ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’
Πέµπτη 18 Απριλίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10941
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και
Α. Μάρκου, σελ. 10977, 11036
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, από το Δηµοτικό Σχολείο Κουβαρά Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 2ο Λύκειο Αγίας
Παρασκευής, το Γυµνάσιο Χάλκης Νοµού Δωδεκανήσων, το
Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής Ρόδου και το 4ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης,
σελ. 10964, 10968, 10973, 10984, 10996, 11021, 11039,
11048, 11049
4. Αναφορά στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στη Μανωλάδα της Ηλείας, σελ. 10966, 10967, 10980, 10999, 11002,
11004, 11019, 11020, 11021, 11026, 11028, 11030, 11032,
11036, 11039, 11040, 11043, 11045, 11046, 11047
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10968, 10976, 10977,
10996, 11026, 11027, 11028, 11032, 11033, 11034, 11040,
11041, 11044, 11045, 11046
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 11033, 11034
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 10941 - 10944
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
10944 - 10960
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013, σελ. 11004
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων, σελ. 10961
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά
του Αιγαίου, σελ. 10963
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i) σχετικά µε την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών
διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων, σελ. 10964
ii) σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα
δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ, σελ. 10966
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες και παρανοµίες των off-shore
εταιρειών µε έδρα την Κύµη της Εύβοιας, σελ. 10968
ε) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για τους
οφειλέτες δηµοσίου, σελ. 10969
στ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
i) σχετικά µε το σχέδιο κατασκευής του φράγµατος στο
Αώο ποταµό, σελ. 10971
ii) σχετικά µε την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων
απορριµµάτων από την Τρίπολη, σελ. 10973
ζ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i) σχετικά µε την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συντα-

ξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί
τα έτη 1948 και 1949, σελ. 10975
ii) σχετικά µε την καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., σελ. 10977
iii) σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, σελ. 10979
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας "Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών", σελ.
10977
2. Συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις", σελ. 10982 - 11019
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για τα άρθρα 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48, 49 και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό
53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
σελ. 10982 – 10983
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20,
30, 38, 39, 43, 44, 48, 49 και της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου , σελ. 10984 -10996, 11005 - 11018
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 10985 - 10995
6. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας "Για την κατάργηση της
υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και
για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας
(ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"",
σελ. 10996
7. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας το άρθρο 19 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν έγινε δεκτό, σελ.
11006
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
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σελ. 10971, 10972
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ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
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ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 11030, 11031, 11032
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μ. ,
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σελ. 11035, 11036
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ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 11019, 11020, 11047
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 11034, 11035, 11036
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 11002
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 11031, 11032
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 10999, 11046
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 11021
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 11025
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 11028, 11048
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. , σελ. 11039,11040
ΜΠΟΛΑΡΗ Μ. ,
σελ. 11043
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 11037
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 11036, 11047, 11048
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 11020, 11026, 11027,
11035, 11040, 11049
ΣΤΑΘΑΣ Ι. ,
σελ. 11045
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 10996, 10998, 11045
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. ,
σελ. 11040
ΦΩΤΙΟΥ Ε. ,
σελ. 11042
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. ,
σελ. 11001
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 11001, 11024
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ. 11032
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,
σελ. 11004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’
Πέµπτη 18 Απριλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 18 Απριλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17-4-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΞΖ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
17 Απριλίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους
τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κατάργηση
του επιδόµατος τοκετού στα δηµόσια νοσοκοµεία.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας αιτείται την παράταση καταβολής του προνοιακού επιδόµατος σε ανάπηρους δικαιούχους έως την έκδοση αποφάσεως
του ΚΕΠΑ.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά τον έλεγχο του
ΣΔΟΕ στα πολυάριθµα καρναβαλικά γκρουπ.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε πρόστιµα που
βεβαιώθηκαν από την πολεοδοµία για το Δήµο Αιγιαλείας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά συνάντηση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα µε τους µεριδιούχους της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.

6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε επιτυχή έκβαση υπόθεσης του ΣΔΟΕ στην περιοχή της Ηλείας και σε
αναπάντητα ερωτήµατα υπόθεσης της Λευκάδας.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται ενηµέρωσης για την ενδεχόµενη επιβολή
νέου φόρου στους ιατρικές δαπάνες που καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταµεία.
8) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ και
Τρικάλων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Τρικάλων αιτείται τη
λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία της Αστυνοµικής Υπηρεσίας της περιοχής.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τον περιορισµό στην κατανάλωση καυσίµων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των δήµων.
10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την ένταξη της κατηγορίας των ατόµων µε
αναπηρία στις ειδικές κατηγορίες της προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού
του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014.
11) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος
Νεφροπαθών «Παγνή» και «Μεσόγειος» αιτούνται την καταβολή
των εξόδων µετακινήσεων των νεφροπαθών για το χρονικό διάστηµα από 1-5-2012 έως 30-11-2012.
12) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Ρητινοκαλλιεργητών-Δασεργατών Νοµού Ευβοίας αιτείται τη µη περικοπή της
επιδότησης των ρητινοκαλλιεργητών.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τον περιορισµό
στην κατανάλωση καυσίµων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των
δήµων.

10942

14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι πρόεδροι των τριών Τµηµάτων Γεωλογίας της χώρας αιτούνται την τροποποίηση του π.δ.
347/2003 (ΦΕΚ 315 Α’), ώστε να µην παραλείπονται οι πτυχιούχοι
των εν λόγω τµηµάτων από τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ της κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος.
15) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ, Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ και Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κατέθεσαν
αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά τη µη συµµετοχή εκπροσώπων του σε επιτροπή για
την κατάρτιση του νέου µισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία αδειοδοτηµένοι φορείς στον τοµέα της ανακύκλωσης αιτούνται την επίλυση του ζητήµατος ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου οχηµάτων και βιοµηχανίας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνέχιση της λειτουργίας του Τµήµατος ΕΜΜΕ του ΑΤΕΙ Ναυπάκτου.
18) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόµων µε
Αναπηρία «Ηροδικός» εκφράζει την αντίθεσή του στα νέα οικονοµικά µέτρα, σχετικά µε την επιχορήγηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρίες.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε έκκληση του
κ. Μ. Κουρή προς τον Πρωθυπουργό, ώστε να «παγώσουν» τα
στεγαστικά δάνεια.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Χρήστος Τζεβελέκος αιτεί τη συνταξιοδοτική αποκατάσταση των διωχθέντων
και εξορισθέντων αγωνιστών της αντίστασης της περιόδου 19671974.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Βαρβακείου Προτύπου Πειραµατικού Γυµνασίου αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά στις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά
κενά στο Βαρβάκειο Γυµνάσιο.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Μανώλης Παπαδόπουλος
παραθέτει τις θέσεις του σχετικά µε το «χαράτσι» των ενοικιαζόµενων ακινήτων από το δηµόσιο.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Περιπτερούχων και
Καπνοπωλών Μικρής Λιανικής Αττικής αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την επανεξέταση διατάξεων του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά µε
τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Γεώργιος Φλωράς εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για το ζήτηµα διαρροής απόρρητων στοιχείων της Επιτροπής Ανταγωνισµού προς δηµοσιογράφο.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ αιτείται
την παρέµβαση του Υπουργείου Υγείας για την αποτροπή προώθησης φαρµάκων από τα φαρµακεία χωρίς ιατρική συνταγή.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις πιέσεις που ασκούνται για την παραµονή του αγωνίσµατος της
πάλης, στα Ολυµπιακά αθλήµατα.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε συνεργασία µεταξύ πολιτικών και µεγαλοεργολάβων.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην
ανάγκη αναβάθµισης της διώρυγας της Κορίνθου και στις προοπτικές που θα προκύψουν.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα των περιπτερούχων και στον τρόπο αντιµετώπισής τους.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη παρέµβαση εισαγγελέα για τις αµοιβές των µελών της Επιτροπής
Ανταγωνισµού.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη συνάντηση µεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά και των
εκπροσώπων της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου.
33) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αιτείται
την άµεση πληρωµή των ιατρών για την εξέταση των υποψήφιων
οδηγών στη Ρόδο.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε µηχανήµατα του ΙΚΑ Πάτρας που παραµένουν αχρησιµοποίητα λόγω
έλλειψης ιατρών.
35) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, Β’
Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ και Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού εκφράζει την αντίθεσή
της στις διατάξεις του σχεδίου νόµου: «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που υποβαθµίζουν τους όρους εργασίας και αµοιβής των Ελλήνων ναυτεργατών.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στους
ελέγχους και τα αποτελέσµατα της καταλληλότητας του νερού
στα κολυµβητήρια της Πάτρας.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα ενδεικτικά τεστ δεξιοτήτων των εξετάσεων των πειραµατικών σχολείων, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η διεξαγωγή.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε αναξιοποίητα προγράµµατα για τους άνεργους που ανακάλυψαν οι
ελεγκτές της τρόικας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκεται η
οµάδα του Ηρακλή.
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40) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών
Δηµοσίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αιτείται την καταβολή του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 4024/2011 και στην ΥΑ οικ. 2/16519/
0022 (ΦΕΚ 465 Β’/2012).
41) Οι Βουλευτές, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την
οποία το Σωµατείο Ρητινοκαλλιεργητών-Δασεργατών Νοµού Ευβοίας αιτείται τη µη περικοπή της ετήσιας επιδότησης των ρητινοκαλλιεργητών.
42) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την αύξηση της χρηµατοδότησης των σωµατείων και της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε
Αναπηρία.
43) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Έβρου «Η Ενότητα» παραθέτει τις προτάσεις της
για την επίλυση σειράς αιτηµάτων, που αφορούν τον κλάδο των
σπαραγγοπαραγωγών.
44) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων Γιαννιτσών αιτείται την άρση του µέτρου της
απαγόρευσης καλλιέργειας αραβόσιτου για την καλλιεργητική
περίοδο 2013 στο Νοµό Πέλλης.
45) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια διάλυσης και συρρίκνωσης της δηµόσιας έρευνας στη χώρα µας.
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αιτείται την απόσυρση του άρθρου 44 του σχεδίου νόµου:
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις», που επιδιώκει τον περιορισµό των αρτοποιείων.
47) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Δήµος
Βιάννου Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη συµπαράστασή του στον
αγώνα των εργαζοµένων κατά της ιδιωτικοποίησης του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
48) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία το Δηµοτικό
Συµβούλιο του Δήµου Ηρακλείου παραθέτει τις προτάσεις και
τις θέσεις του για τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι», «ΒΣΠ»
και «ΚΗΦΗ».
49) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων Πολεµικού Ναυτικού αιτείται την επίλυση θεσµικών
αιτηµάτων των εργαζοµένων.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι κύριοι Κωνσταντίνος Θάνος,
Αθανάσιος Κουστέλιος και Νικόλαος Τσιακάρας εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για την εξαίρεση του αθλήµατος της πάλης
από τα Ολυµπιακά αθλήµατα και αιτούνται την επανεξέταση της
απόφασης από τη ΔΟΕ.
51) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία οι εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενό-
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τητας Σερρών αιτούνται την άµεση αναθεώρηση της απόφασης
µετάθεσης των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις εξελίξεις στο θέµα της λίστας Λαγκάρντ.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρει ότι πολλοί
από τους καθηγητές στη δηµόσια εκπαίδευση αποκαλύφθηκε ότι
απουσίαζαν αδικαιολόγητα από την εργασία τους, σύµφωνα µε
έρευνα των επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης.
54) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων του Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών αιτείται την άµεση πρόσληψη
σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών υποστήριξης.
55) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής
Φρουράς, του Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών αιτείται την πρόσληψη εξωτερικών φρουρών και σωφρονιστικών
υπαλλήλων στο Κατάστηµα Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ.
56) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Σκύδρας Νοµού Πέλλης αιτείται τον ορισµό της Σκύδρας, ως κέντρου σύνταξης δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013.
57) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ολοκληρωθεί άµεσα η
διαδικασία ταξινόµησης των εννεαθέσιων ταξί ειδικής µίσθωσης.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο Ερµής» επισηµαίνει την ανάγκη
παράτασης της προθεσµίας απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας.
59) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων
Νοσοκοµείου «Παναγία» Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τη συνέχιση
της απαξίωσης του νοσοκοµείου µε µεθόδους που οδηγούν στη
διακοπή της λειτουργίας του και αιτεί τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου Νοµού Αχαΐας
επισηµαίνει την αναγκαιότητα ανακατασκευής της γέφυρας στη
θέση Ταργά της Τοπικής Κοινότητας Αλεποχωρίου, λόγω του σοβαρού κινδύνου κατάρρευσής της.
61) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονοµολόγων Ελλάδος αιτείται την επανεξέταση των θεµάτων
που προκύπτουν λόγω της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας στο
πληροφοριακό σύστηµα του Yπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
62) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αιτείται την αποσαφήνιση συµµετοχής και λειτουργίας υλοποιηµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων για µόνιµους εκπαιδευτικούς από το ΤΕΙ Κοζάνης.
63) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Νοµού Σερρών παραθέτει
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τις προτάσεις και τις θέσεις του και προτείνει λύσεις για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
64) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Σερρών καταθέτει τις
προτάσεις του, σχετικά µε τη µείωση των αντικειµενικών αξιών
της περιοχής.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6313/25-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βουδούρη Οδυσσέα-Νίκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5Α 1042835
ΕΞ2013/8-3-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

2. Στην µε αριθµό 6839/07-02-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πασχαλίδη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.10035/5088/119/8-

«
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3-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 7033/12-02-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-246, Β
281/8-3-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυ-

«

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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4. Στην µε αριθµό 7208/14-02-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καραγιαννίδη Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/5716/

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

163/8-3-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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5. Στην µε αριθµό 7263/15-02-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Ουζουνίδου Ευγενίας, Πετράκου Αθανάσιου, Παπαδηµούλη Δηµητρίου, Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Αλεξόπουλου Απόστολου, Διακάκη Μαρίας, Γελαλή Δηµήτρη, Καφαντάρη Χαρούλας

«

(Χαράς), Ζεϊµπέκ Χουσείν, Ιγγλέζη Αικατερίνης δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. Β13-87/8-3-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 7358/18-02-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/5486/659/

«
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8-3-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 7652/26-02-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Στρατούλη Δηµητρίουου, Μητρόπουλου Αλεξίου, Αγαθοπούλου Ειρήνης-Ελένης, Αλεξόπουλου Αποστόλου, Αµανατίδη
Ιωάννη, Βαλαβάνη Όλγας-Νάντιας, Βαµβακά Ευγενίας (Τζένης),
Γαϊτάνη Ιωάννας, Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθίας (Έφης),
Διακάκη Μαρίας, Διώτη Ηρούς, Δούρου Ειρήνης (Ρένας), Δριτσέλη Παναγιώτας, Ζεϊµπέκ Χουσείν, Ζερδελή Ιωάννη, Κανελλοπούλου Μαρίας, Καραγιαννίδη Χρήστου, Καφαντάρη Χαρούλας
(Χαράς), Κοδέλα Δηµητρίου, Κοντονή Χαραλάµπου-Σταύρου,

