό τη µεγάλη πίεση να εξορθολογίσει τα
δηµοσιονοµικά της η χώρα, έγιναν και αδικίες, από τις οποίες κάποιες αφορούν στα ζητήµατα συνταξιοδότησης των αγροτών.
Όπως σας είπα, όµως, υπάρχει πλάνο και χρονοδιάγραµµα -σε
βάθος όχι κάποιων µηνών, αλλά κάποιων ετών- από αυτήν την
Κυβέρνηση να προχωρήσει σε σταδιακή άρση αυτών των αδικιών. Αυτό είναι το σχέδιο και νοµίζω ότι εµείς που στηρίζουµε
αυτήν την κατάσταση πρέπει να επιµείνουµε στην τελική του ολοκλήρωση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 1138/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Μακεδονίας και Θράκης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη ρύπανση
του Θερµαϊκού Κόλπου από τη µονάδα καθαρισµού αποβλήτων
(ΜΚΑ) της βιοµηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Καράογλου.
Η κ. Μάρκου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων της βιοµηχανικής περιοχής
της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1979. Από το
1997 έως το 2006 λειτουργούσε χωρίς καµµία άδεια. Μόλις το
2006 εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΒΙΠΕΘ, µε την οποία ορίζονται ως υπεύθυνοι
φορείς για τη µονάδα και τα δίκτυα ακαθάρτων της ΒΙΠΕΘ η
«ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» και η «ΕΥΑΘ Α.Ε.». Κυριότερη υποχρέωση των
ως άνω φορέων ήταν η έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών
για τη λειτουργία της µονάδας: άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, άδεια διάθεσης λυµατολάσπης κ.λπ..
Το Μάρτιο του 2008 πραγµατοποιήθηκε αυτοψία από κλιµάκια
επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού, επιβλήθηκαν στους δύο υπεύθυνους φορείς µία σειρά από πρόστιµα, ενώ η πράξη βεβαίωσης
παράβασης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την άσκηση ποινικής δίωξης στους κατά νόµο υπεύθυνους. Πρόστιµα επέβαλε και η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης µε
βάση δικούς της ελέγχους στη µονάδα καθαρισµού αποβλήτων
την ίδια περίοδο.
Παρά την επιβολή προστίµων, το πρόβληµα παραµένει µέχρι
σήµερα. Η µονάδα δεν έχει καµµία άδεια, ενώ η ισχύς της απόφασης για τους περιβαλλοντικούς όρους έληξε το Σεπτέµβριο
του 2011, χωρίς έκτοτε να εκδοθεί νέα. Το αποτέλεσµα όλων
αυτών είναι ότι κάθε χρόνο πάνω από πέντε εκατοµµύρια κυβικά
µέτρα βιοµηχανικών λυµάτων, τα οποία αδυνατεί να επεξεργαστεί η γηρασµένη και προβληµατική µονάδα, ρυπαίνουν το Θερµαϊκό Κόλπο αλλά και τις στραγγιστικές τάφρους µέσω των
οποίων καταλήγουν σ’ αυτόν.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
Πρώτον, τι ενέργειες έχουν γίνει µέχρι σήµερα για το θέµα
αυτό προς την «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.», στην οποία το Υπουργείο είναι
µέτοχος κατά 35% και συγκεκριµένα ποιες ενέργειες έχουν γίνει
από τους εκπροσώπους του Υπουργείου-µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.»;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε η
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«ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» και η «ΕΥΑΘ Α.Ε.» να αναλάβουν επιτέλους τις
ευθύνες τους όσον αφορά την ολοκληρωµένη ανακατασκευή και
διαχείριση της µονάδας, για να σταµατήσει άµεσα το διαρκές περιβαλλοντικό έγκληµα που συντελείται σε βάρος του Θερµαϊκού
Κόλπου και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κ.
Μάρκου για την πολύ σηµαντική παρέµβασή της µέσω της επίκαιρης ερώτησης την οποία κατέθεσε και σήµερα συζητούµε.
Το ζήτηµα που θίγει είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Είναι ένα ζήτηµα που αποδεικνύει την περιβαλλοντική της ευαισθησία κι είναι
ένα ζήτηµα που αφορά άµεσα τη Θεσσαλονίκη, µια που ο Θερµαϊκός κόλπος είναι –κι αυτή είναι η αλήθεια- η βιτρίνα της όµορφης πόλης µας.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, από την πρώτη στιγµή που επανασυστήθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, τον Ιούνιο του
2012, θέσαµε στο επίκεντρο της πολιτικής µας ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την περιβαλλοντική προστασία και βέβαια µε την
προστασία και ανάπτυξη του Θερµαϊκού Κόλπου.