«
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Κουρουµπλή Παναγιώτη, Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Κυριακάκη, Βασιλείου, Μαντά Χρήστου, Μεϊκόπουλου Αλεξάνδρου, Μιχαλάκη Νικόλαου, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μαρίας, Ξανθού
Ανδρέα, Παναγούλη Ευσταθίου (Στάθη), Πάντζα Γεωργίου, Σαµοΐλη Στεφάνου, Σταθά Ιωάννη, Συρµαλένιου Νικολάου, Τσουκαλά Δηµητρίου, Χαραλαµπίδου Δέσποινας δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. Φ.90022/6708/811/8-3-2013 έγγραφο από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1308/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Νοµού Αττικής
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τους νέους οργανισµούς των Υπουργείων.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκης
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση συνδέθηκε στο
µυαλό όλων των πολιτών µε τις λέξεις «γραφειοκρατία», «καθυστέρηση», πολλές φορές «κακοδιαχείριση». Όταν µιλούµε για
την πάταξη της γραφειοκρατίας, το µυαλό µας πάντα πάει στον
αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων, στο πόσοι µπαίνουν, πόσοι
βγαίνουν και λιγότερο πηγαίνει στη δοµή, στο πώς είναι οργανωµένα τα Υπουργεία, στο πόσο η διοίκηση έχει τη διάρθρωση
εκείνη η οποία της επιτρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και
να αξιοποιήσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό το ανθρώπινο δυναµικό της.
Άρα η δοµή των Υπουργείων, τα οργανογράµµατα των Υπουργείων δεν έχουν να κάνουν µόνο µε την αξιολόγηση των δοµών,
αλλά προαπαιτούνται για την ουσιαστική και αποτελεσµατική
εφαρµογή του προγράµµατος της κινητικότητας και βεβαίως
αποτελούν και µια µεγάλη συµβολή στον προγραµµατισµό της
στελέχωσης των Υπουργείων.
Είναι όµως επίσης, προφανές ότι η ελληνική πολιτεία για χρόνια είχε αφήσει το ζήτηµα και γνωρίζετε –είµαι σίγουρη- ότι σε
πάρα πολλά Υπουργεία είχαν να αλλάξουν οι οργανισµοί ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Προσπάθειες είχαν γίνει, αλλά το θέµα αυτό δεν ήταν ποτέ
στην προτεραιότητα και δεν ήταν ψηλά στην πολιτική ατζέντα,
παρά µόνο τώρα και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πάµε γρήγορα.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ: Κρατώ εδώ στα χέρια
µου ένα cd, στο οποίο είναι οι οργανισµοί για έντεκα από τα δεκαπέντε Υπουργεία, που σας παραδόθηκαν τότε που αναλάβατε
και ξέρω ότι στελέχη του Υπουργείου σας τότε δούλεψαν. Το
2012 λοιπόν η ελληνική πολιτεία είχε έτοιµους έντεκα οργανισµούς από τα δεκαπέντε τότε Υπουργεία. Η δοµή των Υπουργείων άλλαξε µε τις εκλογές, άλλαξαν λίγο οι συνθέσεις των
Υπουργείων σε σχέση µε τους τοµείς της πολιτικής. Ωστόσο παραµένει αυτή η δουλειά που είχε να κάνει µε την –θα έλεγα- συρρίκνωση των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων µονάδων. Το
λέω ποσοτικά, αλλά δεν είναι ποσοτικό το ζήτηµα και το γνωρίζετε.
Τι έγινε µε αυτήν την ιστορία; Γνωρίζω ότι έχετε ένα έτοιµο νοµοσχέδιο. Θα ήθελα να πληροφορηθώ κατά πόσον αυτό το έργο
της αναδιοργάνωσης των Υπουργείων µέσω των οργανογραµµάτων έχει προχωρήσει και σε ποιο βαθµό µπορείτε να είστε αισιόδοξος ότι αυτή η µεγάλη µεταρρύθµιση –γιατί είναι µεγάλη
και αυτή η µεταρρύθµιση, το να αλλάξεις τη δοµή των Υπουργείων- µπορεί να προσφέρει στο συνολικό έργο, που είναι αυτό
που περιέγραψα στην αρχή, το να σταµατήσει η γραφειοκρατία
και να έχουµε µία ποιοτική Δηµόσια Διοίκηση ως προς το έργο
και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, για την ευκαιρία που µου δίνετε να
απαντήσω σε ένα καίριο ζήτηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης.
Συµφωνώ µαζί σας ότι ο στρατηγικός µας στόχος, αµετάθετος
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στόχος πρέπει να είναι η πάταξη, αν όχι εξαφάνιση, αυτού του
τέρατος που βασανίζει τους πολίτες, που βασανίζει, ακινητοποιεί
και παραλύει τους δηµοσίους υπαλλήλους, που είναι η γραφειοκρατία. Για να πετύχουµε όµως την πάταξη της γραφειοκρατίας, πρέπει να προχωρήσουµε µε σχέδιο, σύστηµα και
αποτελεσµατικότητα και να προετοιµαστούµε πολύ καλά, για να
µην πάει και αυτή η προσπάθεια χαµένη.
Αυτό που αλλάζει στη σηµερινή προσπάθεια για τη ριζική αναδιάρθρωση της Δηµόσιας Διοίκησης -αυτό που αλλάζουµε- είναι
κυρίως ο τρόπος, η µέθοδος.
Μέχρι τώρα σχεδόν όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, πιστεύαµε ότι αρκούσε ένας νόµος, αρκούσε ένα προεδρικό διάταγµα, αρκούσε ένας οργανισµός, αρκούσε να καταγράψουµε
σε ένα cd το καινούργιο οργανόγραµµα, για να γίνει η µεταρρύθµιση. Η µέθοδος αυτή ήταν καταδικασµένη από την αρχή σε αποτυχία.
Αυτόν τον τρόπο, αυτήν τη διαδικασία αλλάζουµε ριζικά. Ξεκινάµε από µελέτες. Καταγράφουµε πρώτα αυτό που υπάρχει και
το µελετάµε µε ορισµένα κριτήρια αποτελεσµατικότητας, ορθολογικότητας, κυρίως δηµοσιονοµικής εξοικονόµησης και κάνοντας και ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα τωρινής και µελλοντικής στελέχωσης των υπηρεσιών. Αυτές τις µελέτες τις κάνουµε µε βάση µια επιστολή-οδηγό που έχει αποσταλεί στις οµάδες εµπειρογνωµόνων. Αυτές είχαν συγκροτηθεί από µετεκπαιδευµένους δηµοσίους υπαλλήλους. Συνέταξαν, εκπόνησαν µια
µελέτη σε συνεργασία µε τους φορείς, µε τα αρµόδια Υπουργεία. Έχουν καταθέσει τις µελέτες αυτές και αυτές στη συνέχεια
θα υλοποιηθούν, θα πραγµατοποιηθούν σε περιγράµµατα θέσεων, διαδικασιών και αποστολών.
Αυτά τα περιγράµµατα θέσεων δεν είναι η πρώτη φορά που
γίνονται στην ελληνική διοίκηση. Είναι ίσως η τρίτη ή η τέταρτη
φορά.
Αυτή τη φορά όµως τα περιγράµµατα αυτά συντάσσονται από
τις ίδιες τις υπηρεσίες, από τους γενικούς διευθυντές, από συσκέψεις, µε βάση τη µελέτη που έχει καταρτιστεί και µε βάση
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και τη στελέχωση του δυναµικού, που έχουν καταγραφεί στις µελέτες. Αυτά τα διαγράµµατα
θέσεων περιγράφουν αναλυτικά την κύρια αποστολή κάθε δηµόσιας υπηρεσίας και τι πρέπει να επιτελέσουν οι δευτερεύουσες
διευθύνσεις, οι καλούµενες υποστηρικτικές διευθύνσεις. Περιγράφουν τη δουλειά κάθε δηµοσίου υπαλλήλου.
Συµπυκνώνεται, συµµαζεύεται, εξορθολογίζεται όλη η διοίκηση, όλη η δοµή κάθε δηµόσιας υπηρεσίας, για να πετύχει τον
κύριο σκοπό, που είναι, να γίνει πιο αποδοτική, πιο λειτουργική.
Και αυτό είναι –νοµίζω- το πιο βασικό που έχουµε να κάνουµε.
Όλα αυτά γίνονται στη βάση ενός σχεδίου στελέχωσης.
Σας θυµίζω ότι παλαιότερα φτιάχναµε οργανογράµµατα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν τα φτιάχναµε, δεν
περνούσαν ποτέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Υπήρχαν οργανογράµµατα. Ήταν κανονιστικά κυρίως περιγράµµατα, γιατί
συντάσσονταν από νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Πιστεύαµε
δηλαδή ότι ένα κανονιστικά εξορθολογισµένο σχήµα αρκούσε,
για να κάνει τη διοίκηση αποδοτική, χωρίς προηγούµενη µελέτη,
χωρίς επιστηµονικά, διοικητικά κριτήρια αποδοτικότητας και λειτουργικότητας. Αυτό νοµίζω πως ήταν το µεγάλο σφάλµα της
προηγούµενης διαδικασίας.
Αυτό υπερβαίνουµε τώρα, ακολουθώντας έναν οδικό χάρτη,
αξιοποιώντας σε αυτό το σηµείο την τεχνογνωσία της Task Force
και ειδικά την τεχνογνωσία που µας προσέφερε και µας προσφέρει συνεχώς µε εµπειρογνώµονες η Γαλλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
µήπως να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δώστε µου ένα λεπτό
ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές οι µελέτες δεν έχουν απλώς συζητηθεί από τη Δηµόσια
Διοίκηση, αλλά έχουν περάσει και από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, έχουν περάσει από την οµάδα στήριξης.
Έχουν συζητηθεί µε τους αρµόδιους Υπουργούς. Έχουν αποφα-
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σιστεί, έχουν εγκριθεί από ένα κυβερνητικό συµβούλιο, στο
οποίο µετέχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα
διαφωνήσω για τις µελέτες, αλλά θα διαφωνήσω γενικότερα, διότι στην Ελλάδα νοµίζαµε ότι αν κάνουµε ένα νόµο και µια µελέτη,
άντε και µια επιτροπή, τελειώσαµε. Εγώ συµµερίζοµαι τα όσα είπατε και περί αποτελεσµατικότητας και περί περιγραµµάτων θέσεων εργασίας.
Έχω όµως να σας θέσω τα εξής ερωτήµατα: Τα περιγράµµατα
θέσεων εργασίας είναι το πιο εξειδικευµένο επίπεδο. Το πιο
σωστό είναι να ξεκινάς από την αποστολή του Υπουργείου, να
σχεδιάζεις τη δοµή που θα εξυπηρετήσει αυτήν την αποστολή,
τους σκοπούς δηλαδή κάθε Υπουργείου και µέσα στη µακροδοµή, όπου θα ξέρεις πόσες γενικές διευθύνσεις έχεις -βεβαίως
υπάρχουν τα περιγράµµατα θέσεων και, έχετε δίκιο, ακολουθεί
η στελέχωση.
Όµως, στο cd που κρατώ στα χέρια µου -και το οποίο θα καταθέσω για τα Πρακτικά- περιέχεται ένα νοµοσχέδιο που τότε η
Νέα Δηµοκρατία µπλόκαρε, διότι ήθελε η κυβέρνηση Παπαδήµου να είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σήµερα ευτυχώς, ο
Πρωθυπουργός εµφανίζεται ότι θέλει και υποστηρίζει τη διοικητική µεταρρύθµιση και τη θεωρεί ότι είναι νούµερο ένα ζητούµενο. Η διοικητική µεταρρύθµιση.
Στηρίζουµε λοιπόν εµείς την τρικοµµατική Κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό, αλλά αυτά τα οργανογράµµατα είχαν ξεκινήσει
ακριβώς µε την Task Force µε την ίδια µεθοδολογία που αναφέρατε. Αναρωτιέµαι πέραν της αλλαγής δοµής των Υπουργείων τι
είναι αυτό που µεσολάβησε επί δέκα ολόκληρους µήνες και δεν
µπορούσαµε να τα αξιοποιήσουµε.
Πρέπει να δούµε λοιπόν εµείς, η τρικοµµατική Κυβέρνηση,
καµµιά φορά τα τείχη που χτίζουµε, που είναι τείχη ευκαιριών,
σκοπιµοτήτων και εκλογικών σκοπών, αντ’ αυτών που περιγράψατε εσείς, κύριε Υπουργέ, και που περιγράφω και εγώ, που είναι
η ουσία του έργου. Πρέπει να υπάρχει µια ουσία και µια συνέχεια
στη µεγάλη προσπάθεια, διότι αυτή δεν θα σταµατήσει και δεν
πρέπει να σταµατήσει µε την τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που έχουµε επί
πολλά χρόνια παραµελήσει στην ελληνική πολιτική ζωή, που είναι
η Δηµόσια Διοίκηση, η οποία σέβεται πρώτα από όλα τον εαυτό
της και δεν κατακυριεύεται από συντεχνιασµούς, είναι κάτι που
θα ζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω την ανοχή σας για ένα-δύο λεπτά, για
να θέσω ένα ακόµη καίριο ερώτηµα στον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, η κατάληξη των διαπραγµατεύσεων µε την
τρόικα µε πολύ ικανοποιητικό τρόπο σε σχέση και µε τη δυνατότητα να µπει και νέο αίµα συνδέεται –και ορθώς πιστεύω- µε ένα
άλλο µεγάλο ζητούµενο που αφορά τη δοµή του κράτους, που
είναι οι συγχωνεύσεις.
Όχι λοιπόν συγχωνεύσεις για δηµοσιονοµικούς σκοπούς, διότι
δεν είναι δηµοσιονοµικό πια το θέµα, αλλά συγχωνεύσεις γι’ αυτούς τους λόγους που είπαµε στην αρχή, για να καταργηθεί η
γραφειοκρατία, η πολυδιάσπαση του διοικητικού έργου σε πάρα
πολλούς οργανισµούς και να υπάρξει αύξηση της ποιότητας!
Και εδώ υπάρχει η µεγάλη ευκαιρία και η µεγάλη πρόκληση.
Το νέο αίµα που θα µπει, πρέπει να έχει σχέση ακριβώς µε ανάγκες και προτεραιότητες που έχουµε βάλει ως Κυβέρνηση και ως
Κοινοβούλιο γι’ αυτήν τη χώρα, σε κάθε τοµέα πολιτικής χωριστά.
Εκεί πρέπει να προσλάβουµε, κύριε Πρόεδρε, όχι µόνο µε
αξιοκρατία και µε τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι νέοι άνθρωποι που θα µπουν, αλλά να προσλάβουµε επίσης τις ειδικότητες που χρειάζεται η Δηµόσια Διοίκηση.
Αυτό προϋποθέτει, κύριε Υπουργέ να µη γίνει µε τρόπο –αν
θέλετε- αρκετά πρόχειρο, όπως επιχειρήθηκε µέχρι τώρα να
γίνει, η συγχώνευση των οργανισµών, αλλά να υπηρετεί ένα σχέδιο και ένα στόχο, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν να στελεχώσουν αυτήν τη νέα δοµή, να είναι οι κατάλληλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιο είναι το σχέδιο; Ποια είναι τα κριτήρια; Πώς θα προχωρήσετε στο µέλλον;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν cd, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα µου επιτρέψετε
να µην ξοδέψω χρόνο σχολιάζοντας το παρελθόν. Λίγα είναι τα
λεπτά. Ας κοιτάξουµε λίγο µπροστά µας.
Απλώς θέλω να τονίσω ότι αυτό το καινούργιο –αν θέλετε- που
κάνουµε τώρα –κατά τη γνώµη µου, τουλάχιστον- είναι ότι όλη
αυτή η διαδικασία γίνεται από τους ίδιους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Τα περιγράµµατα θέσεων συντάσσονται από τους γενικούς διευθυντές, που θα περιγράψουν τις θέσεις µε καθηµερινή
δουλειά, βασιζόµενοι, φυσικά, στην κύρια αποστολή, όπως σωστά τονίσατε, που έχει ήδη προσδιοριστεί, κάθε Υπουργείου.
Αυτοί θα κάνουν και την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύµφωνα
µε τα καθήκοντά τους, το προσοντολόγιό τους, αλλά κυρίως µε
τα βασικά τους υπηρεσιακά καθήκοντα στις νέες θέσεις. Θα γίνει
µια εσωτερική αναδιανοµή του προσωπικού. Εργάζονται και δουλεύουν οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι γενικοί διευθυντές µε
τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, είναι ότι ήδη η εξοικονόµηση
που επέρχεται από αυτές τις αλλαγές που κάνουµε, σε ό,τι
αφορά τη συµπύκνωση, τη µείωση του όγκου των δηµόσιων υπηρεσιών, είναι της τάξεως που υπερβαίνει κατά πολύ το 30%, που
ήταν ο προηγούµενος στόχος της µελέτης που είχατε αναφέρει
και φθάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 50% και αυτό, γιατί
έγινε µε πολύ ορθολογικά κριτήρια.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που το θίξατε –νοµίζω παρεµπιπτόντως, πάντως το θίξατε- το οποίο είναι πάρα πολύ καίριο και
είναι και πολύ επίκαιρο και θα σας απαντήσω σε αυτό.
Ξέρετε ότι αυτό το ζήτηµα της συγχώνευσης ή κατάργησης
φορέων συζητείται στην Ελλάδα τουλάχιστον τρία χρόνια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Χωρίς αποτέλεσµα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το ξέρω.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά όλοι µας ποια είναι η αιτία αυτής
της δηµιουργίας αθρόων και ίσως όχι πάντα αναγκαίων οργανισµών. Δεν θέλω να αναφερθώ στην αιτία.
Εκείνο όµως, το οποίο θα ήθελα να πω, είναι ότι ήδη, µε το
ν.4109/2013, τον Ιανουάριο –ο νόµος ψηφίστηκε το Δεκέµβριο,
δηµοσιεύτηκε όµως τον Ιανουάριο- συγχωνεύτηκαν εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, ενώ καταργήθηκαν οκτώ φορείς. Αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγµα και όχι
αντιπροσωπευτικό, ένα µικρό δείγµα, αλλά ήταν αρκετό, για να
πάρουµε µία πρώτη εµπειρία.
Ήδη τόσο τις µελέτες της λίστας –όπως αποκαλείται- Παγκάλου όσο και όλη την προεργασία που έχει γίνει, τις έχουµε, τις
µελετάµε όλο αυτό το διάστηµα. Επειδή το έργο είναι πάρα πολύ
δύσκολο και πολύ λεπτό, δεν πρέπει να κάνουµε τα λάθη του παρελθόντος. Δεν πρέπει να προχωρήσουµε σε ισοπεδωτικές καταργήσεις, αλλά να κάνουµε µία στοιχειώδη αξιολόγηση, να
µετρήσουµε τη χρησιµότητα. Προχωράµε συστηµατικά. Θέλω να
διαβεβαιώσω και το Κοινοβούλιο και εσάς, κυρία Χριστοφιλοπούλου, ότι η πρώτη µας, η άµεση προτεραιότητα εντός του Μαΐου
είναι να προχωρήσουµε, να εντοπίσουµε, επιτέλους, αυτούς τους
οργανισµούς οι οποίοι δεν εξυπηρετούν πια το δηµόσιο συµφέρον, οι οποίοι δεν είναι απολύτως αναγκαίοι και να καταργηθούν.
Ταυτόχρονα θα προχωρήσουµε, µετά από αξιολογήσεις όµως
και µελέτες και σε συγχωνεύσεις, σε µία δεύτερη φάση. Όµως,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, πρέπει να ξέρετε ότι η διοικητική µεταρρύθµιση δεν γίνεται από τη µία µέρα στην άλλη ούτε γίνεται
µε µία απόφαση ούτε γίνεται µε ένα νόµο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συµφωνώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πρέπει όχι απλώς να
αλλάξουν οι νοµοθεσίες, αλλά πάνω απ’ όλα η αλλαγή της νοµο-
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θεσίας πρέπει να συνοδεύεται µε αλλαγή νοοτροπίας, πρακτικής
και κουλτούρας. Εάν την ώρα που φτιάχνουµε τη µεταρρύθµιση,
δεν δηµιουργούµε µία νέα κουλτούρα, εάν την ώρα που πατάσσουµε τη γραφειοκρατία, δεν δηµιουργούµε και µία αντιγραφειοκρατική πρακτική και κουλτούρα, εάν την ώρα που καταργούµε
κάποιους οργανισµούς, δεν δείχνουµε ότι ήταν αναγκαίο να καταργηθούν και δεν έχουµε την τόλµη και την αποφασιστικότητα
να θίξουµε κάποια κατεστηµένα συµφέροντα, τότε νοµίζω ότι η
διοικητική µεταρρύθµιση δεν θα πετύχει. Η διοικητική µεταρρύθµιση είναι µία συνεχής, αδιάκοπη διαδικασία, µία καθηµερινή διαδικασία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 1307/15-4-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα
µικρά νησιά του Αιγαίου.
Ο κ. Κρεµαστινός έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υφυπουργέ, ως συνάδελφος πανεπιστηµιακός, ελπίζω να συµβαδίζετε µε την άποψη ότι οποιοσδήποτε περιορισµός ή περικοπή
στην παιδεία πρέπει να συνεπάγεται βελτίωση της στάθµης της.
Είναι αδιανόητος οποιοσδήποτε περιορισµός για οποιουσδήποτε
άλλους λόγους και ιδιαίτερα οικονοµικούς, πολύ περισσότερο
µάλιστα, όταν αυτό αφορά περιοχές που προστατεύει το Σύνταγµα. Μιλάω για τις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα τις παραµεθόριες νησιωτικές περιοχές.
Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, της οποίας είµαι Πρόεδρος, έχουν καταφθάσει εκατοντάδες διαµαρτυρίες –θα καταθέσω τις διαµαρτυρίες αυτές και στη Βουλή, φαντάζοµαι ότι τις
έχετε λάβει και εσείς- µεταξύ των οποίων µία από πεντακόσιους
σαράντα επτά κατοίκους της Σύµης, οι οποίοι λένε ότι τα σχολεία
τους από εξαθέσια κινδυνεύουν να γίνουν τετραθέσια ή και διθέσια ακόµα. Το ίδιο και στην Αστυπάλαια και στο Καστελλόριζο,
δηλαδή τελείως αποµονωµένες περιοχές. Το άρθρο 101 του Συντάγµατος, όπως ξέρετε, λέει ότι ο νοµοθέτης για όλα τα θέµατα
πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών. Εγώ να κατανοήσω όλα τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, αλλά δεν κατανοώ γιατί µία
οικογένεια σε ένα αποµονωµένο νησί –όπως η Σύµη ειδικά, που
διαµαρτύρεται, η οποία βρίσκεται µέσα σε έναν κόλπο της Τουρκίας- πρέπει να φύγει, για να εξασφαλίσει καλύτερη και ίση παιδεία για τα παιδιά της και να πάει αλλού. Αντιλαµβάνεστε ότι το
πρόβληµα, πέραν όλων των άλλων, είναι και εθνικό. Ερώτηµα:
Θα εφαρµοστεί η συνταγµατική επιταγή του άρθρου 101 του
Συντάγµατος, δηλαδή να εξαιρεθούν από την πολιτική αυτή, τουλάχιστον οι παραµεθόριες περιοχές και τα αποµονωµένα νησιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, πρέπει να σας διαβεβαιώσω -και θα το αιτιολογήσω αυτό- ότι στηρίζουµε υπεύθυνα και ουσιαστικά το δικαίωµα των ακριτικών νησιών στη µόρφωση και στην εκπαίδευση.
Γνωρίζετε ότι στα νησιά αυτά υπάρχουν ολιγοµελή τµήµατα, τµήµατα µε πάρα πολύ λίγους µαθητές, τµήµατα τα οποία ενδεχοµένως δεν θα είχαν την ίδια αναγκαιότητα σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, αλλά στις νησιωτικές περιοχές υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα και την αναγνωρίζουµε.
Θα σας δώσω ορισµένα στοιχεία και από εκεί και πέρα, θα
απαντήσω στην ουσία της επίκαιρης ερώτησής σας.
Στους Λειψούς σήµερα έχουµε δεκατρείς µαθητές και δεκαεπτά εκπαιδευτικούς διάφορων ειδικοτήτων. Στο Αγαθονήσι, στο
ολοήµερο δηµοτικό, υπάρχουν τρεις δάσκαλοι για τέσσερα παιδιά, ενώ το γυµνάσιο διαθέτει επτά εκπαιδευτικούς για επτά µαθητές. Στη Χάλκη στο γυµνάσιο και στις λυκειακές τάξεις Α’ και
Β’ υπάρχουν δεκαπέντε εκπαιδευτικοί για δεκαοκτώ µαθητές.
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Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγµατα, παραδείγµατα νηπιαγωγείων, όχι µόνο σε αποµακρυσµένα νησιά, αλλά ακόµα και στις
Κυκλάδες, νηπιαγωγεία µε τρία και τέσσερα παιδιά όπου πρέπει
να πάει οπωσδήποτε νηπιαγωγός, γιατί το παιδί, το νήπιο δεν θα
κάνει τριάντα και σαράντα χιλιόµετρα για να πάει στο νηπιαγωγείο και να παρακολουθήσει.
Εποµένως το Υπουργείο Παιδείας αντιµετωπίζει το δικαίωµα
στη µόρφωση, ως ένα δικαίωµα καθολικό και ισότιµο για τον
κάθε πολίτη και δεν υπάρχουν γεωγραφικοί προσδιορισµοί –και
το υπογραµµίζω- οι οποίοι να διαµορφώνουν συνθήκες διάκρισης, παρά µόνο θετικοί. Συµφωνούµε ότι το άρθρο 106 του Συντάγµατος αναφέρεται στην ανάγκη ειδικής µέριµνας για τις
νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.
Πέραν των παραπάνω, τι έγινε κατά τη σχολική χρονιά 20122013; Και θα µιλήσω και για την επίµαχη εγκύκλιο. Αυτό που
έγινε, είναι ότι παρά τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, υπήρξαν µεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε να συγκρατηθούν τα κενά και να
υπάρξει εξορθολογισµός της κατανοµής του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σήµερα δεν θα ισχυριστώ ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα. Προβλήµατα υπάρχουν και µάλιστα σοβαρά. Όµως θα
ήθελα να σας πω το εξής, επειδή αναφερθήκατε στην εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας. Προσωπικά, κύριε Βουλευτά, αρνούµαι να βαφτίσω «κατάργηση οργανικότητας» την αναγκαία και
υπεύθυνη αιτιολόγηση, την οποία ζητήσαµε από τους περιφερειακούς διευθυντές για την αντιστοίχιση µεταξύ του αριθµού των
µαθητών και του αριθµού των εκπαιδευτικών. Αυτή η αντιστοίχιση σε ορισµένες περιοχές, όπως αυτές τις οποίες αναφέρετε,
θα πρέπει να αιτιολογηθεί θετικά, ότι δηλαδή «έχουµε επτά µαθητές, δέκα καθηγητές, αλλά χρειάζονται και οι δέκα καθηγητές».
Αυτό το οποίο ζητήσαµε, δεν ήταν –και αυτό θα σας το αποδείξω- να καταργηθούν οι οργανικότητες, να υπάρξουν άλλου
τύπου, αν θέλετε, κατανοµές, µε συντµήσεις ή συγχωνεύσεις
τµηµάτων. Αυτό που ζητήσαµε από την αρχή από τους περιφερειακούς διευθυντές, ήταν, όταν παρατηρούµε ότι υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο
ηλεκτρονικό σύστηµα από τη µία πλευρά και των προτάσεων από
την άλλη, να αιτιολογήσουν τις προτάσεις. Θα ήθελα να σας πω
το εξής: Σε έγγραφο της 15ης Απριλίου λέω το εξής: «Παρακαλούµε για τις αιτιολογηµένες απόψεις σας επί των στοιχείων που
παρουσιάζονται ανά σχολική µονάδα». Δηλαδή, όταν σήµερα –
γιατί πρόκειται να συναντηθούµε µε τους περιφερειακούς διευθυντές- θα έρθει ο καθένας για κάθε περιοχή, όπως στο νότιο
Αιγαίο, µε την αιτιολόγηση των κενών, της αντιστοιχίας µεταξύ
των µαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, αυτό θα µας
βοηθήσει να έχουµε µία καλύτερη άποψη. Πάνω από όλα θα µας
βοηθήσει, έτσι ώστε να συγκρατήσουµε µονάδες µε πολύ λίγα
παιδιά, οι οποίες όµως χρειάζονται καθηγητές.
Αυτό λοιπόν για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω, είναι ότι
όχι µόνο –αναφέροµαι και στο θέµα της Αστυπάλαιας, επειδή
διάβασα την επιστολή και απαντήσαµε- δεν θα υπάρξει συρρίκνωση στις οργανικότητες, αλλά θα συνεχίσουµε την ίδια πολιτική την οποία ασκήσαµε φέτος, δηλαδή να υπάρξει υποστήριξη
των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις νησιωτικές περιοχές και
από την άλλη πλευρά, να πείσουµε τους καθηγητές –γιατί αυτό
δεν έγινε πάντα δυνατό- ακόµα και τους αναπληρωτές ότι, όταν
παίρνουν µία θέση τοποθέτησης, παραδείγµατος χάριν στο Αγαθονήσι, θα πρέπει να πηγαίνουν, ώστε να µην αντιµετωπίζουµε
το φαινόµενο της άρνησης που αντιµετωπίσαµε φέτος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κρεµαστινός
έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Πραγµατικά χαίροµαι ιδιαίτερα
που απαντάτε θετικά -αν καταλαβαίνω καλά- στο θέµα που
έθεσα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί για λόγους γεωγραφικά
εθνικούς, πρέπει να εξαιρούνται από οποιαδήποτε εφαρµογή του
νόµου γίνεται για την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι κάτι
που το ασπαζόµαστε όλοι.
Εν τούτοις, θα πρέπει να πω το εξής: Για ποιο λόγο δηµιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος, ενώ θα έπρεπε αυτά που είπατε, να
έχουν εξηγηθεί στους ανθρώπους; Γιατί όταν υπογράφουν µια
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διαµαρτυρία πεντακόσια σαράντα πέντε άτοµα από τη Σύµη και
τη στέλνουν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
έχω την εντύπωση ότι καλλιεργείται ένα αίσθηµα ανησυχίας σ’
αυτούς τους ανθρώπους. Χαίροµαι λοιπόν ιδιαιτέρως που τους
καθησυχάζετε µε την απάντηση αυτή.
Επεκτείνω κατά κάποιο τρόπο –γιατί έχω και το χρόνο- αυτήν
την ερώτηση, λέγοντας ότι το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα
ανώτατα ιδρύµατα του Αιγαίου, διότι το Αιγαίο είναι Αιγαίο, είναι
διασπασµένο παντού. Το κάθε νησί έχει τµήµατα σχολών και αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι το ίδιο µε τα µεγάλα Πανεπιστήµια
των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, που είναι ενιαία. Χρειάζονται
δηλαδή µια ειδική φροντίδα, για να µπορέσουν και αυτά κάποια
στιγµή να γίνουν ανταγωνιστικά, µε την καλή έννοια του ακαδηµαϊκού όρου.
Θα ήθελα να δώσετε µια απάντηση και για τα ανώτατα ιδρύµατα, αφού για τα δηµοτικά και τη µέση εκπαίδευση η απάντησή
σας είναι θετική. Πραγµατικά χαίροµαι ιδιαίτερα όταν ακούω,
κάθε φορά στη Βουλή, ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν θεωρεί
τουλάχιστον την έρευνα και την εκπαίδευση ένα µέρος του προγράµµατος της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά
τα θεωρεί ως κάτι διαφορετικό, διότι η παιδεία είναι το αύριο και
το µέλλον της χώρας. Αλίµονο αν το αύριο και το µέλλον της
χώρας το περιορίσουµε µέσα στο πλαίσιο του οποιουδήποτε ευρωπαϊκού περιοριστικού προγράµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κρεµαστινό.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Κρεµαστινέ, θα συµφωνήσουµε ότι η πολυνησιωτικότητα του Αιγαίου
δεν ανταποκρίνεται σε κάποια ειδική συνθήκη, αλλά σε µια εθνική
ανάγκη. Εποµένως υπό αυτήν την έννοια, την υποστηρίζουµε.
Σας λέω µάλιστα ότι το κάνουµε µε πεποίθηση, διότι υπήρξαν
κατά προτεραιότητα οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, τόσο
των µονίµων όσο και των αναπληρωτών, κατά τους διορισµούς.
Φέτος προσελήφθησαν διακόσιοι εβδοµήντα αναπληρωτές σε
περιοχές της Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Από αυτούς ανακλήθηκε η πρόσληψη εξήντα ενός εκπαιδευτικών, διότι δεν αποδέχθηκαν το διορισµό. Αυτό το φαινόµενο το έχουµε συχνά. Θα
ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό ακολουθεί µια αυτόµατη
ροή. Από τη στιγµή που δεν έχουµε αποδοχή, γίνεται επαναπροκήρυξη της θέσης και πάµε στον κατάλογο, έτσι ώστε να πάρουµε τον επόµενο.
Τις ανάγκες ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα –γιατί δεν µπορούµε
να κάνουµε διαφορετικά, οποιαδήποτε άλλη πολιτική θα ήταν
αδικαιολόγητη- προσπαθούµε να τις καλύπτουµε και να αναπληρώνουµε τα κενά.
Γιατί δηµιουργήθηκε όλος αυτός ο σάλος; Θα σας έλεγα πάρα
πολύ απλά ότι η εγκύκλιος ήταν σαφέστατη, το δε έγγραφο της
15ης Απριλίου είναι ξεκάθαρο. Το ανέγνωσα προηγουµένως:
«Εξηγήστε την αντιστοιχία, όχι της οργανικότητας, αλλά µεταξύ
του αριθµού των µαθητών και του αριθµού των εκπαιδευτικών,
διότι παρουσιάζονται κάποια κενά». Από εκεί και πέρα, αυτό έγινε
αντικείµενο εκµετάλλευσης. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα
έχουµε εκλογές σε συνδικαλιστικούς φορείς και οπωσδήποτε η
περιρρέουσα ατµόσφαιρα δηµιουργεί σε παρά πολλές περιπτώσεις, ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.
Εγώ αυτό το διαψεύδω. Έχω πει ότι αρνούµαι να βαφτίσω ως
µείωση της οργανικότητας τον εξορθολογισµό που προσπαθούµε να κάνουµε αυτήν τη στιγµή, γιατί γνωρίζουµε ότι την επόµενη σχολική χρονιά η ανακατανοµή του προσωπικού σε σχέση
µε τις ανάγκες, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε απολύτως επιβεβαιωµένα και αξιόπιστα στοιχεία, γι’ αυτό ακολουθούµε ακριβώς την ίδια πολιτική.
Επίσης θα σας έλεγα ότι για την περιοχή του νοτίου Αιγαίου,
των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου προτεραιότητα είναι –και το
είδατε και στο διάλογο για το σχέδιο «Αθηνά», αλλά και στη συζήτηση που έγινε µε τις τοπικές αρχές για τις συγχωνεύσεις των
σχολείων- να στηρίξουµε τις εκπαιδευτικές δοµές, να τις στηρίξουµε σε όλα τα νησιά και από εκεί και πέρα να δώσουµε τη δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης στην παιδεία και στη µόρφωση
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όλων των παιδιών.
Ήταν συγκινητική κατά τους αγώνες αντιλογίας, που έγιναν
µεταξύ σχολείων, η παρουσία ενός παιδιού από νησί των Κυκλάδων, που είπε το εξής: «Κύριε Υπουργέ, έφυγα από το νησί µου,
γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω έτσι, όπως θα ήθελα
να το κάνω και ήρθα στην Αθήνα γι’ αυτό. Εποµένως µη βραβεύετε εµένα, αλλά στηρίξτε τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά
αυτά». Αυτό κάνουµε και το κάνουµε µε την πεποίθηση ότι είναι
εθνική ανάγκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 1313/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµόσιων νοσοκοµείων.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη για δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ίσως
όσο ποτέ άλλοτε, στην κρίσιµη αυτή κατάσταση, η χώρα µας
χρειάζεται ένα ανθρώπινο, αποτελεσµατικό και δίκαιο σύστηµα
υγείας, µια µεταρρύθµιση µε στρατηγικό στόχο την προάσπιση
του δηµόσιου συστήµατος υγείας, αλλά παράλληλα την αντικειµενική αξιοποίηση και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχω θέσει το θέµα της µη εφαρµογής της
νοµοθεσίας για την αξιολόγηση των συντονιστών των διευθυντών
των κλινικών των δηµόσιων νοσοκοµείων, ένα οξύ πρόβληµα κοντά σε άλλα δοµικά και διοικητικά προβλήµατα- που εµφανίζει
το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα εµφανίζονται τα προβλήµατα και σε όλους σχεδόν
τους τοµείς της κρατικής µηχανής, όπως προβλήµατα ως προς
τα θέµατα των δαπανών -εδώ µιλάµε για τη µεγάλη φαρµακευτική δαπάνη- προβλήµατα ως προς τα θέµατα της επαρκούς και
ορθολογικής χρηµατοδότησης -εδώ µιλάµε για τις ανάγκες του
ΕΟΠΥΥ- και ως προς τα θέµατα ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου, αξιολόγησης και αντικειµενικής αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Από το 1997, κύριε Υπουργέ, µε το ν.2519, προβλέπονταν τα
Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής του Ιατρικού και Οδοντιατρικού
Προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. Με αντίστοιχη υπουργική απόφαση θεσπίζονταν τα κριτήρια.
Τα ίδια κριτήρια παρέµειναν και στο νόµο του 2001 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του ΕΣΥ. Με αυτόν το νόµο, µε το
άρθρο 11 συστήνονται τα Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης
των Διευθυντών Ιατρών του ΕΣΥ, ενώ περιγράφεται διεξοδικά και
η τυπική διαδικασία για όλη αυτήν τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει µέριµνα, κύριε Υπουργέ, για τη συγκρότηση των συµβουλίων από τα οποία θα επιλεγούν και θα αξιολογηθούν, µε βάση το νόµο, οι συντονιστές διευθυντές κλινικών
στα δηµόσια νοσοκοµεία. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει
καµµία τέτοια προσπάθεια για την αξιολόγηση και, όπως ξέρετε
πολύ καλά, οι διευθυντές επιλέγονται από τους διευθυντές των
περιφερειακών υπηρεσιών του συστήµατος υγείας και παραµένει
να µην εφαρµόζεται καµµία αντικειµενική αξιολόγηση.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε φυσικά ότι χρειάζεται µια αξιοκρατική διαδικασία επιλογής αυτού του τόσο ευαίσθητου επιστη-
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µονικού προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, όταν αυτή η κρίση
δεν γίνεται, καταλαβαίνετε πόσα άλλα προβλήµατα και παρενέργειες υπάρχουν στο χώρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Γι’ αυτό σας έκανα την ερώτησή µου αυτή, αν θα αρχίσετε σήµερα ή αύριο τη διαδικασία και της συγκρότησης των συµβουλίων και της περαιτέρω αξιολόγησης, ούτως ώστε πράγµατι να
µπουν εκεί οι πιο άξιοι ,διευθυντές που τόσα προβλήµατα πρέπει
να επιλύσουν σε αυτό το µεγάλο σύστηµα, όπως είναι το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνώ µε τις περισσότερες από τις θέσεις που διατυπώσατε, κυρία συνάδελφε, και κυρίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση
και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τον εξορθολογισµό στις δαπάνες, οι οποίες προέρχονται από το υστέρηµα του ελληνικού λαού ή και από το
δανεισµό, για να αντιµετωπιστούν οι υποχρεώσεις µας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, είτε είναι για τη φαρµακευτική δαπάνη είτε
για τις προµήθειες των νοσοκοµείων. Αυτή είναι και η καθηµερινή
µας στόχευση και προς αυτήν την κατεύθυνση αναλώνονται οι
προσπάθειές µας.
Υπάρχουν όµως ορισµένα θέµατα, όπως για παράδειγµα η καθυστέρηση στην οποία αναφέρεστε, η οποία οφείλεται αφ’ ενός
σε στρεβλώσεις που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και αφ’ ετέρου, στη διαδικασία συνένωσης κλινικών και που επιχειρούµε στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του συστήµατός µας.
Θα αναφερθώ πρώτα στις στρεβλώσεις: Ένας διευθυντής κλινικής και ο µοναδικός ιατρός της κλινικής. Τέσσερις, πέντε κλινικές µε το ίδιο επιστηµονικό αντικείµενο στο ίδιο νοσοκοµείο.
Άλλη κλινική έχει επτά, οχτώ ιατρούς, άλλη έχει τρεις ιατρούς,
άλλη έχει έναν ιατρό. Όλοι εξελίσσονται σε διευθυντές µε κριτήριο το χρόνο της θητείας τους, σύµφωνα µε διάταξη νόµου.
Είναι λοιπόν ένα ζήτηµα, µια στρέβλωση αυτού του οποίου επιθυµείτε, όπως το διατυπώνετε µε την επίκαιρη ερώτησή σας, της
αξιοκρατικής ανέλιξης.
Επίσης οι συνενώσεις κλινικών και τµηµάτων ολοκληρώθηκαν
προσφάτως. Είµαστε µετά τη δηµοσιοποίηση των νέων νοµικών
προσώπων, στη διαδικασία οµαλοποίησης της λειτουργίας των
κλινικών του Εθνικού Συστήµατος. Πράγµατι καθυστέρησε αυτή
η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των συντονιστών διευθυντών.
Πρέπει όµως να κοιτάξουµε κατάµατα το πρόβληµα. Δεν µπορεί να διαθέτουµε παντού διευθυντές, όπως θα συµβαίνει σε λίγο
καιρό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να µην έχουµε επιµελητές Α’
και Β’. Αυτό δεν νοµίζω ότι µπορεί να γίνει παραδεκτό από οιονδήποτε που θέλει να λειτουργεί µε αξιοκρατία, διαφάνεια και αντικειµενικό τρόπο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Θα σας ζητήσω µε την ευκαιρία της επίκαιρης ερώτησης την
οποία υποβάλατε, να συζητήσουµε το θέµα και µε προτάσεις από
εσάς και την παράταξή σας, αλλά και διακοµµατικά από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, για να δούµε πώς πρέπει να λειτουργεί η
διαδικασία της εξέλιξης του επιστηµονικού προσωπικού στα νοσοκοµεία µας και να πάρουµε αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν αντοχή στο χρόνο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε στην µεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει και γίνεται και από το Υπουργείο σας, αλλά έχουµε πάρα πολλά να
κάνουµε ακόµη.
Οι στρεβλώσεις είναι πάρα πολύ µεγάλες. Αν δεν έχουµε και
µία ηρεµία και σωστή αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού και
τα υλικά θέµατα να εξασφαλίσουµε -που δεν εξασφαλίζονται εύκολα στο σύστηµα της υγείας µας- πάλι δεν θα µπορέσουµε να
πετύχουµε αυτό το οποίο θέλουµε.
Εγώ θεωρώ ότι το νοµοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές γι’ αυτήν
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τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο παλιός ο νόµος έθετε τα κριτήρια: Κλινική εµπειρία, επιστηµονικό έργο, εκπαιδευτικό έργο –
τα ποσοτικοποιούσε κιόλας- προϋπηρεσία και ανταπόκριση στο
ιατρικό λειτούργηµα. Είναι σωστά κριτήρια και δεν χρειάζεται να
συζητήσουµε κάτι επ’ αυτού. Θα συµφωνήσουµε όλοι.
Στη συνέχεια, το 2001, τέθηκαν ακριβώς και τα θέµατα της σύστασης των συµβουλίων και η διαδικασία της αξιολόγησης.
Νοµίζω ότι λίγο-πολύ είναι σωστό το όλο σύστηµα. Καταλαβαίνω ότι µε όλες αυτές τις ανάγκες των συγχωνεύσεων, των τακτοποιήσεων κ.λπ., υπάρχουν προβλήµατα.
Αλλά όταν θα εδραιώσουµε αυτά τα θέµατα, είναι επείγουσα
ανάγκη, κύριε Υπουργέ, παράλληλα εκεί να τοποθετηθούν και οι
πιο άξιοι άνθρωποι. Αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Δεν µπορεί να πάνε χωριστά. Να ολοκληρώσουµε αυτήν τη διαδικασία
και παράλληλα, να τοποθετηθούν σωστά και µε σωστή αξιολόγηση οι διευθυντές των κλινικών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Διότι όπως σας είπα και πριν, είναι η µοναδική ελπίδα για την
απόπειρα µεταρρύθµισης της υγείας να αξιοποιήσουµε το κοινωνικό της κεφάλαιο. Πρέπει πράγµατι, αυτό το κρίσιµο δυναµικό
των γιατρών, των νοσηλευτών, των διοικητικών στελεχών και των
υπαλλήλων που προσφέρουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να αισθανθεί ότι αξιολογείται αξιοκρατικά και παράλληλα -και θα συµφωνήσω µαζί σας- ότι κρίνεται αυστηρά και ελέγχεται για την
τήρηση των καθηκόντων του σε αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα.
Σε ένα λοιπόν σύστηµα πρέπει να ανατρέψουµε επιτέλους τις
παλιές καταστάσεις, να εδραιώσουµε µία κορυφαία αρχή δικαίου
που είναι, ότι η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας εξαρτάται
από την ανάγκη για περίθαλψη και αυτή παρέχεται αποτελεσµατικά, ανεξάρτητα από το εισόδηµα και την κοινωνική θέση του
ασθενή.
Έτσι πρέπει να πορευθούµε σε αυτό το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Κι εδώ χρειάζεται πράγµατι, επαναλαµβάνω, να αισθάνεται το ανθρώπινο δυναµικό –οι γιατροί, οι νοσηλευτές- ότι ελέγχεται, αλλά και ότι αξιολογείται και κρίνεται µε τον καλύτερο
τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε ότι πολλές φορές µε την ευκαιρία
επίκαιρων ερωτήσεων έχω εκφράσει το σεβασµό µου και την
αναγνώριση του έργου το οποίο προσφέρουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Αυτή η αναγνώριση δεν συνεπάγεται και επιείκεια ως
προς τις ευθύνες στην άσκηση των καθηκόντων τους. Παρακολουθούµε από κοντά όλες τις διαδικασίες.
Δυστυχώς στη χώρα µας η λέξη αξιολόγηση δεν εναρµονίζεται
µε τη λέξη ηρεµία την οποία αναφέρατε. Κάθε φορά, όταν οπουδήποτε εκδηλώνεται από την πολιτική ηγεσία επιθυµία αξιολόγησης των υπηρετούντων στον οποιοδήποτε τοµέα της Δηµόσιας
Διοίκησης, έχουµε αντιδράσεις. Αντιδράσεις, θα έλεγα, ανόητες
από ένα σηµείο κι ύστερα, διότι από τη µία πλευρά, προσποιούνται όλοι την αξιοκρατία και τη διαφάνεια και από την άλλη, θέλουν να µπλοκάρουν όποια διαδικασία έρχεται να επιβάλει την
αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ανέλιξη µε αντικειµενικά κριτήρια στα θεσµικά αξιώµατα που προβλέπονται σε κάθε τοµέα του
δηµόσιου βίου.
Γι’ αυτό θα συµφωνήσω µαζί σας ότι πρέπει να ανατρέψουµε
τις παλιές καταστάσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουνε όλοι ότι
η χώρα µας δεν µπορεί να υστερεί, δεν µπορεί να µοιάζει ακίνητη
στην ιστορία, όταν οι πολιτικοκοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις τρέχουν µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες στην εποχή µας και όταν
την επόµενη µέρα καλούµεθα να συγκρίνουµε την ισοτιµία µας,
ιδιαίτερα στους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις επιδόσεις µας. Αποφεύγουµε τη συζήτηση για το ποιες πρέπει να είναι
οι επιδόσεις µας κάθε φορά. Κι αυτό µας οδηγεί σε καταστάσεις
δυσάρεστες και επώδυνες, όπως είναι η σηµερινή την οποία βιώνει η χώρα.
Θα συµφωνήσω µαζί σας για το νοµοθετικό πλαίσιο ότι είναι
επαρκές. Μπορούµε να δούµε κάποιες βελτιώσεις. Σας είπα επίσης ότι µε το διάλογο µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, αλλά και
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µε τους εταίρους της υγειονοµικής κοινότητας, µπορούµε να
δούµε τι βελτιώσεις µπορούµε να επιφέρουµε.
Τέλος εκδηλώσατε το γενικότερο ενδιαφέρον σας για τις υποθέσεις του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Καλοδεχούµενο είναι
αυτό το ενδιαφέρον. Πρέπει από κοινού να αντιµετωπίσουµε
προβλήµατα, όπως τον ΟΚΑΝΑ. Εκδηλώνουµε τη στήριξή µας
στους υπαλλήλους, τους ιατρούς, τους επιστήµονες και τους νοσηλευτές που εργάζονται στον ΟΚΑΝΑ, γιατί προσφέρουν,
πέραν από το επιστηµονικό κι ιατρικό, πολυσήµαντο κοινωνικό
έργο.
Δεν επιθυµούµε να υπάρχουν προβλήµατα, αλλά πρέπει όταν
η πολιτική ηγεσία τοποθετείται, όταν παίρνουµε αποφάσεις, να
εκδηλώνουν την εµπιστοσύνη τους και οι ενδιαφερόµενοι. Δεν
µπορεί ο Υπουργός να δηλώνει, για παράδειγµα, ότι θα εξοφληθούν οι εφηµερίες αναδροµικά -µε διάταξη την οποία καταθέσαµε από τον Οκτώβριο µήνα- ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ
-όπως έχω επανειληµµένως δεσµευθεί στη Βουλή- και να εισπράττει απεργίες, κινητοποιήσεις και επισχέσεις εργασίας. Δεν
µπορεί να προχωρήσει έτσι η χώρα. Δεν µπορεί να λειτουργήσει
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Επιτέλους απαιτείται ψυχραιµία, νηφαλιότητα, συνεννόηση.
Υπάρχει ειλικρίνεια εκ µέρους µου, το γνωρίζετε. Κάθε δέσµευση την οποία αναλαµβάνω, τηρείται. Ζητώ από τις κυρίες
και τους κυρίους συναδέλφους απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να βοηθήσουµε στην οµαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία συνάδελφε, αφορά την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα, αλλά και
υπηκόους τρίτων χωρών, ευρισκοµένους στη χώρα είτε νοµίµως
είτε παρανόµως, στους οποίους προσφέρουµε τις υπηρεσίες.
Δεν αποκλείουµε κανέναν, ασχέτως του κόστους το οποίο απαιτείται.
Σε αυτήν την υποχρέωση η πατρίδα µας, παρά τη δύσκολη περίοδο την οποία διέρχεται, ανταποκρίνεται. Και ανταποκρίνεται
µάλιστα µε γενναιοδωρία. Το οφείλουµε και στους υπηρετούντες
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στη βούληση όλων των πτερύγων
της Βουλής, να κρατήσουµε τις ποιοτικές υπηρεσίες τις οποίες
προσφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στη συζήτηση της έβδοµης µε αριθµό 1318/154-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα κέντρα
υγείας και τις υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Λυκουρέντζος.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δώστε µου είκοσι δευτερόλεπτα, πριν µπω στην επίκαιρη ερώτηση, προκειµένου να δηλώσουµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα ότι
καταδικάζουµε τη δολοφονική επίθεση που σηµειώθηκε στη Μανωλάδα της Ηλείας, απέναντι στους µετανάστες εργάτες γης
από µεγαλοϊδιοκτήτες και επιστάτες.
Το συγκεκριµένο γεγονός, που δεν συµβαίνει για πρώτη φορά,
που µεγαλοαφεντικά µε τους µπράβους τους επιτίθενται σε εργάτες που διεκδικούν τα δικαιώµατά τους -και βεβαίως αυτά γίνονται µε την ανοχή των τοπικών, αλλά και των κυβερνητικών
αρχών- µας οδηγεί σε άλλες εποχές και επιβεβαιώνει ότι η βαρβαρότητα που υφίστανται οι εργαζόµενοι στη χώρα µας, είναι
συνώνυµη του σηµερινού συστήµατος του καπιταλισµού.
Σε αυτήν την κατεύθυνση εµείς καλούµε τους εργαζόµενους,
Έλληνες και ξένους, σε κοινό µέτωπο να αντιπαλέψουµε αυτήν
τη βαρβαρότητα και βεβαίως το σύστηµα που τη γεννά.
Σε ό,τι αφορά την επίκαιρη ερώτηση, η κατάσταση στα νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, αλλά και στις προνοιακές δοµές,
κύριε Υπουργέ, είναι τραγική.
Σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις προσωπικού και δη ιατρικού, η
κατάσταση είναι εκρηκτική, αλλά συγχρόνως και επικίνδυνη για
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τους εργαζοµένους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το
λοιπό προσωπικό, µε την ενταντικοποίηση της εργασίας τους,
λόγω των τεράστιων ελλείψεων, των χιλιάδων ρεπό που δεν δίνονται, των απλήρωτων εφηµεριών και των µειώσεων που έχουν
υποστεί στα εισοδήµατά τους. Αλλά και τα επαγγελµατικά ατυχήµατα αυξάνονται.
Συγχρόνως όλη αυτή η κατάσταση βάζει σε πιο µεγάλους κινδύνους τους ασθενείς, οι οποίοι περιµένουν σε τεράστιες λίστες
αναµονής για εξετάσεις, για χειρουργεία είτε, για να βρουν µέρες
και χρόνο και κρεβάτι για εντατική νοσηλεία σε ΜΕΘ είτε για χηµειοθεραπείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη
βίας και παρανοµίας δεν εκδηλώνεται οποιαδήποτε ανοχή των
ελληνικών αρχών. Απήντησα προηγουµένως και στην κυρία συνάδελφο ότι µε σεβασµό στην ανθρώπινη ύπαρξη, στη ζωή, το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μετά το
τραγικό συµβάν στο οποίο αναφερθήκατε στη Μανωλάδα, τριάντα τέσσερις υπήκοοι τρίτων χωρών φιλοξενήθηκαν και φιλοξενούνται στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Δεν υπάρχει ούτε ανοχή απέναντι σε τέτοιες πράξεις ούτε και αδιαφορία
εκ µέρους της Κυβέρνησης και της πολιτείας.
Σε ό,τι αφορά τα περί βαρβαρότητος στο φιλελεύθερο σύστηµα το οποίο διαθέτει η χώρα µας, δεν σας απαντώ, γιατί σας
έχω απαντήσει άλλη φορά που αντιµετώπισαν οι εργαζόµενοι τη
βαρβαρότητα και δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό το θέµα.
Ως προς τις εφηµερίες, αναφέρθηκα και πριν. Εξηγήσαµε ότι
για ένα τεχνικό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε ως προς τις διαδικασίες, καταθέσαµε διάταξη, η οποία πέρασε από την επιτροπή. Το Γενικό Λογιστήριο εξέδωσε εγκύκλιο µε την οποία ήδη
καταβάλλονται εφηµερίες.
Έχουµε κάποια προβλήµατα µε τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διευθετούνται και αυτά και κλείνει το θέµα. Την
Τετάρτη προγραµµατίζεται συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για να συζητήσουµε από κοινού, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, διότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
δεν έχει να κρύψει κάτι. Θέλει να συζητήσει σε όλες τις πτυχές
και τις διαστάσεις του το θέµα των εφηµεριών, ούτως ώστε µε
αποφάσεις που µπορούµε να πάρουµε, να διευθετείται η καταβολή των εφηµεριών σε ταχύτερο, κατά το δυνατό, χρόνο.
Αποφύγατε να πείτε ορισµένα από τα ερωτήµατα που θέτετε
µε την επίκαιρη ερώτηση, δηλαδή δεν άκουσα να µου πείτε να
διορίσουµε τους επικουρικούς, ώστε να γίνουν µόνιµοι, διότι αυτοµάτως θα σας πω «καταθέστε µου πόσο στοιχίζει αυτό το
οποίο λέτε». Διότι το να λέµε ωραία λόγια και προτάσεις προς
κατανάλωση και είσπραξη χειροκροτήµατος είναι πολύ ωραίο.
Όµως, για να έχει αξιοπιστία το ερώτηµα που υποβάλλει η κυρία
και ο κύριος συνάδελφος κάθε φορά, πρέπει να συνοδεύεται και
από το κόστος και από πού αυτό θα εξευρεθεί διότι ωραία λόγια
ξέρουν να διατυπώνουν όλοι. Η διαχείριση του προβλήµατος
όµως είναι το θέµα.
Αφού σας ακούσω τι άλλο έχετε να προσθέσετε στη δευτεροµιλία σας, θα σας απαντήσω για ορισµένα από τα ερωτήµατα
που έχετε θέσει γραπτώς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Λαµπρούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Μη θεωρείτε ότι το απέφυγα σε
σχέση µε τα ερωτήµατα, απλώς σεβάστηκα το χρόνο και το Προεδρείο. Μη µε µέµφεστε, γιατί δεν έθεσα τα ερωτήµατα. Εξάλλου
τα διαβάσατε και γι’ αυτό τα καταθέτουµε και γραπτώς. Αν θέλετε όµως µπορώ και να τα επαναλάβω, για να ακουστούν και
στην Αίθουσα και να καταγραφούν και για τα Πρακτικά. Ρωτάµε
λοιπόν συγκεκριµένα και θέλουµε απάντηση.
Με βάση τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, εννιακόσιοι πενήντα τρεις ειδικευόµενοι γιατροί έχουν υποστεί την κρίση -έχουν
υποστεί αυτήν τη διαδικασία που απαιτείται- και περιµένουν διο-
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ρισµό. Επίσης χίλιες τετρακόσιες θέσεις είναι προκηρυγµένες
και δεν προχωράει τίποτα. Να προσθέσουµε εδώ το γεγονός ότι
χίλιοι τετρακόσιοι πενήντα τρεις γιατροί -αν δεν κάνω λάθος, αν
το στοιχείο είναι σωστό, πάνω-κάτω εκεί είναι- ήδη αποχώρησαν
από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, διότι συνταξιοδοτήθηκαν.
Άρα η ήδη τραγική κατάσταση έρχεται να επιδεινωθεί ακόµη
περισσότερο, µε τις ελλείψεις σε προσωπικό. Βεβαίως δεν έχουµε καµµία αυταπάτη σε αυτό το φιλελεύθερο σύστηµα που εσείς,
βεβαίως, υπηρετείτε και καλά κάνετε. Αυτό το σύστηµα υπηρετείτε και έτσι νοµίζετε ότι υπηρετείτε το λαό. Εµείς λέµε ότι δεν
τον υπηρετείτε, αλλά τον καταδικάζετε στην εξαθλίωση, στη
φτώχεια. Η ίδια η ζωή το αποδεικνύει αυτό.
Το ίδιο συµβαίνει και στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας. Το
όποιο Εθνικό Σύστηµα Υγείας είχε τον όποιο δηµόσιο χαρακτήρα, εσείς το µετατρέψατε σε επιχειρηµατικό ή το µετατρέπετε σταδιακά σε επιχειρηµατικό σύστηµα υγείας. Εκεί καταλήγει το ΕΣΥ.
Βεβαίως αυτό δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι οι πολιτικές
που εφαρµόστηκαν διαχρονικά και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά και από την παρούσα τρικοµµατική, στην κατεύθυνση υλοποίησης συγκεκριµένων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Υπηρετεί συγκεκριµένη στρατηγική, µε απώτερο σκοπό
την υποχρηµατοδότηση του όποιου δηµόσιου συστήµατος
υγείας, ώστε τα νοσοκοµεία να γίνουν επιχειρήσεις, οι δοµές υγείας να γίνουν επιχειρήσεις και ο κόσµος, ο λαός να πληρώνει
και γι’ αυτές τις υπηρεσίες που έχει πληρώσει και τις δικαιούται
δωρεάν, κατά τη γνώµη µας. Αυτό έχει, ως αποτέλεσµα, να ζει
τη βαρβαρότητα, που λέτε εσείς.
Διότι ως προς τη βαρβαρότητα που ανέφερα εγώ, µε το παράδειγµα για τη Μανωλάδα, καλά έγινε και βεβαίως, έτσι έπρεπε,
να τύχουν περίθαλψης οι συγκεκριµένοι µετανάστες. Αυτό δεν
το αµφισβητεί κανένας. Το ζήτηµα είναι πώς οδηγήθηκαν να φθάσουν να ζητήσουν υπηρεσίες υγείας.
Αυτήν τη βαρβαρότητα καταδικάζουµε. Ευθύνες έχουν, βεβαίως και οι τοπικές αρχές, αλλά και οι κυβερνητικές πολιτικές
που οπλίζουν τα χέρια των µεγαλοεργοδοτών και της εργοδοσίας γενικότερα, να φέρονται κατ’ αυτόν τον βάρβαρο τρόπο.
Βεβαίως αυτό δεν είναι το µοναδικό παράδειγµα. Υπάρχουν
χιλιά- δες παραδείγµατα στη χώρα µας.
Έτσι εµείς ρωτήσαµε συγκεκριµένα πράγµατα. Εννιακόσιοι πενήντα τρεις γιατροί περιµένουν να διοριστούν. Η κατάσταση είναι
εκρηκτική όχι µόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά
του Αιγαίου και του Ιονίου, µε µονήρεις ειδικότητες. Επανειληµµένα σε επίκαιρες ερωτήσεις έχουµε καταθέσει τα προβλήµατα
και σας παραθέσαµε ενδεικτικά και ορισµένα ζητήµατα. Κορυφαίο ζήτηµα –όχι ότι υποτιµούµε τα υπόλοιπα- αποτελεί το γεγονός ότι εκατόν πενήντα τέσσερα κρεβάτια σε ΜΕΘ δεν
λειτουργούν, ενώ είναι έτοιµα και εξοπλισµένα. Δεν λειτουργούν,
διότι δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δίπλα εδώ
στο Αττικό Νοσοκοµείο, στην Αθήνα, στην Αττική, οκτώ από τα
δεκατέσσερα χειρουργεία δεν λειτουργούν. Και το Αττικό Νοσοκοµείο υποτίθεται ότι είναι από τις ναυαρχίδες του ΕΣΥ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
είκοσι δευτερόλεπτα.
Εµείς απευθυνόµαστε στους υγειονοµικούς, στους εργαζοµένους και τους λέµε ότι δεν έχουν να περιµένουν τίποτα θετικό,
όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώµατα ως υγειονοµικοί,
αλλά και ως δέκτες παροχής υπηρεσιών υγείας από το επιχειρηµατικό σύστηµα που προωθείται. Αναγκαία είναι ο αγώνας και η
συσπείρωση για την ανατροπή αυτών των πολιτικών που εφαρµόζονται και στο χώρο της υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο να δευτερολογήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επιµένω ότι ουδεµία ανοχή υπάρχει από την
ελληνική Κυβέρνηση απέναντι σε πράξεις βίας απ’ όπου και από
όποιον εκδηλώνονται. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι και σας
βεβαιώνω ότι θα αντιµετωπιστεί µε απόλυτη αυστηρότητα το
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τραγικό συµβάν, το οποίο έλαβε χώρα στη Μανωλάδα.
Θα αναφερθώ τώρα στους αριθµούς. Το διάστηµα 2011-2012
πράγµατι αποχώρησαν χίλιοι τετρακόσιοι πενήντα τρεις ιατροί.
Προσελήφθησαν το 2011 εξακόσιοι ογδόντα ένας και είµαστε σε
διαδικασία προσλήψεων ενός ακόµα ικανοποιητικού αριθµού ιατρών εντός των προσεχών ηµερών. Ήδη, εξ όσων γνωρίζω, ο κ.
Μανιτάκης έχει υπογράψει τη σχετική απόφαση.
Προχθές εγκρίθηκαν οκτακόσιοι επικουρικοί ιατροί για το έτος
2013, µε υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ.
Σταϊκούρα. Δεσµεύτηκα στη Βουλή –και ισχύει- ότι κατά προτεραιότητα θα θωρακίσουµε υγειονοµικά το Αιγαίο. Σε όσες από
τις εννιακόσιες πενήντα τρεις θέσεις έχουν κριθεί και αφορούν
τις νοσηλευτικές µονάδες του Αιγαίου, θα τοποθετηθούν όλοι οι
ιατροί οι οποίοι έχουν κριθεί ως τακτικό προσωπικό. Όλοι! Οι
υπόλοιπες ανάγκες θα καλυφθούν από το επικουρικό προσωπικό.
Άρα το ενδιαφέρον σας για τη νησιωτική Ελλάδα, το εκλαµβάνω ως ειλικρινές, όπως ειλικρινές είναι και το ενδιαφέρον κάθε
κυρίας ή κάθε κυρίου συναδέλφου στη Βουλή για τους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως από ποια ιδεολογική και πολιτική αφετηρία
το προσεγγίζει κανείς. Θεωρώ ότι όλοι ενδιαφερόµαστε για την
οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των συµπολιτών µας. Οπότε οι
απαντήσεις µου είναι συγκεκριµένες σε ό,τι αφορά την υγειονοµική θωράκιση του Αιγαίου και σε δεύτερο επίπεδο, σε ό,τι
αφορά τις µονάδες εντατικής θεραπείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως µου λέτε για χειρουργεία τα οποία παραµένουν κλειστά
ή για κλίνες σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν ο Υπουργός
και η πολιτική ηγεσία λέµε ότι πρέπει να συνενώνουµε κλινικές
και τµήµατα, ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, εκδηλώνετε αντιδράσεις. Γνωρίζετε ότι
υπάρχουν νοσηλευτικές µονάδες, των οποίων η πληρότητα είναι
κάτω του 20% και επιµένετε να µη θίξουµε αυτήν την κατάσταση.
Δεν µπορεί να γίνονται και τα δύο ταυτοχρόνως. Εάν έχετε ενδιαφέρον να λειτουργήσει πλήρως το Αττικό Νοσοκοµείο, δεν
µπορεί να επιµένετε να λειτουργεί το Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα». Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει µία µονάδα
µε πληρότητα 25% και η διπλανή µονάδα που είναι σύγχρονη,
µεγάλη και µε υποδοµές, να µην µπορεί να λειτουργήσει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιπλέον τα προβλήµατα της υγείας δεν λύνονται µε αντιπαράθεση ούτε µε εµµονές και δογµατικές τοποθετήσεις σε κάποιες θέσεις που ίσχυαν στο παρελθόν ούτε µε τύµπανα,
σφυρίχτρες και χυδαιολογία στον Υπουργό έξω από το Υπουργείο. Αν νοµίζετε ότι έτσι λύνονται τα προβλήµατα, λυπούµαι
αλλά κάνετε λάθος.
Είµαι πρόθυµος σε µία ανοιχτή διαδικασία να συζητήσουµε σε
µία επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
και αυτό το θέµα, πώς δηλαδή αξιοποιούµε το ανθρώπινο δυναµικό ή πώς συνενώνουµε κλινικές και τµήµατα, για να καταθέσουµε τα στοιχεία και να δούµε ποια θέση θα πάρει κάθε
παράταξη, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, προκειµένου να συζητούµε επί πραγµατικής βάσεως και όχι επί θεωρητικής –δηλαδή,
πώς θα ήταν ιδεατό να γίνει και αν- διότι όλα όσα λέµε, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος το πληρώνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
φορολογούµενοι. Όταν δεν είµαστε σε θέση να το πληρώσουµε
από τον παραγόµενο πλούτο, καταφεύγουµε στο δανεισµό. Κι
όταν δεν υπάρχει ο δανεισµός, καταφεύγουµε στις σηµερινές
επιλογές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πλούτος υπάρχει, αλλά το θέµα
είναι πού διοχετεύεται αυτός ο πλούτος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κάποιες δυνάµεις, κύριε συνάδελφε, σπεύδουν να µέµφονται τη σηµερινή
Κυβέρνηση, η οποία έχει πετύχει η Ελλάδα να δανείζεται µε
0,75% και να πηγαίνουν πίσω µε 10% και 15% οι εξοφλήσεις των
τόκων και των δανείων. Όµως παρ’ όλα ταύτα, κλείνουµε τα
µάτια µας στην πραγµατικότητα και νοµίζουµε ότι ο τόπος µπορεί
να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, για να αναπαράγονται οι αιτίες που
µας οδήγησαν σ’ αυτήν την οδυνηρή κατάσταση.
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Χρειάζεται ειλικρίνεια και συνεργασία. Από τη δική µου
πλευρά, υπάρχει πνεύµα καλής διάθεσης και συνεργασίας, για
να βρούµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σήµερα έχουµε την ευχάριστη εικόνα να υπάρχουν αρκετές
ερωτήσεις και παρευρισκόµενοι Υπουργοί. Θα συζητηθούν, δηλαδή, έντεκα από τις δεκατέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ερωτήσεις είχαµε πάντα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ερωτήσεις είχαµε
πάντα. Έχετε δίκιο, κύριε Δαβάκη.
Με αυτήν την έννοια θα ήθελα να υπάρχει περισσότερος χρόνος, αλλά δυστυχώς δεν έχουµε. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρούµε τα όρια του χρόνου.
Προχωρούµε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 1312/154-2013 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες και
παρανοµίες των offshore εταιρειών µε έδρα την Κύµη Ευβοίας.
Κύριε Αποστόλου, δεν ήξερα ότι η Κύµη Ευβοίας είναι έδρα
offshore εταιρειών. Θα θέλαµε να µας το εξηγήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι εξελίσσεται και σε παράδεισο.
Κύριε Υπουργέ, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος που είχατε πει ότι εξελίσσεται µία διαδικασία ελέγχου για τις συγκεκριµένες offshore εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύµη.
Μέχρι τώρα δεν έχουµε κανένα επίσηµο αποτέλεσµα. Είναι φανερό ότι η συσσώρευση τόσων κυπριακών εξωχώριων εταιρειών
στην περιοχή προκύπτει από την αξιοποίηση του ιδιαίτερα ευνοϊκού κυπριακού φορολογικού συστήµατος, αλλά και της αδυναµίας, θα έλεγα, των ελέγχων από πλευράς της Ελλάδας. Δεν
µπορεί διαφορετικά να εξηγηθεί το γεγονός.
Μάλιστα εκτιµάται ότι δεν είναι απλές οικογένειες που έχουν
επενδύσει στην περιοχή, αλλά υπάρχουν και Κύπριοι επιχειρηµατίες πίσω τους. Είναι πρόσφατα τα δηµοσιεύµατα. Εγώ θα σας
καταθέσω ένα σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου αναφέρεται ότι έχουν γίνει αγορές εκατοντάδων στρεµµάτων παραλιακών εκτάσεων στους Αγίους Αποστόλους της Εύβοιας και πίσω απ’ αυτές τις αγορές ενδεχοµένως να κρύβονται πολύ µεγάλα συµφέροντα. Αν δούµε τη διαδικασία λήψης δανείων από συγκεκριµένη τράπεζα για αγορές από
ένα έως δέκα στρέµµατα –χρησιµοποιώντας, δηλαδή, ουσιαστικά
ως όχηµα τις κυπριακές offshore εταιρείες στην περιοχή- αντιλαµβάνεστε ότι βρισκόµαστε σε µία κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.
Μάλιστα οι συγκεκριµένοι, για να αποφύγουν και την καταβολή
φόρου, έχουν φροντίσει να κατατεµαχίζουν τις εκτάσεις ή να
αγοράζουν µέρος αυτών ή να εµφανίζουν οικογενειάρχες ως νόµιµους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα να χρησιµοποιηθούν οι συγκεκριµένες εκτάσεις, εκεί γίνεται µία άλλη διαδικασία. Πιέζονται -και υπάρχουν καταγγελίες- µηχανικοί- εκτιµητές της περιοχής να υπερτιµολογήσουν τις αγορασµένες εκτάσεις, µε σκοπό τη λήψη υπέρογκων πρόσθετων δανείων από τις
γνωστές κυπριακές τράπεζες.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, οι τοπικές ΔΟΥ αδυνατούν να ελέγξουν τις συγκεκριµένες εταιρείες, όχι µόνο λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, µέσων και προσωπικού, αλλά και λόγω του ότι ειδικά οι
ΔΟΥ εκείνες µέχρι χθες ήταν υπό κατάργηση.
Έχουµε πληροφορίες ότι δεν υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από
πλευράς των αρµοδίων. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα σας ρω-
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τάµε, κύριε Υπουργέ: Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες; Ποια είναι η
συνολική οικονοµική δραστηριότητά τους; Μιλάµε για είκοσι
επτά offshore εταιρείες. Έχουν ελεγχθεί οι δραστηριότητες που
έχουν στην περιοχή και κυρίως, έχουν εντοπιστεί ποινικές και φορολογικές παραβάσεις;
Είναι γνωστό από πρόσφατο έγγραφό σας που διαβιβάστηκε
στη Βουλή, ότι πραγµατοποιείται έλεγχος στις είκοσι τέσσερις
offshore εταιρείες. Τώρα γιατί εµείς γνωρίζουµε ότι είναι είκοσι
επτά εταιρείες και γιατί έχουν εξαιρεθεί οι τρείς, θα µας το απαντήσετε. Το θέµα είναι, αν έχει γίνει έλεγχος. Περιµένουµε να µας
ενηµερώσετε ποιο είναι το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου ελέγχου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ας ακούσουµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο Υπουργός κ. Μαυραγάνης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να αποκαταστήσουµε κατ’
αρχάς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Αναφέρατε και στη
γραπτή ερώτησή σας, αλλά και στην ανάπτυξή σας την προφορική, ότι το θέµα αυτό είναι πλέον του ενός έτους. Θα ήθελα να
σας θυµίσω ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει ακόµη συµπληρώσει
ένα έτος.
Επίσης θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι το θέµα αυτό προέκυψε από δική µας πρωτοβουλία, διότι διαπιστώσαµε, όπως
ακριβώς είπατε, ότι υπήρχαν αδυναµίες ως προς το ανθρώπινο
δυναµικό, ορισµένων ΔΟΥ να εκτελέσουν ελέγχους σε εξωχώριες εταιρείες.
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι και µε απόφαση την οποία
είχα εκδώσει στις 2 Νοεµβρίου του 2012 και δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ στις 20 Νοεµβρίου του 2012, ανατέθηκε στο ΔΕΚ Αθηνών η
διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου, φορολογία εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών -φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλος ακινήτων, φόρου ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου ακινήτων- για τις εξωχώριες εταιρείες αρµοδιότητας της ΔΟΥ Κύµης, ό,τι δηλαδή είχε εγγραφεί εις τη ΔΟΥ Κύµης.
Η αρµόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS), δροµολόγησε για έλεγχο τις εν λόγω υποθέσεις και φυσικά εκδόθηκαν ακολούθως οι σχετικές επιδόσεις
ελέγχου.
Κατόπιν ενηµέρωσης από το ΔΕΚ Αθηνών οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα εκτός από το ότι έχει διαπιστωθεί
ότι όντως πρόκειται περί εταιρειών οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, ζητήθηκε για όλες άνοιγµα των τραπεζικών
λογαριασµών και των εκπροσώπων τους από το ΣΔΟΕ Στερεάς
Ελλάδας. Βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασµοί, σε κάποιες από
αυτές τις εταιρείες, και µαζί µε τα ευρήµατα και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία από το ΣΔΟΕ, διαβιβάστηκαν στο ΔΕΚ Αθηνών
για περαιτέρω αξιοποίηση στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων.
Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς όπως γνωρίζετε ο έλεγχος
είναι σε εξέλιξη και όταν είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος καλύπτεται από το φορολογικό απόρρητο, δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του ελέγχου. Όµως φυσικά
µετά το πέρας των σχετικών ελέγχων, επιφυλασσόµεθα να ενηµερώσουµε τη Βουλή για τα αποτελέσµατά τους, λαµβανοµένων
υπ’ όψιν σε κάθε περίπτωση, όσων ανέφερα προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο να δευτερολογήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζαµε ότι
έχετε στείλει συγκεκριµένο έγγραφο στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών. Πιστεύαµε ότι µετά από τόσο καιρό κάποιο
φως θα υπήρχε. Εσείς µας λέτε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι. Ας ελπίσουµε ότι αυτή η εξέλιξη κάτι θα βγάλει, διότι δεν
είναι µόνο ο συγκεκριµένος έλεγχος.
Όπως και εσείς είπατε, πραγµατικά το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας ανακατεύτηκε στη συγκεκριµένη διαδικασία και όχι απλά έχει
ζητήσει πλήρη στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι από αυτήν τη διαδικασία πολλοί είναι οι δικαιούχοι που ενδέχεται να παραπεµφθούν
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στην Ευρωπόλ. Εσείς θα µας απαντήσετε σε αυτά. Εµείς πληροφορίες έχουµε και απλώς σας τις αναφέρουµε.
Βέβαια στόχος της δικής µας επίκαιρης ερώτησης δεν είναι
µόνο να περιγράψουµε τα φαινόµενα που συµβαίνουν. Κυρίως
έχει άµεση σχέση µε το κατά πόσο θα εντοπιστούν οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες των συγκεκριµένων εταιρειών, για να υπάρξει και
από την πλευρά την ελληνική η αντιµετώπιση του µεγάλου ζητήµατος της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής που γίνεται µέσα
από όλες αυτές τις διαδικασίες.
Δεν είναι τυχαίο ακόµη ότι και η ίδια η αντίκλητος δικηγόρος
δεν εµφανίζεται. Παράτησε κι αυτή τη σχετική διαδικασία, διότι
διαπίστωσε ότι συµβαίνουν παρατυπίες µέχρι παρανοµίες.
Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, που
έχει σχέση ιδιαίτερα µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται
οι συγκεκριµένες εταιρείες.
Μάλιστα θα συµπληρώσω την καταγγελία µου, διότι κατά τη
διαδικασία έρευνας του συγκεκριµένου ζητήµατος, προέκυψε και
ένα άλλο ζήτηµα. Ήδη στα Νέα Στύρα Ευβοίας -µία περιοχή πιο
κάτω από τους Αγίους Αποστόλους, δηλαδή ουσιαστικά στην ίδια
περιοχή- εµφανίστηκαν άλλες σαράντα έξι offshore εταιρείες και
στις οποίες ανήκουν ενενήντα δύο τίτλοι δασικών εκτάσεων µεγάλης αξίας, οι οποίες έχουν και την οντότητα της παραλιακής
προσέγγισης.
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγµα τελικά µας δηµιουργεί ένα µυστήριο στο οποίο πρέπει όσο γίνεται γρηγορότερα να απαντήσετε και είναι βεβαίως προς το συµφέρον της
ελληνικής οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όπως σωστά αναφέρατε, το πρόβληµα των εξωχώριων εταιρειών µε ακίνητα, είναι κάτι το οποίο εντοπίσαµε. Θα έλεγα ότι
µε αφορµή και την περίπτωση του Κρανιδίου και της Κύµης προκλήθηκε από δική µας πρωτοβουλία η καταγραφή εξωχώριων
εταιρειών µε ακίνητα στην Ελλάδα. Δόθηκε η εντολή στη Γενική
Γραµµατεία Εσόδων να προχωρήσει σε ελέγχους, µε στόχο τις
σε µεγάλο αριθµό εξωχώριες εταιρείες µε ακίνητα.
Επίσης κάθε πληροφορία από οπουδήποτε και να προέρχεται
-και βεβαίως και εσείς αν έχετε πρόσθετες πληροφορίες µπορείτε να τις διαβιβάσετε στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές- πρέπει
να αξιοποιείται.
Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας θυµίσω ότι πρόσφατα δηµοσιεύµατα αναφέρθηκαν σε κάποιες εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες
έχουν εγκατασταθεί στις βρετανικές Παρθένους Νήσους. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, δραστηριοποιήθηκαν µε κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Από τη στιγµή που δηµοσιεύτηκε η πληροφορία
αυτή, έδωσα εντολή στο ΣΔΟΕ να ξεκινήσει ελέγχους και ήδη
όπου ήταν δυνατό µε επιτόπιες επισκέψεις, προσπάθησε να συγκεντρώσει στοιχεία. Και τα όποια στοιχεία συγκέντρωσε, βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας για να δούµε τι έγινε και
µε αυτές τις περιπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος
Μαυραγάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να αναφερθώ επίσης µε την ευκαιρία αυτή, στο θέµα των
εξωχώριων εταιρειών, όπως είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ διεξοδικά σε µία εκδήλωση που είχε λάβει χώρα στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Εκεί είπαµε ότι βεβαίως πρέπει οι ελεγκτικές αρχές πλέον στην Ελλάδα, να δραστηριοποιηθούν στον
έλεγχο των εξωχώριων εταιρειών. Ανακοίνωσα µία νοµοθετική
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της φορολογικής µεταρρύθµισης για
τη φορολογία εισοδήµατος, ώστε να θωρακίσουµε περαιτέρω
την ελληνική νοµοθεσία, µε διατάξεις που υπάρχουν σε άλλα
προηγµένα φορολογικά συστήµατα. Οι διατάξεις αυτές προσπαθούν να συγκεντρώσουν το φορολογικό αντικείµενο στη χώρα
της πραγµατικής διοίκησης της εταιρείας και όχι στη χώρα στην
οποία φαίνεται ότι είναι εγγεγραµµένη.
Επίσης όµως και για να γίνει σαφές, θέλω να επισηµάνω ότι το
πρόβληµα της φοροδιαφυγής και των εξωχώριων που µπορεί να
χρησιµοποιούνται ως «όχηµα» για τη φοροδιαφυγή, δεν είναι
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µόνο ελληνικό φαινόµενο. Τις τελευταίες ηµέρες έχει προκύψει
ότι αυτό το φαινόµενο είναι παγκόσµιο. Αυτό είχε ως συνέπεια,
να έχει προκληθεί πλέον, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρόσφατη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θέλει να εντάξει αυτό το θέµα στην ηµερήσια διάταξη
της Συνόδου Κορυφής του Μαΐου, γιατί µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η απώλεια φόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω
στο 1 τρισεκατοµµύριο. Συνεπώς το πρόβληµα είναι διεθνές και
πρέπει µε τη συνεργασία των αρχών των χωρών, να προσπαθήσουµε να το επιλύσουµε ή τουλάχιστον να περιορίσουµε τη φοροδιαφυγή µέσω αυτών των «οχηµάτων».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σήµερα λοιπόν κάτι
µάθαµε. Είδαµε τους δρόµους του χρήµατος από την Κύµη Ευβοίας στις Παρθένους Νήσους.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 1321/15-4-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής
στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για τους οφειλέτες του δηµοσίου.
Το λόγο έχει ο κ. Λαγός για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό έχουν φτάσει στα αυτιά µας και έχουµε διαβάσει έντονες φήµες –εσείς θα µας πείτε αν πρόκειται για φήµες- σχετικά
µε το ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να µετατρέψει κάποια στρατόπεδα που βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής σε κέντρα
κράτησης κάποιων οφειλετών προς το δηµόσιο. Φυσικά αυτό για
εµάς είναι απαράδεκτο και θεωρούµε ότι σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να γίνει. Θέλουµε λοιπόν να µας πείτε εσείς το σκεπτικό που υπάρχει. Περιµένουµε να µας πείτε αν ισχύει αυτό που
έχουµε µάθει και κατ’ αρχάς να δεσµευθείτε ότι δεν πρόκειται να
γίνει.
Όµως, αν δεν είναι έτσι και προτίθεστε να κάνετε κάτι τέτοιο,
θέλουµε να µας πείτε κάποιες λεπτοµέρειες, όπως αν υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό από το οποίο θα γίνει αυτό και γενικά να µας
δώσετε κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό το ενδεχόµενο το οποίο
µάθαµε και το οποίο, όπως σας είπα, µας έχει ανησυχήσει πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει για τρία
λεπτά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, για να βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά. Προφανώς αναφέρεστε στο ν. 3943/2011 µε τον οποίο επαναρρυθµίστηκε το προβλεπόµενο µε το άρθρο 25 του ν. 1882/90 αδίκηµα
της µη καταβολής βεβαιωµένων χρεών. Συγκεκριµένα, µειώθηκε
το κατώτερο ποσό της συνολικής οφειλής σε 5.000 ευρώ από
10.000 ευρώ που ίσχυε. Όµως γι’ αυτό ζητείται η ποινική δίωξη
κατά των υπευθύνων. Θεσπίστηκε δε, ως διαρκές αδίκηµα και
εποµένως συνεχές αυτόφωρο.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σηµειώσω το εξής: Σύµφωνα µε
την άποψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει διατυπωθεί µε την υπ’ αριθµόν 1/11 εγκύκλιό του, µε αριθµό πρωτοκόλλου 4097 προς τους διευθύνοντες της εισαγγελίας εφετών
και δια αυτών προς τους διευθύνοντες εισαγγελείς πρωτοδικών
του κράτους, η εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας είναι απολύτως επιβεβληµένη στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ύψος
του διακρατηθέντος ποσού ΦΠΑ, ΦΚΕ κ.λπ., υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 95.000 ευρώ, πέραν του οποίου η πράξη
καθίσταται κακούργηµα ή το ύψος του βεβαιωµένου χρέους, που
δεν έχει καταβληθεί, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ενώ
για τις υπόλοιπες παρίσταται η αναγκαιότητα ιεραρχήσεως. Αυτό
σηµαίνει ότι υπάρχουν προφυλακίσεις –και αυτό αφορά το νόµο
του Υπουργείου Οικονοµικών- που έχουν να κάνουν µε κακουργήµατα.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά,
διότι πολλές φορές κατηγορείται -ειδικά από το κόµµα της Χρυ-
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σής Αυγής- το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις άθλιες συνθήκες
που επικρατούν µέσα στις φυλακές.
Θα έλεγα λοιπόν ότι όντως, υπάρχει ένας τεράστιος υπερπληθυσµός µέσα στις φυλακές, κάτι που γνωρίζετε καλά. Για τον
λόγο αυτό, από την πρώτη στιγµή, έχουµε προβεί σε αρκετές µεταρρυθµίσεις, ώστε να µπορέσουµε και να αποσυµφορήσουµε
την τραγική κατάσταση των φυλακών, αλλά και να υπάρχουν πιο
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
Αξίζει επίσης να σας αναφέρω κάποια νούµερα, για να καταλάβετε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο αριθµός των κρατουµένων αυξήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία κατά 50%, ενώ
αυξήθηκαν κατά 72% οι κατάδικοι µε ισόβια κάθειρξη. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση του αριθµού των καταδίκων µε πρόσκαιρη
κάθειρξη από δεκαπέντε έτη και άνω. Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο
έχουµε µέσα στις ελληνικές φυλακές καταδίκους, αλλά ότι
έχουµε και σκληρούς ποινικούς.
Εµείς από την πρώτη στιγµή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είπαµε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι κρατούµενοι ήπιας και βαριάς εγκληµατικότητας, κάτι που δεν µπορούµε να το λέµε µόνο
στα λόγια, αλλά θα πρέπει να κάνουµε πράξεις. Γι’ αυτό φέρνουµε στη Βουλή, για να ψηφιστεί εντός του µηνός το «βραχιολάκι», προκειµένου αυτοί που δεν πρέπει να είναι µέσα στη
φυλακή ή µπορούν να είναι έξω, να είναι έξω.
Όµως, ας δούµε τι πρέπει να γίνει, για να διαχωρίσουµε τους
κρατουµένους ήπιας και βαριάς εγκληµατικότητας. Κατ’ αρχάς,
θα πρέπει να βρούµε καινούργιους χώρους. Ήδη λοιπόν έχει τελειώσει στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή το έργο, ώστε µέσα
στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης, να φτιάξουµε νέες δοµές
και να µπορέσουµε να µεταφέρουµε εκεί κρατουµένους ήπιας
εγκληµατικότητας ή έστω κρατουµένους που έχουν ποινές µέχρι
δύο έτη -αυτοί είναι χίλιοι, είναι οκτακόσιοι σαράντα οκτώ αυτήν
τη στιγµή στις ελληνικές φυλακές- αλλά βεβαίως και αυτούς που
µπορεί να έχουν διαπράξει οικονοµικά αδικήµατα.
Θέλετε λοιπόν να διαχωρίσουµε αυτούς τους ανθρώπους; Ναι
ή όχι; Θέλετε να τους έχουµε µαζί µε κρατουµένους που έχουν
βαριά ποινικά στην πλάτη τους; Ναι ή όχι; Αυτό είναι ένα ερώτηµα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουµε και εκεί να δούµε αν
πρέπει να µας κατηγορήσετε ή όχι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει για τρία
λεπτά ο κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, όσον αφορά αυτά που
είπατε, µπορώ να σας πω και εγώ τις απόψεις µου, ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριµένο
ερώτηµα, δεν µου απαντήσατε. Ελπίζω να µου απαντήσετε στη
δευτερολογία σας.
Όσον αφορά τώρα τον υπερπληθυσµό στις φυλακές, συµφωνούµε, ως Χρυσή Αυγή και το έχουµε τονίσει πολλές φορές. Όµως, ας δούµε κατ’ αρχάς, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόµενο.
Υπάρχει, γιατί το 64%-65% είναι αλλοδαποί κρατούµενοι, γιατί οι
συνθήκες διαβίωσης εδώ, σε σχέση µε τις χώρες τους, όπως
είναι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία, είναι πολύ καλύτερες, υπάρχει γιατί το ελληνικό κράτος -το οποίο εσείς εκπροσωπείτε και εκφράζετε αυτήν τη στιγµή- δεν εφαρµόζει ούτε καν
τις διµερείς σχέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν µε χώρες,
όπως είναι η Αλβανία.
Με βάση λοιπόν τις διµερείς σχέσεις, θα έπρεπε οι Αλβανοί
κρατούµενοι να εκτίουν την ποινή κάθειρξής τους στην πατρίδα
τους. Απεναντίας, εµείς τους έχουµε εδώ, τους ταΐζουµε και τους
ποτίζουµε. Οι συνθήκες εδώ είναι πολύ καλύτερες γι’ αυτούς και
όποτε θέλουν, κάνουν και µια οργανωµένη απόδραση. Έρχονται
από εκεί «ουτσεκάδες» έξω από τις φυλακές και γίνεται όλη αυτή
η διαδικασία. Οπότε, όσον αφορά αυτό, εγώ συµφωνώ µε εσάς
και σας το προτείνουµε και εµείς, ως Χρυσή Αυγή, ανά πάσα ώρα
και στιγµή. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κρατούµενο και είναι ο υπερπληθυσµός των φυλακών.
Όσον αφορά το ότι πρέπει να διαχωρίσουµε τους οφειλέτες
του δηµοσίου από τους σκληρούς ποινικούς εγκληµατίες, είναι
κάτι που δεν συζητείται και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και να
εφαρµοστεί. Όµως θα πρέπει να µας πείτε αν ισχύει αυτό που
συζητάµε για τα στρατόπεδα, δηλαδή ότι θα µεταβληθούν σε
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κέντρα κράτησης κρατουµένων. Αυτό είναι κάτι, που θα πρέπει
να το δούµε και να δούµε και τις συνθήκες, γιατί εµείς δεν είµαστε και υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να αφήνουµε ατιµώρητο
κάποιον, ο οποίος είναι συνειδητά «λαµόγιο» –να το πω έτσι- και
χρωστά 200.000 ευρώ ή 250.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ στο κράτος και το κάνει εις γνώσιν του και εν συνειδήσει. Δεν συµφωνούµε µ’ αυτό.
Όµως θα πρέπει να προσέξουµε πάρα πολύ τη διαδικασία του
ταλαίπωρου Έλληνα που απέτυχε στη δουλειά του ή δεν πήγε
καλά το µαγαζί του ή κάποια πράγµατα δεν πήγαν, όπως θα
ήθελε. Όσον αφορά αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να διαµορφώσουµε κάποια διαδικασία, ώστε να γλυτώσει από αυτό το
πράγµα.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ εύκολο για εσάς, ως Κυβέρνηση, να βρείτε χρήµατα από τις offshore εταιρείες, από το
λαθρεµπόριο καυσίµων και από κάποιους ήδη µεγαλοοφειλέτες,
που βρίσκονται µεν στη φυλακή –κάποιοι από αυτούς, ελάχιστο
ποσοστό- αλλά οι περιουσίες τους συνεχίζουν και παραµένουν
στους τραπεζικούς λογαριασµούς. Θα πρέπει αυτά τα χρήµατα
να αποδοθούν πίσω στο ελληνικό κράτος.
Και επανέρχοµαι στο θέµα των φυλακών, γιατί είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το εξετάσουµε µε πάρα πολλή προσοχή. Η
Χρυσή Αυγή έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι εφόσον µιλάµε για
υπερπληθυσµό στις ελληνικές φυλακές, µία κίνηση και µόνο από
την ελληνική Κυβέρνηση που έγκειται στο να εκδιωχθούν οι αλλοδαποί εγκληµατίες, θα αποσυµφορήσει πολύ εύκολα τις ελληνικές φυλακές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κατ’ αρχάς,
θα ήθελα να απαντήσω σ’ αυτά που δεν απάντησα πριν, όσον
αφορά το στρατόπεδο στο οποίο αναφερθήκατε.
Όπως είπα και πριν, έχουµε κάνει συγκεκριµένες τοµές και αλλαγές, ώστε να αποσυµφορήσουµε τις φυλακές και να έχουµε
πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων. Γι’ αυτό
ανέφερα το «βραχιολάκι» και γι’ αυτό ανέφερα ότι θα φτιάξουµε
νέες δοµές στα αγροτικά καταστήµατα. Όµως, µέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι δοµές, θα πρέπει να βρούµε χώρους που θα
διαµορφωθούν κατάλληλα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να φιλοξενήσουν τους κρατουµένους. Μία από
αυτές τις λύσεις είναι τα στρατόπεδα –γιατί όντως αναζητούµε
στρατόπεδα εντός της Αττικής- ώστε µε την κατάλληλη διαµόρφωση να µπορέσουν να πάνε εκεί οι άνθρωποι, προκειµένου να
έχουν και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, αλλά –επαναλαµβάνω- να αποσυµφορηθούν και οι φυλακές. Οπότε, έτσι απαντάω
στο ερώτηµά σας.
Αναφερθήκατε επίσης στους αλλοδαπούς κρατουµένους, οι
οποίοι όντως αντιπροσωπεύουν αυτήν τη στιγµή το 67% περίπου
του πληθυσµού των φυλακών. Για να το πούµε απλά και να το
καταλάβει και ο ελληνικός λαός, εάν δεν είχαµε τους αλλοδαπούς, οι ελληνικές φυλακές έφταναν και περίσσευαν για τους
Έλληνες κρατουµένους.
Βέβαια, όπως ξέρετε, είµαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό,
ειρήσθω εν παρόδω, το ανέφερα στη CPT που είχε έρθει προχθές και µας επισκέφτηκε στο Υπουργείο, διότι δεχόµαστε πυρά
ως ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα. Όµως βεβαίως, έχουµε να
καλύψουµε, ως χώρα και το 80% της λαθροµετανάστευσης, γιατί
το υπόλοιπο 20% µοιράζεται στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην
Ισπανία.
Έχουµε λοιπόν µία πραγµατικότητα την οποία πρέπει να διαχειριστούµε, γιατί πρέπει να διασφαλίσουµε και την ασφάλεια
των πολιτών και της κοινωνίας, διότι έχετε δίκιο. Επιτέθηκαν πριν
από ένα µήνα περίπου, µε στρατιωτικό τρόπο, στα Τρίκαλα και
βεβαίως ήταν και το µοναδικό. Είδατε τι έγινε προχθές στη Γαλλία. Σε υψίστης ασφαλείας φυλακή ένας κρατούµενος µε διαδοχικές εκρήξεις βγήκε από τη φυλακή. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν
ποια είναι η εγκληµατικότητα και πώς µπορεί να εµφανιστεί και
στην Ελλάδα; Ήδη την είδαµε, πριν από ένα µήνα να υφίσταται.
Πρέπει λοιπόν να θωρακίσουµε τις φυλακές και αυτό κάνουµε
και µετά τα µέτρα τα οποία εξαγγείλαµε και µετά τα χρήµατα που
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δεσµεύτηκε προσωπικά ο Πρωθυπουργός, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα εξασφαλίσαµε, για να θωρακίσουµε, όσο µπορούµε βεβαίως, τα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήµατα.
Είπατε για τους αλλοδαπούς. Ήδη –γιατί βρέθηκα σε µία συνδιάσκεψη στο Βελιγράδι- έθεσα ξανά το θέµα στον Αλβανό οµόλογό µου. Θα ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις, διότι υπάρχει ήδη
µία συµφωνία µε την Αλβανία από το 1994, η οποία δεν εφαρµόζεται, γιατί οι ευρωπαϊκές συνθήκες απαιτούν τη συναίνεση του
κρατουµένου, για να φύγει και να επιστρέψει στην οποιαδήποτε
χώρα. Κάναµε καινούργια διαπραγµάτευση µε τον Αλβανό οµόλογό µου, του εξέθεσα πάλι το ζήτηµα και θα δηµιουργηθούν
δύο οµάδες διαπραγµάτευσης ώστε οι κρατούµενοι απευθείας
να γυρίσουν πίσω στις αλβανικές φυλακές. Είναι κάτι το οποίο
το έχουµε θέσει πολλές φορές και µε άλλες χώρες. Το θέσαµε
πάλι στην Αλβανία και θα ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Όσον αφορά τα χρήµατα –γιατί αξίζει να το αναφέρω- που
είναι σε διάφορες offshore ή που διάφοροι έχουν κλέψει από
αυτήν τη χώρα για τριάντα ή σαράντα ή πενήντα χρόνια, γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάλι για πρώτη φορά, φέρνει
το ζήτηµα της ποινικής συνδιαλλαγής και του ενεχύρου. Δηλαδή,
ό,τι βρούµε σε λογαριασµούς οποιουδήποτε έχει κλέψει και
υπάρχει µία ποινική διαδικασία εναντίον του, µε ενέχυρο που θα
συστήνεται, θα ρευστοποιούνται οι καταθέσεις του. Και βεβαίως
υπάρχει και ο θεσµός της ποινικής συνδιαλλαγής, που έρχεται
και αυτό στο επόµενο νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθεί, βεβαίως,
ολόκληρη η κοινωνία και τα κόµµατα, για να φέρουµε πίσω -αυτό
που λαϊκά λέει ο κόσµος- τα κλεµµένα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 1311/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Χρήστου Μαντά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το σχέδιο κατασκευής
του φράγµατος στον ποταµό Αώο.
Ο κ. Μαντάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, επανερχόµαστε σε αυτό το θέµα µετά από µία γραπτή ερώτηση που
είχα υποβάλει στην αρχή της διαβούλευσης τον Αύγουστο του
περασµένου χρόνου.
Το επιχειρούµενο έργο της εκτροπής του Αώου έχει µακρά
ιστορία στον τόπο. Είναι ένα έργο το οποίο διακινείται εδώ και
πάνω από δύο δεκαετίες µε µία πρόταση του πρώην Βουλευτή
Ιωαννίνων κ. Ελευθερίου Καλογιάννη, για τον εµπλουτισµό της
λίµνης. Αυτός ήταν ο σκοπός αυτής της πρότασης, πέρα από τις
όποιες εκδοχές.
Αυτή η πρόταση συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις από όλους
τους φορείς και το 2009, µε απόφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είχε «παγώσει». Επανέρχεται, όµως. Επανήλθε στην αρχή
της διαβούλευσης και στη συνέχεια επανέρχεται και καταλήγει
µετά από τη διαβούλευση, όχι ως πολυδύναµο έργο, όπως ήταν
στην αρχή, αλλά ως ένα έργο υδροηλεκτρικό.
Εντάσσεται, λοιπόν, σε αυτήν την ενέργεια, όπου η κατασκευή
για τη µεταφορά του νερού και η διάνοιξη δρόµου προβλέπεται
να γίνουν στη Β’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου, το οποίο, σύµφωνα
µε το νοµικό καθεστώς, ορίζεται ως ζώνη διατήρησης οικοτόπων
και ειδών και απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες σε
αυτήν την περιοχή, καθώς έχει µη αντιστρεπτές επιπτώσεις στο
Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου και για να µας καταλαβαίνει
ο ελληνικός λαός, στον πυρήνα του πάρκου, στη Βάλια Κάλντα,
και περιλαµβάνει έντεκα περιοχές του δικτύου «NATURA».
Συνεπώς είναι –κατά τη γνώµη µας- εύλογη η αντίδραση και
των δήµων της περιοχής –και του Δήµου Κόνιτσας και του Δήµου
Ζαγορίου- και των κατοίκων της περιοχής ευρύτερα, όλων των
ανθρώπων που κινητοποιούνται ενάντια σε αυτήν την προσπάθεια και σας ζητούµε το εξής πολύ απλό, αυτό που κάνατε και
στο φράγµα του Αγίου Νικολάου µετά από σκληρούς αγώνες των
κατοίκων, να ακυρωθεί δηλαδή αυτή η διαδικασία του έργου, να
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προχωρήσετε στο οριστικό σταµάτηµα αυτής της επιχειρούµενης καταστροφικής, κατά τη δική µας γνώµη, παρέµβασης σε
αυτήν την ευαίσθητη περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δίνετε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω κάποιο µέρος από τη δευτερολογία µου για να κάνω µία αναφορά ενηµερωτικού χαρακτήρα, γιατί είναι χρήσιµο µέσα από αυτήν τη διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου να αντλήσουµε και όλοι µας περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Έργο Αξιοποίησης Υδατικού
Δυναµικού Πίνδου, µε πολλαπλή και πολυδύναµη χρήση νερού
και υδροηλεκτρική εκµετάλλευση, έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Συστήµατος Ηπείρου
µετά από έλεγχο και αξιολόγηση των επιπτώσεών του στο υδάτινο δυναµικό της ευρύτερης λεκάνης απορροής του ποταµού
Αώου.
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Συστήµατος Ηπείρου, τα νερά τυγχάνουν πολλαπλής
ενεργειακής αξιοποίησης, αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα ενίσχυσης ή και πλήρους κάλυψης της πόλης των Ιωαννίνων και της
ευρύτερης περιοχής, καθώς και της αύξησης του υδάτινου δυναµικού της λίµνης Παµβώτιδας.
Πρόκειται, δηλαδή, για πολλαπλή και φιλική προς το περιβάλλον αξιοποίηση των υδατικών πόρων, η οποία αποσκοπεί στην
κάλυψη των µεγάλων αναγκών ύδρευσης της πόλης και των οικισµών του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, ενισχύοντας το ελλειµµατικό υδατικό ισοζύγιο που επιβαρύνεται από τις ετήσιες απολήψεις για την άρδευση, οι οποίες –όπως έχει διαπιστωθεί και τεκµηριωθεί από πλήθος µελετών- µειώνουν τη στάθµη της λίµνης
Παµβώτιδας, διαταράσσοντας τον υδρολογικό κύκλο και την οικολογική της ισορροπία, µε σηµαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµά της.
Η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε απόσταση περίπου εννέα χιλιοµέτρων από τον ταµιευτήρα ως προς τις εκβολές τµηµάτων
των πηγών του Αώου. Αυτό θα είναι περίπου και το µήκος του
αγωγού από την υδροληψία ως το υφιστάµενο φράγµα των πηγών.
Η ετήσια απόληψη από τον Αώο λόγω του έργου, η οποία θα
κυµανθεί µεταξύ εξήντα τεσσάρων και εβδοµήντα εκατοµµυρίων
κυβικών µέτρων, θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο σε οκτάµηνη
περίοδο, από Οκτώβριο ως Μάιο. Τους θερινούς µήνες, από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο, το σύνολο της ροής του ποταµού θα
αφήνεται ελεύθερο προς τις εκβολές.
Εποµένως, καµµιά ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει –κατά την
άποψή µας- για τη µείωση του υδάτινου αποθέµατος του ποταµού εξαιτίας του έργου κατά τους θερινούς µήνες.
Η µέση ετήσια απορροή του ποταµού στην έξοδο από το ελληνικό έδαφος στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στην Κόνιτσα
εκτιµάται, σύµφωνα µε πολυετείς µετρήσεις της ΔΕΗ, ίση µε 2,1
δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Η αντλούµενη, δηλαδή, ποσότητα
των εξήντα τεσσάρων έως και εβδοµήντα εκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων αντιπροσωπεύει µόνο το 3% της συνολικής εκροής, ποσοστό εξαιρετικά χαµηλό, που σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει
να δηµιουργεί σκεπτικισµό.
Η µέση ετήσια απορροή του ποταµού Αώου στη θέση της
υδροληψίας, όπως προκύπτει από µετρήσεις της ΔΕΗ, είναι περίπου 151,3 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Από την εισρέουσα ποσότητα στον ταµιευτήρα των πηγών του Αώου περίπου τα είκοσι
εκατοµµύρια θα κατευθυνθούν προς τα λειτουργούντα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ, δηλαδή των σταθµών Χρυσοβίτσας,
Πουρνάρι και Πουρνάρι 2 και τα µελλοντικά του σταθµού Μετσοβίτικο.
Το σύνολο της πρόσθετης παραγόµενης ενέργειας στα έργα
της ΔΕΗ θα είναι περίπου σαράντα µία GWh. Τα υπολειπόµενα
πενήντα περίπου εκατοµµύρια κυβικά φιλοξενούνται και αναρυθµίζονται στον ταµιευτήρα του Αώου και κατευθύνονται καθ’ όλη
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τη διάρκεια του έτους προς το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στη
συνέχεια στον ποταµό. Τυγχάνουν, δηλαδή, πολλαπλής αξιοποίησης και παρέχουν έτσι τη δυνατότητα κάλυψης ποικίλων αναγκών, περιλαµβανοµένων και της περιβαλλοντικής αναβάθµισης
της λίµνης Παµβώτιδας, της εξυπηρέτησης αναγκών ύδρευσης,
καθώς και για ενεργειακή εκµετάλλευση.
Σηµειώνω ότι στην προ της διαβούλευσης έκδοση του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαµερίσµατος
Ηπείρου το έργο περιλαµβανόταν στα µέτρα για βελτίωση του
υδατικού ισοζυγίου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Μετά τη διαβούλευση απαλείφθηκε από τα µέτρα και παρέµεινε, αφού αξιολογήθηκε µε βάση το άρθρο 4.7 της οδηγίας-πλαίσιο για τα
ύδατα, όπως προβλέπεται, σαν έργο που έχει προγραµµατιστεί
και το οποίο για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ήδη υποβλήθηκε η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
η οποία διαβιβάστηκε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε
φορείς και υπηρεσίες προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις
τους κατά τη διαδικασία της προκαταρτικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης και αξιολόγησης του έργου.
Κατά την άποψή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται
για έργο πρωτίστως φιλικό και ωφέλιµο για το περιβάλλον της
περιοχής καθώς µε τη λειτουργία του αφ’ ενός δεν θα υπάρξει
ουσιαστική αρνητική επίπτωση στην εκροή του ποταµού Αώου
και αφ’ ετέρου θα επιτευχθεί ο εµπλουτισµός της λίµνης Παµβώτιδας, µε ταυτόχρονη παραγωγή καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Με τον τρόπο αυτόν σκοπεύουµε -και νοµίζω ότι θα το πετύχουµε- να επιτευχθεί ακριβώς η βελτιστοποίηση στην ανάπτυξη