Επιδεικνύοντας, λοιπόν, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας αναφορικά µε την προστασία του Θερµαϊκού Κόλπου προχωρήσαµε και προχωρούµε σε ενέργειες που
στοχεύουν τόσο στην προστασία του οικοσυστήµατος του Θερµαϊκού Κόλπου, που είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστηµα -µια που,
όπως είναι γνωστό, ο Θερµαϊκός Κόλπος είναι ένας κλειστός κόλπος στον οποίο, εκτός των άλλων, εκβάλλουν και τέσσερις ποταµοί, από τους οποίους ο ένας, ο µεγαλύτερος, ο Αξιός, δεν
είναι ελληνικός, αλλά ξεκινάει από πολύ ψηλά και καταλήγει στο
Θερµαϊκό Κόλπο- όσο παράλληλα και στη χάραξη στρατηγικών
για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Σε σχέση µε τα όσα θίγει η κ. Μάρκου στην ερώτησή της, θα
ήθελα να πω τα εξής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2937/2001
η βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, η ΒΙΠΕΘ, περιλαµβάνεται
στην περιοχή δραστηριότητας της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Η ΒΙΠΕΘ διαθέτει ένα
πλήρες δίκτυο αποχέτευσης καθώς επίσης και κεντρική µονάδα
επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, τη γνωστή µονάδα κατεργασίας αποβλήτων, που λειτουργεί από το 1978 και η οποία
έχει σαν τελικό αποδέκτη την τάφρο της Σίνδου και από εκεί, µε
άντληση, το Θερµαϊκό Κόλπο.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης, που
λειτουργεί στο Γαλλικό ποταµό από την ΕΥΑΘ, κατασκευάστηκε
έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται µεταξύ των
άλλων και τα βιοµηχανικά απόβλητα της βιοµηχανικής περιοχής
Θεσσαλονίκης. Εν όψει της ανωτέρω δυνατότητας, στα µέσα της
δεκαετίας του 1990 οι δύο τότε εταιρείες του δηµοσίου, ο Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης -στη συνέχεια η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»- και η
Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης οδηγήθηκαν στο να
εξετάσουν όλες τις δυνατές λύσεις διάθεσης των αποβλήτων της
βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης.
Γι’ αυτόν το λόγο εξετάστηκαν δύο πιθανότητες αντιµετώπισης
του προβλήµατος: πρώτον, η περίπτωση να καταργηθεί πλήρως
η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων και δεύτερον, να συνεχίσει τη
λειτουργία της αυτόνοµα και, αφού αναβαθµιστεί, να επεξεργάζεται και να συνεχίσει να διαθέτει τα απόβλητά της στην τάφρο
Σίνδου.
Από τις λύσεις που εξετάστηκαν τελικά αποφασίστηκε να σταµατήσει τη λειτουργία της η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων και
µετά την κατασκευή του αγωγού ΒΙΠΕΘ - εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης, όλα τα απόβλητα της βιοµηχανικής ζώνης να οδηγούνται για επεξεργασία απευθείας στην
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης.
Με το δεδοµένο αυτό, η ΕΥΑΘ εν όψει και της ολοκλήρωσης
του έργου σύνδεσης της ΒΙΠΕΘ µε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης, παρέλαβε για χρήση, µε πρωτόκολλο που υπογράφηκε µεταξύ της ΕΥΑΘ και της ΕΤΒΑ την 27η
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Ιανουαρίου 2003, τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕΘ,
διατηρώντας ως προσωρινή λύση σε λειτουργία τη µονάδα καθαρισµού αποβλήτων µε αποδέκτη την τάφρο της Σίνδου.
Θέλω, όµως, να πω ότι υπάρχει κι ένα άλλο ζήτηµα, ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, που αφορά τη λυµατολάσπη.
Η ΕΥΑΘ εδώ και χρόνια, µετά από σχετικές αδειοδοτήσεις,
διαθέτει µέρος της λυµατολάσπης, που είναι προϊόν του βιολογικού καθαρισµού, στη γεωργία και τα επεξεργασµένα αστικά
λύµατα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης για εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα και στο αρδευτικό
δίκτυο Αξιού για άρδευση της ευρύτερης περιοχής.
Όµως, µετά την πυρκαγιά που είχαµε στο ΧΥΤΑ των Ταγαράδων το 2006, διακόπηκε, υπήρξε άρνηση να δέχονται πλέον τη
λυµατολάσπη, κάτι που έχει δηµιουργήσει ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, που έχει σχέση µε τη διάθεση της ιλύος, η οποία πλέον καθίσταται σηµαντική παράµετρος του κόστους λειτουργίας της
συγκεκριµένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι πλέον κοινά αποδεκτό,
τόσο από την ΕΥΑΘ όσο κι από την ΕΤΒΑ, ότι η σηµερινή πραγµατικότητα έχει ξεπεράσει προ πολλού τις παραδοχές στις
οποίες στηρίχθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν
και συνεπώς ούτε η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων µπορεί να
διακόψει τη λειτουργία της ούτε αποδέκτης των βιοµηχανικών
λυµάτων µπορεί πλέον να είναι το δίκτυο της ΕΥΑΘ και κατ’ επέκτασην η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα σοβαρό ζήτηµα, που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και σοβαρότητα,
για να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται το οικοσύστηµα του Θερµαϊκού Κόλπου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
φροντίσουµε έτσι ώστε να συνεχιστεί και η εύρυθµη λειτουργία
της βιοµηχανικής περιοχής.