του υφιστάµενου υδάτινου δυναµικού της οροσειράς της Πίνδου
µε την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδοµών συγκέντρωσης
και αποθήκευσης νερού.
Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη χώρα
αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης
σηµασίας για την προστασία του κλίµατος, σύµφωνα και µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 για την επιτάχυνση
της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θεωρεί ότι πρόκειται για έργο το οποίο µέσα στον ευρύτερο
σχεδιασµό για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη χώρα, επιλύει πολλά προβλήµατα στην περιοχή, µε τη
διατήρηση της φυσιογνωµίας και την προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώνετε την άποψή µου ότι έχετε στοχοποιήσει πραγµατικά τα ποτάµια της Ηπείρου. Και γιατί το λέω αυτό; Ξέρετε ποιο είναι το
κρίσιµο σηµείο; Το κρίσιµο σηµείο όπου επανήλθε όλη αυτή η
συζήτηση είναι ο σχηµατισµός της κοινοπραξίας «ΤΕΡΝΑ» µε την
«ΔΕΗ Ανανεώσιµες». Από εκεί άρχισε ξανά αυτή η διαδικασία.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στην οµιλία σας χρησιµοποιήσατε την επιχειρηµατολογία από την πλευρά της ΔΕΗ, που επισυνάψατε στη
γραπτή απάντηση που µου δώσατε τον Αύγουστο.
Συνεχίζετε, λοιπόν, και εξαντλήσατε τον περισσότερο χρόνο
της οµιλίας σας για να ξαναπείτε για τον εµπλουτισµό της λίµνης
Παµβώτιδας. Σας λέω ότι µέσα στο τελικό σχέδιο διαχείρισης
δεν συµπεριλαµβάνεται στα συµπληρωµατικά µέτρα το πολυδύναµο έργο Αώου, το οποίο στην επανεξέταση που έγινε και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, εντάχθηκε
στα έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη συµβολή που φερόταν να έχει στην ύδρευση παραλίµνιων οικισµών
των Ιωαννίνων. Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στο διαχειριστικό σχέδιο ως προγραµµατιζόµενο έργο. Μάλιστα, λίγο παραπάνω στο ίδιο κείµενο λέει ότι «Έργα δοµικών κατασκευών επιλέγονται προς ένταξη στο πρόγραµµα µέτρων είτε όταν αφορούν σε έργα ύδρευσης, είτε όταν συνδέονται άµεσα ή έµµεσα
µε την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής κατάστασης επιφα-
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νειακών ή και υπόγειων υδάτων».
Ξέρετε, το επιχείρηµα του εµπλουτισµού της λίµνης Παµβώτιδας για τους «παροικούντες την Ιερουσαλήµ» έχει καταπέσει,
δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα. Το ζήτηµα αυτό πραγµατικά µπορεί
να λυθεί από την αξιοποίηση των ίδιων των φυσικών πηγών της
Παµβώτιδας. Συνεπώς η επιχειρηµατολογία αυτή νοµίζω ότι ανήκει στο παρελθόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξαναλέω ότι το κρίσιµο θέµα είναι ότι έχει στηθεί πραγµατικά
µέσω της κοινοπραξίας της «ΤΕΡΝΑ» µε τη ΔΕΗ -και µάλιστα στο
όνοµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας- µια διαδικασία που,
συνδυαστικά, πέρα από τη συγκεκριµένη περιοχή έχει στη συνέχεια και προοπτική και για το φράγµα στον Καλαµά, µετά δηλαδή
από την Παµβώτιδα, από τα νερά που φεύγουν από την Παµβώτιδα, στον Καλαµά.
Τέλος, όσον αφορά την επιχειρηµατολογία ότι η αφαίρεση
εβδοµήντα εκατοµµυρίων µέτρων νερού στους οκτώ µήνες του
χρόνου -να θυµίσω ότι ήδη έχουν αφαιρεθεί άλλα εκατό εκατοµµύρια κυβικά νερού από παλαιότερη εκτροπή του Αώου- αντιστοιχεί δήθεν στο 3,3% των υδάτων του Αώου, θέλω να σας πω
ότι δεν ισχύει αυτός ο ισχυρισµός. Είναι καθαρή απάτη, αφού
υπολογίζει τη συνολική παροχή του ποταµού όχι σε οκτάµηνη
αλλά σε δωδεκάµηνη βάση και κυρίως, κύριε Υπουργέ -και θέλω
να το προσέξετε αυτό- όχι στο σηµείο της εκτροπής, αλλά στα
ελληνοαλβανικά σύνορα, αφού έχει ήδη δεχτεί τα νερά και του
Βοϊδοµάτη και του Σαρανταπόρου και άλλων παραπόταµων.
Είναι προφανής ο στόχος της υποτίµησης των επιπτώσεων.
Και, δυστυχώς, διαπιστώνω ότι επιµένετε σε αυτό το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς δεν έχω καµµία σκοπιµότητα και
κανένα στόχο και δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα να έχω µια στόχευση για τα ποτάµια της Ηπείρου. Απλώς, µέσα στο πλαίσιο ότι
η ύδρευση προηγείται από κάθε άλλη χρήση, σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή κοινοτική νοµοθεσία, έχουµε µια συγκεκριµένη λογική
και ένα συγκεκριµένο σκεπτικό.
Είναι γνωστό το ελλειµµατικό υδατικό ισοζύγιο που αφορά την
ύδρευση της ευρύτερης περιοχής, το οποίο και συνεχώς επιδεινώνεται µε την αστικοποίηση που αυξάνεται στην περιοχή και την
υπερεκµετάλλευση των αντλούµενων ποσοτήτων από τον υπόγειο ορίζοντα.
Με το συγκεκριµένο έργο θεωρούµε ότι δίνεται διέξοδος στα
προβλήµατα άντλησης και ύδρευσης της περιοχής, µε µια φιλική
λύση προς το περιβάλλον, αφού δεν δηµιουργούνται µεγάλοι ταµιευτήρες, αλλά µικρές υδροληψίες µονάχα, οι οποίες συγκεντρώνουν και µεταφέρουν προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων
πολύ µικρό ποσοστό της φυσικής παροχής του ποταµού Αώου.
Η υλοποίηση έργων «πράσινης» ενέργειας µπορεί να αποτρέψει την έκλυση χιλιάδων τόνων του άνθρακος ετησίως, µε σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η απαίτηση για την παραγωγή
καθαρών µορφών ενέργειας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναµική
στη διαµορφούµενη περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως αποτυπώνεται και στην Οδηγία 28/2009, σχετικά
µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί, δε, έχουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι παρέχουν σχετικά φθηνότερη ενέργεια στο σύστηµα
σε σχέση µε την παραγωγή ενέργειας από άλλες τεχνολογίες και
γι’ αυτό το λόγο επιδιώκεται γενικότερα όσο γίνεται η µεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξή τους. Γενικότερα, οι επενδύσεις σε έργα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχουν πολύ σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, µειώνοντας τις εκποµπές ρύπων προς την ατµόσφαιρα και συµβάλλοντας στη διατήρηση των ορυκτών πόρων,
που δεν είναι ανεξάντλητοι.
Επιπλέον, έχουν πολύτιµη συνεισφορά στην οικονοµία της
χώρας -πολύ περισσότερο µάλιστα, στην τρέχουσα συγκυρίασυµβάλλοντας στη µείωση της ενεργειακής µας εξάρτησης, στην
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ενεργοποίηση της οικονοµίας, στη δηµιουργία απασχόλησης σε
αρκετούς τοµείς της τεχνολογίας και της οικονοµίας που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ολοκληρώνοντας, να τονίσω ότι η ισχύς που παράγεται από
τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα συµπεριλαµβάνεται στους στόχους που έχουν τεθεί και θα πρέπει να καλύψει η χώρα και αφορούν στην παραγόµενη από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βάσει
των όσων ορίστηκαν αρχικά στην Οδηγία 28/2009 και ακολούθως
στο ν. 3851/2010.
Είµαι πεπεισµένος, λοιπόν, ότι κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Έργα σαν το προαναφερθέν επιλύουν χρόνια προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών,
ενισχύουν την «πράσινη» ενεργειακή δυναµική µας, µε σεβασµό
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Σε κάθε περίπτωση όµως –ακριβώς γιατί είναι δική µου φιλοσοφία και της Κυβέρνησης- όσα έχετε πει και σε όσα έχετε τοποθετηθεί, σας διαβεβαιώνω ότι θα τύχουν αντικείµενο εξέτασης
από τη δική µας πλευρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το Δηµοτικό Σχολείο Κουβαρά Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 1320/15-4-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων από την Τρίπολη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Καλαφάτης.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εδώ και τρεις µήνες περίπου στην ιστορική
πρωτεύουσα του Νοµού Αρκαδίας, την Τρίπολη, δεν γίνεται αποκοµιδή των σκουπιδιών. Έχουν γίνει δύο µόνο επιλεκτικές αποκοµιδές. Χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών έχουν ξεχειλίσει ολόκληρη
την πόλη. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό το θλιβερό γεγονός
έχει και πλήθος παρελκοµένων, όπως είναι: η µάζωξη τρωκτικών,
ποντικιών, κατσαρίδες, απίστευτη βρώµα και δυσοσµία, κυοφορούµενες επιδηµίες και γενικότερα απαράδεκτη εικόνα της
πόλης, που δηµιουργεί προβλήµατα και στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της. Το κράτος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κάνει
αυτό που κάνει επί τόσα χρόνια, δηλαδή απολύτως τίποτα!
Επιτέλους, την προηγούµενη Πέµπτη η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τους επόµενους έξι µήνες, λες
και είναι προϊόν βοµβαρδισµού.
Αυτό σηµαίνει ότι θα γίνει υποχρεωτική αποκοµιδή και εναπόθεση «προσωρινά» σε κάποιο άγνωστο σηµείο, διότι στον ΧΥΤΑ
Φυλής ενώ υπήρχε µία συµφωνία, λένε ότι είναι οικονοµικά ασύµφορη και ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Όλο αυτό το σκηνικό
δείχνει την τεράστια προχειρότητα της πολιτείας, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των τέως νοµαρχιών, νυν περιφερειών. Επίσης, δείχνει την κακοδιαχείριση και τη διασπάθιση
τεραστίων πόρων που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια σε δήµους, σε κοινότητες και σε νοµαρχίες και που δεν τους αξιοποίησαν ποτέ σωστά, λειτουργικά και παραγωγικά.
Πού να µείνουν λεφτά για τέτοια σοβαρά ζητήµατα, όπως είναι
η αποκοµιδή και η εναπόθεση των σκουπιδιών, όταν στις προτεραιότητες του νυν περιφερειάρχη είναι να δίνει µεγάλα κονδύλια
σε έργα στα οποία συµµετέχουν εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν συγγενείς του;
Θα θέλαµε να µας πείτε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ προσωρινό
το µέτρο του ότι θα τα πάρουν κάπου. Κανείς δεν ξέρει πού θα
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τα πάνε. Ίσως, σε κάποια άλλη παράνοµη, προσωρινή χωµατερή.
Θα θέλαµε µία απάντηση γι’ αυτό το τραγικό πρόβληµα που
υπάρχει στην Τρίπολη Αρκαδίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µε την ερώτησή σας αγγίζετε ένα ακανθώδες θέµα που ταλαιπωρεί για δεκαετίες τη χώρα µας και αυτό
είναι µία πραγµατικότητα. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέµψει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επιβολή χρηµατικής ποινής και ηµερησίου
προστίµου για τη συνέχιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριµµάτων σε ΧΑΔΑ, θέτει ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο στο
οποίο πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία καθυστερούσαν επί
δεκαετίες.
Η εφαρµογή της νοµοθετικής εξουσιοδότησης του ν.4042/
2012 µε την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που επιτρέπουν την προσωρινή εξυπηρέτηση δήµων από νόµιµες εγκαταστάσεις, κατά παρέκκλιση οικείων περιφερειακών σχεδιασµών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είναι ένα από τα εργαλεία που
µπορούν να επισπεύσουν την ολοκλήρωση του προγράµµατος
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και να δώσουν βεβαίως µία βραχυπρόθεσµη λύση µε στοχευµένη εφαρµογή, στις περιπτώσεις
όπου πραγµατικά απαιτείται η παρέµβαση της πολιτείας.
Το εργαλείο αυτό, δηλαδή το εργαλείο της κοινής υπουργικής
απόφασης µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υπουργείου
Εσωτερικών, χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση του Δήµου Τρίπολης, που ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστηµα από αδυναµία
αποκοµιδής και διάθεσης των απορριµµάτων. Βεβαίως, προηγήθηκε µία πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µέσω του Υπουργού κ.
Λυκουρέντζου -ως Υπουργός Υγείας- µε την έκδοση υγειονοµικής διατάξεως που αφορούσε την άµεση αποκοµιδή των απορριµµάτων. Άρα είναι φανερό ότι η πολιτεία αξιοποίησε άµεσα και
έγκαιρα τα εργαλεία που διαθέτει από τη νοµοθεσία, για να επιλύσει ένα ζωτικό πρόβληµα τοπικής σηµασίας.
Όσον αφορά την εκτέλεση της κοινής υπουργικής απόφασης
-για να δώσω και µία ενηµερωτική διάσταση στην απάντησή µουστην περίπτωση του Δήµου Τρίπολης απαιτήθηκε η τήρηση και
περαιτέρω διοικητικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, στο µεσοδιάστηµα µεσολάβησε η έκδοση αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου Τρίπολης για την έγκριση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ΕΣΔΝΑ και Δήµου Τρίπολης για τη διάθεση στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής των αστικών στερεών
αποβλήτων και αναµόρφωση προϋπολογισµού. Επίσης, µεσολάβησε η έκδοση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθµικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής για την έγκριση
σχεδίου σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε τους Δήµους
Τρίπολης και Ερµιονίδος, η διενέργεια του προβλεπόµενου προσυµβατικού ελέγχου της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
ΕΣΔΝΑ και Δήµου Τρίπολης από την αναπληρώτρια επίτροπο του
Νοµού Αρκαδίας, η αναγκαία αναµονή των δεκαπέντε ηµερών
από την κοινοποίηση της πράξης προσυµβατικού ελέγχου πριν
την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης και η έκδοση απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του δήµου για τη σύνταξη
όρων για την εκτέλεση της µεταφοράς των αστικών αποβλήτων
στο ΧΥΤΑ δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής και η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση του πρακτικού
της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγµάτευσης για
την ανάθεση της µεταφοράς.
Σύµφωνα µε το Δήµαρχο Τρίπολης, αναµένεται το τελικό κείµενο της προγραµµατικής σύµβασης, προκειµένου να υπογραφεί
από τα συµβαλλόµενα µέρη και να ξεκινήσει η µεταφορά των
απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Συνεπώς δεν υφίσταται –και πάλι θα κάνω µικρή χρήση της
δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε- θέµα κωλυσιεργίας και αδράνειας, παρά µόνο συγκεκριµένες και πολλαπλές διαδικασίες, που προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας
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των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το δηµόσιο λογιστικό, τις οποίες οι αρµόδιοι φορείς οφείλουν να τηρήσουν, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια και να επισπεύσουν.
Είναι προφανές ότι η αγωνία των τοπικών αρχών και των κατοίκων του δήµου δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτή των κατοίκων
άλλων περιοχών. Όπως επίσης είναι προφανές ότι είµαστε και
εµείς, κύριοι συνάδελφοι, εκείνοι που µπορούµε µε µεγάλη ευκολία να ασκούµε κριτική για ευθύνες, πράξεις και παραλείψεις
σε θέµατα που χρονίζουν. Άλλωστε, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότεροι και οι µεγαλύτεροι εναποµείναντες ενεργοί ΧΑΔΑ εντοπίζονται σε περιοχές της χώρας
όπως ακριβώς η Πελοπόννησος, όπου διαχρονικές παρελκυστικές τακτικές συντηρούσαν µία διαχείριση και µία νοοτροπία της
ήσσονος προσπάθειας και του ελάχιστου κόστους, που αποτελούν οι ΧΑΔΑ.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλέον αναλάβει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της υλοποίησης των έργων
ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων του περιφερειακού
σχεδιασµού. Σήµερα προχωρά -από όσο ξέρω- η δεύτερη φάση
του διαγωνισµού, µε εκτίµηση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
µέσα στο 2013.
(Στο σηµείο αυτό καταλαµβάνει την Προεδρική Έδρα ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Παράλληλα, οι δροµολογηµένες λύσεις για τη µεταβατική εξυπηρέτηση των δήµων που σήµερα χρησιµοποιούν ενεργούς
ΧΑΔΑ, δεν σταµατούν, µε τις ενέργειές µας να εντατικοποιούνται.
Σε συνεννόηση µε τους δήµους, µέσω του περιφερειακού
ΦΟΔΣΑ προχωρά σταδιακά η αδειοδότηση και η δηµιουργία των
σταθµών µεταβατικής διαχείρισης µε διαλογή στην πηγή και κοµποστοποίηση των απορριµµάτων µέχρι την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του περιφερειακού σχεδιασµού.
Είναι η ώρα το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων της
Πελοποννήσου, που απειλεί µε υποβάθµιση το περιβάλλον και
αµαυρώνει την εικόνα της χώρας, να κλείσει οριστικά. Στις συνθήκες αυτές η επίτευξη συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης είναι απολύτως απαραίτητες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Παναγιώταρος για τρία λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν απαντήσατε και κάτι ουσιαστικό. Είπατε ότι γίνονται ή θα γίνουν, υπογραφές, το ένα και το
άλλο. Είπατε για άµεση και έγκαιρη παρέµβαση. Μετά από τρεις
µήνες είναι άµεση και έγκαιρη η παρέµβαση; Εκτός και αν µιλάτε
για ρυθµούς σοσιαλιστικής δηµοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση.
Η κατάσταση είναι τραγική και συνεχίζεται. Η λύση που έχει
δοθεί, πρώτον έχει κολλήσει γιατί είναι πολυδάπανη. Το κόστος
µεταφοράς στο ΧΥΤΑ Φυλής είναι πολύ µεγάλο και τα κονδύλια
ακόµα δεν έχουν εξευρεθεί. Είναι προσωρινή. Προφανώς, αυτό
θα γίνει για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Οσονούπω έρχεται καλοκαίρι. Αυτό σηµαίνει µεγάλες θερµοκρασίες και το πιο πιθανό
είναι ότι θα υπάρχει ξανά το ίδιο πρόβληµα. Δεν έχει λυθεί το
πρόβληµα και λέµε ότι θα υπάρξει ξανά και θα είναι κατακαλόκαιρο.
Η λύση για το γενικότερο πρόβληµα των σκουπιδιών είναι πολύ
διαφορετική από αυτή την οποία προτείνει γενικότερα η κεντρική
πολιτική σκηνή. Θα µπορούσατε κάλλιστα να κάνετε ό,τι κάνουν
άλλες βαλκανικές χώρες, αφού δεν έχουµε τη δυνατότητα, δεν
έχουµε χωµατερές και δεν έχουµε τίποτα. Στείλτε τα στη Σουηδία. Παρακαλάνε οι Σουηδοί, γιατί έχουν αξιοποιήσει τα σκουπίδια. Βλέπουν ότι είναι χρυσός και από αυτά έχουν τεράστια
οφέλη.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουν περάσει τρεις µήνες και
ακόµα δεν ξεκίνησε η αποκοµιδή των σκουπιδιών. Πρέπει να γίνει
αµεσότατα. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη, για να γλιτώσουµε τα χειρότερα. Εδώ είµαστε. Περιµένουµε να δούµε τι θα γίνει και ποιο
θα είναι αυτό το προσωρινό σηµείο στο οποίο θα γίνει η εναπόθεση, η διαλογή -ας το πούµε- γιατί δεν έχει υπάρξει απολύτως
καµµία απόφαση. Ωραία είναι όλα αυτά που είπατε, αλλά είναι
σε θεωρητικό επίπεδο. Σε πρακτικό δεν υπάρχει τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Οι αποφάσεις,
κύριε συνάδελφε, από την πλευρά της Κυβέρνησης ελήφθησαν
πριν από ενάµιση µήνα. Η απόφασή µας να καταλήξουµε στο τελικό µέτρο της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία ουσιαστικά αναγκάζει και εξωθεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι
αρµόδια να βρει µία λύση, έστω και προσωρινή, ελήφθη έγκαιρα
και µάλιστα, όπως σας είπα, από δύο πλευρές: και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Από εκεί και πέρα, σας περιέγραψα ακριβώς τις διαδικασίες
που απαιτεί η νοµοθεσία σε µία τέτοια περίπτωση, για να µπορέσει να τεθεί σε εφαρµογή. Βεβαίως, κατέληξα να συµφωνήσω
µαζί σας στο ότι αυτό το πρόβληµα είναι ακανθώδες.
Το ζήτηµα των χωµατερών είναι ένα ζήτηµα που ταλαιπωρεί
την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα µεγάλο πριν
από λίγα χρόνια. Υπήρξε µία θεαµατική βελτίωση. Όµως, το γεγονός ότι υπάρχουν ακόµα χωµατερές, είναι κάτι το οποίο -αν
θέλετε- µας εκθέτει και ως κοινωνία και ως κράτος.
Οφείλω, όµως, να πω ότι έχει γίνει µία τεράστια προσπάθεια
στην καταπολέµηση του φαινοµένου αυτού µε τη δηµιουργία της
διυπουργικής επιτροπής πριν από λίγους µήνες για κοινή συνεργασία και µε τη δηµιουργία της εκτελεστικής επιτροπής, που παρακολουθεί καθηµερινά τον τρόπο µε τον οποίο προχωρούν τα
έργα και της αποκατάστασης των υπαρχουσών χωµατερών, οι
οποίες βρίσκονται σε κλείσιµο, αλλά βεβαίως και τη δηµιουργία
των ΧΥΤΑ. Γιατί το θέµα δεν είναι µόνο να κλείσουµε τις υπάρχουσες χωµατερές. Είναι να δηµιουργήσουµε και εκείνες τις κατάλληλες υποδοµές, ώστε να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε
ενεργειακά ή όχι, πάντως, σε κάθε περίπτωση, να διαχειριστούµε
µε έναν βιώσιµο τρόπο τα απορρίµµατα. Βεβαίως, αυτός είναι
και ένας στόχος: Να κλείσουµε µια και καλή όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το ζήτηµα που ταλαιπωρεί την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, το κλείσιµο των χωµατερών οριστικά και πολύ σύντοµα.
Εδώ πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι και πρέπει να αρθούµε όλοι
στο ύψος των περιστάσεων.
Από τη δική µας πλευρά κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν. Δεν είναι
µόνο οι ενέργειες που σας είπα. Μεταφέραµε κονδύλι 70 εκατοµµυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ, στον τοµέα της διαχείρισης των
απορριµµάτων, στείλαµε επιστολές σε όλους τους δικαιούχους
των έργων των ΧΥΤΑ ή στους δικαιούχους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να κλείσουν τις χωµατερές, που κατά 90% µε 95% είναι
οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχουµε συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία µε τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
και πρέπει να ενεργοποιηθούµε όλοι.
Νοµίζω ότι κοµβικό ρόλο παίζουν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα πρέπει, έστω και στο παρά πέντε, να
ανοίξουν το βηµατισµό τους και να µπορέσουν εκείνοι οι οποίοι
είναι και οι βασικοί, αν θέλετε, αρµόδιοι να δώσουν µια λύση στο
πρόβληµα, όπως συµβαίνει και στο τοπικό πρόβληµα, στο θέµα
της Τρίπολης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 1309/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική
θωράκιση του Νοµού Λακωνίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1314/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά
µε την εφαρµογή από τη χώρα µας των συστάσεων της Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης (ECRI), δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης του κυρίου Υπουργού µε την κυρία Βουλευτή και διαγράφεται.
Επίσης η τέταρτη µε αριθµό 1315/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
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σχετικά µε τα µέτρα µετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την προστασία των µικροµετόχων της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων των
οποίων οι καταθέσεις κουρεύτηκαν, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 1310/15-4-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948
και 1949.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Η κ. Αραµπατζή έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παίρνω την ευκαιρία και από αυτό το Βήµα του
κοινοβουλευτικού ελέγχου να υποστηρίξω το δίκαιο, το επιτακτικό αίτηµα για την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ.
Ως γνωστόν µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012, που υπενθυµίζω
ψηφίστηκε ως ένα άρθρο, τα όρια συνταξιοδότησης προσαυξήθηκαν κατά δύο έτη από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά χρόνια. Αποτέλεσµα ήταν δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιοι τριάντα
τέσσερις, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του ΟΓΑ, εξηνταπεντάρηδες αγρότες και αγρότισσες, γεννηθέντες το 1948, οι οποίοι
επρόκειτο από 1-1-2013 να συνταξιοδοτηθούν, να φτάσουν κυριολεκτικά στην πηγή και νερό να µην πιουν.
Πρόκειται για περιπτώσεις ασφαλισµένων µε ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, καθώς έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν στην πλειονότητά τους
προκαταβάλει εισφορές τριών εξαµήνων εντός του 2012, προσδοκώντας µε το κλείσιµο των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων
την συνταξιοδότησή τους.
Ανάλογα προβλήµατα θα δηµιουργηθούν στο τέλος του 2013
και µε τους γεννηθέντες το 1949. Και δεν είναι µόνο η νόµιµη
προσδοκία του δικαιώµατος που καλλιεργήθηκε σε αυτούς τους
ανθρώπους, τους µεροκαµατιάρηδες της γης, κύριε Υπουργέ.
Είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δροµολόγησαν τη
ζωή τους επί τη βάση της συνταξιοδότησής τους στα εξήντα
πέντε, πουλώντας ή νοικιάζοντας τα χωράφια τους. Τώρα καλούνται να βρουν εργαλεία παραγωγής για δυο ακόµη χρόνια
εργασίας.
Το δηµοσιονοµικό κόστος που θα προκαλούνταν για µια διετία
τόσο από την καταβολή των συντάξεων όσο και από τη µη πληρωµή των εισφορών τους ανέρχεται στα 205 εκατοµµύρια ευρώ,
δηλαδή 102,5 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος.
Έχουµε επίγνωση της δηµοσιονοµικής συγκυρίας, κύριε
Υπουργέ, αλλά στο κάτω-κάτω δεν µπορεί να πληρώνουµε εκατοµµύρια ως κράτος κατά τι λιγότερα στις ανεξάρτητες αρχές
για παράδειγµα και να υποχρεώνουµε τον εξηνταπεντάρη
αγρότη και αγρότισσα να παλεύουν στο χωράφι σε µια βαριά και
ανθυγιεινή εργασία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, µε τη χρήση
φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και όλα τα σχετικά.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Θα αντιµετωπίσετε την κοινωνική αδικία
σε βάρος των γεννηθέντων αγροτών το 1948 και 1949; Θα δώσετε λύση τουλάχιστον στη βάση ενός µεταβατικού σταδίου που
θα συνταξιοδοτεί για παράδειγµα τους γεννηθέντες το 1948, την
1-7-2013 και τους γεννηθέντες το 1949 την 1-1-2014;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όσα λέτε είναι σωστά και εύλογα. Η τελευταία φορά που ήρθα στη Βουλή για να απαντήσω το ίδιο ερώτηµα ήταν στις 2 Απριλίου, σε ερώτηση του συναδέλφου κ.
Δαβάκη. Όντως υπάρχει θέµα µε τους γεννηθέντες αγρότες τα
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έτη 1948 και 1949. Ώρες, ώρες βέβαια µου δίνεται η εντύπωση
ότι εάν εγώ και οι υπηρεσίες καταναλώναµε όλο το χρόνο που
απαντάµε στο ίδιο ερώτηµα, στην προσπάθεια να βρούµε λύση,
θα την είχαµε βρει στο Υπουργείο. Από την άλλη µεριά, όµως,
πρέπει να τηρήσουµε και τη συνεπή παρουσία µας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν µη τι άλλο αυτό δείχνει και την ανησυχία
που διατρέχει στην ουσία όλους τους Βουλευτές, ιδίως αυτούς
και αυτές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές απέναντι σε
αυτό το ζήτηµα που όντως είναι υπαρκτό και ενέχει µια αδικία.
Δεν το αρνούµαστε.
Πράγµατι, λοιπόν, στο πλαίσιο ψήφισης της δεύτερης δανειακής σύµβασης και µε γνώµονα την αναγκαιότητα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ασφαλισµένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-2013, αυξάνονται κατά δύο έτη, όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η
ρύθµιση αυτή ως εκ τούτου ισχύει και για τους ασφαλισµένους
αγρότες στον ΟΓΑ. Πλήττει κυρίως αυτούς που έχουν εκχωρήσει
δικαιώµατα εκµετάλλευσης αγροτικής γης, έχοντας προγραµµατίσει στη ζωή τους τη συνταξιοδότησή τους και εποµένως ξαφνικά βρίσκονται περίπου στο πουθενά.
Είναι µια ρύθµιση η οποία έχει στοιχεία αδικίας, είναι µια ρύθµιση η οποία απορυθµίζει τον προγραµµατισµό ζωής µιας µερίδας αρκετών αγροτών, όµως, είναι µια ρύθµιση, η οποία κρίθηκε
απαραίτητη στο πλαίσιο του ευρύτερου ζητήµατος που δεν είναι
άλλο από την ανάγκη εξορθολογισµού του ασφαλιστικού συστήµατος στο σύνολό του και βέβαια τη δηµοσιονοµική προσαρµογή
της χώρας.
Επιτυγχάνεται δηµοσιονοµικό όφελος -γι’ αυτούς που αµφισβητούν- από αυτή τη ρύθµιση, όχι µόνο για τον ΟΓΑ αλλά και
για τον κρατικό προϋπολογισµό. Διότι ο κρατικός προϋπολογισµός επιχορηγεί το ασφαλιστικό σύστηµα του ΟΓΑ κατά ένα
πολύ µεγάλο µέρος, κατά 13 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος. Άρα
κατά 13 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος µέχρι το 2016 υπολογίζεται
αυτό το όφελος και το συνολικό δηµοσιονοµικό κόστος είναι
αυτό που είπατε, περί τα 200 και κάτι εκατοµµύρια ευρώ.
Ήδη γίνονται προσπάθειες για να εξοµαλυνθεί αυτή η αδικία.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε προ ηµερών από το Βήµα
της Βουλής, στο πλαίσιο προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση
για το αγροτικό ότι θα υπάρξει ειδική ρύθµιση για το συνταξιοδοτικό των αγροτών, προκειµένου να µπορούν να πάρουν σύνταξη στα εξήντα δύο έτη, εφόσον έχουν συµπληρώσει σαράντα
χρόνια ασφάλισης. Ήδη οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
µας επεξεργάζονται τη σχετική ρύθµιση. Πότε θα έρθει για να
ψηφιστεί; Δεν µπορώ να προβλέψω αυτή την ώρα. Όπως σας
είπα πρέπει να εµπιστευθούµε αυτή την Κυβέρνηση, η οποία
ήρθε για να λειτουργήσει και να δώσει λύσεις σε ορίζοντα ετών
και όχι µηνών ή εβδοµάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης στο πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας
προβλέπεται ειδική νοµοθετική ρύθµιση για συνταξιοδότηση των
αγροτών που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, αλλά οφείλουν στον
ασφαλιστικό τους φορέα έως και 4000 ευρώ.
Στο κεφάλαιο 13 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας
που ψηφίσαµε πρόσφατα στη Βουλή, αναφέρεται ότι δύναται να
χορηγείται η σύνταξη αν το σύνολο των οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο
έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι µεγαλύτερο
των 4000 ευρώ και το οφειλόµενο ποσό συµψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε µήνα και µέχρι ολοσχερούς εξόφλησης από το
σύνολο των δικαιωµένων ποσών σύνταξης.
Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε πριν
από λίγες ηµέρες ότι επιδίωξή του είναι να εντάξει αυτού του είδους, αυτής της ηλικίας και αυτών των προϋποθέσεων αγρότες
σε ένα πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης ή προσυνταξιοδότησης.
Αυτό που υπήρχε και ίσχυε παλαιότερα, τώρα δεν ισχύει.
Υπάρχει η σκέψη να το επαναφέρουµε από τα πενήντα πέντε
χρόνια προσυνταξιοδότησης µε την προϋπόθεση να έχει µεταβιβαστεί ή να έχει ενοικιαστεί το αγροτεµάχιο. Το µέτρο θα αφορά
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αυτήν την οµάδα αγροτών που έχουν εκχωρήσει τα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης και δεν έχουν ποιοι να τα καλλιεργήσουν και εποµένως βρίσκονται σε αυτό το µεταίχµιο.
Άλλα ήταν τα ζητούµενα τότε, άλλα είναι τα ζητούµενα τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουµε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να εξοµαλυνθεί αυτή η αδικία. Είναι εύλογες οι ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Ας δώσουµε λίγο χρόνο προκειµένου να φτάσουµε και στο ζητούµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Αραµπατζή για τη δευτερολογία της.
Ορίστε, κυρία Αραµπατζή, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Επειδή είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι
έχει δαπανηθεί πολύς χρόνος µε τις επίκαιρες ερωτήσεις ή τις
αναφορές που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριµένο θέµα, η
γνώµη µου είναι ότι δεν χάνεται χρόνος, όσο ακόµη δεν έχει βρεθεί λύση. Και όσο υπάρχει η διαδικασία του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, εγώ προσωπικά θα εκφράζω τη συγκεκριµένη αγωνία
αυτής της επαγγελµατικής οµάδας. Επειδή είπατε ότι η επιµήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης ισχύει για όλες τις επαγγελµατικές οµάδες, βεβαίως και ισχύει, πλην όµως θα µου επιτρέψετε να σηµειώσω ότι η συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα
έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά στα οποία θα αναφερθώ αµέσως
τώρα.
Σε ό,τι αφορά τους γεννηθέντες το 1948 και το 1949 δεν είναι
µόνο η προσδοκία του δικαιώµατος η οποία ανετράπη την τελευταία στιγµή. Η κοινωνική αδικία σε βάρος τους, όπως και σε
βάρος όλων των κατ’ επάγγελµα αγροτών πριν από το 1987, επιτείνεται µε δεδοµένο ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν συµπληρώσει σαράντα ή και περισσότερα χρόνια εργασίας -πάνω
από σαράντα τέσσερα χρόνια εργασίας οι γεννηθέντες το 1948,
κύριε Υπουργέ- τα οποία δυστυχώς δεν µπορούν να αποδείξουν
επί τη βάσει του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήµατος, αφού ως
χρόνος της νωρίτερης επίσηµης ασφάλισής τους ορίζεται το
1987 µε το ν.1745 περί πρόσθετης ή επικουρικής ασφάλισης,
όταν δηλαδή η έννοµη τάξη αποφασίζει να ρυθµίσει το ασφαλιστικό τους καθεστώς.
Δεν έχει ευθύνη όµως, κύριε Υπουργέ, ο ασφαλισµένος του
ΟΓΑ ώστε να τιµωρείται σήµερα, επειδή δεν είχε την ευχέρεια
και την ευκαιρία από την πολιτεία να καταβάλει εισφορές πριν
από το 1987, όταν δούλευε κανονικά τη γη και τα χωράφια του.
Γιατί αν είχε το δικαίωµα από την πολιτεία, θα κατέβαλλε εισφορές πριν από το 1987 και σήµερα θα µπορούσε να θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω σαράντα χρόνων εργασίας, όπως
ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επαγγελµατικές οµάδες, ακόµη και
µετά την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Ας µην ξεχνάµε ότι το µόνο ταµείο που υποχρεώνει τους
ασφαλισµένους του να γίνουν εξήντα πέντε χρόνων για να βγουν
στη σύνταξη είναι ο ΟΓΑ. Με άλλα λόγια, αν ο αγρότης ή η αγρότισσα δεν πατήσει τα εξήντα πέντε έτη και πενήντα χρόνια εργασίας να συµπληρώνει, δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Να
θυµίσουµε ότι από τα εικοσιένα χρόνια που είναι η ενηλικίωση
των κατ’ επάγγελµα αγροτών µέχρι τα εξήντα πέντε είναι σαράντα τέσσερα χρόνια. Αντιθέτως, οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική οµάδα µε σαράντα χρόνια εργασίας βγαίνει αυτοµάτως
στη σύνταξη. Δεν φτάνει, λοιπόν, που οι πολύπαθοι αγρότες
λόγω του νοµοθετικού κενού, αδικούνται κατάφορα, τους τιµωρούµε τώρα µε δύο επιπλέον χρόνια εργασίας, αφ’ ενός στερώντας τους τη σύνταξη και αφ’ ετέρου υποχρεώνοντάς τους σε
ασφαλιστικές εισφορές 2.000 και πλέον ευρώ.
Επειδή µπορεί να ισχυριστείτε ότι αφού δεν πλήρωναν εισφορές πριν από το 1987, πώς αξιώνουν σήµερα συντάξιµα; Θα σας
απαντήσω ότι δεν αναφέροµαι σε αυτούς που έχουν διαδοχική
ασφάλιση για παράδειγµα από τη Γερµανία, αλλά στους κατ’
επάγγελµα αγρότες πριν από το 1987, που αποδεικνύεται ότι σε
κάθε αγοραπωλησία τους πλήρωναν 5% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και από τα µητρώα του
ΟΓΑ και από τους ανταποκριτές του και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι άνθρωποι δούλευαν και
πλήρωναν κανονικά.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς, στις 26 Φεβρουαρίου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην προ ηµερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο Αρχηγών
για τα αγροτικά θέµατα, απηχώντας το κοινωνικά δίκαιο αίτηµα,
εξήγγειλε από εδώ και στο εξής τη συνταξιοδότηση των αγροτών
στα σαράντα χρόνια ασφάλισης ή στα εξήντα δύο έτη.
Σας ερωτώ λοιπόν: Θα αποκαταστήσετε την αδικία για τους
πριν το 1987 επαγγελµατίες αγρότες και δη τους γεννηθέντες το
1948 και το 1949, ώστε να ισχύουν και για αυτούς οι ίδιες διατάξεις; Εννοώ να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τη θεµελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στα σαράντα χρόνια εργασίας,
όπως ισχύει για όλους τους άλλους εργαζοµένους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά αλλά παρακαλώ να τα κάνετε ενάµισι, γιατί µιλήσατε πέντε λεπτά προηγουµένως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ένα και είκοσι θα το
πάω, για εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ, αφού µου κάνετε και αυτή την προσωπική έκπτωση!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, νοµίζω ότι η δευτερολογία µου δεν έχει να διαφοροποιηθεί φυσικά
από την πρωτολογία. Και επιµένω σε αυτό που έχει εξαγγελθεί
από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε δεν θα µπορούσα να
αµφισβητήσω αυτό που έχει εξαγγελθεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να το κάνει
αυτό.
Δεν µπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριµένο για το χρόνο που
θα γίνει αυτό. Το επεξεργάζονται τώρα οι Υπηρεσίες µας. Δεν
είναι µία απλή άσκηση, δεδοµένου ότι η ασφάλιση στον ΟΓΑ είναι
µία ιδιότυπη ασφάλιση, όπως πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή µέχρι
πρότινος η σύνταξη του ΟΓΑ ήταν περισσότερο ένα προνοιακού
τύπου βοήθηµα, δεδοµένου ότι δεν στηριζόταν στην ανταποδοτικότητα των εισφορών για τους πριν από το 1987. Στην πορεία
προέκυψαν και οι εισφορές, εξού και η ιδιότυπη µορφή της διαδοχικής ασφάλισης πριν µετεξελιχθεί ο ΟΓΑ σε φορέα κύριας
ασφάλισης, έτσι ώστε ο χρόνος πριν θεσπιστεί η καταβολή των
εισφορών να µην υπολογίζεται στο χρόνο πρόσθετης και κύριας
ασφάλισης του ΟΓΑ για τη συµπλήρωση των σαράντα ετών εργασίας. Πρόθεση όµως της Κυβέρνησης είναι να το εντάξει συνολικά σε ένα σχέδιο αποκατάστασης αυτής της αδικίας -αν µου
επιτραπεί αυτή η έκφραση- ώστε µε σαράντα έτη εργασίας και
στα εξήντα δύο έτη να µπορεί ο αγρότης να βγει στη σύνταξη.
Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και για
την αγρότισσα και για τον αγρότη. Εγώ θα υπερθεµατίσω και θα
πω ότι ο κατά κύριον επάγγελµα αγρότης µπαίνει στη δουλειά
στην ουσία και πριν την ενηλικίωσή του, από τα δεκαπέντε πολλές φορές ή τα δεκαέξι του χρόνια, για να µην πω ότι έχει µεγαλώσει στο χωράφι. Και αν η ελληνική γεωργία έφτασε κάπου, εν
πάση περιπτώσει, η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε στον κόπο και στις
προσπάθειες της ελληνικής οικογένειας. Σε άλλες εποχές γυναίκα, άνδρας -σύζυγοι δηλαδή- και παιδιά µεγάλωναν στο χωράφι, πάνω στην καλλιέργεια, πάνω στο προϊόν. Έτσι έγινε το
ελληνικό αγροτικό προϊόν ανταγωνιστικό.
Στην πορεία βέβαια άλλαξαν κάπως αυτά τα πράγµατα. Ήρθε
το καθεστώς των επιδοτήσεων, ήρθαν οι αλλοδαποί εργαζόµενοι
στις καλλιέργειες, χαλάρωσε λίγο αυτή -αν θέλετε- η ηθική της
αγροτικής εργασίας, όµως σήµερα καλούµαστε πάλι ως χώρα
και ως αγροτικός τοµέας να την ξαναβρούµε και να συνταχθούµε
µε αυτή.
Για να κλείνουµε µε το ασφαλιστικό ζήτηµα, ας δώσουµε κάποιο χρόνο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να επεξεργαστούν αυτήν την εξαγγελία και ας έχουµε τη βεβαιότητα ότι
εφόσον εξαγγέλθηκε από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο παραγωγής κυβερνητικής πολιτικής, θα γίνει και πραγµατικότητα, έτσι
ώστε αυτή η αδικία -που όλοι παραδεχόµαστε άλλωστε- να εξορθολογιστεί στην πορεία του χρόνου. Αυτά είχα να πω για την ώρα
και αναµένονται οι σχετικές εξελίξεις αρκετά σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ, και για την τήρηση της υπόσχεσης, εν
µέρει βέβαια, τέλος πάντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββας
Αναστασιάδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η
Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση της
τέταρτης µε αριθµό 1316/15-4-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Χρυσούλας - Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της
«ΕΥΑΘ Α.Ε.».
Στην κυρία συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να έχω την προσοχή σας. Όπως
γνωρίζετε πενήντα συνταξιούχοι της ΕΥΑΘ, οι οποίοι δικαιούνται
το εφάπαξ τους από το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού, το ΤΑΠΙΤ,
βρίσκονται σε αναµονή προκειµένου να πάρουν το εφάπαξ βοήθηµα. Από αυτούς οι δεκαεπτά έχουν πάρει τη σύνταξή τους το
2010, δηλαδή εδώ και περισσότερο από µια τριετία. Οι υπόλοιποι
τριάντα τρεις πήραν τη σύνταξή τους το 2011 και κάποιοι ελάχιστοι το 2012. Το ταµείο πληρώνει µε ένα ρυθµό δύο µε τρία
άτοµα το χρόνο.
Επιπλέον, τους ενηµέρωσαν ότι υπάρχει ένα έλλειµµα στο ταµείο. Πήγαν, λοιπόν, και ζήτησαν από το ταµείο και πήραν τα
πρακτικά της συνεδριάσεως και είδαν να τους λένε αφ’ ενός ότι
υπάρχει ένα έλλειµµα, αφ’ ετέρου, όµως, ότι το Υπουργείο σας
πρότεινε κι έγινε µια ειδική µελέτη, ούτως ώστε να αυξηθεί το
εφάπαξ βοήθηµά τους. Αυτοί, όµως, αναµένουν.
Ξέρετε, όλο αυτό γίνεται ενώ έχει µειωθεί η σύνταξή τους κατά
45% κι ενώ οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν
δυο και τρία παιδιά άνεργα, τα οποία βοηθούνται από τις οικογένειές τους.
Υπάρχει, επίσης, ένας συγκεκριµένα, του οποίου η σύζυγος
βρίσκεται σε τραγική κατάσταση υγείας. Έχει κάνει τέσσερις εγχειρήσεις –τώρα τελευταία έκανε και πέµπτη εγχείρηση από µεταστατικό καρκίνο- και χρειάζεται πάρα πολλά χρήµατα. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ έχει υποβάλει αίτηµα να χορηγηθεί το εφάπαξ –αυτά, τα οποία δικαιούται- έχει χρεωθεί για να µπορεί να
περιθάλψει τη σύζυγό του όπως πρέπει, αλλά και για να πληρώσει τα δάνεια του.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Τι θα γίνει µε αυτά τα εφάπαξ;
Γιατί καθυστερούν; Ποια από τις δύο µελέτες ισχύει; Η αρχική,
του Υπουργείου σας, που λέει ότι δεν έχει χρήµατα το ταµείο –
και για ποιο λόγο δεν έχει χρήµατα το ταµείο κι έχει έλλειµµα- ή
η αναλογιστική µελέτη, που λέει ότι πρέπει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα θα
τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ
την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Απαντήστε µας, λοιπόν. Για το θέµα της σύνταξης θα καταθέσω όλα τα έγγραφα που υπάρχουν.
Ενώ είχαν καταθέσει, λοιπόν, δύο υποµνήµατα και προς το
Υπουργείο σας και προς τον Υπουργό Οικονοµικών από τον Ιανουάριο, ήρθαν τον Μάρτιο και ζήτησαν να πληροφορηθούν για
το τι συµβαίνει και τους είπαν ότι έχει χαθεί η αίτηση τους και
δεν έχουν καµµία απάντηση να τους δώσουν. Έτσι τους ενηµέρωσαν. Ξαναήρθαν τώρα, προ δεκαπέντε ηµερών, έψαξαν, απάν-
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τηση όµως δεν πήραν.
Το τελευταίο ερώτηµα, σας το ανέφερα προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, τελειώνετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, µου λέτε
µισό λεπτό…
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί να µη σας
διακόψω;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Θα καταθέσω τα έγγραφα,
κύριε Πρόεδρε. Ο άνθρωπος είναι σε τραγική κατάσταση από
καρκίνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ξέρετε ότι
έχετε και δευτερολογία; Θέλετε να πάρετε το χρόνο της δευτερολογίας; Δεν θέλω να σας τον αφαιρέσω.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Αφαιρέστε µου το χρόνο από
τη δευτερολογία µου.
Θα καταθέσω, κύριε Υπουργέ, όλα τα έγγραφα, για να δείτε
αυτό που σας λέω, διότι εκκρεµούν από το 2012 αυτές οι αιτήσεις και απάντηση δεν πήραν. Στον συγκεκριµένο άνθρωπο έχει
απορριφθεί δύο φορές το αίτηµά του. Τέτοια αναλγησία πια;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας πω ότι δεν έχω τη δυνατότητα
να παρακολουθώ τα καθηµερινά τεκταινόµενα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λόγω αναρµοδιότητας. Αλλού είναι οι αρµοδιότητές µου. Θα το ερευνήσω, όµως, µιας που το αναδεικνύετε
το θέµα αυτό- και πολύ σωστά κάνετε- σχετικά µε τη µεγάλη καθυστέρηση καταβολής των εφάπαξ.
Εκ των προτέρων µπορώ να σας πω ότι σίγουρα το πρόβληµα
είναι οικονοµικό. Θα σας πω, όµως και δυο-τρία ειδικά ζητήµατα.
Απλά, επιτρέψτε µου να απαντήσω πρώτα σε αυτό το ζήτηµα κοινωνικής –αν θέλετε- φύσεως από επαγγελµατική διαστροφή,
λόγω αρµοδιότητας για την πρόνοια.
Σας λέω ότι όσον αφορά τις αιτήσεις για προτεραιότητα στην
καταβολή του εφάπαξ λόγω ενός σοβαρού προβλήµατος υγείας
–ας πούµε- στην οικογένεια του δικαιούχου, η διοίκηση του ταµείου, σύµφωνα πάντα µε τις επιταγές του νόµου περί τήρησης
πρωτοκόλλου των αιτήσεων, έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του.
Πρέπει να γνωρίζουµε ότι το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα είναι αυτοδιοικούµενο, χωρίζεται σε δώδεκα τοµείς για ειδικές επαγγελµατικές οµάδες και κάθε τοµέας έχει οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια. Εποµένως κάθε τοµέας –στην ουσία κάθε
υποτοµέας- του ΤΑΠΙΤ διαχειρίζεται τα του οίκου του.
Κατά παρέκκλιση, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον υπάρχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο
και δεν θίγονται οι υπόλοιποι που περιµένουν να πάρουν το εφάπαξ, το χρηµατικό ποσό, µπορεί να αποφασιστεί η καταβολή του
εφάπαξ βοηθήµατος για όσους αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας.
Εποµένως, νοµίζω ότι αυτό το ζήτηµα έχει να κάνει αφ’ ενός
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αφ’ ετέρου µε την
ύπαρξη στο Ταµείο διαθέσιµου υπολοίπου. Το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης
και διαχείρισης του, το οποίο, εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο, το διαχειρίζεται όπως νοµίζει.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα θέµατα των µελετών που θίγετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και να επισηµάνουµε εδώ τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις δυο µελέτες για τις οποίες
κάνετε λόγο.
Πρώτον, η Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιµότητας είναι υποχρέωση της χώρας βάσει του ν.4046/2012 -της δεύτερης δανειακής
σύµβασης δηλαδή- και γίνεται κάθε τρία χρόνια. Στην ουσία πρόκειται για µελέτη βιωσιµότητας, η οποία λαµβάνει υπ’ όψιν µεταξύ των άλλων –των τρεχόντων δηλαδή- και την περιουσία των