Λόγω του ότι έχω εξαντλήσει και µε το παραπάνω το χρόνο
µου, θα σταµατήσω εδώ και θα συνεχίσω µετά τη δευτερολογία
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Μάρκου έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η µονάδα κατεργασίας αποβλήτων έχει όλα
τα συστατικά της αποτυχίας και όλες τις ενδείξεις παθογένειας
της ελληνικής διοίκησης που µας οδήγησαν εδώ µέχρι τώρα.
Έχει πολλούς συναρµόδιους φορείς και αυτό τούς κάνει να µην
είναι κανένας αρµόδιος και έχει µακροχρόνιες καθυστερήσεις
στην τήρηση του νόµου, χωρίς καµµία συνέπεια, εκτός βέβαια
του ότι είχαν επιβληθεί κάποια πρόστιµα και θα ήθελα ειλικρινά
να µάθω αν έχουν όντως πληρωθεί. Έχει πολλούς που διαπιστώνουν το πρόβληµα και κανέναν που να κάνει κάτι γι’ αυτό. Όπως
πάντα, η τοπική κοινωνία, οι ντόπιες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα
το περιβάλλον είναι αυτά που υφίστανται τις συνέπειες, χωρίς να
µπορούν να αντιδράσουν.
Το Μάρτιο του 2010 είχε διαβιβαστεί στη Βουλή έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το οποίο είχε ολοκληρωθεί
η προµελέτη της νέας µονάδας από τότε και θα προχωρούσε η
κατασκευή της, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2012.
Από τότε και µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει καµµία, µα καµµία,
πρόοδος. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο εκσυγχρονισµός
της µονάδας µπορεί να χρηµατοδοτηθεί και µέσω του ΕΣΠΑ. Το
τότε Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης το 2010 ανακοίνωσε
δηµόσια ότι σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσουν ως µέτοχοι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην περιβαλλοντική αναβάθµιση των ΒΙΠΕ για τη δηµιουργία «πράσινων» επιχειρηµατικών
πάρκων συνόλου 1,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 70 εκατοµµύρια ήταν
ο προϋπολογισµός για την αναβάθµιση των υπαρχουσών ΒΙΠΕ.
Τι απέγινε το σχέδιο και, κυρίως, πού έχουν πάει τα χρήµατα;
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ιδίων των φορέων, η ανακατασκευή της µονάδας στη Σίνδο στοίχιζε 15 εκατοµµύρια. Την ίδια
στιγµή, οι εκεί επιχειρήσεις πληρώνουν τέλη για ανύπαρκτες
υπηρεσίες, όσες βέβαια επιχειρήσεις έχουν αποµείνει. Πείτε µου
εσείς ποια επιχείρηση θα έλθει να εγκατασταθεί σε µία βιοµηχανική περιοχή, όπου η διαχείριση των αποβλήτων είναι «στον
αέρα». Ποιος επενδυτής θα επισκεφθεί τη βιοµηχανική περιοχή
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της Σίνδου; Η δυσοσµία των αποβλήτων θα τον αφήσει να επενδύσει εκεί; Εξάλλου υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις που
δεν µπορούν να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά µέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση της µονάδας.
Εδώ υπάρχει και ένα άλλο αδιέξοδο, για να µη µιλήσω για την
τεράστια περιβαλλοντική ζηµιά και το διαρκές έγκληµα που τελείται σε βάρος του Θερµαϊκού Κόλπου και για την υποβάθµιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σίνδου και του Καλοχωρίου. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δίπλα είναι τα Κύµινα και η Χαλάστρα, όπου εκεί έχουµε τους µυδοκαλλιεργητές και των άλλων
όµορων δήµων. Φυσικά θα επανέλθω και µε ερώτηση στον
Υπουργό Περιβάλλοντος.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει το 35% της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που διαχειρίζεται και τις ΒΙΠΕ και ορίζει και µέλη στο διοικητικό συµβούλιο. Είναι δυνατόν µία εταιρεία στην οποία εµπλέκεται σε τόσο
µεγάλο βαθµό το δηµόσιο να παραβιάζει το νόµο τόσο κατάφωρα;
Όσο για την ΕΥΑΘ που εποπτεύεται από το Υπουργείο σας,
για πολλά χρόνια δεν δεχόταν καµµία, µα καµµία, ανάµειξη, γιατί
έλεγε πως είναι αναρµόδια. Βέβαια, σύµφωνα µε ΚΥΑ από το
2006 είναι το ίδιο υπεύθυνη όσο και η ΕΤΒΑ.
Γνωρίζω την ευαισθησία σας για το θέµα, γιατί ξέρω ότι στο
παρελθόν ως Βουλευτής είχατε κάνει και ανάλογη ερώτηση, γι’
αυτό θα ήθελα να µας πείτε ποιος είναι ο αρµόδιος φορέας,
ποιος είναι ο κύριος της µονάδας και ποιος είναι αυτός που πρέπει να τιµωρηθεί για τις απερίγραπτες καθυστερήσεις και παρανοµίες που σας εξέθεσα και τι µπορεί να γίνει από δω και πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Αγαπητή κυρία Μάρκου, επισηµαίνετε ένα πάρα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο πραγµατικά είναι πρόβληµα που
αφορά όλους τους Θεσσαλονικείς στην ευρύτερη περιοχή, µιας
που αφορά την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήµατος του
Θερµαϊκού Κόλπου.
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή µου από πριν και επισηµαίνοντας το τι ενέργειες έχουν γίνει µέχρι τώρα και το τι προγραµµατίζεται, θα ήθελα να πω ότι τον Ιανουάριο του 2011 υπεγράφη
ένα µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της ΕΥΑΘ - της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»- και της ΕΤΒΑ της
βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης για την προστασία του
Θερµαϊκού. Μ’ αυτό το µνηµόνιο αυτές οι δύο εταιρείες δεσµεύτηκαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των
έργων εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων της βιοµηχανικής περιοχής, προκειµένου
να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα
του Θερµαϊκού Κόλπου.
Για το σκοπό αυτό, πρώτον, η ΕΤΒΑ της βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης δεσµεύτηκε να υλοποιήσει άµεσα τις απαιτούµενες ενέργειες, τεχνικές µελέτες και έργα για την υλοποίηση
του έργου αναβάθµισης της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων.
Δεύτερον, ήδη έχουν εκτελεστεί µια σειρά πρόδροµων έργων
για την αναβάθµιση της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων ύψους
περίπου 500.000 ευρώ, µε µέριµνα και χρηµατοδότηση της
ΕΤΒΑ, τα οποία καθιστούν πλέον δυνατή την εκτέλεση των κυρίως εργασιών αναβάθµισης και βελτιώνουν αισθητά την απόδοση της µονάδας, τόσο όσον αφορά τις συγκεντρώσεις εκροής
όσο και τις λοιπές περιβαλλοντικές οχλήσεις.
Επίσης, να επισηµάνω ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα µε ευθύνη
και µέριµνα της ΕΤΒΑ της βιοµηχανικής περιοχής µια µελέτη για
την αναβάθµιση της µονάδας καθαρισµού και συντάχθηκαν τα
σχετικά τεύχη δηµοπράτησης για έργο της τάξης περίπου των
3.500.000 ευρώ.
Τρίτον, µετά την εξέλιξη αυτή, η «ΕΥΑΘ Α.Ε.», για την ενδιάµεση περίοδο µέχρι την ολοκλήρωση του συστήµατος αποχέτευσης και επεξεργασίας, θα συνεχίσει τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων.
Αντιλαµβάνεστε ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να
προχωρήσουµε σε µια νέα, συνειδητοποιηµένη και υπεύθυνη
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προσέγγιση των προβληµάτων του Θερµαϊκού Κόλπου και επιδιώκουµε να συντονίσουµε αλλά και να εξασφαλίσουµε παράλληλα τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε θέµατα
που αφορούν την προστασία του.
Νοµίζω ότι αυτό µέχρι στιγµής το έχουµε αποδείξει, µε την
πρωτοβουλία που αναλάβαµε ως Υπουργείο το προηγούµενο
διάστηµα για την έναρξη -από 1ης Μαρτίου του 2013- του επιφανειακού καθαρισµού του Θερµαϊκού Κόλπου και την υπογραφή σχετικών συµβάσεων µε εταιρείες που ανέλαβαν εξ
ολοκλήρου το κόστος για τον καθηµερινό καθαρισµό αυτών. Το
γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και γι’ αυτό θα ήθελα
και από το Βήµα της Βουλής να ευχαριστήσω θερµά για την απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης που έδειξαν οι τέσσερις συγκεκριµένες εταιρείες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήµατα του
Θερµαϊκού Κόλπου, βρισκόµαστε σε άµεση συνεργασία και ξεκινάµε την προσπάθεια αυτής της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από τα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Σε
συνεργασία, λοιπόν, µε τους φορείς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύντοµα θα έχουµε δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς των παιδιών –γιατί επενδύουµε στην
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών- ενώ παράλληλα
και µε αφορµή την ερώτησή σας, την αµέσως επόµενη εβδοµάδα
θα συγκαλέσουµε µια σύσκεψη της ΕΥΑΘ, καθώς επίσης και της
ΕΤΒΑ της βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, όπου θα κλιθείτε, για να συντονίσουµε τις δράσεις µας έτσι ούτως ώστε το
συντοµότερο δυνατόν να ξεκινήσουν τα έργα για την αναβάθµιση
της µονάδας καθαρισµού των αποβλήτων της βιοµηχανικής περιοχής.