10978

ταµείων καθώς και λοιπά έσοδα, όπως έσοδα από κοινωνικούς
πόρους ή αγγελιόσηµο για παράδειγµα. Παρέχει τη δυνατότητα
να συγκριθεί η ανταποδοτικότητα των συνολικών εισφορών που
θα καταβληθούν µε το σύνολο των εφάπαξ παροχών που θα χορηγηθούν σε µελλοντικό χρόνο από αυτόν της ηµεροµηνίας αποτίµησης της αναλογιστικής µελέτης.
Όσον αφορά τη δεύτερη µελέτη που θίγετε, την Οικονοµική
Μελέτη Ειδικού Σκοπού, τα αποτελέσµατά της µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όσους καλούνται να προτείνουν θέσεις ή να
αποφασίσουν ως επιπρόσθετο και επιµέρους οικονοµικό στοιχείο
κατά τη µελέτη της συνολικής οικονοµικής κατάστασης κάποιου
τοµέα, καθώς γίνεται σύγκριση των σηµερινών τιµών του συνόλου των εισφορών που καταβλήθηκαν από την έναρξη της ασφάλειας µέχρι και την έξοδο από αυτή. Γίνεται σύγκριση µε τα
εφάπαξ βοηθήµατα που καταβλήθηκαν τα έτη 2010, 2011, µέχρι
και των ασφαλισµένων από τις 31 Δεκεµβρίου 1992.
Εποµένως, η διαφορά της µιας µελέτης από την άλλη είναι –
για να µην αναλωνόµαστε σε τεχνικές αναλύσεις- ότι η δεύτερη
µελέτη –η Οικονοµική Μελέτη Ειδικού Σκοπού, δηλαδή- δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την περιουσία των ταµείων, τους κοινωνικούς πόρους κ.λπ.. Είναι µια φωτογραφία –αν θέλετε- της οικονοµικής
κατάστασης, ενώ η πρώτη Μελέτη Βιωσιµότητας είναι µια συνολική, διαχρονική αποτύπωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πράγµατι –και θα αφήσω δύο στοιχεία για τη δευτερολογία,
να βάλω το διά ταύτα, κύριε Πρόεδρε- η Οικονοµική Μελέτη Ειδικού Σκοπού για τον έλεγχο της ανταποδοτικότητας εισφορών
και παροχών εφάπαξ που καταβλήθηκαν από το ταµείο αυτό
έδειξε ότι τα εφάπαξ βοηθήµατα υπολείπονταν των εισφορών
που καταβλήθηκαν για τους µέχρι 31 Δεκεµβρίου χίλιους εννιακόσιους ενενήντα δύο δικαιούχους.
Επίσης, σύµφωνα µε την Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιµότητας,
η οποία είναι και η ισχύουσα, εµφανίζεται αναλογιστικό έλλειµµα
περί τα οκτώ εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υφυπουργέ, συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν µπορούµε να µιλάµε
αυτήν τη στιγµή για αύξηση του εφάπαξ σύµφωνα µε τα τωρινά
οικονοµικά στοιχεία. Τα περί καταβολής του εφάπαξ µε καθυστέρηση έχουν σχέση και µε εσωτερικές κινήσεις οικονοµικής ενίσχυσης, µέσω δανειοδότησης, για παράδειγµα, που γίνονται
µεταξύ των τοµέων του ΤΑΠΙΤ. Μέχρι τώρα, όµως, δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Από αυτό το συγκεκριµένο ΤΑΠΙΤ, που
έχει να κάνει µε τον Οργανισµό Ίδρυσης Θεσσαλονίκης προς το
συνολικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα υπόλοιπα θα σας τα
αναφέρω στη δευτερολογία για να σας διαφωτίσω λίγο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς,
δεν µου απαντήσατε στο εξής: Θα πάρουν; Διότι ξέρετε, πολλοί
εξ αυτών των ανθρώπων, όπως σας είπα, συντηρούν δυο και τρία
παιδιά άνεργα και αναγκάζονται να δανείζονται, ενώ το ταµείο
τους οφείλει τα εφάπαξ.
Με το ρυθµό που πληρώνετε τα εφάπαξ, θα το πάρουν µετά
από δεκαέξι χρόνια αυτοί οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από
το 2010.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Γιατί αυτά δεν τα υπολογίσατε
µαζί µε τα ληξιπρόθεσµα περασµένων ετών; Γιατί δεν εντάξατε
αυτά τα εφάπαξ στα ληξιπρόθεσµα; Για ποιο λόγο; Αυτό είναι
ένα ερώτηµα.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Τι περιµένετε; Περιµένετε να αποβιώσουν οι περισσότεροι από αυτούς και να µην πάρουν το εφάπαξ τους και να ζήσουν µέσα σε µια φτώχεια, χωρίς αξιοπρέπεια;
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταβάλει έγκαιρα τις εισφορές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους -και το ταµείο τις κατέβαλε τις εισφορές- όσο χρόνο εργάζονταν.
Επίσης, πρέπει να µας πείτε, από πού υπάρχει το έλλειµµα.
Γιατί υπάρχει το έλλειµµα;
Τέλος, δεν µου απαντήσατε για το συγκεκριµένο άτοµο. Εγώ
θα σας καταθέσω έγγραφα. Σας ζητώ να δείξετε µια ευαισθησία,
τέλος πάντων, έστω γι’ αυτόν τον ένα. Διότι εδώ µπορεί να γελάµε και να µιλάµε, αλλά κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε τραγική
κατάσταση κι έχουν περιέλθει σε αυτήν εξαιτίας της αναλγησίας
σας.
Έχουν κατατεθεί έγγραφα στον Πρωθυπουργό και σε σας και
ουδείς απάντησε. Αυτή είναι η συµπεριφορά σας, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κ. Γιαταγάνα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως σας είπα, θα ερευνήσουµε το θέµα.
Δεν υπάγεται σε µένα η κοινωνική ασφάλιση, αλλά µιας που µου
το λέτε, να είστε σίγουρη ότι θα σας δώσω πολύ γρήγορα απάντηση ύστερα από συνεννόηση.
Απλά θα πω εδώ ότι µπορούµε να λέµε για αναλγησία, για παντελή έλλειψη ευαισθησίας κ.λπ., αλλά όταν ο πυρήνας αυτών των
προβληµάτων είναι καθαρά οικονοµικός, όπως καταλαβαίνετε,
είτε είµαστε είτε δεν είµαστε ανάλγητοι, θα πρέπει να βρεθούν
λεφτά στα ταµεία, ώστε να µπουν σε σειρά –µεταξύ άλλων- και
οι καταβολές των εφάπαξ.
Οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι αυτού του τοµέα του ΤΑΠΙΤ µετράνε διακόσια τριάντα πέντε άτοµα µε βάση µελέτη βιωσιµότητας του Δεκεµβρίου του 2011. Είναι πολύ µικρός αριθµός. Όταν
έχουµε µαζική έξοδο από την ασφάλιση του τοµέα, δηλαδή συνταξιοδότηση ασφαλισµένων, αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία οργανικών και ταµειακών ελλειµµάτων. Ίσως και αυτό να
έχει να παίξει κάποιο ρόλο.
Όπως σας είπα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οικονοµικά προβλήµατα κάποιου τοµέα, υπάρχει δυνατότητα σ’ αυτόν
να λάβει έντοκο δάνειο από άλλον φορέα ή κλάδο ή ακόµα και
τοµέα εντός του ίδιου ασφαλιστικού τοµέα ή φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. Η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργού µού λέει ότι
µέχρι σήµερα στο Υπουργείο δεν έχει υποβληθεί συγκεκριµένο
αίτηµα από το ταµείο. Μπορεί να παρακινηθεί το ταµείο και µε
δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου να υποβάλει ένα αίτηµα στο ΤΑΠΙΤ για εσωτερικό δάνειο προκειµένου να
καλυφθούν αυτά τα εφάπαξ πενήντα ανθρώπων. Δεν είναι µεγάλος αριθµός κατά την άποψή µου.
Όπως σας είπα, ο κάθε τοµέας, εδώ και το ΤΑΠΙΤ/ΟΥΘ, δηλαδή ο Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, είναι ένας αυτοδιοικούµενος οργανισµός µε οικονοµική λογιστική αυτοτέλεια
απέναντι στο συνολικό τοµέα. Αποφασίζει τα του οίκου του, διαχειρίζεται τα του οίκου του. Μπορεί να αποταθεί κάπου ένα αίτηµα. Εγώ θα το δω και προσωπικά, αν θέλετε, σε συνεννόηση
πάντα µε τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Ασφάλισης -αυτή έχει
την εποπτεία όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης- για να
δούµε -δεδοµένου ότι, όπως σας είπα, δεν είναι µεγάλος ο αριθµός- αν µπορεί να υπάρξει κάποια ειδική πρόνοια για να µην καθυστερεί τόσο η καταβολή του εφάπαξ. Αυτό είναι ένα θέµα
κοινωνικής υφής, αν θέλετε. Υπάρχουν πολλά θέµατα σαν αυτό
στους καιρούς που ζούµε και πολλοί ασφαλισµένοι που αυτήν τη
στιγµή περιµένουν καταβολή εφάπαξ. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν όχι από την αναλγησία ενός κυβερνητικού παράγοντα,
αλλά καθαρά από ταµειακά υπόλοιπα, ταµειακά διαθέσιµα και εν
τέλει οικονοµικές δυνατότητες. Ας µεριµνήσουµε από κοινού για
την υποβολή αιτήµατος από τον τοµέα στο κεντρικό και από κει
και πέρα να το παρακολουθήσουµε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Το έχουµε καταθέσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ωραία. Θα υποβάλω λοιπόν κι εγώ τα τεχνικά στοιχεία, για να δείτε τους αριθµούς και
από κει και πέρα ευχαρίστως να το παρακολουθήσουµε και από
κοινού.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Θα επανέλθουµε. Έχω υποβάλει και έγγραφα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σαφώς και να επανέλθετε και ελπίζω να έχω να σας πω κάτι πιο τεκµηριωµένο και τελεσίδικο. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά σχετικά έγγραφα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 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 (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τελευταίας επίκαιρης ερώτησης για σήµερα και αµέσως µετά θα
ακολουθήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 1319/15-4-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς
τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και είµαστε ναυτική χώρα και βρεχόµαστε από παντού από
θάλασσα, η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία απαξιώνεται και
βέβαια είναι τραγικές οι επιπτώσεις για τους εργαζόµενους. Η
ανεργία φτάνει στο 90%. Χιλιάδες είναι οι εργατικές οικογένειες
που πηγαίνουν στα συσσίτια για να ζήσουν. Αν λέγεται αυτή ζωή!
Οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας παίρνουν έναντι 50
ευρώ την εβδοµάδα και ίσως ούτε και αυτά. Και βέβαια µην πανηγυρίζετε µε τη χθεσινή τροπολογία -σας προλαβαίνω, κύριε
Υπουργέ- γιατί ούτε καν «ασπιρίνη» δεν είναι ούτε είναι η λύση
για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας. Στου
Σκαραµαγκά οι εργάτες είναι απλήρωτοι σχεδόν ένα χρόνο και
δουλεύουν µία µέρα την εβδοµάδα, τέσσερα µεροκάµατα το
µήνα. Δεν ξέρω τι έχουν για να φάνε τις υπόλοιπες µέρες. Στο
Πέραµα εδώ και χρόνια έχουν να δουν µεροκάµατο και η περιοχή
οδεύει κατευθείαν σε ιδιωτικοποίηση. Συνεπώς είναι δίκαιη η
αγανάκτηση των εργαζοµένων αλλά είναι δίκαιες και οι κινητοποιήσεις τους.
Εµείς σας ρωτάµε πότε τα ναυπηγεία θα πάψουν να είναι «νεκροταφεία» ώστε να λειτουργήσουν άµεσα µε την ευθύνη της
Κυβέρνησης. Πρέπει να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα
σε όλους τους εργαζόµενους, να υπάρξει άµεση στήριξη των οικογενειών των εργαζοµένων σ’ όλα τα ναυπηγεία µε έκτακτη καταβολή ενίσχυσης 1000 ευρώ –και µπορείτε να το κάνετε αυτόνα υπάρξει πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα προστασίας της ασφάλειας, της υγείας,
της ζωής των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς. Σας ζητάµε
να υπάρξει αναστολή πληρωµών των δανείων, απαγόρευση κατασχέσεων και πλειστηριασµών και µείωση των τιµολογίων στο
ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό και το τηλέφωνο κατά 50% και βέβαια
σε καµµία περίπτωση να µην υπάρχει διακοπή σε βασικά ανθρώπινα αγαθά γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κ. Μανωλάκου.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μόνο τρία λεπτά γι’
αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτός είναι ο
προβλεπόµενος χρόνος. Τι να κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εν πάση περιπτώσει, θα
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κάνω ό,τι µπορώ. Σας ευχαριστώ.
Κυρία συνάδελφε, το θέµα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας που αφορά κυρίως τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, Ελευσίνας, Περάµατος αλλά και άλλα διάσπαρτα ανά τη
χώρα, κυρίως όµως αυτά τα τρία, είναι θέµα που ξεπερνά κατά
πολύ τις δυνατότητες, τις ευχέρειες και τις αρµοδιότητες του
Υπουργείου Εργασίας.
Θα πρέπει όµως να σας πω εδώ ότι το αναδείξαµε σαν συνολικό πρόβληµα πολλών Υπουργείων µαζί εµείς από το Υπουργείο
Εργασίας. Τον Αύγουστο για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ
καιρό –δεν γνωρίζω αν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά- συνεδρίασαν
από κοινού πέντε Υπουργοί και συγκεκριµένα οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Εργασίας
µε δική µας πρωτοβουλία προκειµένου να υπάρξει µία συνολική
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Αυτό που βγήκε απ’
αυτήν τη διυπουργική ήταν ο διορισµός ενός εθνικού συντονιστή
για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία µε επισπεύδον το
Υπουργείο Ανάπτυξης προκειµένου να αποτυπώσει τις πτυχές
αυτού του σύνθετου προβλήµατος που «ακουµπά» πέντε διαφορετικά Υπουργεία από διαφορετικό τοµέα ευθύνης, ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης. Αυτό το πόρισµα του ειδικού
συντονιστή έχει υποβληθεί.
Δεν πανηγυρίζουµε για τη χθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, απλά θεωρούµε ότι είναι µία θετική εξέλιξη κατά
το βαθµό κατά τον οποίο δροµολογεί σε µία θετική κατεύθυνση
τη σύγκριση του εκτελούµενου έργου σε σχέση µε το παραδοτέο
-δηλαδή αυτά που αναφέρονται στη σύµβαση, αυτό που θα
έπρεπε να εκτελεστεί- και φυσικά τις πληρωµές. Αν δεν γίνει
αυτή η αντιστοίχιση και η σύγκριση των στοιχείων, τότε δεν θα
µπορέσουµε ποτέ να ξεπεράσουµε τις διαφορές ανάµεσα σε εργοδότη και αναθέτοντα. Νοµίζω ότι ανοίγει ο δρόµος ώστε η Κυβέρνηση να συντονιστεί σ’ αυτόν τον τοµέα ειδικά µε τα
ναυπηγεία Ελευσίνας. Ενδεχοµένως κάτι τέτοιο να ισχύσει και
για τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Από κει και πέρα, θέτετε πολλά ζητήµατα. Λίγα απ’ αυτά αναφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας ή, αν θέλετε, στο Υφυπουργείο Πρόνοιας.
Όσον αφορά το θέµα της µη καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών σε εργαζοµένους, θα σας καταθέσω το σχετικό έγγραφο
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, του ελεγκτικού βραχίονα,
δηλαδή του Υπουργείου. Είναι ένα εκτενέστατο πολυσέλιδο σηµείωµα, που αναφέρει αναλυτικά όλα όσα έχουν γίνει.
Σας λέω µόνο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, για παράδειγµα,
ότι η καθυστέρηση δεδουλευµένων κυµαίνεται από έξι µήνες έως
δεκατρείς µήνες. Από τα αρµόδια τµήµατα έχουν ζητηθεί τα σχετικά στοιχεία. Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Ελευσίνας έχει προβεί µεταξύ άλλων στις εξής ενέργειες: Διενέργεια εννέα εργατικών διαφορών από τον Ιανουάριο του 2012
έως και σήµερα. Αποστολή δύο µηνυτήριων αναφορών στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Επιβολή δύο διοικητικών
κυρώσεων προστίµου ποσού 50.000 ευρώ για την καθεµία. Όσον
αφορά την µη καταβολή δώρου Χριστουγέννων του 2012 σε εξακόσιους εβδοµήντα εργαζοµένους, αποστολή σχετικού εγγράφου προς το Αστυνοµικό Τµήµα Ελευσίνας για να κινηθεί η
ποινική διαδικασία. Το ίδιο και για τα ναυπηγεία του Σκαραµαγκά
και για τα ναυπηγεία του Περάµατος.
Δεν αµφισβητώ ότι η ανεργία εκεί φτάνει ίσως στα υψηλότερα
ποσοστά σε όλη τη χώρα. Έχω δεχθεί, όσο κανείς άλλος νοµίζω,
αντιπροσωπείες εργαζοµένων ευρύτερα από τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Έχω δεχθεί τα αιτήµατά τους.
Για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σας αναφέρω ότι στο
Υπουργείο µεριµνήσαµε για όλους εκείνους τους συνανθρώπους, οι οποίοι λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης
δεν συµπληρώνουν τις απαιτούµενες ηµέρες εργασίας και παραµένουν ανασφάλιστοι.
Στο πρόσφατο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε, στο άρθρο 95, αναφέρουµε ότι δίδεται το δικαίωµα κάλυψης των ιδίων και των
µελών οικογενείας τους µε την πραγµατοποίηση τουλάχιστον πενήντα ηµερών ασφάλισης για όλους τους εργαζόµενους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Αυτό καλύπτει το Σκαραµαγκά, όπου οι
εργαζόµενοι έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα µε-
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ροκάµατα. Δεν καλύπτει, όµως, άλλους εργαζοµένους, κυρίως
στη ναυπηγοεπισκευαστική του Περάµατος, όπου λόγω ανασφάλιστης εργασίας δεν συµπληρώνεται αυτός ο απαιτούµενος
αριθµός ηµεροµισθίων.
Προσπαθούµε να δούµε το θέµα σε συνεργασία και µε το
Υπουργείο Υγείας. Δεν θέλουµε, όµως, η όποια λύση να δώσει
ένα στίγµα ότι εµείς πριµοδοτούµε ή αβαντάρουµε ή ενισχύουµε
την ανασφάλιστη και τη «µαύρη» εργασία, ανοίγοντας το δρόµο
στην ιατροφαρµακευτική κάλυψη και σε αυτούς που δουλεύουν
και είναι ανασφάλιστοι. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να τηρήσουµε κάποιες ισορροπίες, τουλάχιστον κατ’ επίφασιν της νοµιµότητας.
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε δει όλες αυτές τις πτυχές. Στο
προνοιακό κοµµάτι έχει ήδη καταβληθεί ένα βοήθηµα 1.000 ευρώ
στους εργαζοµένους του Σκαραµαγκά, διότι µεταξύ άλλων πρέπει να µεριµνήσουν και για την επαρκή συντήρηση των υποβρυχίων, που κόστισαν αρκετά στον ελληνικό λαό. Και, εν πάση
περίπτωση, η πιθανή ανεπανόρθωτη βλάβη βάζει και θέµα εθνικής ασφάλειας.
Όλα αυτά έγιναν. Πρέπει να γίνουν ακόµη περισσότερα, ιδίως
όσον αφορά το προνοιακό κοµµάτι. Όµως, όπως καταλαβαίνετε,
αυτό δεν µπορεί παρά να ενταχθεί σε ένα συνολικό σχέδιο. Διότι
θα ήταν αδικία ένα κοµµάτι ανέργων ή ευπαθών οµάδων να απολαµβάνει κάποιων προνοµίων όπως µε εξαίρεση το ΙΚΑ ή το «πάγωµα» των πληρωµών των τιµολογίων των ΔΕΚΟ και όλοι οι
υπόλοιποι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας –δεν είναι και
λίγες αυτές που έχουν πληγεί από υψηλότατη ανεργία, όπως στη
δυτική Μακεδονία, στις δικές µας περιοχές επάνω στη βόρεια
Ελλάδα- να εξαιρεθούν για να µπουν σ’ αυτές τις ρυθµίσεις κάποιοι συγκεκριµένοι.
Χρειάζεται, λοιπόν, συνολικό σχέδιο προνοιακής ανακούφισης και συνολικό σχέδιο αντιµετώπισης του µεγάλου αυτού και
σύνθετου προβλήµατος, που δεν είναι µόνο πρόβληµα του
Υπουργείου Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Μανωλάκου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Βεβαίως, δεν είναι µόνο πρόβληµα
δικό σας ως Υπουργείο. Όµως, η δική σας Κυβέρνηση και οι προηγούµενες είστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν την κατάντια στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Είστε γνώστης του πορίσµατος και
των προβληµάτων και δεν κάνετε τίποτε. Αυτή είναι η βαριά ευθύνη σας. Γιατί στα προβλήµατα που σας θέσαµε, αυτά που είπατε ουσιαστικά «ασπιρίνες» είναι για τους εργαζόµενους.
Ουσιαστικά δεν απαντήσατε και δεν ικανοποιήσατε ούτε τα µισά
αιτήµατα.
Εγώ περιµένω στη δευτερολογία σας να δεσµευθείτε τουλάχιστον σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να πληρωθούν
µήνες, άµεσα να δοθεί αυτό το επίδοµα των 1.000 ευρώ. Γιατί
δεν µπορείτε να φέρνετε σαν δικαιολογία ότι «δεν µπορούµε να
ξεκινήσουµε προνοµιακά από αυτούς». Μα, γι’ αυτούς έχετε και
πορίσµατα. Εσείς τα αναφέρατε και τα διαβάσατε. Στη συνέχεια,
πρέπει να επεκταθείτε και σε άλλες περιοχές και σε άλλους χώρους δουλειάς, που µπορείτε να το ελέγξετε.
Όµως, αυτή η κατάσταση δείχνει ταυτόχρονα και το αδιέξοδο
της ίδιας της πολιτικής σας. Ιδιωτικοποιήσατε τα ναυπηγεία. Με
το νοµοσχέδιο για τη ναυτιλία, πάτε να ιδιωτικοποιήσετε και τη
ζώνη και να δώσετε «φιλέτο» και δώρα στο µονοπωλιακό κεφάλαιο. Μόνο αδιέξοδα κι αυτή η κατάσταση θα εντείνεται.
Χθες, όταν διεκδίκησαν οι εργάτες γης στη Μανωλάδα τα δεδουλευµένα τους, οι µεγαλοϊδιοκτήτες σήκωσαν τα όπλα σε δολοφονική επίθεση. Πρέπει να ξέρετε ότι και στις κινητοποιήσεις
τους οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία τα δεδουλευµένα τους διεκδικούν. Δεν διεκδικούν κάτι άλλο. Αν σήµερα σηµειώνονται δολοφονικές επιθέσεις σε εργάτες µετανάστες, αύριο µε αυτήν σας
την πολιτική, θα επεκταθούν και στους Έλληνες απλήρωτους εργάτες.
Εµείς το λέµε καθαρά. Η µόνη λύση για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, που έχουµε δυνατότητες και πρέπει να αναπτυχθεί -οι ίδιες οι εξελίξεις το επιβεβαιώνουν- η µόνη λύση για
το λαό είναι η ύπαρξη ενιαίου δηµόσιου φορέα ναυπηγοεπι-
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σκευαστικής βιοµηχανίας, ενταγµένου σε κεντρικό, πανεθνικό
σχεδιασµό µε πλήρη ρήξη απέναντι στους περιορισµούς και τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καµµιά άλλη λύση, καµµιά
άλλη µορφή ιδιωτικοποίησης, όπως και να την προωθείτε, δεν
µπορεί να σταµατήσει τη συρρίκνωση των ναυπηγείων και την
ισοπέδωση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων.
Εµείς θα σταθούµε δίπλα τους, στον αγώνα τους και ταυτόχρονα θα διεκδικούµε ουσιαστική λύση για το µέλλον τους, για
τη δουλειά τους, αλλά και για το συµφέρον της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, ας
απαντήσουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα στο ερώτηµα: Πρέπει
να αναβιώσει η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία στη χώρα,
διότι µεταξύ άλλων είναι ένα συγκριτικό της πλεονέκτηµα; Νοµίζω ότι όλοι λέµε «ναι». Όµως, το πώς θα αναβιώσει είναι ένα
άλλο ζήτηµα, είναι ζήτηµα και οπτικής γωνίας.
Εγώ θα µπορούσα να αναλάβω από µέρους της Κυβέρνησης
όλες τις ευθύνες για την καθυστέρηση στην επίλυση αυτού του
προβλήµατος, αλλά να αναλάβετε κι εσείς τις δικές σας ευθύνες
και ως ΚΚΕ και ως ΠΑΜΕ. Διότι πολλές φορές, την ώρα που πήγαινε κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο, την ώρα που πήγαιναν
να ανοίξουν δουλειές, διάφορες καταλήψεις πολιτικά υποκινούµενες τίναζαν στον αέρα κάθε προσπάθεια διευθέτησης αυτού
του ζητήµατος.
Πρέπει και αυτό να µας προβληµατίσει και να προβληµατίσει
κι εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάρτε τα όπλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Κατσώτη, εµείς
θα τα ξαναπούµε.
Η υπεροχή µας σ’ αυτόν τον κλάδο στο παρελθόν…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εµείς φταίµε για την απλήρωτη
εργασία;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν φταίτε εσείς.
Αφήστε µε να µιλήσω. Παρακολουθήστε λίγο το σκεπτικό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ οφείλω να διερευνήσω πώς θα έλθουν δουλειές στην Ελλάδα και για ποιο λόγο
δεν έρχονται δουλειές στην Ελλάδα. Είναι, άραγε, µόνο οι κυβερνώντες; Είναι άραγε µόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ή είναι και
καταχρηστικές συµπεριφορές πολιτικά υποκινούµενες µέσα στη
ναυπηγοεπισκευαστική;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τις συµβάσεις έργων εσείς τις
υπογράψατε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ποιος κινεί αυτήν την
κρυφή βιοµηχανία της ανασφάλιστης εργασίας; Ποιος στερεί απ’
αυτούς τους εργαζόµενους να συµπληρώσουν έστω κι ένα µεροκάµατο για να φτάσουν µέχρι τα πενήντα και να έχουν δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σύµφωνα µε την
πρόσφατη νοµοθετική µας πρωτοβουλία; Ας απαντήσουµε και
σε όλα τα ερωτήµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Η υπεροχή µας στον κλάδο κατά το παρελθόν στηριζόταν σ’
ένα τρίπτυχο…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να δώσετε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, ακούστε λίγο. Νοµίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε σε πολλά από αυτά που
θα πω τώρα.
Το τρίπτυχο αυτό ήταν η ανταγωνιστικότητα, η καλή ποιότητα
της εργασίας -πράγµατι καλοί τεχνίτες οι εργαζόµενοι στο Πέραµα, στο Σκαραµαγκά, στην Ελευσίνα- και η αξιοπιστία σε συνδυασµό µε την έγκαιρη παράδοση του έργου. Αυτό έφερνε και
δουλειές. Αυτό προσέλκυε ναυπηγικό έργο, όχι µόνο από τον ελ-
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ληνικό εφοπλισµό, αλλά και από το εξωτερικό, είτε στο εµπορικό
κοµµάτι είτε στο κοµµάτι της αµυντικής βιοµηχανίας.
Τι γίνεται σήµερα; Έχουµε χάσει την ανταγωνιστικότητά µας.
Είµαστε µη ανταγωνιστικοί εξαιτίας τόσο της τραπεζικής κρίσης,
του κοµµατιού δηλαδή της χρηµατοδότησης των έργων, όσο και
του υψηλού κόστους και σε µεροκάµατα, αλλά και σε κόστος
πρώτης ύλης, όπως για παράδειγµα της λαµαρίνας, που είναι µια
βασική ναυπηγική εργασία στα πλοία. Έχουµε χάσει την αξιοπιστία µας και λόγω αυτής της ρευστότητας και των διαρκών κινητοποιήσεων κάθε φορά που κάποιος έρχεται να δώσει µία
δουλειά σε αυτά τα ναυπηγεία.
Έχουµε µόνο την ποιότητα εργασίας. Δεν φθάνει µόνο αυτή.
Διότι είναι κρίµα να πηγαίνουν τα πλοία για ναυπήγηση από εδώ
µέχρι τη Νότια Κορέα κυριολεκτικά και να φεύγει η δουλειά από
Έλληνες ιδιοκτήτες, Έλληνες εφοπλιστές από τα ελληνικά ναυπηγεία.
Όπως σας είπα, πρέπει να δούµε το θέµα συνολικά.
Προχθές µε την τροπολογία µπήκε το νερό στο αυλάκι όσον
αφορά το κοµµάτι των υποχρεώσεων ενός τµήµατος της Αµυντικής Βιοµηχανίας, δηλαδή των πυραυλακάτων που ναυπηγούνται στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Ο Σκαραµαγκάς µόλις και µετά βίας µπορεί και εξασφαλίζει
την ασφαλή συντήρηση των υποβρυχίων και πάλι µε πολύ κόπο
και µε πολλά ζητούµενα. Αυτήν τη στιγµή µόλις και µετά βίας
συντηρούνται τα υποβρύχια, για να µην πάθουν ανεπανόρθωτη
βλάβη.
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Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το κοµµάτι της προνοιακής
ανακούφισης το βλέπουµε συνολικά.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι υπάρχει σχέδιο κατάρτισης από
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι πόροι διατίθενται από το Εθνικό
Αποθεµατικό Απροβλέπτων και ανέρχονται στο ποσό των 8 εκατοµµυρίων σε σαράντα οκτώ ειδικότητες εργαζοµένων. Βέβαια,
εκεί τίθεται θέµα πόσοι από αυτούς τους πόρους θα φθάσουν
τελικά στα χέρια των εχόντων την ανάγκη, των ανέργων ή των
υποαπασχολούµενων εργαζοµένων και πόσοι θα παρακρατηθούν στα ενδιάµεσα στάδια. Όµως, περίπου οι µισοί, σύµφωνα
µε τους υπολογισµούς µας, φθάνουν. Δεν είναι αρκετοί και νοµίζω ότι δεν πρέπει να πηγαίνουµε πάντα στο Ειδικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων.
Αυτήν τη στιγµή εξετάζουµε το ζήτηµα της πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Θα βρούµε τη λύση.
Επίσης, αν υπάρξει συνολικό σχέδιο, θα βρούµε τη λύση και
στα ζητήµατα αν θέλετε της προνοιακής ανακούφισης, κυρίως
όσον αφορά τα τιµολόγια των ΔΕΚΟ. Πλην, όµως, πρέπει να γίνουν πολλές συνεννοήσεις µε πολλούς φορείς και όλα αυτά να
ενταχθούν σε ένα συνολικό σχέδιο ανακούφισης.
Το θέµα είναι πολύ σύνθετο, πολύ συνολικό. Εµείς στο Υπουργείο Εργασίας αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας στο δικό µας το
κοµµάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου

«

Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για τα άρθρα 1,
4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44, 48, 49 και για την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53, της οποίας το κείµενο έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ζερδελής Ιωάννης. Απών.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νίκος. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρούλα. Παρούσα.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Ο κ. Σαµοϊλής Στέφανος. Απών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Απούσα.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Τσακαλώτος Ευκλείδης. Παρών.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Γλέζος Μανώλης. Παρών.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Απών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Η κ. Γεωργοπούλου Έφη. Απούσα.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Παπαδηµούλης Δηµήτριος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα, λοιπόν, συµφώνησε οµοφώνως.
Εποµένως θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44, 48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
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Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των συγκεκριµένων άρθρων του νοµοσχεδίου και επί
της τροπολογίας. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης από τον Τρικούπη
στο σήµερα», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι οκτώ
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΤΣΑΡΟΥΧΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο
επιστολή του συναδέλφου κ. Νικόλαου Σηφουνάκη, ο οποίος µας
γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν
παρών θα ψήφιζε «ΝΑΙ» στην τροπολογία και σε όλα τα άρθρα
εκτός του άρθρου 19.
Οι δε συνάδελφοι κύριοι Ιωάννης Ζερδελής, Χουσεΐν Ζεϊµπέκ,
Στέφανος Σαµοΐλης και οι κυρίες Μαρία Διακάκη, Μαρίνα Χρυ-
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σοβελώνη, Ηρώ Διώτη, Ειρήνη Δούρου δεν θα παραβρεθούν στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν ότι εάν ήταν
παρούσες και παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Χάλκης του Νοµού Δωδεκανήσων.
Το σχολείο φιλοξενείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προχωρούµε στην ηµερήσια διάταξη. Μόνη συζήτηση
επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας: «Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση «Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και του «Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)»».
Η πρόταση αυτή εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος. Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή δεν εισάγεται προς
συζήτηση πρόταση νόµου εφόσον συνεπάγεται εις βάρος του
δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων
ή της περιουσίας τους για να δοθεί µισθός ή σύνταξη ή γενικά
όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
Πρέπει να σας πω, όµως, ότι η πρακτική που ακολουθούµε όλα
αυτά τα χρόνια είναι να συζητούµε αυτές τις προτάσεις νόµου,
χωρίς βέβαια να προχωρούµε σε ψηφοφορία. Τις εισάγουµε γιατί
έτσι δίνεται η δυνατότητα, µε τη συζήτηση στη Βουλή, τα κόµµατα, όλοι οι Βουλευτές αλλά και η Κυβέρνηση να πάρουν θέση
σε σοβαρά ζητήµατα, στα οποία αναφέρονται και επιχειρούν να
ρυθµίσουν οι προτάσεις νόµου, όπως κάνει και η παρούσα.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ορίζεται Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζονται ειδικός αγορητής
ο κ. Παύλος Χαϊκάλης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Τέρενς Κουίκ.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζονται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος και ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την απόλυτη καταδίκη από µεριάς
του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο των εγκληµατικών ενεργειών που έγιναν σε βάρος µεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα, από ανθρώπους του ιδιοκτήτη της αγροτικής
εκµετάλλευσης στην οποία εργάζονταν απλήρωτοι εδώ και έξι
µήνες.
Η εκτίµησή µας είναι ότι είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου
αυτό το γεγονός, το τι ακριβώς συµβαίνει από συγκεκριµένες εγκληµατικές οµάδες στην περιοχή σε βάρος των εργατών γης, κυρίως µεταναστών. Δεν φτάνει η πολύ µεγάλη και ακραία
εκµετάλλευση, δεν φτάνει ότι είναι «µαύρη», ανασφάλιστη εργασία, αλλά έχουµε και άσκηση βίας. Είναι εγκληµατικές αυτές οι
ενέργειες οι οποίες έγιναν.
Θα κάνουµε οτιδήποτε είναι δυνατόν ως κόµµα και µε πολιτικές και µε άλλες πρωτοβουλίες, για να αποδοθεί δικαιοσύνη και
να σταµατήσουν αυτές οι παράνοµες και εγκληµατικές συµπεριφορές και λειτουργήσουν επιτέλους οι δηµόσιοι ελεγκτικοί µη-
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χανισµοί.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πριν από δύο ώρες ανακοινώθηκε πως η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στη χώρα
µας µειώθηκε το πεντάµηνο του φθινοπώρου-χειµώνα καθώς και
τον πρώτο µήνα της άνοιξης κατά 68%.
Η διαπίστωση και το ερώτηµα ταυτόχρονα είναι αν άξιζε τον
κόπο, για να εισπράξει το δηµόσιο λόγω αυξηµένου φόρου στο
πετρέλαιο θέρµανσης λίγο λιγότερα από 100 εκατοµµύρια ευρώ
σε σχέση µε πέρυσι, να καταδικαστούν στο κρύο εκατοντάδες
χιλιάδες ή και εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Απαράδεκτη και κοινωνικά ανάλγητη ήταν η τότε απόφαση της Κυβέρνησης. Καλούµε, έστω και τώρα, αυτό το έγκληµα που έγινε σε βάρος των
πιο αδύναµων στρωµάτων του λαού µας να σταµατήσει.
Όσον αφορά την παρούσα πρόταση νόµου που εισηγείται ο
ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, εµείς, κυρία Πρόεδρε, δεν
αποδεχόµαστε το επιχείρηµα πως, επειδή υπάρχει δαπάνη, δεν
πρέπει να συζητηθεί και να γίνει ψηφοφορία.
Και αυτό γιατί η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
δεν διαπιστώνει συγκεκριµένη δαπάνη. Αν διαπίστωνε συγκεκριµένη δαπάνη, θα την αποτύπωνε µε ακρίβεια ή κατά προσέγγιση.
Το έγγραφο του Υπουργείου που τη συνοδεύει ερµηνεύει την έκθεση αυτή λέγοντας ότι προσδιορίζει δηµόσια δαπάνη.
Εποµένως, κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει η Κυβέρνηση να
πάψει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, δηλαδή πίσω από
διαδικαστικά επιχειρήµατα. Η Κυβέρνηση πρέπει να κουβεντιάσει
επί της ουσίας και να κριθεί η πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ και
από τις πολιτικές δυνάµεις και από τους Βουλευτές και µε την
ψήφο τους.
Η εκτίµησή µας είναι –θα µιλήσουν, βέβαια, οι συνάδελφοί µου
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα το τεκµηριώσουν και πολιτικά και
νοµικά- ότι όχι µόνο δαπάνη στο δηµόσιο δεν προκαλείται από
την αποκατάσταση του κατώτερου µισθού, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και την επανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας που προτείνουµε, αλλά
θα γίνει το αντίθετο. Θα υπάρξουν επιπλέον έσοδα για το δηµόσιο. Γιατί αύξηση του κατώτερου µισθού και αποκατάσταση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας σηµαίνει µεγαλύτερους µισθούς και µεγαλύτερα φορολογικά έσοδα του δηµοσίου, µεγαλύτερα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης.
Μια δεύτερη διαπίστωση που θέλουµε να κάνουµε είναι η εξής.
Η πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του κατώτερου
µισθού στα προ της µείωσής του επίπεδα, του θεσµού των συλλογικών συµβάσεων και των δύο αυτών οργανισµών κοινωνικής
πολιτικής, του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας, ήταν η πρώτη που
υπέβαλε η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα στις 10 Ιουλίου του 2012,
αµέσως µε την έναρξη λειτουργίας της Βουλής.
Πήρε τον αύξοντα αριθµό 2, γιατί προηγούνταν µια πρόταση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων για άλλο θέµα και κυριολεκτικά έρχεται να συζητηθεί µετά από δέκα µήνες, ενώ συζητήθηκαν πάρα
πολλές προτάσεις νόµου κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και της
Συµπολίτευσης, που είχαν µεταγενέστερο αύξοντα αριθµό και
κατατέθηκαν αργότερα.
Τι διαπιστώσαµε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι η Κυβέρνηση έφερε την πρόταση νόµου –γιατί ουσιαστικά το Προεδρείο της Βουλής συνεννοείται µε το Υπουργείο
Εργασίας γι’ αυτά τα ζητήµατα ή µε το αρµόδιο Υπουργείο για
το πότε θα φέρει πρόταση νόµου που έχει σχέση µε την αρµοδιότητά του αµέσως µετά, αφού έκλεισε νοµοθετικά όλα τα ζητήµατα στα οποία ακουµπάει η πρόταση Νόµου µας.
Αφού δηλαδή πριν από µία εβδοµάδα περίπου η Κυβέρνηση
ενταφίασε οριστικά τους Οργανισµούς Εργατικής Κατοικίας και
Εργατικής Εστίας και τους ενέταξε στον ΟΑΕΔ έρχεται τώρα και
λέει «αφού το τελείωσα νοµοθετικά το θέµα, ας συζητηθεί και
για γενικότερους λόγους η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς να έχει,
όµως, κανένα αποτέλεσµα.
Επίσης, από την 1η Απριλίου ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισµού του κατώτερου µισθού, δηλαδή δεν συµφωνείται ο κατώτερος εγγυηµένος µισθός στη χώρα µας –όπως γινόταν µέχρι
σήµερα- µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που
διαπραγµατεύεται και υπογράφει η ΓΣΕΕ µε τους εργοδοτικούς
φορείς, αλλά αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας ανε-
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ξέλεγκτα.
Ο Υπουργός, λοιπόν, από την 1η Απριλίου µπορεί να αποφασίσει το όποιο επίπεδο µισθού και τις όποιες µειώσεις, ώστε,
κατά τη δική µας γνώµη, να µπορεί να φτάσει τον κατώτερο
µισθό εκεί που λέει το δεύτερο µνηµόνιο, στη σελίδα 713 –ο
νόµος µε τον οποίο εγκρίθηκε το δεύτερο µνηµόνιο- δηλαδή στα
επίπεδα «ανταγωνιστικών» χωρών της Ελλάδας, όπως της Λετονίας, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας, δηλαδή στα
150 ευρώ.
Απόδειξη της εκτίµησής µας και του φόβου µας -ότι ουσιαστικά άλλαξε ο µηχανισµός προσδιορισµού του κατώτερου µισθού, για να αποφασίζει ανεξέλεγκτα ο Υπουργός Εργασίας,
ακριβώς για να εφαρµοστεί αυτή η µνηµονιακή δέσµευση περαιτέρω µείωσης του κατώτερου µισθού- είναι η ανακοίνωση που
ήρθε από την Κυβέρνηση πριν από δέκα περίπου ηµέρες για τα
προγράµµατα απασχόλησης νέων, όπου µε σαφήνεια προβλέπεται ότι, για όσους µήνες διαρκούν αυτά τα προγράµµατα και εργαστούν οι νέοι άνεργοι, θα αµείβονται µε 460 ευρώ µεικτά το
µήνα, εφόσον έχουν πτυχίο, και µε 400 ευρώ εάν δεν έχουν πτυχίο, έναντι του κατώτερου µισθού που έχει µειωθεί στα 586 ευρώ
µεικτά. Τι καλύτερη απόδειξη από αυτό;
Αφού τα έκανε όλα αυτά η Κυβέρνηση, αφού θέσπισε το νέο
τρόπο υπολογισµού του κατώτερου µισθού από τον Υπουργό Εργασίας, αφού ήδη µε αποφάσεις για προγράµµατα απασχόλησης
κατέβασε τον κατώτερο µισθό ακόµα περισσότερο, έρχεται τώρα
και λέει «αφού τα έκλεισα όλα αυτά τα ζητήµατα, ας συζητήσουµε και την πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να επανέλθει
ο κατώτερος µισθός στα επίπεδα πριν από τη µείωσή του, δηλαδή στα 751 ευρώ µεικτά». Αυτό συνιστά πολιτικό αντικοινοβουλευτικό πραξικόπηµα και µεθόδευση και θέλουµε να το επισηµάνουµε και να το καταγγείλουµε.
Επί της ουσίας, µε το άρθρο 1 της πρότασης νόµου που καταθέσαµε λέµε ότι πρέπει να καταργηθεί η πράξη υπουργικού συµβουλίου µε αριθµό 6, που πάρθηκε στις 28-2-2012 από τη µνηµονιακή κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου. Ποια απόφαση πάρθηκε
τότε που εµείς τώρα ζητάµε να καταργηθεί;
Πρώτον, µειώθηκε ο κατώτερος µισθός κατά 22% για τους άνω
των είκοσι πέντε ετών και κατά 32% για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών. Δηλαδή στα 586 ευρώ µεικτά πήγε ο κατώτερος
µηνιαίος µισθός από 751 ευρώ µεικτά, που ήταν για τους άνω
των είκοσι πέντε ετών, και 511 ευρώ µεικτά πήγε ο κατώτερος
µισθός, από 751 ευρώ, για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε
ετών.
Αυτό το τελευταίο θέλω να σχολιάσω. Τα παιδιά µας, οι φίλοι
των παιδιών µας, τα ανίψια µας, αν βρουν δουλειά –διότι το 60%
των νέων µέχρι είκοσι πέντε ετών είναι άνεργοι, είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι στη στρατιά του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων
που δηµιούργησαν οι µνηµονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων
τα τρία τελευταία χρόνια- θα παίρνουν καθαρά 400 µε 410 ευρώ
το µήνα.
Πρόκειται για γενοκτονία σε βάρος της νέας γενιάς. Όχι µόνο
την ωθούν να φύγει στο εξωτερικό για να βρει δουλειά, αλλά
ακόµα και αν βρει εδώ δουλειά, δεν της δίνουν τις προϋποθέσεις
ούτε να ζήσει µε αξιοπρέπεια ούτε να δηµιουργήσει οικογένεια.
Στην κυριολεξία δεν της δίνουν τις προϋποθέσεις για να κάνει
οτιδήποτε.
Οι κατώτεροι µισθοί, λοιπόν, µειώθηκαν σ’ αυτό το επίπεδο.
Μαζί µε τον κατώτερο µισθό, όµως, µειώθηκαν και µια σειρά κοινωνικά επιδόµατα που δίνονται από τον ΟΑΕΔ, που συνδυάζονται
και συσχετίζονται µε τον εκάστοτε κατώτερο µισθό.
Μειώθηκε, δηλαδή, το επίδοµα ανεργίας από 461 ευρώ σε 361
ευρώ το µήνα. Μειώθηκε το επίδοµα µητρότητας, το επίδοµα
ασθένειας, η αποζηµίωση για την υπερωριακή απασχόληση, διότι
υπολογίζεται µε βάση το µισθό. Και φυσικά µειώθηκαν και οι συντάξεις, διότι οι συντάξιµες αποδοχές καθορίζονται µε βάση το
µισθό που παίρνει ο καθένας.
Όταν πέρασε αυτή η απόφαση ήταν πεντακόσιες χιλιάδες οι
συµπολίτες µας που αµείβονταν µε τον κατώτερο µισθό. Τώρα
είναι πολλοί περισσότεροι αυτοί τους οποίους αφορά ό,τι έκανε
η τότε µνηµονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και η σηµερινή.
Το δεύτερο που έγινε, µε την απόφαση του Υπουργικού Συµ-
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βουλίου και µε το άρθρο 1, ήταν ότι άλλαξε ο ν. 1876/1990 για
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τη συλλογική διαπραγµάτευση. Είναι ο µόνος νόµος στην ιστορία της χώρας ο οποίος
ψηφίστηκε και από τους τριακόσιους Βουλευτές της Βουλής και
ο οποίος αγκαλιάστηκε, παρά τις επιµέρους ατέλειές του, από
όλο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα και από την ελληνική κοινωνία.
Τι έγινε µε την απόφαση αυτήν του Υπουργικού Συµβουλίου;
Κατ’ αρχάς καταργήθηκε η µετενέργεια των συλλογικών συµβάσεων, όπως ίσχυε µέχρι τότε. Δηλαδή µέχρι τότε ίσχυε ότι αν µία
συλλογική σύµβαση εργασίας διαρκεί για ένα ή δύο ή τρία χρόνια, όταν τελειώνει η ισχύς της, τυπικά για έξι µήνες εξακολουθούσαν να ισχύουν όλοι οι όροι της κι όταν τέλειωναν κι αυτοί οι
έξι µήνες της λεγόµενης µετενέργειας, οι κανονιστικοί όροι της
συλλογικής σύµβασης εργασίας γίνονταν στοιχείο της ατοµικής
σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων που αφορούσε κι ο εργοδότης θα µπορούσε να µειώσει το µισθό που προέβλεπε η συλλογική σύµβαση εργασίας, µόνο αν αποδεχόταν ο εργαζόµενος
να αλλάξει την ατοµική σύµβαση εργασίας του.
Τώρα το εξάµηνο έγινε τρίµηνο και η µετενέργεια µεταλλάχθηκε. Με βάση αυτήν την απόφαση που πήρε το Υπουργικό Συµβούλιο, όταν τελειώνει η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει για τρεις µήνες µόνο, αλλά, όταν τελειώνουν κι αυτοί οι τρεις µήνες, δεν γίνονται οι όροι της συλλογικής σύµβασης όροι της ατοµικής σύµβασης εργασίας, όπως
γινόταν µέχρι σήµερα, αλλά καταργούνται και ο εργαζόµενος πηγαίνει κατευθείαν, αν δεν έχει υπογραφεί νέα συλλογική σύµβαση –και ποιος εργοδότης θα υπογράψει, εφόσον του δώσατε
τέτοιο «δώρο»;- στο βασικό µισθό της σύµβασής του συν τέσσερα µόνο επιδόµατα απ’ όσα προέβλεπε η σύµβασή του.
Βεβαίως, µε την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου,
εκτός από τη µετενέργεια είχαµε και την αφαίρεση αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που ήταν «ο
θεσµός ύστατης προσφυγής» των εργαζοµένων και των συνδικάτων, όταν η εργοδοσία δεν ήθελε να υπογράψει συλλογική
σύµβαση εργασίας.
Επίσης έγινε και το εξής τροµερό, µε αυτό το άρθρο 1 της
απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου. Μπήκε, δηλαδή, απαγόρευση οποιασδήποτε αύξησης σε µισθό από συλλογική σύµβαση
εργασίας και απαγόρευση χορήγησης των τριετιών, των αυξήσεων δηλαδή που θα προβλέπονταν επειδή θα συµπλήρωνε ο
εργαζόµενος τριετίες ή του χρονοεπιδόµατος που θα έπαιρνε αν
συµπλήρωνε τον αντίστοιχο χρόνο τον οποίο ανέφερε η συλλογική σύµβαση εργασίας του, µέχρι να µειωθεί η ανεργία στη
χώρα µας κάτω από το 10%.
Εάν λάβουµε υπ’ όψιν τις µελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ και άλλων οργανισµών οικονοµικής και κοινωνικής
έρευνας, που λένε ότι σε αυτά τα επίπεδα η ανεργία στη χώρα
µας θα πέσει από το 2027 και µετά, αυτό σηµαίνει ότι µέχρι το
2027 δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ αύξηση σε οποιονδήποτε µισθό
από οποιαδήποτε συλλογική σύµβαση εργασίας. Άρα σηµαίνει
ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Αυτά, λοιπόν, καταργήθηκαν µε το άρθρο 1 ως πράξη υπουργικού συµβουλίου. Με το άρθρο 2 καταργήθηκαν οι δύο οργανισµοί, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας, που κάλυπταν κοινωνικές πολιτικές. Καταργήθηκαν οριστικά και ενσωµατώθηκαν ως υπηρεσίες στον ΟΑΕΔ, µε
καταργηµένο ένα κοµµάτι του έργου τους, δηλαδή το κατασκευαστικό, και µε συρρικνωµένο το υπόλοιπο κοµµάτι του έργου τους, που αφορούσε κοινωνικό τουρισµό, επιδότηση στεγαστικών δανείων, επιδότηση ενοικίων, επιδότηση αγοράς βιβλίων
από εργαζόµενους, επιδότηση ψυχαγωγίας κ.λπ..
Τι αποτέλεσµα είχε αυτός ο νόµος και γιατί εµείς προτείνουµε
την κατάργησή του και την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση;
Το αποτέλεσµα που είχε είναι ότι πλέον οι εργοδότες, αξιοποιώντας αυτό το θεσµικό πλαίσιο, δεν υπογράφουν συλλογικές
συµβάσεις εργασίας -στις 15 Μαΐου λήγουν και οι τελευταίες σαράντα δύο κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας- και γίνονται τα εξής δύο πράγµατα: ή υπογράφονται επιχειρησιακές
συµβάσεις εργασίας όχι µε το συνδικάτο, αλλά µε µία ένωση ερ-
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γαζοµένων, την οποία ελέγχει και συγκροτεί ο εργοδότης ή οι
εργοδότες πηγαίνουν κατευθείαν τους εργαζόµενους, αφού δεν
υπάρχει συλλογική σύµβαση, σε ατοµική σύµβαση εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά ακόµη παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Το αποτέλεσµα είναι ότι το 60% των εργαζοµένων της χώρας
µας σήµερα δεν καλύπτεται από συλλογικές αλλά από ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. Αν λήξουν και αυτές οι σαράντα δύο τελευταίες κλαδικές συµβάσεις στις 15 Μαΐου, η εκτίµηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αλλά και άλλων οργανισµών είναι ότι
µέχρι το τέλος της χρονιάς το 80% των εργαζοµένων της χώρας
µας θα αµείβονται µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
Η εµπειρία και η έρευνα δείχνει ότι όποιες ατοµικές συµβάσεις
εργασίας υπογράφονται αυτό το διάστηµα προσεγγίζουν στον
κατώτερο µισθό. Εκεί, δηλαδή, που ο κατώτατος µισθός αφορούσε το 10% των εργαζοµένων, τώρα θα αφορά τη συντριπτική
πλειοψηφία τους, διότι οι εργοδότες µε τον εκβιασµό «ή υπογράφεις ατοµική σύµβαση εργασίας που να προσεγγίζει ή να είναι ο
κατώτερος µισθός ή απολύεσαι» εξασφαλίζουν αυτήν την εξέλιξη.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς επιµένουµε στην πρότασή µας –και τελειώνω µε αυτό- να επανέλθει ο κατώτερος µισθός στα 751 ευρώ, το επίδοµα ανεργίας στα 461 ευρώ, να αποκατασταθεί πλήρως ο θεσµός των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και να ανασυσταθούν οι δύο οργανισµοί κοινωνικής πολιτικής και να αναβαθµιστεί το έργο τους.
Διότι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισµός
Εργατικής Εστίας κακώς καταργήθηκαν και η κατάργησή τους
είναι έγκληµα οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό, διότι δεν επιβάρυναν ούτε µε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό. Απλώς
είχαν πολύ µεγάλα αποθεµατικά και σίγουρα οι τοκογλύφοι, οι
πιστωτές της χώρας σε αυτά απέβλεπαν.
Προτείνουµε αυτές τις λύσεις για τρεις κυρίως λόγους.
Πρώτον, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι από αυτά
τα νοµοθετήµατα ζηµιώθηκαν οι εργαζόµενοι και τα πιο αδύναµα
στρώµατα, αλλά ωφελήθηκαν οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι
πλούσιοι.
Δεύτερον, για λόγους επανεκκίνησης της οικονοµίας, διότι µε
αποκατάσταση των µισθών των συλλογικών συµβάσεων θα αποκατασταθεί η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων, θα κινηθεί
η οικονοµία, δεν θα κλείσουν µαγαζιά, θα ανοίξουν δουλειές, θα
γίνουν επενδύσεις.
Τρίτον, για λόγους δηµοκρατίας. Δεν µπορεί να µην ισχύει στη
χώρα µας ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δεν µπορεί να έρχονται εδώ οι απατεώνες της τρόικας µε τις γραβάτες και να ζητούν πράγµατα για
κατάργηση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα οποία, αν τα
έλεγαν στις χώρες τους, δεν θα τολµούσαν να κυκλοφορήσουν
στο δρόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και δεν µπορεί να µην υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, γιατί χωρίς αυτές δεν θα υπάρχουν συνδικάτα. Και χωρίς
συνδικάτα δεν θα υπάρχει δηµοκρατία.
Η πρόταση νόµου µας είναι δέσµευση για εµάς. Αν δεν περάσει σήµερα, είναι δέσµευση για µία κυβέρνηση της Αριστεράς,
η οποία το πρώτο που θα κάνει είναι αυτήν την πρόταση νόµου
να την καταθέσει ως νοµοσχέδιο στη Βουλή, για να αποκατασταθούν οι µισθοί, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και η δηµοκρατία σε αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Στρατούλη.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μενέλαος Βλάχβεης
έχει το λόγο.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί της πρότασης νόµου για την
κατάργηση της υπ’ αριθµόν 6/28-2-2012 πράξης υπουργικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµβουλίου και για την επανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, η οποία κατατέθηκε στη
Βουλή, θα ήθελα να πω ότι υπάγεται στους περιορισµούς του
άρθρου 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, καθόσον συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να
δοθεί µισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο σε
βάρος του δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
όπως καταβολή αποζηµιώσεων στα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών, συνέχιση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, καταβολή υψηλότερων
αποδοχών σε υπαλλήλους φορέων της γενικής κυβέρνησης και
αύξηση των πόρων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, λόγω των αυξηµένων εισφορών ασφαλισµένου
και εργοδότη.
Όσον αφορά στο θέµα του κατώτατου µισθού, αυτός θα παραµείνει σταθερός µέχρι το τέλος του µεσοπρόθεσµου. Δηµιουργείται, παράλληλα, νέος µηχανισµός καθορισµού του κατώτατου
µισθού για όλη την οικονοµία, µε αποφασιστικότερο το ρόλο του
κράτους και πάντα ύστερα από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Όσον αφορά στο θέµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
προασπίσαµε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε
όλα τα επίπεδα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, παρά την
ύπαρξη του νέου µηχανισµού καθορισµού κατώτατου µισθού.
Διασφαλίσαµε το εξής: η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
να διαπραγµατεύεται ελεύθερα τον κάθε κανονιστικό όρο, µισθολογικό ή µη, ανεξάρτητα και πάνω από τους ελάχιστους νοµοθετηµένους µισθούς.
Υπάρχει, παράλληλα, σαφής και ρητή κατοχύρωση της εργασίας σαράντα ωρών εβδοµαδιαίως, ενώ προωθήσαµε την καλύτερη και πιο ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν θα γίνεται µε
ατοµική συµφωνία και διευθυντικό δικαίωµα, αλλά µόνο µε επιχειρησιακές ή κλαδικές συµβάσεις.
Σχετικά µε την επανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής
Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι µε την
κατάργηση των δύο αυτών οργανισµών έχει προκύψει µεγάλο οικονοµικό όφελος για το δηµόσιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται
οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων στους οργανισµούς αυτούς.
Όλα αυτά περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
το οποίο ψηφίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή.
Οι δύο αυτοί καταργηθέντες οργανισµοί ενσωµατώνονται
πλέον στον ΟΑΕΔ, του οποίου επαναπροσδιορίζεται ο σκοπός,
αφού στις δράσεις του οργανισµού µπαίνουν ορισµένες από
εκείνες που ασκούσαν οι καταργηθέντες από 14-2-2012 µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 Οργανισµοί Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, προκειµένου να είναι εφικτή και η εκπλήρωση των ανειληµµένων υποχρεώσεών του.
Λειτουργικά η ενσωµάτωση των δράσεων στον ΟΑΕΔ συντελείται µε τη δηµιουργία ενός λογαριασµού µε την επωνυµία «Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών», ο
οποίος ενσωµατώνει το Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής και
τον παλαιότερο Λογαριασµό για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση. Έτσι, αναβαθµίζεται το σύστηµα κοινωνικής προστασίας που έχει ο ΟΑΕΔ και εµπλουτίζεται µε δραστηριότητες, όπως η αποπεράτωση των προγραµµάτων στέγης, η
υλοποίηση του κοινωνικού τουρισµού, τα προγράµµατα συµµετοχής σε κατασκηνώσεις, η επιδότηση ενοικίου, η λειτουργία
βρεφονηπιακών σταθµών, η συνδροµή στη συλλογική οργάνωση
και δράση του εργατικού δυναµικού.
Όσον αφορά το προσωπικό των δύο αυτών οργανισµών, αυτό
µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ, ενώ είναι
πλήρως διασφαλισµένες οι προσλήψεις του προσωπικού στους
δύο αυτούς οργανισµούς, µε βάση τους πίνακες από τον ΑΣΕΠ.
Όσοι, επίσης, δυνάµει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κρίνεται ότι πρέπει να προσληφθούν στους δύο αυτούς οργανισµούς αυτοί προσλαµβάνονται από τον ΟΑΕΔ. Τέλος, εκκρεµείς
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δίκες των δύο αυτών οργανισµών συνεχίζονται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται
κατά την έναρξη ισχύος του νόµου µεταφέρονται από τα νοµικά
πρόσωπα στον ΟΑΕΔ.
Με τη συγχώνευση των δύο αυτών οργανισµών έχει επιτευχθεί
ετήσια εξοικονόµηση χρηµάτων ύψους 522.000 ευρώ. Με την ψήφιση των ρυθµίσεων το οικονοµικό όφελος σε ετήσια βάση θα
είναι ακόµα µεγαλύτερο. Το όφελος αρχίζει από την καταγγελία
δεκάδων µισθωτηρίων συµβάσεων γραφείων του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας ανά την Επικράτεια, όπου στεγάζονται οι
περιφερειακές υπηρεσίες, µε παράλληλη µεταστέγαση του προσωπικού και των αρχείων σε ιδιόκτητα κτήρια. Ενδεικτικά αναφέρω πως µόνο από την καταγγελία σαράντα περιπτώσεων
υπάρχει ετήσιο οικονοµικό όφελος γύρω στις 350.000 ευρώ, ενώ
η διαδικασία συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς για πλήρη αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Έχουµε καταφέρει να συνυπάρχει το κοινωνικό πρόσωπο του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µε τη βιωσιµότητά του. Στο
εξής θα ισχύουν ενιαίοι και αντικειµενικοί κανόνες αντιµετώπισης
των δικαιούχων, θα µειωθεί η γραφειοκρατία, ενώ διασφαλίζονται τα συµφέροντα του οργανισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλάχβεη.
Ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το λόγο, ως ειδικός αγορητής
του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος, κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ στα
θλιβερά γεγονότα που έγιναν χθες στην εκλογική µου περιφέρεια, στο Νοµό Ηλείας, στη Μανωλάδα, όχι απλά για να τα καταδικάσω µε τον πλέον απερίφραστο και κατηγορηµατικό τρόπο,
όπως πρέπει να κάνουµε όλοι µας, όταν υπάρχει η πιο άθλια εκµετάλλευση που µπορεί να συµβεί σε εργάτες γης -διότι θέλω
να θυµίσω ότι κανένας δεν νοµιµοποιείται να προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα ούτε να κρατά δεδουλευµένες αποδοχές, ακόµα και των παράνοµων εργατών που εκβιάζει- αλλά πολύ
περισσότερο για να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας απέναντι
στα συνεχώς οξυνόµενα φαινόµενα ρατσιστικής βίας. Πρόκειται
για φαινόµενα τα οποία πολλές φορές δεν συνεγείρουν τα αντανακλαστικά µιας κοινωνίας που βρίσκεται στο περιθώριο και αντιµετωπίζει τα δικά της προβλήµατα, τα οποία όµως, στο βαθµό
που οξύνονται, τορπιλίζουν την κοινωνική συνοχή, το κλίµα εργασιακής ειρήνης και υπονοµεύουν τα θεµέλια της δηµοκρατίας
µας.
Ήθελα, όµως, να προσθέσω πως δεν αρκεί να καταδικάζουµε
αυτά τα φαινόµενα, όπως έκανε νωρίτερα και ο εισηγητής του
Συνασπισµού, ο κ. Στρατούλης, αλλά πρέπει να αναλαµβάνουµε
και τις ευθύνες µας και να βρίσκουµε λύσεις, λύσεις που να διασφαλίζουν τη νόµιµη απασχόληση αυτών των ανθρώπων, λύσεις
που να διευκολύνουν την αγροτική παραγωγή.
Διότι πρέπει να θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µια από τις
µεγάλες αντιφάσεις µέσα στις οποίες πορεύεται η ελληνική κοινωνία την περίοδο της κρίσης και του µνηµονίου είναι ότι, την
ώρα που έχουµε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανέργους
και πάνω, έχουµε ταυτόχρονα χιλιάδες ξένους ανασφάλιστους
εργάτες από διάφορες χώρες -από εκεί όπου υπάρχει πείνα,
φτώχεια και κατατρεγµός- που έρχονται εδώ για ένα µεροκάµατο.
Αποτελεί ευκαιρία να θυµίσω στο Σώµα πως η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ είχε επεξεργαστεί πρόταση -την οποία συµπεριέλαβε σε
νοµοσχέδιο που συζητήθηκε το τελευταίο διάστηµα, όταν ήταν
πλέον η κυβέρνηση Παπαδήµου- η οποία ταυτόχρονα έδινε προσωρινή αναστολή απέλασης και δηµιουργούσε δυνατότητα είσπραξης εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία, αν ο αγρότης
αναλάµβανε την ευθύνη να δηλώσει ποιους απασχολεί για ένα
µικρό διάστηµα. Έτσι και το κράτος -που σήµερα δεν ξέρει ποιοι
είναι αυτοί που είναι, γιατί οι περισσότεροι είναι παράνοµοι- θα
είχε στοιχεία για να κάνει τους απαραίτητους χειρισµούς για την
απέλασή τους και, ταυτόχρονα, θα έµπαινε µια τάξη σε όλη
αυτήν την ιστορία.
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Τότε στη συγκυβέρνηση συµµετείχε η Νέα Δηµοκρατία και ο
ΛΑΟΣ. Οι εκπρόσωποί τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων όπου συµµετείχα -διότι είχα παραιτηθεί για τους λόγους
που γνωρίζετε όλοι από τη θέση του Υφυπουργού- αντέδρασαν
έντονα σ’ αυτήν την πρόταση, που θυµίζω ότι ήταν υπογεγραµµένη -γιατί ήταν σε σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας- από
τους αρµόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης.
Δηλαδή, είχαν αντιµετωπιστεί τα ζητήµατα που θα µπορούσε να
θέσει κανένας, ότι νοµιµοποιούµε ξένους εργάτες και δίνουµε δικαιώµατα.
Το θυµίζω, για να δούµε πώς θα αναλάβουµε τις ευθύνες µας
να λύσουµε αυτό το θέµα, για να µην αρκούµαστε κάθε φορά σε
καταγγελίες, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι το σύνολο σχεδόν της
αγροτικής παραγωγής -όχι µόνο οι φράουλες, αλλά και η σταφίδα και οι ελιές- συγκοµίζεται κυρίως από ξένους εργάτες και
για να προστατεύσουµε και την αγροτική µας παραγωγή, που
είναι στην πρώτη γραµµή των εξαγωγών, να προστατεύσουµε
τους έντιµους, γνήσιους αγρότες που µοχθούν από τους κάθε
λογής τυχοδιώκτες που χρησιµοποιούν τέτοιες τακτικές.
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα της πρότασης νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας δίνει τη δυνατότητα αυτή
η πρόταση νόµου να τοποθετηθούµε υπεύθυνα σε δυο σοβαρά
ζητήµατα. Το ένα αφορά το πλαίσιο των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, το Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο στο σύνολό του, όπως
διαµορφώθηκε ιστορικά και όπως κατέληξε µέσα από τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, και το δεύτερο αφορά το θέµα των
µηχανισµών προστασίας και υποστήριξης των εργαζοµένων.
Οφείλω από την αρχή να κάνω ένα διαχωρισµό που έχει να
κάνει µε το ότι είναι άλλο πράγµα η θεωρητική µας προσέγγιση,
αυτό που επιδιώκουµε, επιθυµούµε και θέλουµε, από εκείνο που
πολλές φορές έρχεται ως αναγκαστική επιλογή, όπως έγινε µε
το ν. 4046/2012.
Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από σηµαντικές παρεµβάσεις που για πρώτη φορά τέθηκαν σε επίπεδο Ευρώπης από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχηµάτισε µηχανισµούς που δεν είχε, για να δει πώς αντιµετωπίζουµε την κρίση. Διότι µέχρι τότε οι Ευρωπαίοι έλεγαν ότι είναι ένα φαινόµενο
της Ελλάδας, «θα κόψουµε λίγες δαπάνες, θα βάλουµε λίγους
φόρους, θα ισοφαρίσουµε τα δηµοσιονοµικά και θα βγούµε
πέρα», χωρίς να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης που σκοτώνει.
Τότε, λοιπόν, η χώρα µας υπέγραψε µια µεγάλη δανειακή σύµβαση, µε το γνωστό PSI, που ήταν το πρωτοφανές κούρεµα του
δηµοσίου χρέους, η µείωση δηλαδή ενός βάρους που θα είχαν
τα παιδιά µας, και που έδωσε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουµε την ελληνική οικονοµία. Απ’ ό,τι θυµάµαι πρόχειρα, µέχρι
τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου τα χρήµατα που εισέρρευσαν ήταν περίπου 70 δισεκατοµµύρια. Ταυτόχρονα, αναλάβαµε
δεσµεύσεις πολύ σοβαρές και επίπονες για κοινωνικές οµάδες
που σηκώνουν το βάρος της κρίσης και της εξόδου της χώρας
µας απ’ αυτήν και ιδίως για τους εργαζόµενους.
Αποτέλεσµα, λοιπόν, αυτών των επιλογών ήταν να γίνει η παρέµβαση στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και να καταργηθούν οι δύο οργανισµοί. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν θα
µπορούσαµε να έχουµε αποφύγει κατά τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης αυτές τις δύο επιλογές. Ίσως θα µπορούσαµε να
το είχαµε αποφύγει. Αν, παραδείγµατος χάριν, κάνουµε µία ιστορική αναδροµή και δούµε το διάγραµµα του πώς άνοιξε η ψαλίδα
«δηµόσια έσοδα-δηµόσιες δαπάνες» την τελευταία δεκαετία µεγαλώνοντας τα ελλείµµατα και το χρέος, καταλήγουµε πως θα
µπορούσαµε να το είχαµε αποφύγει.
Θα µπορούσαµε να το είχαµε αποφύγει, εάν η Ευρώπη δεν
είχε αυτήν την κοντόθωρη λογική και είχε αναπτύξει µηχανισµούς
αντιµετώπισης της κρίσης. Θα µπορούσαµε να το είχαµε αποφύγει επίσης, αν εµείς -η κυβέρνησή µας, δηλαδή, όταν έγινε το
2009- δεν πίστευε ότι µε κάποιες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις
θα το αντιµετωπίσουµε και θα βγούµε γρήγορα στις αγορές. Θα
έπρεπε να επισπεύσει τις διαρθρωτικές αλλαγές, θα έπρεπε να
επισπεύσει και να απαιτήσει και αναπτυξιακά µέτρα. Ίσως θα
µπορούσαµε να το έχουµε αποφύγει, αν συλλογικά ως κοινωνία
µπορούσαµε να προβλέψουµε πού οδηγείται αυτή η χώρα και να
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πάρουµε σχετικές πρωτοβουλίες.
Εν πάση περιπτώσει, κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες
έγινε αποδεκτή αυτή η επιλογή, που ήταν εκβιαστική, γιατί –θυµίζω- δεν ήταν µόνο οι ιδεολογικές εµµονές της τρόικας, που σε
ένα βαθµό ήταν και τιµωρητικού χαρακτήρα για ορισµένες κοινωνικές οµάδες, αλλά ήταν και αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούσαν
µε non paper την τρόικα και απαιτούσαν να παρέµβουµε στην
επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων, να παρέµβουµε
στο λεγόµενο «µη µισθολογικό κόστος», να παρέµβουµε στη µετενέργεια, να πετσοκόψουµε τον ΟΜΕΔ κ.ο.κ.. Αυτά κατά καιρούς έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και υπάρχουν και
καταγγελίες.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ότι, επειδή δεν υπήρχαν αυτά, µε δεδοµένο ότι έβλεπε τότε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας το τσουνάµι που έρχεται, είχε επιχειρήσει να το αντιµετωπίσει µε άλλου χαρακτήρα πρωτοβουλίες, όπως είναι οι εργασιακές συµβάσεις, που έδιναν τη δυνατότητα σε επίπεδο εργασιακού χώρου να υπάρξει συµφωνία εργοδότη-εργαζόµενου µε
βάση τις συνθήκες της κρίσης και να αυτορρυθµίσουν τα ζητήµατα που θα διασφάλιζαν τις θέσεις εργασίας, το επίπεδο των
αποδοχών και τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Και πολεµήθηκε
αυτή η επιλογή παρ’ ότι τη νοµοθετήσαµε. Πολεµήθηκε ιδεολογικά και πολιτικά από ορισµένους χώρους, ενώ θα µπορούσε να
συγκροτήσει ένα κίνηµα.
Να θυµίσω επίσης την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για
την κάρτα και την πληρωµή µέσω τραπεζών, που θα έδινε τη δυνατότητα ταυτόχρονα να έχουµε πληρωµές των εισφορών και να
ξέρουµε ποιοι εργοδότες είναι τυπικά εντάξει και ποιοι ρέπουν
προς τον αθέµιτο ανταγωνισµό, πράγµα το οποίο επίσης πολεµήθηκε από την πλευρά της εργοδοσίας και ακόµα, κύριε Υπουργέ, δεν έχει εφαρµοστεί. Είχαµε πει τότε ότι θα µπορούσαµε
µέχρι και 10% µείωση των εργοδοτικών εισφορών να κάνουµε
στις επιχειρήσεις που θα ήταν συνεπείς.
Εν πάση περιπτώσει, είµαστε εδώ που είµαστε. Έχουµε µία
παρέµβαση που ανατρέπει µία µεγάλη ιστορική κατάκτηση, το ν.
1876/1990, αποτέλεσµα µιας συνεχούς, διαρκούς προσπάθειας
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των προοδευτικών δυνάµεων σε αυτόν τον τόπο και του αντίστοιχου συσχετισµού σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, έχουµε µία πολιτική που την υποστήριξαν, αγαπητοί συνάδελφοι, άνθρωποι τους οποίους πρέπει να τιµάµε
όταν µιλούµε από αυτό το Βήµα για τους συνδικαλιστές, γιατί είµαστε σε µία εποχή κατά την οποία λοιδορείται το συνδικαλιστικό
κίνηµα.
Θυµίζω τη διετή συλλογική σύµβαση που υπέγραψε η ΓΣΕΕ
µε Πρόεδρο τον Λάµπρο Κανελλόπουλο και Γραµµατέα τον Μήτσο Κωστόπουλο. Πώς αυτή λοιδορήθηκε και πώς υπονοµεύτηκε
από πολλούς, ενώ αποτέλεσε έναν πυλώνα στη διαδικασία των
σχέσεων των εργατικών συνδικάτων µε την εργοδοσία και έδωσε
τη δυνατότητα και ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την άνοδο
του βιοτικού επιπέδου, µε θεσµούς συµµετοχής κ.λπ. να αντιµετωπίσουµε και η ελληνική οικονοµία να πάει καλύτερα και να µπει
στην ΟΝΕ µε το σπαθί της και όχι χαριστικά, όπως λένε µερικοί.
Η ευθύνη µας είναι ότι δεν συνεχίσαµε µια τέτοια πολιτική, δεν
µπήκαµε στα δύσκολα. Περιµέναµε να τα κάνουν άλλοι για εµάς.
Έτσι, λοιπόν, τώρα έχουµε από τη µια µεριά ένα κουτσουρεµένο
πλαίσιο στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις που από τη µία µεριά
δίνει τη δυνατότητα σε µία Εθνική Συλλογική Σύµβαση, για όσους
όµως την υπογράψουν -και ποιος εργοδότης θα πάει να υπογράψει όταν ξέρει ότι αναλαµβάνει ευθύνες να δώσει κάτι παραπάνω;- άρα έχουµε υπονόµευση και από την άλλη µεριά έχουµε
κι ένα πλαίσιο Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης για όλα τα υπόλοιπα εκτός από τα µισθολογικά, ένα κουτσουρεµένο πλαίσιο.
Η τοποθέτησή µου είναι καθαρή. Εµείς πρέπει να εξαντλήσουµε τα όρια και να προτρέψουµε –έχουµε την ευθύνη ως πολιτικά κόµµατα- τους κοινωνικούς φορείς να το αξιοποιήσουν
αυτό το εργαλείο. Μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ, µιας και
πρόσφατα βάλαµε στους κοινωνικούς εταίρους -συνοµιλητές ή
ανταγωνιστές, όπως θέλετε πείτε το- και τον ΣΕΠΕ. Αυτοί που