Η προστασία του Θερµαϊκού Κόλπου, κυρία συνάδελφε, δεν
είναι δουλειά και αποτέλεσµα µιας µελέτης αλλά είναι ένα προϊόν
µιας καθηµερινής προσπάθειας όλων όσοι έχουν θέση ευθύνης.
Κλείνοντας, να τονίσω την ιδιαίτερη ευαισθησία και τη δική µου
αλλά και των συνεργατών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για την προστασία, ιδιαίτερα, του Θερµαϊκού Κόλπου. Να θυµίσω τη γνωστή ρήση ότι το περιβάλλον δεν ανήκει σε µας αλλά
το δανειζόµαστε από τα παιδιά µας, γι’ αυτό, λοιπόν, οφείλουµε
να το διαφυλάξουµε όσο το δυνατόν καθαρότερο γίνεται και σας
υπόσχοµαι ότι θα δώσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή σηµασία και
θα καταβάλουµε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε
πραγµατικά να παραδώσουµε ένα περιβάλλον καλύτερο από
αυτό που έχουµε παραλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
(δύο δικογραφίες)
στον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, καθώς
και στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη.
Εισερχόµεθα, τώρα, στη δεύτερη τελευταία σηµερινή επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου µε αριθµό 1136/5-3-2013 της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ειρήνης Δούρου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπόδειξη του ΕΣΡ
στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων εξαθλίωσης και
φτώχειας. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κεδίκογλου.
Η κ. Δούρου έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ µε
απόλυτο σεβασµό στη διαδικασία της σηµερινής συνεδρίασης,
θέλω να σας πω και να παρατηρήσω -ευθύς εξαρχής ώστε να µη
σπαταλήσουµε χρόνο από την απάντησή σας για ένα τόσο µείζον
ζήτηµα- ότι γνωρίζουµε ότι για το συγκεκριµένο συµβούλιο,
επειδή πρόκειται περί ανεξάρτητης αρχής, ασκείται µόνο κοινοβουλευτικός έλεγχος και τυπικά βεβαίως δεν παίρνει εντολές
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από την Κυβέρνηση.
Ωστόσο σας καλωσορίζουµε στην Αίθουσα και σας λέµε εκ
των προτέρων ότι θα πράξουµε τα δέοντα όσον αφορά και στην
αρµόδια Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Ωστόσο σας απευθύνουµε και την ερώτηση, γιατί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα πρέπει να τοποθετηθείτε εκ µέρους της
ελληνικής Κυβέρνησης για ένα ζήτηµα που, επαναλαµβάνω, είναι
µείζον και αφορά τον κρίσιµο τοµέα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Πρόκειται για έναν τοµέα που είναι χειµαζόµενος, όπως
και η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, όµως, ένα µεγάλο πλέον κοµµάτι, χωρίς να θέλω να αδικήσω τους ρεπόρτερ µε τα µπλοκάκια,
απέχει από το να λειτουργεί βάσει της δεοντολογίας ή υπηρετώντας την υπηρεσία της ενηµέρωσης των Ελλήνων πολιτών.
Συγκεκριµένα, µε την υπ’ αριθµόν 1 υπόδειξή του το συγκεκριµένο συµβούλιο, την 22α Ιανουαρίου του 2013, υποδεικνύει προς
όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της
χώρας «να µην προβάλλουν την εικόνα προσώπων ευρισκοµένων
σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ένδειας άνευ ρητής ή
σιωπηράς συναινέσεως αυτών».
Στην αιτιολογία του -και είµαι σίγουρη ότι εκ των καθηκόντων
σας και της λειτουργίας σας τους τελευταίους οκτώ µήνες θα
γνωρίζετε- σηµειώνεται ότι πρόκειται για την προστασία βάσει
του Συντάγµατος της προσωπικότητας του ανθρώπου µέσα από
την εικόνα του. Και προστίθεται: «Η προβολή εικόνας προσώπου
ευρισκοµένου σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ένδειας
συγχωρείται µόνον κατόπιν σιωπηρής συναινέσεώς του. Παρά
ταύτα, παρατηρείται προβολή εικόνων, προσώπων ευρισκοµένων
σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ένδειας άνευ ρητής ή
σιωπηράς συνενώσεως αυτών».
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη υπόδειξη, κύριε Υπουργέ, σε µία
περίοδο όπου η κοινωνία µας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, δοκιµάζεται και δοκιµάζεται σφόδρα από τις µνηµονιακές πολιτικές
που δυστυχώς υπηρετεί η Κυβέρνηση, µέλος της οποίας είστε,
σε µια περίοδο όπου µεγάλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας
φτωχοποιούνται ραγδαία, σε µία περίοδο όπου καταρρέει κάθε
είδους κοινωνικής παροχής, είτε αφορά την υγεία είτε αφορά την
παιδεία, ω του θαύµατος το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
ιεραρχεί την εικόνα και µάλιστα την προστασία της εικόνας της
προσωπικότητας του ατόµου.
Θα µου επιτρέψετε µία πολιτική ερµηνεία στην ερώτησή µου,
λέγοντας ευθύς εξαρχής ότι µου φαίνεται -και έχετε ευθύνη ως
µέλος της Κυβέρνησης- ότι τα µέλη του συµβουλίου ζουν σε έναν
παράλληλο κόσµο, όπου η εικόνα και το φαίνεσθαι -και είµαι σε
θέση να γνωρίζω ότι µιλάω σε έναν άνθρωπο που ξέρει τί σηµαίνει επικοινωνία- είναι πολύ σηµαντικότερα από αυτή καθαυτή την
επιβίωση των Ελλήνων.
Ποια είναι η αγωνία των µελών του ΕΣΡ; Να µεταδίδουν τα κανάλια εικόνες τέτοιες, που να αποσιωπούν το γεγονός ότι υπάρχει ένδεια, ότι υπάρχει φτώχεια και εξαθλίωση; Και άλλωστε τον
ξέρετε τον συλλογισµό. Εάν, λοιπόν, δεν τις µεταδίδουνε, σηµαίνει ότι αυτή η πραγµατικότητα δεν υφίσταται;
Σας λέω λοιπόν εκ του ρόλου σας και πραγµατικά σας κάνω
έκκληση να µην σπαταλήσετε από τον προβλεπόµενο χρόνο, λέγοντάς µου περί Υπουργείου Εσωτερικών, ανεξάρτητων αρχών
και αρµόδιας επιτροπής. Σας ρωτάµε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης, κύριε Κεδίκογλου, και τί θα κάνει µε την προβολή των
εικόνων κοινωνικής εξαθλίωσης, τις οποίες επιδιώκει να εξοβελίσει το ΕΣΡ και πώς θα αντιδράσει µπροστά σε αυτήν την απροσχηµάτιστη απόπειρα να φιµωθεί η ενηµέρωση στο όνοµα της
προστασίας του πολίτη, Διότι, κύριε Υπουργέ, το να σιωπούµε
σηµαίνει ότι είµαστε συνένοχοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ειλικρινά µε εκπλήσσετε, κυρία συνάδελφε. Υποβάλλετε µία ερώτηση της οποίας το περιεχόµενο αναιρείτε, λέγοντας, βασικά, ότι
είναι λόγια εντυπωσιασµού. Διότι, όπως πολύ σωστά παραδεχτήκατε, είναι ανεξάρτητη αρχή. Εάν παρενέβαινα τότε, θα συνιστούσε θεσµική παρέκβαση και νοµίζω ότι κανένας δεν θα ήθελε
κάτι τέτοιο.
Σε ό,τι αφορά τα µέλη του ΕΣΡ, κυρία Δούρου, εδώ είµαστε
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στη Βουλή των Ελλήνων που έχει την αρµοδιότητα και που πρέπει η Διάσκεψη των Προέδρων να καταλήξει σε συµφωνία για τη
νέα σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι
χρέος όλων µας. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει µία αδικαιολόγητη δυστοκία. Ας άρουµε, λοιπόν, αυτό.
Ας πάµε στο ζουµί, γιατί ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω. Η σύσταση του συµβουλίου -κοιτάξτε, τώρα κρίνω ως πολίτης, γιατί
δεν επιτρέπεται να κρίνω ως Υπουργός, ως µέλος της Κυβέρνησης- τι λέει; Λέει ότι δεν έχει δικαίωµα κανένας να διαποµπεύει
έναν άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι δεν έχει σηµασία η συγκατάθεση του ατόµου; Δεν
περίµενα από εσάς να δίνετε τέτοια εξουσία στα κανάλια, να εµπορευµατοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο. Αυτός που θέλει, µπορεί. Αυτός που θεωρεί ότι θίγεται, αυτός που θέλει να καταγγείλει, αυτός που θέλει να διαµαρτυρηθεί, δεν του στερείται αυτή
η δυνατότητα.