θέλουν να είναι στο χώρο των κοινωνικών εταίρων πρέπει να δείχνουν και την αντίστοιχη υπευθυνότητα όταν θα κάτσουν στο
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τραπέζι. Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να κάνουµε είναι να επιδιώξουµε αυτό.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε είναι να προτρέψουµε για
κλαδικές συµβάσεις που δηµιουργούν αναχώµατα και είχαµε αρκετές. Είκοσι δύο εν λειτουργία κλαδικές συµβάσεις υπάρχουν
σήµερα.
Το τρίτο που πρέπει να κάνουµε –και εγώ θα επιµείνω, γιατί
πολιτικά και ιδεολογικά έχουµε συµφέρον- είναι να οργανώσουµε
το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα και τη γραµµή πάλης του στις
εργασιακές συµβάσεις. Μπορεί να υπάρχει αντίλογος σε αυτό,
το ξέρω. Θα µου πείτε: «εκεί παρεµβαίνει ο εργοδότης, εκβιάζει,
υπάρχουν εργοδοτικά σωµατεία».
Το ξέρω, αγαπητοί συνάδελφοι. Ταυτόχρονα, όµως, βάζεις και
έναν κόσµο που είναι στο περιθώριο στην κίνηση, στη δράση και
στη διεκδίκηση σε µία κοινωνία που παθητικοποιείται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το µεγάλο ζήτηµα για εµάς τους σοσιαλιστές στην Ελλάδα αλλά και τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, που
υποτάχθηκαν στις νεοφιλελεύθερες επιλογές και τώρα ζουν τα
αδιέξοδά τους, είναι πώς θα επαναφέρουµε το κοινωνικό κεκτηµένο σε µία Ευρώπη της κρίσης. Αυτό έχει να κάνει, βεβαίως, και
µε εµάς, το ΠΑΣΟΚ. Και εµείς, επειδή στην προγραµµατική συµφωνία συµπεριλάβαµε το ζήτηµα της επαναφοράς του ευρωπαϊκού κεκτηµένου στο Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο, είµαστε υποχρεωµένοι να το ξαναθέσουµε στην αναθεώρηση της προγραµµατικής συµφωνίας, όπως αποφασίσαµε στο συνέδριό µας.
Όσον αφορά τους δύο οργανισµούς, διασφαλίσαµε τις θέσεις
εργασίας, δεν έγινε ούτε µία απόλυση. Δεν αξιοποιήσαµε, όµως,
το προσωπικό. Έχουµε δηλαδή εκατοντάδες µηχανικούς να κόβουν χαρτιά και να δέχονται κοινό. Όχι ότι δεν τους χρειάζεται ο
ΟΑΕΔ, αλλά µας είναι πιο χρήσιµοι αλλού. Γίνεται και µία τεράστια συζήτηση για την κινητικότητα, για τις απολύσεις, για τη µονιµότητα. Και, ξέρετε, αυτά για τη µονιµότητα τα λένε κάποιοι
που έχουν εξασφαλίσει τη µονιµότητα των οικογενειών τους στην
πολιτική, δεν τα λένε σοβαροί και υπεύθυνοι Βουλευτές. Εν πάση
περιπτώσει, δεν βρίσκουµε τρόπο να αξιοποιήσουµε αυτούς
τους µηχανικούς.
Η Κυβέρνηση έφερε τη νοµοθετική ρύθµιση που ψηφίσαµε και
ήµουν και εγώ εισηγητής από τη µεριά του ΠΑΣΟΚ, που δίνει τη
δυνατότητα, µέσω δύο άρθρων, στον ΟΑΕΔ, αλλάζοντας το
σκοπό του και δηµιουργώντας έναν ειδικό λογαριασµό, να ασκήσει µερικές από τις δραστηριότητες των καταργηµένων οργανισµών και να διαχειριστεί την περιουσία τους.
Σας λέω ότι υπάρχουν τεράστια ζητήµατα µιας πολύ µεγάλης
περιουσίας και σας λέω επίσης ότι υπάρχουν προγράµµατα που
ήταν σε εξέλιξη και πρέπει να διεκπεραιωθούν. Τα ζητήµατα, λοιπόν, που παραµένουν και πρέπει να δούµε µέσω αυτού του µηχανισµού, που εγώ τον χαρακτήρισα µη µόνιµο, προσωρινό,
-γιατί πρέπει να σκεφτούµε πώς θα δηµιουργήσουµε ένα φορέα
χωρίς γραφειοκρατικό κόστος και εµπόδια, ο οποίος θα υλοποιήσει την πολιτική που πρέπει να ασκούµε σε αυτούς που έχουν
περισσότερη ανάγκη και κυρίως στους εργαζόµενους- είναι πώς
τα επιδοτούµενα δάνεια από τις τράπεζες θα εξυπηρετηθούν,
γιατί πάνε οι εργαζόµενοι στις τράπεζες και τους λένε: «Να σου
κάνω µετατροπή της σύµβασης, να σου τα πάω από τα εννέα στα
δεκαπέντε χρόνια, αλλά θα χάσεις την επιδότηση του επιτοκίου».
Είχα υπογράψει εγώ πριν παραιτηθώ από το Υπουργείο σχετική
απόφαση. Δεν έχει υλοποιηθεί.
Πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε τη ρύθµιση των οφειλών. Συζητάµε τώρα µε την τρόικα για τη ρύθµιση των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών όσον αφορά στους φορολογούµενους.
Υπάρχουν εργαζόµενοι που χρωστάνε στον ΟΕΚ και θέλουν να
πάρουν τίτλους, αλλά δεν έχουν να πληρώσουν. Πρέπει να κάνουµε ρύθµιση.
Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε το πρόγραµµα επιδότησης
του ενοικίου, γιατί έχουµε ανθρώπους που δεν µπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια, παρ’ ότι αυτά κατέβηκαν και έχουν γίνει πιο
µικρά.
Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε το κατασκευαστικό των ώριµων έργων. Υπάρχουν µελέτες εγκεκριµένες, έτοιµα έργα για δηµοπράτηση, οικόπεδα των µητροπόλεων, νοµικών προσώπων,
των δήµων, που τα είχαν δώσει ως παροχή.
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Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε τον κοινωνικό τουρισµό.
Άκουσα την ανακοίνωση του Υπουργείου. Μα, για να δουλέψει ο
κοινωνικός τουρισµός, θέλει προεργασία ενός έτους. Μακάρι να
τα καταφέρουµε! Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε τις κατασκηνώσεις των παιδιών. Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε την ενίσχυση των συνδικάτων. Δεν µπορούµε να τα αφήσουµε σ’ αυτήν
την κρίση, στο πλαίσιο της οποίας δεν µπορούν να εισπράξουν
τις εισφορές. Τα έσοδα των οργανισµών ήταν οι εισφορές των
εργαζοµένων.
Βεβαίως, χρειάζεται να γίνει και µία µελέτη, την οποία θα κάνουµε κάποια στιγµή που θα είµαστε σε θέση, προκειµένου να
δούµε τις στεγαστικές ανάγκες των εργαζοµένων. Θέλω να σας
υπενθυµίσω ότι ο αείµνηστος Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Αµαλιάδος, στην προσπάθειά του να φτιάξουµε εργατικές κατοικίες σε ένα οικόπεδο που µας είχε δώσει η Μητρόπολη, είχε ξαµοληθεί και µάζευε υπογραφές, γιατί δεν έβρισκε ανθρώπους
που δεν είχαν ιδιόκτητη στέγη. Αφού µελετήσουµε κι αυτό το
πρόβληµα, λοιπόν, δεν πρέπει να απορρίψουµε τη λογική ενός
νέου προγράµµατος.
Μ’ αυτές τις σκέψεις ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να συµβάλω στη συζήτηση που γίνεται µε αφορµή αυτήν την πρόταση.
Μακάρι τόσο µεγάλα ζητήµατα να λύνονταν µε µία νοµοθετική
πρωτοβουλία. Όµως δεν λύνονται, γιατί θέλουν άλλου είδους πολιτικές παρεµβάσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Ο κ. Παύλος Χαϊκάλης, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έχει το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, για να βάλουµε και λίγο γέλιο στη ζωή µας,
θα ήθελα να πω το εξής. Μου αρέσει που έλεγε ο κ. Στρατούλης
ότι αυτή η πρόταση νόµου περί της µη κατάργησης των δύο οργανισµών έχει τον αριθµό «2» και συζητιέται τώρα. Η πρόταση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων περί ιθαγένειας και κατάργησης του
νόµου Ραγκούση, που είχε τον αριθµό «1», έχει συζητηθεί; Όχι,
βέβαια. Ούτε πρόκειται να συζητηθεί. Αφού φέρουν κάποιον άλλο νόµο, αφού λυθεί το θέµα της ιθαγένειας, αφού κατά το δικό
τους τρόπο αποφασίσουν τι θα κάνουν, πώς θα τα βολέψουν και
πώς θα τα ελέγξουν τα πράγµατα, τότε θα µας το φέρουν. Το
ίδιο έγινε και µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και τον κ. Κουτσούκο προηγουµένως, ο οποίος είπε πολύ ωραία πράγµατα, αλλά έξω από το συγκεκριµένο που συζητάµε σήµερα. Μίλησε, δηλαδή, περί συνδικαλιστικών οργανώσεων, περί του χρέους, το οποίο κόπηκε µε το
PSI. Απλώς ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µε το PSI εξαφανίστηκαν οµόλογα ανθρώπων που τα είχαν µέσα στις τράπεζες από
δουλειά και ιδρώτα χρόνων. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν οικογένειες,
χάθηκαν χρήµατα -κλάπηκαν, κατ’ εµέ- αλλά κατά τα άλλα έπεσε
το δηµόσιο χρέος, το οποίο είναι στα 550 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Ας µην µπούµε, τέλος πάντων, τώρα
σ’ αυτήν τη συζήτηση.
Επίσης είπατε ότι πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε τους δύο οργανισµούς, µε την επιδότηση ενοικίου, κ.λπ.. Μα, τι σηµαίνει
«πρέπει να δούµε»; Φέρατε ένα νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε
πριν από λίγες µέρες. Τώρα θα πρέπει να δούµε; Δεν ξέρατε
όταν ψηφίζατε ως Κυβέρνηση; Δεν είστε πια αντιπολίτευση. Ως
Κυβέρνηση, όταν το φέρνατε και το ψηφίζατε, δεν ξέρατε τι θα
έπρεπε να έχετε δει;
Καταργούµε, δηλαδή, οργανισµούς, τους βάζουµε σε έναν
ΟΑΕΔ, ο οποίος γίνεται ένας τεράστιος γίγαντας –και ως γίγαντας σηµαίνει ότι δεν µπορεί να ελεγχθεί, µε όποιες συνέπειες
υπάρξουν στο µέλλον για το θέµα του ΟΑΕΔ- και ξαφνικά λέµε
ότι δεν έχουµε ακόµα προετοιµάσει το έδαφος για το πώς θα χειριστούµε αυτόν το µεγάλο γίγαντα.
Φτιάξατε τον ΕΟΠΥΥ και επίσης δεν είχατε δει από πριν τι
επρόκειτο να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τα ΚΕΠΑ.
Γενικά, όµως, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που ζούµε είναι ένα
σενάριο που έχει αρχή και τέλος. Αποφασίστηκε, δηλαδή, να
υπηρετήσουµε τις διαταγές της τρόικας, που θα εξαφανίσουν
έναν ολόκληρο λαό. Απ’ αυτήν την άποψη, οφείλω να ευχαριστή-
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σω τη Νέα Δηµοκρατία και την Κυβέρνηση γενικότερα, διότι δεν
αφήνει τα πράγµατα να εξελιχθούν, αλλά δηµιουργεί ανατροπές.
Απ’ αυτήν την άποψη, αυτό το σενάριο έχει πολύ ενδιαφέρον,
διότι δεν ξέρουµε αύριο τι θα µας συµβεί.
Οι κοινωνικές αναταραχές οι οποίες υπάρχουν και οι ανατροπές από τη µία στιγµή στην άλλη, µε τις οποίες βρισκόµαστε αντιµέτωποι καθηµερινά, δηµιουργούν ένα τέτοιο ύφος, που
ξαφνικά σε φέρνει σε απόγνωση. Λες «δεν ξέρω τι θα µου ξηµερώσει αύριο». Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Κάνει τη ζωή µας πάρα
πολύ όµορφη, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρεις για ένα παιδί που
µεγαλώνει σήµερα ποιος θα είναι ο βασικός µισθός όταν θα φθάσει στα τριάντα του χρόνια και αν θα έχει µέλλον σ’ αυτήν τη
χώρα. Χαίρεται ο γονιός που παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδί.
Και; Θα το µεγαλώσει, θα φτάσει αύριο να είναι είκοσι χρόνων,
θα σπουδάσει. Βέβαια, το θέµα είναι αν θα τα καταφέρει να
σπουδάσει και πού θα σπουδάσει. Και τι µέλλον έχει σ’ αυτήν τη
χώρα αυτό το παιδί; Αυτό δεν το λογαριάζουµε. Το προσπερνάµε.
Όσον αφορά το σηµερινό νέο, αυτό δεν το συζητάµε. Το
«SPIEGEL» προηγουµένως έλεγε «µαζεύουµε όλη την ελίτ της
Ευρώπης». Λέει «παλαιά είχαµε τους γκασταρµπάιντερ, τώρα µαζεύουµε την ελίτ της Ευρώπης», γιατί όλες οι χώρες στέλνουν
στη Γερµανία το καλύτερο υλικό τους. Έτσι ακριβώς το χάσαµε
τη δεκαετία του 1950. Θα το χάσουµε ξανά το 2013.
Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, για ποιες εργασιακές
σχέσεις µιλάµε; Συζητάµε για εργασιακά θέµατα, τη στιγµή που
εργατολόγοι έχουν σκίσει τα χαρτιά τους.
Έχω άδικο, κύριε Μητρόπουλε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Υπάρχει Εργατικό Δίκαιο σήµερα στην
Ελλάδα; Υπάρχει διαιτησία; Υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις;
Υπάρχουν ατοµικές και αυτές είναι µε 450 ευρώ. Μάλιστα,
έχουµε φθάσει στο επίπεδο να υπάρχουν δηµοσιευµένες αγγελίες που µιλούν για τετράωρη εργασία µε 150 ευρώ αµοιβή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μόνο εργοδοτικό δίκαιο υπάρχει.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Μόνο εργοδοτικό δίκαιο υπάρχει.
Σωστά. Και «σπιτικό δίκαιο», όπως λέει ο κ. Καπερνάρος. Δηλαδή, κάνεις τα εγκλήµατα, κλέβεις και µετά φεύγεις, πας σπίτι σου
και τελείωσε η ιστορία.
Αυτή είναι η πολιτική την οποία χρησιµοποιούµε σήµερα. Συζητάµε αν ο µισθός είναι 450 ευρώ, 480 ευρώ, 586 ευρώ, κ.λπ..
Δηλαδή, αν ήταν 650 ευρώ, τι θα γινόταν; Αν ήταν 750 ευρώ, τι
θα γινόταν; Μπορεί να ζήσει άνθρωπος σήµερα µε 700 ευρώ; Να
επανέλθουν, βεβαίως, οι µισθοί στην κατάσταση που ήταν προ
του 2009. Εµείς χαιρετίζουµε κάτι τέτοιο και προτείνουµε, αν τα
πράγµατα αλλάξουν, να πάµε στην επαναφορά των µισθών προ
του 2009. Όµως, ακόµα και µε 750 ευρώ µπορεί να ζήσει άνθρωπος;
Υπάρχει, λοιπόν, µέλλον σ’ αυτήν τη χώρα; Σε καµµία περίπτωση. Σήµερα ζούµε σε µία εργασιακή ζούγκλα, όπου ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει, όχι για να εξασφαλίσει µία θέση για
τα προς το ζην, αλλά για να µπορεί να µαζέψει λεφτά για να πληρώσει το νοίκι του, την εφορία και το χαράτσι. Τίποτα άλλο. Δεν
έχει άλλο στόχο στη ζωή του. Ο στόχος είναι πώς θα πληρώσει
την εφορία και το χαράτσι.
Μέσα σ’ όλα αυτά έχουµε και τα προβλήµατα µε τους Οργανισµούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας και ουσιαστικά
συζητάµε αν θα επιβαρυνθεί ή όχι το κράτος. Γιατί; Τα λεφτά
είναι του κράτους; Αυτήν την περιουσία, η οποία αυτήν τη στιγµή
πηγαίνει στον ΟΑΕΔ και τον γιγαντώνει, την είδαµε ποτέ να
πούµε πόση είναι; Βγήκε κανένα πόρισµα; Αναφέρονται σε περιουσία 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και; Θα το µάθουµε; Μπορεί
να την ελέγξει κανείς; Μπορεί να ελέγξει κανείς έναν γίγαντα; Με
τίποτα.
Λένε ότι ο ΟΑΕΔ θα είναι καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων οργανισµών. Γιατί; Γιατί θα πρέπει να περνούν όλα από
τον ΟΑΕΔ; Γιατί να µην υπάρχει ένας αυτοδιαχειριζόµενος φορέας, µε παρεµβατικότητα του κράτους, που να ελέγχει πού πηγαίνουν τα λεφτά των εργαζοµένων; Υπάρχουν αναρίθµητες
εκκρεµότητες µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας για ολο-
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κλήρωση κατοικιών. Υπάρχουν χιλιάδες παραχωρητήρια που δεν
έχουν βγει. Υπάρχουν εκκρεµότητες για εγγραφή δεκάδων χιλιάδων δικαιωµάτων, για παρακολούθηση εκατό χιλιάδων δανείων
του ΟΕΚ, για επιδοτήσεις ενοικίου, για στεγαστικά δάνεια από
εµπορικές τράπεζες που δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.
Υπάρχουν χιλιάδες φαινόµενα και αυτά «θα πρέπει να τα δούµε»,
όπως είπε ο κ. Κουτσούκος.
Αν οι διακόσιοι µηχανικοί που ήταν στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΕΚ περάσουν κάτω από την ευθύνη µίας
µικρής διαχειριστικής οµάδας του ΟΑΕΔ και καταργηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, µπορείτε να µου πείτε τι θα γίνει; Τι θα γίνουν όλες αυτές οι παραπάνω εκκρεµότητες;
Εµείς έχουµε ταχθεί υπέρ της συνέχισης των υφιστάµενων δανειοδοτικών προγραµµάτων για επισκευή και απόκτηση πρώτης
κατοικίας και για τη διεύρυνση των προγραµµάτων δανείων επισκευής κατοικιών στον τοµέα ενεργειακής αναβάθµισης και ιδιαίτερα στις γεωγραφικές ζώνες όπου ορισµένες καιρικές συνθήκες έχουν ιδιαιτερότητες, όπως είναι η Μακεδονία.
Επίσης, είµαστε υπέρ της παραγωγής συγκροτηµάτων οργανωµένης δόµησης µε ποιοτική στέγη χαµηλού κόστους, δίνοντας
έµφαση σε περιοχές µε αυξηµένο πρόβληµα έλλειψης στέγης.
Επίσης, είµαστε υπέρ της συνέχισης του προγράµµατος επιδότησης ενοικίου. Έτσι µόνο θα µπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί κοινωνική πολιτική µε αυτόνοµο λογαριασµό και περιουσία
καθώς και µε το έµπειρο προσωπικό του, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Είµαστε υπέρ της ενασχόλησης µε έργα συντήρησης των παλαιών οικισµών αλλά και µε θέµατα ενεργειακής ανακαίνισης και
προσαρµογής στα κοινωνικά πρότυπα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως προς το σκοπό αυτόν όλα τα διατιθέµενα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, που τοποθετούν στο κέντρο της προσοχής τους τα
θέµατα ενέργειας.
Η ακίνητη περιουσία του ΟΕΚ και του ΟΕΕ µένει ανεκµετάλλευτη και µπορεί να την εκµεταλλευθεί κάποιος και να χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, παράνοµο ή µη, όπως
είναι η εκµετάλλευση εσόδων κ.λπ.. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, επίσης, για την κάλυψη παροχής στέγης στους εργαζόµενους, µέσω των αντίστοιχων δράσεων που υπήρχαν.
Πολλοί είναι οι εργαζόµενοι του ΟΕΚ και του ΟΕΕ, οι οποίοι
µε τη µεταφορά τους στον ΟΑΕΔ εργάζονται εδώ και καιρό σε
θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στα τυπικά προσόντα τα οποία διαθέτουν. Παραδείγµατος χάριν, µηχανικός και
µε µεταπτυχιακές σπουδές εργάζεται σε καθαρά διοικητικό
πόστο. Παράλληλα, δεν έχουν αλλάξει τα ζητούµενα απαραίτητα
προσόντα στον κανονισµό λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Παραδείγµατος χάριν, αν η θέση άλφα απαιτούσε τυπικά προσόντα τεχνικής
εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού, να γίνει προσθήκη τεχνικής
εκπαίδευσης κοινωνικής εργασίας ή και τεχνικής εκπαίδευσης
µηχανικών κ.ο.κ..
Σήµερα στη Δηµόσια Διοίκηση υπάρχουν υπηρεσίες σε Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχουν
άµεση ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων αντίστοιχων προσόντων.
Καµµία κίνηση δεν γίνεται για να ληφθεί υπ’ όψιν κάτι τέτοιο και
να υπάρξει διευκόλυνση.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν αντίθετοι προς την κατάργηση
των δύο αυτών οργανισµών, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσαν φορείς παροχής αποτελεσµατικών παροχών και υπηρεσιών στους δικαιούχους εργαζοµένους. Ακόµη προσέφεραν
κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, γιατί τα έσοδα αυτά προέρχονταν από τους ίδιους
τους εργαζόµενους και τους εργοδότες.
Οι προσφορές αυτές ήταν σηµαντικές για τους εργαζόµενους
και για την ελληνική κοινωνία. Η ακίνητη περιουσία του πρώην
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας δηµιουργήθηκε
αποκλειστικά και µόνο από εισφορές των εργαζοµένων και εργοδοτών µέσα σε ένα πλαίσιο ανταποδοτικότητας και µε στόχο
την πλήρη παροχή υπηρεσιών και προγραµµάτων προς τους εργαζόµενους. Προσέφερε, παραδείγµατος χάριν, την απόκτηση
κατοικίας για τους εργαζόµενους. Έκανε πράξη το όνειρο κάθε
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οικογενειάρχη για την απόκτηση στέγης. Έδωσε σπουδαίο έργο
στις κοινωνικές δράσεις µε τα προγράµµατά του. Προσέφερε
ακόµη τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών και εξυπηρέτησε
έτσι χιλιάδες παιδιά εργαζοµένων. Διέθετε δελτία χειµερινών και
θερινών παραστάσεων.
Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να δείτε, κύριε Υπουργέ.
Προέρχοµαι από ένα χώρο ο οποίος µαστίζεται αυτήν τη στιγµή.
Τα εργατικά εισιτήρια ήταν πραγµατικά ένα µεγάλο βοήθηµα. Θα
δείτε ότι τα έσοδα από πέρσι είναι µειωµένα, καθότι τα εργατικά
εισιτήρια, που αποτελούσαν έναν πόρο στήριξης, έχουν εξαφανιστεί. Επίσης παρέχονταν στους εργαζοµένους κοινωνικός τουρισµός και χιλιάδες βιβλία.
Μιας και αναφέρθηκα στον κοινωνικό τουρισµό, να πω ότι
άκουσα µία δήλωση του κ. Βρούτση, την οποία και συγκράτησα:
«Η διατήρηση αυτού του θεσµού, έστω και σε µικρότερη κλίµακα
από προηγούµενα έτη, συνιστά προτεραιότητα της κυβερνητικής
πολιτικής». Δηλαδή, τι εννοούµε όταν λέµε «σε µικρότερη κλίµακα από τα προηγούµενα έτη»; Δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα;
Θα το κάνετε κατά το ήµισυ;
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα ξεκινήσει αυτό το κατεπείγον πρόγραµµα του κοινωνικού τουρισµού. Είµαστε σχεδόν
τέλη Απριλίου. Επίσης, πού θα πάει ο κόσµος να κάνει αίτηση;
Σε ποια γραφεία; Είναι ο ΟΑΕΔ έτοιµος, έχει τέτοια υποδοµή, για
να δεχτεί µία τέτοια προσφορά αιτήσεων; Ακόµη, όπως σωστά
είπε και ο κ. Κουτσούκος, ένα χρόνο χρειάζεται. Με ποια ξενοδοχεία θα γίνουν οι συµβάσεις; Ποια στελέχη θα µπουν; Ποιοι θα
είναι οι δικαιούχοι; Ποιος θα τους ελέγξει; Ποιος θα µπορέσει να
πάρει όλες αυτές τις αιτήσεις; Πού θα πάνε; Στο ΙΚΑ; Το ΙΚΑ παρέσχε µόνο τα γραφεία, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει.
Όλα αυτά είναι θέµατα τα οποία πρέπει να τα σκέφτεστε όταν
βγάζετε ανακοινώσεις τέτοιου είδους.
Εκείνο πάντως που έχω να πω σε όλη αυτήν την ιστορία, όπως
και να το πάρει κανείς το πράγµα, για την ένωση των δύο οργανισµών -η οποία πρέπει να ξαναγίνει και σαφέστατα είµαστε υπέρ
αυτής της πρότασης- όπως και να το δει κανείς, από οποιαδήποτε πλευρά -νοµική, δεοντολογική, πολιτική- αυτοί οι δύο οργανισµοί πρέπει να επιστρέψουν πάλι στον αρχικό τους φορέα,
που είναι οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι, διότι πραγµατικά όλοι
του η περιουσία ανήκει µόνο σε αυτούς και σε αυτούς πρέπει να
επανέλθει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χαϊκάλη.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα το πρωί είδαµε το θλιβερό θέαµα διάφορων λελέδων,
ντιντήδων των βορείων προαστίων, οι οποίοι έχουν κάνει το µιζανπλί τους, έχουν φτιάξει τη φράντζα τους, προκειµένου να
βγουν στα πρωινά δελτία, στα πρωινάδικα, στα δελτία των αφεντικών τους και να προσφέρουν υπηρεσίες στο ευρύτερο «δηµοκρατικό τόξο». Πώς; Υβρίζοντας τη Χρυσή Αυγή. Υβρίζοντας
τους Έλληνες εθνικιστές και προσπαθώντας να µας φορτώσουν
τον κάθε κοτζάµπαση των επιδοτήσεων, που µόνο εθνικιστής δεν
είναι.
Μιλήσατε και µίλησαν και το πρωί και διάφοροι οµιλητές για
ρατσιστική βία. Σε ποια ρατσιστική βία αναφέρεστε; Διακόσιους
αλλοδαπούς απασχολούσε ο κύριος αυτός στην περιοχή σας,
κύριε Κουτσούκο. Δεν υπήρχε ΙΚΑ εκεί; Δεν υπήρχε ΣΕΠΕ; Δεν
υπήρχαν ελεγκτικοί µηχανισµοί; Θέµα κονόµας ήταν, όχι θέµα
ρατσισµού. Μακριά από εµάς αυτοί οι κοτζαµπάσηδες. Άλλωστε,
δεν µας πλησίασαν και ποτέ. Αυτοί είναι της αρπαχτής. Είναι τα
τρωκτικά των επιδοτήσεων.
Καλά είπε ο κ. Κουτσούκος. Το ΠΑΣΟΚ έχει προσπαθήσει να
λύσει το πρόβληµα των αλλοδαπών και των δικαιωµάτων τους,
να τους έχει µόνιµα, µε µόνιµη απασχόληση. Να τα ακούει ο ελληνικός λαός αυτό. Έκανε και νόµο -και το είπε πριν από είκοσι
λεπτά- για την προστασία τους. Πολύ καλά έκανε.
Καλούµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε σήµερα την πρόταση
νόµου για την κατάργηση της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
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και την επανασύσταση των Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και
Εργατικής Εστίας.
Ως προς το άρθρο 1 µε την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου
µειώθηκαν οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια κατά 22% και µάλιστα
στους κάτω των είκοσι πέντε ετών µειώθηκαν κατά 32%. Δηλαδή,
µε παρέµβαση της εκτελεστικής εξουσίας καταστρατηγήθηκε η
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, χωρίς, µάλιστα, να
δικαιολογείται αυτή η βίαιη προσαρµογή των µισθών προς τα
κάτω από την εφαρµογή των µνηµονίων. Είχαµε, µάλιστα, το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που αναγγέλθηκε. Δηλαδή, είχαµε
αύξηση της ανεργίας αντί για µείωση, που δήθεν αποτελούσε και
τον κύριο λόγο µείωσης των µισθών.
Η αγορά εργασίας στη χώρα µας έσπασε, µε αποτέλεσµα τη
στιγµή που µιλάµε όχι µόνο να µην µπορεί να επιβιώσει ένας εργαζόµενος του ιδιωτικού τοµέα µε πλήρη απασχόληση µε τα 489
ευρώ καθαρά, αλλά να είναι και ανασφάλιστος κατά ένα τρίτο. Η
επαίσχυντη αυτή πράξη περιόρισε εις βάρος των εργαζοµένων
τη δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία. Ακόµη χειρότερα, ανέστειλε την ισχύ διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συµβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων για αυξήσεις
µισθών, µέχρι η ανεργία να περιοριστεί κάτω του 10%, δηλαδή
εις το διηνεκές, αφού αυτήν τη στιγµή η ανεργία προσεγγίζει το
30%. «Ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι!». Όνειρο απατηλό.
Άλλωστε, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αφορά τους εργαζοµένους ιδιωτικού δικαίου, οπότε δεν υπάρχει σοβαρό δηµοσιονοµικό κόστος για το κράτος, εφόσον η πλειοψηφία των υπαλλήλων του είναι εργαζόµενοι του δηµοσίου τοµέα.
Ως προς το άρθρο 2, η περιστολή δαπανών στην περίπτωση
του Οργανισµού Εργατικής Εστίας αλλά και µια χρυσή προίκα
που είχε, η οποία υπολογίζεται ότι αθροιστικά ανέρχεται στο
ποσό του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ, κρύβονται πίσω από την
απόφαση της Κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στους συγκεκριµένους φορείς. Επιπρόσθετα, στόχος είναι η απαλλαγή των ενσήµων από το βάρος χρηµατοδότησης της κοινωνικής πολιτικής.
Θρυαλλίδα για τις εξελίξεις που οδήγησαν στο λουκέτο αποτέλεσε η απόφαση της τρόικας αφ’ ενός για µείωση του προσωπικού στο δηµόσιο –γύρω στα χίλια τετρακόσια άτοµα και οι δύο
οργανισµοί- και αφ’ ετέρου για ελάφρυνση της επιβάρυνσης που
προκύπτει για την οικονοµία από τις κρατήσεις που πραγµατοποιούνταν µέσω των ενσήµων. Ως γνωστόν, το βάρος των ενσήµων βαρύνει τόσο τον εργαζόµενο, ο οποίος ποτέ δεν απολαµβάνει ούτε απολάµβανε τα αντίστοιχα µε το ύψος των εισφορών
προνόµια, όσο και τον εργοδότη. Να µην το ξεχνάµε, να µαθαίνουµε και λίγο ιστορία. Το ’37 έγινε αυτό επί 4ης Αυγούστου.
Αυτή η αλυσίδα, σύµφωνα µε τις προτάσεις της τρόικας, επιβαρύνει δυσανάλογα την πραγµατική οικονοµία και, στην περίπτωση των δύο οργανισµών, βάρυνε καθοριστικά και την τύχη
τους.
Σε ό,τι αφορά τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, το όφελος
για το κράτος εκτιµάται ότι θα προέλθει, πέραν των περικοπών
σε προσωπικό, από την αναστολή των προγραµµάτων αναψυχής, δωρεάν εισιτήρια, κ.λπ. -βέβαια, οφείλω να οµολογήσω ότι
συχνά είχαµε αµφιλεγόµενη αισθητική και καλλιτεχνική αξίααλλά και των προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας,
δέλεαρ αποτέλεσε η σηµαντική περιουσία που έχει στα χέρια του
ο οργανισµός, είτε σε αποθεµατικό είτε σε απαιτήσεις από δικαιούχους.
Έτσι, υπολογίζεται ότι ο ΟΕΚ, ο οποίος δραστηριοποιείτο τόσο
δανειοδοτώντας για την αγορά κατοικίας όσο και χρηµατοδοτώντας για την ανέγερση κατοικιών µε δικούς του µηχανισµούς και
µελετητές, διέθετε ρευστότητα περί τα 400 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ οι απαιτήσεις του από δάνεια που έχει ήδη χορηγήσει ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Στα δελτία κοινωνικού τουρισµού βασίζονταν χιλιάδες τσακισµένοι από την ύφεση πολίτες, προκειµένου να αποδράσουν
έστω και για µία εβδοµάδα από τη σκληρή πραγµατικότητα. Η
θυσία, όµως, του Οργανισµού Εργατικής Εστίας στο βωµό της
νέας δανειακής σύµβασης βάζει ταφόπλακα όχι µόνο στα όνειρα
των Ελλήνων για παραθερισµό, αλλά και σε χιλιάδες µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
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Τα τελευταία χρόνια της κρίσης ο εσωτερικός τουρισµός ενισχυόταν σε µεγάλο βαθµό από το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού. Δεκάδες χιλιάδες δωµάτια από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη
καταλαµβάνονταν από τους δικαιούχους. Το φετινό καλοκαίρι θα
βρει ακόµα περισσότερους ανθρώπους εντός των τειχών των πόλεων. Πρόκειται για µια απαράδεκτη εξέλιξη, που θίγει άδικα όχι
µόνο όσους χάνουν τη µοναδική τους ελπίδα για διακοπές, αλλά
και εκείνους που απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Για
τον ξενοδοχειακό κλάδο αποτελεί κοινό µυστικό ότι το εν λόγω
µέτρο θα είναι και το τελειωτικό χτύπηµα για τα ξενοδοχεία, που
είχαν λόγο ύπαρξης κυρίως χάρη στον εγχώριο κοινωνικό τουρισµό.
Δύο φορείς που έσπρωξαν την κατάσταση λίγο παραπάνω
προς τη σηµερινή πραγµατικότητα είναι ο ΣΕΒ -γιατί αυτός δεν
θέλει να πληρώσει τις εισφορές του- και το ΙΚΑ, το οποίο έχει µεγάλο χρέος προς αυτούς τους οργανισµούς και ουσιαστικά διαγράφεται.
Επίσης, τόσο ο ΟΕΚ όσο και ο ΟΕΕ ήταν υγιείς οργανισµοί µε
περιουσιακά στοιχεία και γεµάτα ταµεία, γιατί έχουν χτιστεί µε
τις εισφορές και τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζοµένων. Καταλαβαίνουµε πως το κλείσιµο του ΟΕΚ και του ΟΕΕ είναι πραγµατικό σκάνδαλο. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, αφού δεν είναι
κρατικοδίαιτοι και επιπλέον προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Το κράτος πρόνοιας κατέρρευσε και φαίνεται πως οι τεχνοκράτες έχουν αλλεργία στις κοινωνικές παροχές. Οι άνθρωποι του
µόχθου χάνουν τη δυνατότητα να στηριχθούν σε κάτι που οι ίδιοι
στήριξαν για χρόνια και µάλιστα σε µια εποχή που η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια είναι µικρότερη από ένα νόµισµα.
Οι υποστηρικτές της νεοφιλελεύθερης, αντιλαϊκής και κατά
συνέπεια αντεθνικής πολιτικής βάλλουν κατά της προσπάθειας
του κράτους να σταθεί αρωγός στο θεµελιώδες δικαίωµα της
στέγασης. Το αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών του αδίστακτου και αντιλαϊκού κράτους των µνηµονίων, ενός κράτους που
µοναδικό του µέληµα είναι η ευηµερία των αριθµών και των τραπεζών και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των διεθνών τοκογλύφων, είναι ότι τα τελευταία έτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα
συναντάµε τόσο µεγάλο αριθµό αστέγων.
Η πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων στοχεύει στο να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό στην Ελλάδα, τις παραδοσιακές σχέσεις
της αλληλεγγύης, το πνεύµα της κοινότητας, την Ελλάδα των
παιδικών µας χρόνων.
Κυρίες και κύριοι, βιώνουµε το τέλος της Μεταπολίτευσης, τις
τελευταίες πράξεις ενός δράµατος που οδήγησε την πατρίδα
µας στην οικονοµική καταστροφή, διέλυσε τον εθνικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, συνέτριψε τα ελληνικά ήθη και κάθε παραδοσιακή αξία.
Η Μεταπολίτευση ξεκίνησε -και πρέπει να ακουστεί κάποτε
εδώ πέρα- µε µια µεγάλη εθνική τραγωδία, που αποτέλεσε ταυτόχρονα και εθνική προδοσία, χωρίς ποτέ οι πραγµατικοί προδότες να λογοδοτήσουν για τα εγκλήµατά τους. Όµως, ήταν
λογικό, γιατί οι τότε προδότες έγιναν οι µετέπειτα σωτήρες µας.
Ήταν οι ίδιοι πολιτικοί που έσπρωξαν τη χώρα στην τότε ΕΟΚ και
υποσχέθηκαν στο λαό ευηµερία, δηλαδή εύκολο χρήµα και κατανάλωση χωρίς µέτρο.
Για να τηρήσουν αυτές τις υποσχέσεις, δανείστηκαν µε τοκογλυφικούς όρους και δηµιούργησαν µια τεράστια φούσκα δηµοσίου χρέους, που δεν είχε προηγούµενο στη διεθνή οικονοµική
ιστορία. Ο λαός βολεύτηκε από αυτήν την κατάσταση. Άφησε τα
σκάνδαλα και τη διαφθορά να εξελίσσονται µπροστά στα µάτια
του, δεχόµενος κάθε τόσο ένα αντίδωρο ευτελούς αξίας, ένα διορισµό, µια υπόσχεση για δήθεν καλύτερες ηµέρες, δηλαδή περισσότερο εύκολο χρήµα, περισσότερη διαφθορά, περισσότερη
παρακµή.
Όµως, εκείνες τις ηµέρες της ευηµερίας, εµείς οι Χρυσαυγίτες
ήµασταν το περιθώριο, δηλαδή οι ακραίοι, οι φασίστες, οι ναζί,
οι εγκληµατίες, αν θέλετε, για το σύνολο των διεφθαρµένων
µέσων που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη στην Ελλάδα, των µεγαλοκαναλαρχών.
Σήµερα, που τα πράγµατα άλλαξαν, η κρίση της οικονοµίας
και η έλλειψη του πλούτου ξεδιάλυνε την αιθάλη που κάλυπτε τη
συνείδηση των Ελλήνων. Έτσι, η Χρυσή Αυγή έγινε ελπίδα και
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σύνθηµα στο στόµα εκατοντάδων χιλιάδων, ίσως τώρα και εκατοµµυρίων, συµπατριωτών µας. Όµως, η Χρυσή Αυγή είναι κάτι
πολύ περισσότερο από ένα κόµµα. Είναι η ελπίδα επιβίωσης του
Ελληνισµού στους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Είναι η µυστική φωνή του αίµατος, που περνά απαράλλακτη µέσα από χιλιάδες χρόνια ιστορίας στο σήµερα, για να εγείρει τον Έλληνα,
να αφυπνίσει τη συνείδησή του και να οδηγήσει το πεπρωµένο
του.
Η µορφή που έχει σήµερα το Κοινοβούλιο αποτελεί εικονική
πραγµατικότητα. Τα δεδοµένα έχουν αλλάξει άρδην και οι πολιτικές δυνάµεις που αντιπαλεύουν την εξουσία είναι τρεις. Είναι
οι φιλελεύθεροι µνηµονιακοί και οι αριστεριστές, διεθνιστές.
Η µόνη περίπτωση, όµως, για να επιζήσει και να επιβιώσει η
χώρα µας, η πατρίδα µας, είναι να επικρατήσει η Χρυσή Αυγή.
Γιατί; Διότι οι Φιλελεύθεροι επιδιώκουν τη διάλυση του εθνικού
κράτους µέσω του µνηµονίου και της οικονοµικής υποδούλωσης
στους διεθνείς τοκογλύφους και οι αριστεριστές θέλουν τη διάλυση του εθνικού κράτους µέσω του διεθνισµού, της εισβολής
των λαθροµεταναστών και της απώλειας της εθνικής µας ταυτότητας χρησιµοποιώντας –νοµίζοντας ότι έτσι πάνε κόντρα στο
ρεύµα- τα ιδεολογήµατα της νέας παγκόσµιας τάξης.
Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό προηγούµενο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όσοι µιλάνε για «Βουλή της Βαϊµάρης» πλανώνται οικτρά. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα καθαρά
ελληνικό πολιτικό φαινόµενο. Καµµία σχέση δεν έχει µε άλλα
κράτη και άλλες ιστορικές περιόδους. Είναι το λαϊκό εθνικιστικό
κίνηµα, από την επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί και η επιβίωσή
µας ως έθνος.
Πολλοί από τους όψιµους υποστηρικτές µας –γιατί υπάρχουν
και τέτοιοι, αφού λένε ότι η ισχύς ελκύει τις µάζες- είναι οι ίδιοι
που για χρόνια µας έλεγαν: «Τι κάνετε; Νοµίζετε ότι θα αλλάξετε
τον κόσµο; Τι έγινε; Θα κινήσετε τη γη;». Κι όµως, όσοι ξεκίνησαν
και συντήρησαν µε αγώνα σκληρό αυτήν την προσπάθεια, αυτό
ακριβώς πίστευαν και πιστεύουν, πως µόνο εµείς µπορούµε να
αλλάξουµε τον κόσµο, µόνο εµείς µπορούµε να αλλάξουµε τη
γη.
Ο µέγας Αρχιµήδης, συνοψίζοντας τη θεωρία των µοχλών,
έλεγε µία φράση µε υψηλό νόηµα: «Δώστε µου ένα σταθερό σηµείο και θα κινήσω τη γη». Το δικό µας σταθερό σηµείο είναι η
ιδεολογία µας, που είναι σταθερή σαν βράχος και γύρω της είναι
ο σκληρός πυρήνας του κινήµατος της Χρυσής Αυγής. Ο αγώνας
µας βρίσκεται στην αρχή του και έχει µπροστά του σκληρό και
ανηφορικό δρόµο. Είναι ο δρόµος της αρετής, είναι ο αρχαίος
δρόµος. Όµως, στο τέλος αυτού του δρόµου και στο βάθος του
δικού µας ορίζοντα ανατέλλει µια µεγάλη και ισχυρή Ελλάδα, µια
νέα Χρυσή Αυγή του Ελληνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα, 129 παράγραφοι 2 και 3 και 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1322/38/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξη Τσίπρα
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
2. Η µε αριθµό 1325/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποβάθµιση
της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας σε τµήµα µε την επωνυµία
«Τµήµα Ψυχικής Υγείας».
3. Η µε αριθµό 1328/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου Χαϊκάλη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πρόσληψη
από τον Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ως συµβούλου ατόµου
για το οποίο εκκρεµεί ποινική δίωξη.
4. Η µε αριθµό 1338/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου
Μίχου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
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Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της καταστροφής των υποδοµών του δηµοσίου από οργανωµένες οµάδες µε σκοπό την αφαίρεση µετάλλων.
5. Η µε αριθµό 1334/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επαναλειτουργία
του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων
«Η Αγία Σοφία».
6. Η µε αριθµό 1342/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις συνθήκες που επικρατούν
στα κέντρα κράτησης µεταναστών.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1326/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Υψηλάντη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµοτικά σχολεία των νησιών της Δωδεκανήσου.
2. Η µε αριθµό 1331/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου συνδικαλιστή στην εταιρεία
«BRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 1329/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ιωάννη Δηµαρά
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
4. Η µε αριθµό 1339/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
από το ελληνικό δηµόσιο.
5. Η µε αριθµό 1335/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα
προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύµατος
Αγροτικής Έρευνας στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «Δήµητρα».
6. Η µε αριθµό 1343/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και µέσα
στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού (ΚΠΠ).
7. Η µε αριθµό 1327/16-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Δηµητρίου (Μίµη) Ανδρουλάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Το λόγο έχει ο κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εκφράζουµε τον αποτροπιασµό µας για τα γεγονότα στα χωράφια της φράουλας στη Μανωλάδα της Ηλείας. Εκεί, λοιπόν,
όταν απλήρωτοι µετανάστες –ήταν από το Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν- ζήτησαν να πληρωθούν για τη δουλειά έξι µηνών, βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τους επιστάτες του αφεντικού, οι οποίοι
δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ στα τυφλά τραυµατίζοντας τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους.
Στην Ηλεία –και ίσως όχι µόνο εκεί- βασιλεύει µια απαράδεκτη
κατάσταση για πολιτισµένη χώρα στον 21ο αιώνα. Υπάρχουν
ιδιωτικοί καταυλισµοί µεταναστών, νεόπλουτοι µεγαλοπαραγωγοί που κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα πάνω σε ντόπιους και ξένους εργαζόµενους και εργοδότες που υποκινούν τη µια οµάδα
εναντίον της άλλης. Επιπλέον σήµερα, είχαµε και µια επίθεση
εναντίον δηµοσιογράφων.
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Η Δηµοκρατική Αριστερά καταδικάζει τα ρατσιστικά φαινόµενα
και ζητάµε να ληφθούν άµεσα µέτρα για να αντιµετωπιστεί η απαράδεκτη κατάσταση που περιέγραψα.
Και έρχοµαι στην πρόταση νόµου που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία στην πραγµατικότητα είναι ένα πακέτο δύο προτάσεων. Το
πρώτο σκέλος έχει µια πρόταση νόµου που αφορά τα εργασιακά
και το δεύτερο σκέλος είναι µια πρόταση για την επανασύσταση
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος που αφορά τα εργασιακά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά άµεση λήψη µέτρων αποκατάστασης των κατώτερων εγγυηµένων µισθών και ηµεροµισθίων και αποκατάστασης
των συλλογικών θεσµών του εργατικού δικαίου, συλλογικές συµβάσεις.
Πρέπει να αντιληφθούµε το εξής: Αν κάποιος δει µεµονωµένα
τα εργασιακά µέτρα, σαφέστατα δεν µπορεί να διαφωνήσει.
Ποιος θα µπορούσε να διαφωνήσει για την ύπαρξη εγγυηµένων
µισθών, για µεροκάµατα, για παροχή επιδοµάτων, για συλλογικές
συµβάσεις; Μεµονωµένα, όµως, αυτά τα µέτρα δεν µπορούν να
υπάρξουν τουλάχιστον αυτήν τη στιγµή. Εντάσσονται πάντα
µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο το ορίζει
η διεθνής συγκυρία, η ενδηµική κρίση, οι συµβατικές υποχρεώσεις που ήδη έχει αναλάβει η Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ν.4046 είναι τέτοιες και τόσες, που αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είναι δυνατό να καταργηθούν µε µια µονοκοντυλιά.
Αν, λοιπόν, τοποθετηθούν αυτά τα ζητήµατα µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αντιλαµβανόµαστε ότι το να ζητούµε να το αλλάξουµε ακριβώς µε µια µονοκοντυλιά, µε ένα νοµοσχέδιο µάλλον
µας λείπει η στοιχειώδη αίσθηση ενός ρεαλισµού.
Αυτά τα ζητήµατα πλέον, δεν λύνονται ούτε διά µαγείας µε µια
κατάργηση, µε µια καταγγελία ή µε µια αναστολή. Χρειάζεται
ένας ρεαλισµός ο οποίος απορρέει από το σεβασµό πάνω στις
συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας.
Έρχοµαι στο δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά την επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας. Οι δυο αυτοί οργανισµοί έχουν µια µακρά
ιστορία, εβδοµήντα χρόνων και πλέον. Είναι οργανισµοί οι οποίοι
προσέφεραν πάρα-πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία, πάρα