Ειλικρινά, θεωρώ ότι για άλλη µια φορά αναδεικνύονται οι αντιφάσεις στο δηµόσιο λόγο της εν γένει θέσης του κόµµατός
σας. Από τη µια διεκδικείτε µονοπωλιακά το ρόλο του υπέρµαχου
των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών, ακόµη και στην πιο
ακραία τους έκφραση, και από την άλλη είστε έτοιµοι στο βωµό
του λαϊκισµού και της ψηφοθηρίας να θυσιάσετε αξίες, δικαιώµατα και ελευθερίες, που είναι συνυφασµένες µε την προσωπικότητα του ανθρώπου και που σύµφωνα µε το Σύνταγµα
αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, όπως κατ’
εξοχήν ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου,
της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητάς του, ειδικότερη έκφραση της οποίας είναι η εικόνα του; Πόσο πίσω θέλετε να µας
γυρίσετε; Σε µία δηµοκρατική φιλελεύθερη πολιτεία, κυρία Δούρου, αυτά όλα είναι κατοχυρωµένα.
Είναι ξεκάθαρο ότι µε την οδηγία του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς, σε καµµία περίπτωση δεν παρεµποδίζεται η µετάδοση κάποιας «άβολης αλήθειας», όπως λέτε εσείς, αντίθετα, προασπίζει και θωρακίζει την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου αποφεύγοντας παράλληλα την εµπορευµατοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Δεν αποτρέπει την
πληροφόρηση, αλλά δεν επιτρέπει τη διαπόµπευση. Τουλάχιστον
όχι ακουσίως. Εάν θέλει ο κάθε άνθρωπος να παρουσιαστεί και
να πει ό,τι θέλει, δεν τον εµποδίζει κανένας. Έχει, όµως, το δικαίωµα να αρνηθεί. Θα του στερήσουµε αυτό το δικαίωµα, κυρία
Δούρου;
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα. Χαίροµαι που έχουµε µια
πρώτη ευκαιρία να αρχίσουµε να ανταλλάσσουµε απόψεις, γιατί
υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα µε τη µελλοντική λειτουργία των
µέσων ενηµέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Δεν
είναι αυτό το σηµαντικότερο, κυρία Δούρου. Και επειδή µιλάτε
σε έναν δηµοσιογράφο, ο οποίος έχει γνωστή πορεία, µε τίποτα
δεν θα επέτρεπα τη φίµωση κανενός. Και το έχω αποδείξει και
από κυβερνητική θέση.
Περισσότερα θα πω στη δευτερολογία µου. Αλλά ως άνθρωπος της ενηµέρωσης, σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει συµπόνια
και αρωγή στον πόνο, στη δυστυχία, στις ιδιαίτερες στιγµές των
ανθρώπων και όχι κοινοποίηση και εκµετάλλευσή τους για µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Δούρου, έχετε
το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Κύριε Υπουργέ, να είστε θλιµµένος το καταλαβαίνω, να είστε έκπληκτος από την ερώτηση την
οποία σας απευθύνουµε, δεν το καταλαβαίνω.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι δεν αρπάζετε την ευκαιρία να δείξετε ένα διαφορετικό πρόσωπο στην ελληνική κοινωνία. Αντιθέτως, συνεχίζετε σ’ αυτό που σας έχουµε µάθει, στο ότι δεν είστε
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αλλά έχετε καταστεί κοµµατικός εκπρόσωπος, γιατί για άλλη µια φορά, αντί να συζητήσουµε ποιος
ευτελίζει τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 2 περί αξιοπρέπειας του ανθρώπου, έρχεστε και µου λέτε ότι ως πολίτης –µα,
δεν φώναξα έναν πολίτη, φώναξα έναν αρµόδιο Υπουργό- πάλι
πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντιφάσεις.
Ξέρετε, πάρτε την ευκαιρία να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση,
να δούµε ποιος έχει ευθύνες για αυτές τις περιβόητες ανεξάρτητες αρχές, που την ανεξαρτησία τους την καταλαβαίνετε αλά
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καρτ. Δεν είναι ανεξάρτητες, όταν παρατύπως κάποιοι υπογράφουν για την παράτυπη ανανέωση της θητείας τους, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται το ελληνικό δηµόσιο απ’ το γεγονός ότι δεν
εισπράττουµε τα πρόστιµα, αλλά είναι ανεξάρτητη, όταν µε τη
σειρά της -όπως έχει κάνει άλλωστε κι η τρικοµµατική Κυβέρνηση, που ευτελίζει και ξεσκίζει τρεις φορές ηµερησίως το Σύνταγµα- ευτελίζει τη συγκεκριµένη συνταγµατική επιταγή, τη
µπερδεύει και κλείνει το µάτι µε µία τελείως διαφορετική κατηγορία, που αφορά τους υπόπτους και ενδεχοµένως κατηγορουµένους κατά την έλευσή τους στα δικαστήρια.
Εγώ βάζω στην άκρη το πώς µπερδεύονται δύο τελείως διαφορετικές κατηγορίες, όπως των υπόπτων κατά την προσέλευσή
τους στις δικαστικές αρχές µε τους ανθρώπους που υψώνουν τα
χέρια για να πάρουν κάποια ζαρζαβατικά. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο όλου του κόσµου, αλλά µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση εσείς αντιλαµβάνεστε ότι χωρίς τη συναίνεσή τους
µπορεί και να τους διαποµπεύσαµε.
Θέλετε να ανοίξω και άλλο θέµα; Θέλετε να σας πω πώς είναι
κάποιες φορές η βιτρίνα, το µωσαϊκό, για κάποιους υπόπτους
όταν πηγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες και πώς δεν είναι για
κάποιους άλλους;
Σας λέω, λοιπόν, στη δευτερολογία σας να µη µας πείτε ότι
εκπλήσσεστε για τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συλλήβδην και παίζετε το ρόλο του κοµµατικού εκπροσώπου. Αρθείτε στην ιδιότητά
σας ως Υπουργού.
Σας λέω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει απόπειρα χειραγώγησης
της ενηµέρωσης µε τη συγκεκριµένη υπόδειξη και παρέµβαση
του ΕΣΡ και σας λέω, κύριε Υπουργέ, ότι η κανονική κατάληξη
της συγκεκριµένης υπόδειξης θα πρέπει να είναι ο κάλαθος των
αχρήστων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Το
ξέρω ότι σας στεναχώρησα που δεν έπεσα στην παγίδα να µιλήσω ως Υπουργός ή ως µέλος της Κυβέρνησης για µία ανεξάρτητη αρχή.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Όχι, δεν ήταν παγίδα από τη µεριά
µας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κυρία Δούρου, όσον αφορά αυτά που λέτε για τα ζαρζαβατικά,
να σας θυµίσω µία λεπτοµέρεια. Την Τσικνοπέµπτη µοίρασαν
σουβλάκια στη Βαρβάκειο αγορά. Είδατε, όταν πλησίασε η
κάµερα, ότι όλοι προσπάθησαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους;
Γιατί θέλατε να τους υποχρεώσετε να φανούν;
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Όχι, δεν το είδα. Είδα πολίτες να
τους παίρνουν συνέντευξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Δούρου, δεν
έχετε το λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Γιατί θέλετε να διαποµπεύσετε τους πάντες; Γιατί δεν
αναγνωρίζετε το δικαίωµα σε κάθε άνθρωπο να διαχειρίζεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

όπως θέλει την εικόνα του; Γιατί θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, για
να εξευτελίζετε διεθνώς την εικόνα της χώρας µας;
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Δεν εξευτελίζουµε!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Δεν είναι το µόνο περιστατικό. Είναι σαφής η στρατηγική σας,
κυρία Δούρου. Εντάσσεται στο όλο πλαίσιο του κόµµατός σας
να πλήττει τη διεθνή εικόνα της χώρας µε κάθε τρόπο. Βεβαίως,
το πρόσταγµα το δίνει ο Αρχηγός σας. Θυµόµαστε στις συνεντεύξεις του τι έχει πει για τους επενδυτές, όπως να µην τολµήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Για το θέµα θα µου πείτε εσείς ή
να σας πω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Δούρου, δεν
υπάρχει τέτοια διαδικασία. Θα ολοκληρώσει ο Υπουργός και αν
δεν ικανοποιηθείτε, µπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Είναι σαφής η στρατηγική σας, κυρία Δούρου. Απλούστατα δεν
σας κάνουµε τη χάρη. Δεν επιτρέπουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, εάν
θέλετε, περιοριστείτε στην ερώτηση ή επεκταθείτε αλλά πάντως
µην πυροδοτείτε και εσείς µία ένταση τώρα.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι δεν ήµουν εγώ αυτός που κινήθηκε
πρώτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αναγνωρίζετε, πάντως, ότι υπήρξε ένταση.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Αν
το θέλει, όµως, ο ένας, µπορεί και ο άλλος.
Κυρία Δούρου, εδώ έχουµε µία σαφέστατη τακτική. Για να
µείνουµε στο θέµα της ερώτησης, αυτή η Κυβέρνηση δεν θα
επιτρέψει τη διαπόµπευση κανενός ανθρώπου παρά τη θέλησή
του. Εάν εσείς θέλετε να το κάνετε αυτό, τιµή σας και καµάρι
σας! Αυτή η Κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει.
Αυτή η Κυβέρνηση υπερασπίζεται τα συµφέροντα της χώρας
εντός και εκτός. Ο µεγάλος µας αγώνας είναι να αρθούν αυτές
οι συνέπειες της κρίσης, να σταµατήσει να υπάρχει ένδεια,
εξαθλίωση και όχι το πώς θα τη δείξουµε µε τον πιο αξιοποιήσιµο
κοµµατικά τρόπο, αδιαφορώντας για παράπλευρες απώλειες
αξιοπρέπειας ή άλλες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων
ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίασή µας;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.38’ λύεται η
συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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