πολλά στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως της
υπαίθρου και των περιαστικών κυρίως περιοχών. Αντιµετωπίστηκαν µε έναν περίεργο τρόπο. Αρχικά έγινε λόγος για συγχώνευση
και όχι για κατάργηση αυτών των οργανισµών. Τελικά, µε την παράγραφο 6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012 επήλθε η τελική κατάργηση τους.
Η Δηµοκρατική Αριστερά είχε επανειληµµένως εκφράσει τη
διαφωνία της για την κατάργηση αυτών των δύο οργανισµών.
Αυτοί οι δύο οργανισµοί έπρεπε να έχουν διατηρηθεί. Θα έπρεπε
να έχουν αναζητηθεί άλλου είδους λύσεις και όχι η ουσιαστική
τους κατάργηση. Δεν υπάρχει αµφιβολία, το ξανατονίζω ότι το
έργο που επιτελούσαν ήταν θεµελιώδες. Προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, στεγαστική πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, επιδότηση ενοικίου, επιδότηση επιτοκίων και τα λοιπά.
Ας έρθουµε, όµως, στα σηµερινά πράγµατα. Σύµφωνα µε το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας για την αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας που ψηφίστηκε
στις 2 Απριλίου –πρόσφατα δηλαδή- ο ΟΑΕΔ µετατρέπεται σε
Ενιαίο Φορέα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και καθίσταται -και
πρέπει να το τονίσουµε- καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων
οργανισµών. Υπεισέρχεται πλέον, σε όλα τα δικαιώµατα και σε
όλες τις υποχρεώσεις τους.
Τελικά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε µια στιγµή πρωθύστερη. Μόλις πριν από λίγες µέρες ψηφίστηκε ο νόµος και ορίζεται πλέον ο ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος. Και πλέον, πρέπει
να δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε τη συγκεκριµένη κατάσταση.
Μακάρι να είχαµε πλέον τη δυνατότητα να µην είχε συµβεί εκείνο
που συνέβη µε την κατάργηση των οργανισµών.
Ζητούµενο, λοιπόν, είναι τώρα αυτήν τη στιγµή και γρήγοραγρήγορα, γιατί ήδη υπάρχει ένα πελώριο πρόβληµα, να ασκήσει
επιτυχώς τις κοινωνικές πολιτικές που είχε ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. Και υπάρ-
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χουν µια σειρά από πολύ σηµαντικές εκκρεµότητες.
Από την πλευρά του Οργανισµού Εργατικής Εστίας υπάρχουν
τα υποβληθέντα αιτήµατα για τα προγράµµατα του κοινωνικού
τουρισµού του 2011 και του 2012. Πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση που δεν έχει γίνει. Υπάρχει η ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης των θεατρικών επιχειρήσεων που
αφορούσε κεντρικές και παιδικές σκηνές στην Αθήνα και στην
επαρχία πάλι την περίοδο 2011 και 2012.
Όµως, τα µεγαλύτερα προβλήµατα αφορούν κυρίως τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, του οποίου οι εκκρεµότητες είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές και σε πολλές περιπτώσεις νοµίζω δυσεπίλυτες.
Τα δανειοδοτικά προγράµµατα ίσως είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα, γιατί πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη ρύθµιση των δανείων του ΟΑΕΔ. Οι συµπολίτες µας που έλαβαν δάνεια µέσω
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας είναι σε µια κατάσταση
απόγνωσης. Αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις του δανείου
τους και λόγω της οικονοµικής κρίσης και γιατί δεν έχει προβλεφθεί καµµιά διαδικασία προκειµένου να διευκολυνθούν στην αποπληρωµή των δανείων για χρηµατική καταβολή των οφειλοµένων. Δεν ξέρω αν οι τωρινές ρυθµίσεις περιλαµβάνουν κάποιους
από αυτούς. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα. Μιλάµε
για τα κατασκευαστικά προγράµµατα, για τις εκκρεµότητες που
σχετίζονται µε την κατασκευή οικισµών ή τις εκκρεµότητες που
αφορούν τα οριστικά παραχωρητήρια.
Υπάρχει το ζήτηµα της ακίνητης περιουσίας. Υπάρχουν εκατόν
σαράντα επτά αγορασµένα οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου
πόλεως και εβδοµήντα οκτώ παραχωρηθέντα οικόπεδα εντός και
εκτός σχεδίου πόλεως από δήµους ή φορείς του δηµοσίου. Αυτά
επιβαρύνονται µε διαπιστωµένες εκκρεµότητες που σχετίζονται
µε απαλλοτριώσεις, µε τροποποίησης σχεδίων πόλεων, µε πράξεις εφαρµογής, µε χρήσεις γης κ.λπ..
Συνεπώς, αντιλαµβανόµαστε ότι ένας καθολικός διάδοχος του
ΟΑΕΔ έχει να κάνει πάρα πολύ δουλειά και σε θεσµικό επίπεδο,
για να µη µπλεχτούν ακόµη περισσότερο τα πράγµατα και οδηγηθούµε στην ταλαιπωρία πάρα πολλών ανθρώπων.
Άλλωστε πρόσφατα µετά από προσφυγή δικαιούχων που κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, υπήρξε µια προσπάθεια
από τη δική του την πλευρά, µια πρόταση από τον Συνήγορο του
Πολίτη, ώστε οι δικαιούχοι που οδηγούνται στην απόγνωση
καθώς δεν µπορούν να καταβάλουν το τίµηµα, να διευκολυνθούν.
Οι προτάσεις αυτές είναι. Να συνεκτιµούνται όλα τα στοιχεία
των δανειοληπτών, δηλαδή διάστηµα ανεργίας, εισοδηµατικά
κριτήρια, οικογενειακά κριτήρια, ύψος δανεισµού κ.λπ. για να
υπάρξουν λύσεις. Να υιοθετηθεί µια περίοδος χάριτος τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια για τους δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται σε ανεργία. Και να επανεκκινήσει το ειδικό διαρκές
πρόγραµµα κατ’ εξαίρεση παροχή στεγαστικής συνδροµής σε
άτοµα µε ιδιαίτερα έντονες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες,
σε άγαµες µητέρες, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί για τουλάχιστον δύο χρόνια αφήνοντας αυτήν την κατηγορία των πολιτών
χωρίς καµµία παροχή σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο.
Νοµίζουµε ότι πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς είναι δίκαιες και κοινωνικά επιβεβληµένες.
Ωστόσο, εκείνο που επίσης πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι
εκφράζουµε το φόβο µας ότι ενδεχοµένως ο ΟΑΕΔ και λόγω
δοµής δεν θα µπορέσει να επιτελέσει συνολικά το έργο, το οποίο
παρήγαγαν οι δύο αυτοί οργανισµοί.
Και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εσείς, κύριε
Υπουργέ, στις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και θα αφορούν την οργάνωση του ΟΑΕΔ, για να µπορέσει
να ανταποκριθεί στο κοινωνικό έργο, το οποίο έδιναν οι δύο προηγούµενοι οργανισµοί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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Ψήφισαν συνολικά 270 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 1.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 88 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 90 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 90 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 19.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 118 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 151 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 19 δεν έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό.
(Χειροκροτήµατα)
Επί του άρθρου 20.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
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τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 109 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 108 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 108 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 49.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 112 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιον άρθρο, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Επανερχόµεθα στη συζήτηση της πρότασης νόµου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση επικαλείται το άρθρο 73 του Συντάγµατος, που
προβλέπει ότι κάθε πρόταση που έχει δαπάνη υπόκειται σε περιορισµό. Δηλαδή οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν
έχουν να λαµβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον οποίο
δηµιουργούν οι ίδιοι µε τη φοροληστεία και τη λεηλασία του εισοδήµατός του από χίλιες πλευρές.
Από την άλλη, ενισχύεται µε κάθε τρόπο το µεγάλο κεφάλαιο
µε όλα τα µέτρα που παίρνονται µε το σύνολο σχεδίων του νοµοθετικού πλαισίου. Αυτό το χαρακτηρίζετε επιβεβληµένο και
εθνική επιταγή και δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό.
Η υπεράσπιση των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου θωρακίζεται µε όλους τους τρόπους, µε τις πολιτικές που εφαρµόζουν τα κόµµατά τους. Οι κυβερνήσεις -οι πρώην και νυν- θεωρούν εχθρούς τους εργαζόµενους, που στέκονται απέναντι σε
αυτήν την πολιτική, που αγωνίζονται για την ίδια τη ζωή τους και
για τα δικαιώµατα, που κατακτήθηκαν µε αίµα και κανείς δεν τα
χάρισε.
Ο καπιταλισµός από τη φύση του είναι βάρβαρος. Κάτω από
το βάρος των µεγάλων ταξικών αγώνων και των σοβαρών εξελίξεων της αµφισβήτησής τους, υποχρεώθηκε να παραχωρήσει δικαιώµατα. Ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας. Ήταν επιλογή του
κεφαλαίου τότε. Ρετσινόλαδο πότιζε τους αγωνιζόµενους. Όσοι
ήταν στη πρώτη γραµµή, τους έστελνε στις εξορίες. Τον Μεταξά,
τον Παπαδόπουλο, τον Χίτλερ τιµά σήµερα η Χρυσή Αυγή. Μισεί
όσους αγωνίζονται. Στρέφεται ενάντια στους φτωχούς και εξαθλιωµένους. Κυνηγά ανθρώπους που δεν έχουν που να γείρουν
το κεφάλι τους. Είναι τα µαντρόσκυλα των τσιφλικάδων, των εφοπλιστών, των βιοµηχάνων και των εκµεταλλευτών της πλειοψηφίας του λαού. Εξάλλου, από αυτούς ενισχύονται. Αυτό έγραψαν
και πολλές εφηµερίδες το τελευταίο διάστηµα.
Ο κ. Σαµαράς στο πρόσφατο Συνέδριο του «ECONOMIST» επιδόθηκε σε επιχείρηση αυταρχισµού µε απειλές και συκοφαντίες
προς το εργατικό κίνηµα. Επικαλείται το δόγµα «νόµος και τάξη».
Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να κρύψει το µίσος για τους αγώνες
των εργαζοµένων και του λαού. Προσπαθεί επιµελώς να κρύψει
την ίδια τη λειτουργία του καπιταλισµού. Στην περίοδο της ανάπτυξης και τώρα στην κρίση µονοπωλούνται οι κλάδοι. Το µεγάλο
ψάρι τρώει το µικρό.
Ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε συκοφαντίες σε βάρος του
αγώνα των εργαζοµένων. Ισχυρίστηκε ότι αυτοί διώχνουν επενδύσεις και κλείνουν εργοστάσια. Θέλουν «άκρα του τάφου
σιωπή». Αυτό είπε και το πρωί εδώ ο Υφυπουργός Εργασίας, ο
κ. Παναγιωτόπουλος, ότι οι αγώνες στη ζώνη είναι αυτοί, που
διώχνουν τους εφοπλιστές και πάνε αλλού. Θέλουν πλήρη υποταγή στη βαρβαρότητά τους.
Αυτή η πολιτική και αυτή η φιλοεπιχειρηµατική σας στάση, το
µίσος σας για τους εργάτες και τους αγώνες τους, οδηγεί σε εγκλήµατα όπως αυτό της Μανωλάδας. Είσαστε ηθικοί αυτουργοί.
Χρόνια τώρα γνωρίζετε την κατάσταση µε την εκµετάλλευση στη
Μανωλάδα, που δεν έχει προηγούµενο. Γνωρίζετε τις συνθήκες
δουλειάς. Γνωρίζετε ότι είναι σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Ενώ είχατε πλήρη γνώση, όχι µόνο δεν κάνατε τίποτα, αλλά ενισχύσατε
την εγκληµατική στάση και την εγκληµατική δράση των τσιφλικάδων και των υποτακτικών τους, µε το µίσος που βγάζετε καθηµερινά για τους εργάτες, άσπρους και µαύρους.
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Κύριοι, είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση και οι εργοδότες προσπαθούν να βάλουν στο γύψο το λαό. Τα µονοπώλια δεν διεκδικούν µόνο φθηνά εργατικά χέρια και κρατικές υποδοµές αλλά
και την εξάλειψη κάθε ίχνους συνδικαλιστικού δικαιώµατος. Θέλουν πλήρη υποταγή.
Ξέρουµε ότι σας ανησυχεί η οργανωµένη ταξική πάλη. Γι’ αυτό
συγκεντρώνετε όλα τα πυρά και κάθε µέσο καταστολής ενάντιά
της. Να θυµίσουµε ότι µε εντολή του Πρωθυπουργού τα ΜΑΤ
χτύπησαν τον ελληνικό απεργιακό αγώνα των χαλυβουργών.
Ήταν µε εντολή του οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για
την επιστράτευση των απεργών των ναυτεργατών. Με εντολή
του οι απειλές για φυλάκιση απέναντι στους εργαζόµενους των
µέσων µαζικής µεταφοράς, που έκαναν απεργία. Τα κόµµατα του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ είναι συνυπεύθυνα. Είναι ηθικοί αυτουργοί αυτής της βαρβαρότητας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ )
Η ένταση της κρατικής καταστολής και των απειλών απέναντι
στο κίνηµα είναι προειληµµένη απόφαση της Κυβέρνησης αλλά
και όλων των αστικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22-11-2012 ψήφισε έκθεση, που
προβλέπει τη λήψη προληπτικών µέτρων από τις κυβερνήσεις
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιµετωπιστούν οι λαϊκοί αγώνες και κυρίως, το ενδεχόµενο αυτοί να έχουν
ριζοσπαστικούς στόχους.
Ένα είναι βέβαιο. Η εργατική τάξη δεν θα υποστείλει τη σηµαία
του αγώνα της. Αγώνες που θα εξαλείψουν την εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, που θα οικοδοµήσουν τη νέα κοινωνία,
τη νέα µορφή οργάνωσης της οικονοµίας, µε εξάλειψη των µονοπωλίων και το τσάκισµα του κράτους τους. Η απάντηση στα
µονοπώλια και στο πολιτικό τους προσωπικό βρίσκεται στον ενιαίο και οργανωµένο αγώνα των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων. Βρίσκεται στο στέριωµα της συµµαχίας τους,
στη ριζοσπαστικοποίηση της πάλης τους, στη διεκδίκηση της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων αναγκών τους. Όσοι στηρίζουν
τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, έχουν ευθύνη για την κόλαση που αντιµετωπίζει η πλειοψηφία του λαού και ιδιαιτέρως,
οι άνεργοι αλλά και όσοι δουλεύουν και παίρνουν 200 ευρώ και
300 ευρώ και ζουν σαν άνεργοι.
Τα µέτρα που συνόδευσαν τα µνηµόνια, δηµιούργησαν ακόµα
πιο τραγική κατάσταση. Ακούει ο λαός τα δισεκατοµµύρια των
δόσεων αλλά πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν φαγητό στους κάδους των σκουπιδιών, που κοιµούνται στους δρόµους, που η εξαθλίωση και η ανέχεια δεν έχει τέλος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µε αυτήν την πρόταση ζητά την κατάργηση της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, που αφορά τον κατώτατο µισθό, τις συλλογικές συµβάσεις και τους Οργανισµούς Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Προεκλογικά δεσµεύονταν ότι
θα καταργήσει τα µνηµόνια παρασύροντας έτσι αρκετούς ριζοσπάστες ψηφοφόρους. Πήρε έτσι την ψήφο τους. Προσαρµόστηκε όµως, αρκετά γρήγορα. Ο λόγος του έγινε ρεαλιστικός.
Πού είναι η πρόταση νόµου, που θα έφερνε, η οποία θα καταργούσε τα µνηµόνια;
Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα χρειάζεται να βγάλουν
συµπεράσµατα, πως µε διάφορα προσχήµατα ο ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε
από αυτό που έλεγε στο λαό προεκλογικά για να πάρει ψήφους
ριζοσπαστών. Τώρα προσαρµόζεται εύκολα. Τι λέει ο Δραγασάκης; «Βίαιη ωρίµανση». Τι λέει ο Σταθάκης; «Βίαιη προσαρµογή».
Ο κατώτερος µισθός -που µειώθηκε από τα 751 ευρώ στα 586
ευρώ µεικτά για τους άνω των είκοσι πέντε ετών και στα 511
ευρώ µεικτά για τους κάτω των είκοσι πέντε ετών, µε το νέο µηχανισµό υπολογισµού που προετοιµάζει η Κυβέρνηση µε τον ιδιαίτερο µαθηµατικό τύπο- θα είναι µισθός που θα διασφαλίζει
πρώτα και κύρια την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των
επιχειρήσεων.
Η εργατική τάξη της χώρας µας και τα λαϊκά στρώµατα αν δεν
ανατρέψουν αυτήν την εξουσία των µονοπωλίων και το πολιτικό
τους προσωπικό, θα ζήσει πιο δύσκολες στιγµές.
Ναι, µπορεί να τα ανατρέψει, µπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω η
εργατική τάξη, µέσα από την ανάπτυξη σκληρών ταξικών αγώνων. Αυτή η φιλοεπιχειρηµατική πολιτική που ακολουθεί η συγ-
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κυβέρνηση και χθες υποσχέθηκε τη συνέχιση της µε άλλο µείγµα
ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο «ECONOMIST» δεν µπορεί παρά να
είναι στόχος ανατροπής των αγώνων της εργατικής τάξης.
Η αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού µε τον κ. Τσίπρα σε αυτό
το συνέδριο ρίχνει στάχτη στα µάτια για το ποιος είναι πραγµατικά ένοχος για αυτήν την πορεία που εξαθλιώνει το λαό. Και
ένοχη είναι η εργατική τάξη, η λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι απάτες της κοινωνικής αλληλεγγύης που προτείνει η Κυβέρνηση και το νέο σχέδιο Μάρσαλ που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για
τις χώρες του Νότου, για αναστολή του µνηµονίου, όπως το παρουσίασε τώρα και η διαπραγµάτευση δανειακών συµβάσεων,
είναι απότοκα του ίδιου δρόµου ανάπτυξης της καπιταλιστικής
κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανισόµετρης ανάπτυξης
των κρατών-µελών, της αντιλαϊκής πολιτικής που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωµό της ανταγωνιστικότητας.
Ο λαός χρειάζεται να βαδίσει προς το µοναδικό ελπιδοφόρο
δρόµο, το δρόµο της αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
της µονοµερούς διαγραφής του χρέους, της κατάργησης των
µνηµονίων και των δανειακών συµβάσεων και της κοινωνικοποίησης των µονοπωλίων για να πάρει ο ίδιος στα χέρια του τον
πλούτο που παράγει.
Στο πλαίσιο αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης που στηρίζει
και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει σήµερα την πρόταση, δεν ξέρω τι µισθός
µπορεί να διασφαλιστεί. Μάλλον της Μανωλάδας. Ο µισθός θα
επανέλθει µέσα από τους αγώνες. Αυτό είναι σίγουρο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξέρετε πόσος είναι ο µισθός;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Της Μανωλάδας; Θα τον πείτε εσείς
εδώ µετά, που στηρίζετε αυτήν την κατάντια, αυτήν τη βαρβαρότητα. Θα τον πείτε εσείς εδώ µετά, γιατί εµείς τον ξέρουµε. Εσείς
δεν τον ξέρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κι όµως τον ξέρω. Έχω
πληροφορίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα τις πείτε µετά τις πληροφορίες
σας.
Ο µισθός, λοιπόν, θα επανέλθει µέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης. Η Βουλή µε αυτόν το συσχετισµό θα πάει τα
πράγµατα όλο και πιο πίσω για το λαό και θα δηµιουργεί όλο και
περισσότερα προβλήµατα. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να
σώσει τα µονοπώλια. Δεν νοιάζεται για το λαό. Αυτό το ζει, η µεγάλη πλειοψηφία του λαού ήδη σήµερα.
Όλες αυτές οι ανατροπές που έγιναν από τις πρώην κυβερνήσεις και τις νυν, έγιναν για ένα λόγο, για να υπηρετήσουν τα
κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου. Έγιναν για να στηρίξει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήµερα όµως, κύριοι, όποιος µουντζώνει την τρόικα και χειροκροτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοροϊδεύει τον ίδιο το λαό.
Όποιος διαφωνεί µε τα µνηµόνια, τους εφαρµοστικούς νόµους,
τις δανειακές συµβάσεις, την τρόικα θα πρέπει να είναι και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συµφωνίες και τις αποφάσεις
της. Η τρόικα είναι συγκεκριµένη ποια είναι. Κεφαλαιοκράτες,
ντόπιοι και ξένοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και Κυβέρνηση συναποτελούν την αντιλαϊκή συµµορία που
σήµερα βασανίζει το λαό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σπέρνει αυταπάτες ότι µε άλλο µείγµα πολιτικής θα
επαναφέρει το µισθό, θα καταργήσει τα µνηµόνια, θα επαναφέρει τα δικαιώµατα χωρίς να συγκρουστεί µε τα µονοπώλια, χωρίς
να συγκρουστεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµείς απαιτούµε την κατάργηση των δανειακών συµβάσεων
και των µνηµονίων. Αγωνιζόµαστε για µια ανάπτυξη που κριτήριό
της δεν θα είναι το κέρδος αλλά οι ανάγκες για µόνιµη και σταθερή δουλειά, µε αξιοπρεπείς µισθούς, συντάξεις, ανάπαυση,
δωρεάν µόρφωση για τα παιδιά µας.
Στην επιτροπή αναφερθήκαµε σε µια επιστολή που έφερε η
συντονιστική επιτροπή των δικαιούχων ΟΕΚ που απευθύνεται σε
όλα τα κόµµατα. Με αγωνία καλεί, κυρίως, την εργατική τάξη να
µπει εµπόδιο στην οριστική κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κατασκευαστικό
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έργο του ΟΕΚ, που ως γνωστόν η Κυβέρνηση µε το νόµο που
ψήφισε έβαλε οριστικό τέλος. Παραχώρησε έτσι στους µεγαλοκατασκευαστές, τη φτωχολογιά, τους εργαζόµενους µε ό,τι σηµαίνει αυτό για το όνειρο ενός σπιτιού. Πολλοί έλεγαν ότι µπορεί
να είµαστε τυχεροί για να έχουµε ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι µας αλλά σήµερα δυστυχώς αυτό τελειώνει οριστικά. Στην
επιστολή εκφράζουν την αγωνία τους για τα σοβαρά προβλήµατα τα οποία αν και προβάλλουν, τα διεκδικούν αλλά δεν λύνονται και θεωρούν ότι τώρα τα πράγµατα θα γίνουν ακόµη
χειρότερα. Είναι δικαιούχοι και όµως δεν είναι δικαιούχοι. Το
σπίτι ακόµα δεν τους έχει παραχωρηθεί. Οι όποιες πολεοδοµικές
παραβάσεις των εργολάβων µεταφέρονται στους δικαιούχους
µέσα από το τελευταίο νοµοσχέδιο, µε τις γνωστές συνέπειες.
Έργα έχουν µείνει στη µέση. Θέση µας είναι η επανασύσταση
του ΟΕΚ και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, όχι µόνο µε τους
σκοπούς που είχαν αλλά διευρυµένους για τις διευρυµένες ανάγκες που έχουν σήµερα τα λαϊκά στρώµατα και η εργατική τάξη.
Είµαστε υπέρ της επαναφοράς του κατώτατου µισθού, υπέρ
της επαναφοράς των ρυθµίσεων για τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και υπέρ της επαναφοράς του ΟΜΕΔ µε τις ρυθµίσεις
που είχε. Καλούµε τους εργαζόµενους, ιδιαίτερα τους νέους και
τις νέες, τις γυναίκες να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να
συµµετέχουν δραστήρια, να αναδειχθούν µαζικοί αδιάλλακτοι
αγώνες για υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε µισθούς των αναγκών τους. Να βάλουν στην άκρη, να παραµερίσουν τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων που
επικαλούνται στόχους των βιοµηχάνων, όπως την ανταγωνιστικότητα και να υπογράψουν συµβάσεις όχι µε 70 λεπτά, αλλά συµβάσεις τέτοιες που θα απαντούν στις σηµερινές ανάγκες.
Οι εργαζόµενοι µε την εργοδοσία δεν είναι κοινωνικοί εταίροι,
είναι αντίπαλοι. Αυτοί είναι οι εκµεταλλευτές και γι’ αυτό χρειάζεται να οξυνθεί η ταξική πάλη, να γίνουν πρωταγωνιστές στη
ζωή οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Όσο δεν γίνονται πρωταγωνιστές οι
ίδιοι θα πρωταγωνιστούν τα µονοπώλια, το κεφάλαιο, το πολιτικό
τους προσωπικό και θα δηµιουργούν συνθήκες Μανωλάδας.
Η συγκέντρωση δυνάµεων µε την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, τη συµµαχία µε τους αυτοαπασχολούµενους και τη
φτωχή αγροτιά, στον αγώνα για την εξουσία της, για τη λαϊκή οικονοµία, είναι µονόδροµος. Μόνο σε αυτόν το δρόµο θα έχουν
όλοι δουλειά, υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατοικία, πολιτισµό, αθλητισµό. Μόνο σε αυτόν το δρόµο θα εξασφαλίζεται η ευηµερία για
όλους. Σε αυτόν τον αγώνα της αµφισβήτησης, της σύγκρουσης
µπορεί να υπάρχουν και επιµέρους κατακτήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατσώτη.
Ήθελα να πω, ερµηνεύοντας όλες και όλους, ότι αυτό που συνέβη χθες στη Μανωλάδα ήταν τουλάχιστον ντροπή. Και είναι
πολύ ήπια έκφραση. Γι’ αυτό η τιµωρία αυτών που έκαναν αυτά
τα τουλάχιστον αποτρόπαια και απάνθρωπα πράγµατα έπρεπε
να είναι παραδειγµατική. Διότι, βέβαια, έτσι αυτοί οι λίγοι, δυστυχώς, αµαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, γιατί
αυτό παίζει έξω, δεν είναι η εικόνα των ανθρώπων που ζουν στην
Ηλεία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι χρόνια αυτή η κολόνια. Δεν είναι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, δεν είναι όµως
και η εικόνα, κύριε συνάδελφε, των πολλών ανθρώπων που ζουν
στην Ηλεία. Είναι κάποιων λίγων και γι’ αυτό πρέπει να είναι παραδειγµατική η τιµωρία τους. Γιατί αυτή δεν είναι η Ελλάδα που
εµείς θέλουµε ή η πραγµατική Ελλάδα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους, επειδή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγορητών και θα µπούµε στη διαδικασία των συναδέλφων που θέλουν να λάβουν το λόγο, αν είναι
δυνατόν και λόγω του ότι υπάρχουν συνάδελφοι από την επαρχία, όσο µπορεί ο καθένας, να συντµήσουµε το χρόνο ώστε να
µπορέσουµε σε εύλογο χρονικό διάστηµα να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να βοηθήσουµε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Πριν ξεκινήσω θέλω να πω ότι
το εργατικό κίνηµα δεν διατάσσεται και ότι η επανάσταση δεν
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µπορεί να είναι µια αυτοεκπληρούµενη προφητεία.
Κύριε Υπουργέ, ποια θα έπρεπε να είναι η προσπάθεια ενός
κοινωνικού κράτους εν µέσω κρίσης; Σίγουρα δεν είναι η δική
σας προσπάθεια. Τι είναι αυτό που µας διαχωρίζει από µια κοινωνική ζούγκλα; Σίγουρα όχι η δική σας οργουελική κοινωνία. Τι
έγινε το συνταγµατικό δικαίωµα των πολιτών για στέγη; Το κάνατε κουρέλι. Και πιο κλασικό παράδειγµα από αυτό είναι η κατάργηση των δυο οργανισµών των οποίων ζητάµε την ανασύσταση. Μια ακόµη ταξική επιβολή των επικυρίαρχων σε βάρος
του κόσµου της εργασίας και της νεολαίας.
Με την ψήφιση του δεύτερου µνηµονίου και την έκδοση της
υπουργικής απόφασης που ακολούθησε, δώσατε ένα ακόµη δυνατό χτύπηµα στο κοινωνικό κράτος. Δώσατε µια ακόµα ταξική
σφαλιάρα σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κλείνοντας δυο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας.
Κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, η Μάργκαρετ Θάτσερ
θα σας ζήλευε πολύ σήµερα αν ζούσε. Ή µάλλον φαίνεται πως
εσείς ζηλέψατε αφάνταστα το περιβόητο «δεν υπάρχει κοινωνία»
και σας βλέπουµε, πραγµατικά, να αγκοµαχάτε να αποδείξετε
αυτό το δόγµα, εφαρµόζοντας µια πολιτική που το µόνο που πετυχαίνει είναι η κοινωνική εξαθλίωση.
Οι δυο οργανισµοί που καταργήσατε υλοποιούσαν κοινωνικές
πολιτικές για εκατοµµύρια εργαζοµένους. Κοινωνικές πολιτικές
όµως που τις έχουν προπληρώσει µε τη µακροχρόνια καταβολή
των εισφορών τους οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες
αυτού του τόπου που δεν επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Να σας θυµίσω ότι ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας ιδρύθηκε
ως ανταποδοτικός φορέας το 1931, έχοντας αρχικά αρµοδιότητες και του ΟΕΚ ενώ το 1955 και µε τις τροποποιήσεις, έλαβε τη
µορφή που έχει µέχρι σήµερα, ώσπου ήρθατε εσείς και τους
κλείσατε. Οι δε πόροι προέρχονται από εισφορές εργαζοµένων
και εργοδοτών και χάρη στη λειτουργία αυτών των οργανισµών
οι πιο ευάλωτοι αυτού του τόπου µπορούσαν να εξασφαλίσουν
κατοικία και να γλιτώσουν ίσως το δράµα του να µείνουν άστεγοι
και άστεγες, ακριβώς γιατί η πολιτεία τους εξασφάλιζε, ως
όφειλε, συνταγµατικά το δικαίωµα στη στέγη.
Λειτουργούσαν είκοσι πέντε βρεφονηπιακοί σταθµοί που φιλοξενούσαν δυόµισι χιλιάδες παιδιά εργαζοµένων, στα οποία παρέχονταν δωρεάν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και διατροφή.
Διατίθεντο δελτία θεατρικών και χειµερινών και θερινών παραστάσεων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, ενώ πάνω από
εκατόν πενήντα θεατρικές επιχειρήσεις επιβίωναν χάρη στα εργατικά εισιτήρια.
Διατίθεντο σε χιλιάδες εργαζόµενους κάθε χρόνο κουπόνια
αγοράς βιβλίων από συµβεβληµένους εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία.
Με το πρόγραµµα του κοινωνικού τουρισµού τριακόσιες
εξήντα χιλιάδες εργαζόµενοι απολάµβαναν κάθε χρόνο το αγαθό
των διακοπών, ενώ παράλληλα ενισχύονταν οι υπηρεσίες του
τουρισµού, διατηρούνταν θέσεις εργασίας, τονώνονταν οι τοπικές οικονοµίες, αφού από το πρόγραµµα αυτό συντηρούνταν
δύο χιλιάδες εφτακόσιες ξενοδοχειακές µονάδες και οι εργαζόµενοι σε αυτές.
Η κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας στρέφεται ενάντια στις πιο ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού και τις οδηγεί σε περαιτέρω εξαθλίωση.
Σηµειωτέον ότι ένα εκατοµµύριο δικαιούχοι ασφαλισµένοι του
ΟΑΕΕ που είχαν ήδη καταβάλλει εισφορές υπέρ του ΟΕΕ, δεν
θα λάβουν ποτέ καµµία παροχή, ενώ επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι που έπαιρναν ετησίως κάποιες από τις παραπάνω παροχές, δεν θα τις λάβουν ποτέ ξανά.
Εκτός των άλλων, η κατάργηση του ΟΕΕ και του ΟΕΚ ενισχύει
την ανεργία, αφού θα δηµιουργήσει αυτοµάτως τουλάχιστον άλλους χίλιους τετρακόσιους ανέργους, µεταξύ των οποίων είναι
και άτοµα µε αναπηρία που εργάζονται σε αυτούς τους οργανισµούς. Η κατάργηση των οργανισµών θα σηµάνει την περαιτέρω
επιβάρυνση της εργαζόµενης µητέρας, τη διακοπή παροχών σε
εκατοντάδες χιλιάδες ωφελούµενους, τη µείωση του εσωτερικού
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τουρισµού κατά τέσσερα εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις και τον
οικονοµικό µαρασµό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Αλλά, βέβαια, από τη στιγµή που δεν πρόκειται για επιχειρήσεις συµφερόντων των ολιγαρχών φίλων σας, δεν πειράζει.
Ισχύει το δόγµα «ανάπτυξη µε κάθε κόστος». Φαίνεται πως δεν
ισχύει βέβαια αυτό για τον Μπόµπολα και τις Σκουριές. Είναι προφανές ότι τις τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού δεν τις ενδιαφέρει να βάλουν χέρι στα αποθεµατικά και στα εκατόν εβδοµήντα τρία κτήρια του ΟΕΚ και δεν τους απασχόλησαν τα ερωτήµατα. Πώς θα αξιοποιηθεί και υπέρ ποίου η ακίνητη περιουσία
του ΟΕΕ ύψους περίπου 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ; Τι θα γίνει µε
τις καταβληθείσες εισφορές εργαζοµένων όλων των ασφαλιστικών ταµείων υπέρ του ΟΕΕ; Τί µέτρα θα ληφθούν για τα δυόµισι
χιλιάδες παιδιά που ως τώρα φιλοξενούνταν στους βρεφονη- πιακούς σταθµούς; Πώς θα διασφαλιστεί η πληρωµή των ιδιοκτητών
καταλυµάτων και των τουριστικών γραφείων, λεωφορείων που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού κατά το έτος
2011-2012; Αντίστοιχα, πώς θα διασφαλιστεί η πληρωµή των συνεργαζόµενων εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων και θεατρικών
επιχειρήσεων που συµµετείχαν στα προγράµµατα αγοράς βιβλίων µε κουπόνια του ΟΕΕ και εργατικών εισιτηρίων κατά το τελευταίο έτος;
Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας όχι µόνο δεν έπρεπε να καταργηθεί αλλά χρειαζόταν αναβάθµιση και ένα νέο κοινωνικό
προσανατολισµό που µεταξύ άλλων θα περιλάµβανε και τα εξής
µέτρα: Τη θεσµοθέτηση τριµερούς χρηµατοδότησης µε την ουσιαστική συµβολή και του κράτους στα έσοδά του, την ταχεία διεύρυνση µε ουσιαστική κρατική συµβολή του προγράµµατος
κατασκευής βρεφονηπιακών σταθµών, την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών του και την άµεση µηχανοργάνωση όλων των λειτουργιών του οργανισµού.
Αντίθετα µε την πρωτοφανούς κυνικότητας και αναλγησίας αιτιολογία του µνηµονίου ότι οι κοινωνικές δαπάνες που εξυπηρετούσαν οι δύο οργανισµοί είναι µικρής προτεραιότητας, εµείς
δεν θα σταµατήσουµε να υπερασπιζόµαστε τα συλλογικά δικαιώµατα και τις ανάγκες του κόσµου της εργασίας και της ανεργίας
για τη στέγαση, για την επιδότηση δανείων και ενοικίου, για τον
κοινωνικό τουρισµό και τις διακοπές, για τον πολιτισµό και την
ψυχαγωγία. Για εµάς τα δικαιώµατα αυτά είναι πρωταρχικά και
κατεπείγοντα, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες ανθρωπιστικής
κρίσης.
Τέλος, θα ήθελα να πω και κάτι για τη Μανωλάδα. Έχουµε την
ξεκάθαρη εφαρµογή του δόγµατος «ανάπτυξη χωρίς κόστος».
Ξέρετε ότι οι φράουλες στη Μανωλάδα δεν είναι κόκκινες επειδή
έχουν ωριµάσει, είναι κόκκινες από το αίµα των εργαζοµένων που
δεν τολµούν να ζητήσουν ούτε τα δεδουλευµένα τους και οι εργοδότες τους τούς παίρνουν ακόµα και χρήµατα για τις παράγκες στις οποίες τούς έχουν και τούς κοιµίζουν. Αυτό δεν είναι
κράτος κοινωνικής πρόνοιας, αυτό είναι κράτος άγριας ταξικής
εκµετάλλευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε, και για το χρόνο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένα µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η συναδελφος κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την υπογραφή του πρώτου
κιόλας µνηµονίου, ο ελληνικός λαός εν γένει και ειδικότερα οι εργαζόµενοι στοχοποιήθηκαν από την προπαγανδιστική πολιτική
των κυβερνήσεων, προκειµένου να αποπροσανατολιστούν οι πολίτες από την πρωτοφανή επίθεση που δέχτηκε ο κοινωνικός
ιστός.
Η νεοφιλελεύθερη ουτοπία της τρόικας, η οποία βαφτίστηκε
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«λύση», επέβαλε τη διάλυση οποιουδήποτε θεσµού µπορούσε να
αποτελέσει δίκτυ κοινωνικής προστασίας αλλά και στήριξης της
ελληνικής κοινωνίας από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης,
την οποία οι πολιτικοί επέβαλαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της
τροϊκανής λαίλαπας στην προοπτική βιωσιµότητας της χώρας
αποτέλεσε η κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και
Εργατικής κατοικίας. Τα αποτελέσµατα των πράξεων αυτών ήταν
να ακυρωθούν δράσεις στήριξης των εργαζοµένων.
Πιο συγκεκριµένα, ακυρώθηκε το κατασκευαστικό πρόγραµµα
σε πανελλαδικό επίπεδο τη στιγµή που οι οργανισµοί αυτοί είχαν
κατασκευάσει πλέον των πενήντα χιλιάδων κατοικιών.
Σταµάτησε η επιδότηση ενοικίου για εκατόν είκοσι χιλιάδες οικογένειες και καταργήθηκε η παροχή δέκα χιλιάδων δανείων ανά
έτος για αγορά αλλά και επισκευή κατοικίας. Με την απόφαση
αυτή καταστράφηκε η ελπίδα χιλιάδων εργαζοµένων να στεγαστούν σε συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας που να καλύπτουν
έστω και στοιχειωδώς τις ανάγκες της οικογένειάς τους.
Επιπλέον, όπως είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόµενοι του ΟΕΚ
Γρεβενών σε ανακοίνωσή τους, έµειναν εκκρεµή τα υπό εξέλιξη
κατασκευαστικά προγράµµατα του οργανισµού, τη στιγµή που
βρίσκονται υπό ανέγερση είκοσι οικισµοί πανελλαδικά που συνολικά περιλάµβαναν χίλιες τριακόσιες κατοικίες. Σε πολλούς
από αυτούς είχε διενεργηθεί η κλήρωση και οι δικαιούχοι περίµεναν να εγκατασταθούν στα σπίτια τους. Οι αποφάσεις των κοµµάτων που στηρίζουν και σήµερα τη συγκυβέρνηση οδήγησαν
χίλιες εξακόσιες φτωχές οικογένειες να περιµένουν µαταίως να
στεγαστούν.
Επιπρόσθετα, παρέµεινε ανολοκλήρωτο το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου που ήταν απόλυτα καλυµµένο ως δαπάνη και
αποτελούσε ανάσα ζωής για τους εργαζόµενους στις σηµερινές
συνθήκες που το βιοτικό τους επίπεδο ολισθαίνει διαρκώς.
Φυσικά, ακυρώθηκε και η διαδικασία που είχε ξεκινήσει για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΚ που περιελάµβανε
διακόσιες είκοσι µία ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις συνολικής
επιφάνειας άνω των πέντε εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων
σε σαράντα πέντε νοµούς της χώρας.
Να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες του ΟΕΚ είχαν προβεί στην επεξεργασία νέων προγραµµάτων στεγαστικής συνδροµής που ήταν
απόλυτα επικαιροποιηµένα, εµπεριστατωµένα και εξορθολογισµένα και λάµβαναν υπ’ όψιν τα πραγµατικά οικονοµικά του οργανισµού και τις δυνατότητες που είχε να στηρίζει την ελληνική
κοινωνία.
Με συγκεκριµένη πρόταση νόµου διαπιστώνουµε από την αιτιολογική έκθεση ότι µε το προτεινόµενο άρθρο 1 καταργούνται
οι διατάξεις της ΠΥΣ 6/28-2-2012, οι οποίες επιπλέον, όσο παραµένουν σε ισχύ, αναµένεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες
βλάβες σε όλο το σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
και να οδηγήσουν σε µαζική φτώχεια και οικονοµική εξαθλίωση
µεγάλα στρώµατα των εργαζοµένων.
Ασφαλώς, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία δεν αποτελεί
παρά µία πρώτη κατεπείγουσας σπουδαιότητας διορθωτική παρέµβαση στις αντεργατικές ανατροπές στο συλλογικό εργατικό
δίκαιο της χώρας µας. Είναι απαραίτητο να επιδιωχτεί στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης πρότασης νόµου η επανόρθωση όλων
των απορρυθµίσεων που υπέστησαν οι συλλογικές ελευθερίες
και τα απορρέοντα εργατικά δικαιώµατα, καθώς επίσης και η
βαθµιαία ανατροπή όλων των αποτελεσµάτων που επήλθαν δυνάµει ενεργειών που στηρίχτηκαν στις ρυθµίσεις της υπό κατάργηση ΠΥΣ 6/28-2-2012.
Αντικείµενο νέας πρότασης νόµου, που θα καταθέσουµε σε
συνέχεια της παρούσας για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις,
θα αποτελέσουν µεταξύ άλλων. Πρώτον, η επαναφορά του δικαιώµατος µονοµερούς προσφυγής των συνδικάτων στη διαιτησία. Δεύτερον, η επαναφορά των καταργηµένων αρµοδιοτήτων
του ΟΜΕΔ και η απόδοση πλήρους ρυθµιστικής εξουσίας στον
διαιτητή για όλα τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε συλλογική σύµβαση εργασίας. Τρίτον, η επαναφορά της επεκτασιµότητας των
κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Τέταρτον, η επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης
ρύθµισης σε περίπτωση συρροής συλλογικών συµβάσεων εργασίας διαφόρων επιπέδων, όπως προβλεπόταν από το άρθρο 10
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του ν. 1876/1990.
Αναγνωρίζουµε ότι η παρούσα πρόταση νόµου αποτελεί µόνο
ένα βήµα στην προσπάθεια ανάκτησης της εθνικής αξιοπρέπειας
και απελευθέρωσης της χώρας από το ζυγό των δανειστών τοκογλύφων στην οποία την έχετε σύρει. Μπορεί να µην αποτελεί
τη σηµαντικότερη ή την πιο αναγκαία ενέργεια αλλά κινείται σε
σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό χρήζει της στήριξης όλων µας, ειδικά για τους εργαζόµενους της δυτικής Μακεδονίας η οποία
πλήττεται από τα µεγαλύτερα, αν όχι από το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας της χώρας και βασίζει την επιβίωση των κατοίκων
της στην παραγωγή ενέργειας.
Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες εργασίας εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολες και επίπονες, συνθήκες που η οικονοµική κρίση
στην οποία εισάγατε τη χώρα επιδεινώθηκαν και έχουν οδηγήσει
σε θανατηφόρα ατυχήµατα στα εργοστάσια και τα ορυχεία της
ΔΕΗ. Η αποδυνάµωση των προληπτικών και ελεγκτικών µηχανισµών είχε ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, και τα δύο συνεχόµενα
ατυχήµατα που έλαβαν χώρα τους τελευταίους τρεις µήνες στο
λιγνιτικό κέντρο δυτικής Μακεδονίας µ’ ένα νεκρό στο νότιο
πεδίο στις αρχές του έτους και δύο σοβαρά τραυµατίες στις 12
Μαρτίου του 2013. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στους χώρους εργασίας της «ΔΕΗ Α.Ε.» δεν τηρούνται στο έπακρο οι όροι
εργασίας και ασφάλειας, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σοβαροί
κίνδυνοι για την υγεία αλλά και τη σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων.
Λόγω της ανωτέρω οικονοµικής κρίσης και στενότητας, υπάρχουν αρκετές καταγγελίες ότι δεν επαρκεί το στελεχιακό δυναµικό για την ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών και επίσης ότι
δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός, ιατροφαρµακευτικός ή
άλλος, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, σε συνδυασµό
µε την έλλειψη στελεχών στην επιθεώρηση µεταλλείων βορείου
Ελλάδος, όπως επίσης και στις επιθεωρήσεις εργασίας της γύρω
περιοχής. Τα µέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ενταθούν εκ των
πραγµάτων από την ίδια την εταιρεία που οφείλει να τηρεί τις πιο
αυστηρές προϋποθέσεις.
Αυστηρές προυποθέσεις όµως πρέπει να τηρούνται και από
την Κυβέρνηση προκειµένου να προστατευθούν τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων και να µην επιτρέπεται να υπάρχουν εργαζόµενοι στα ορυχεία που να εργάζονται για «ψίχουλα»
και αυτά να µην τα πληρώνονται επί µήνες από εργολάβους-«νταβατζήδες».
Αντίθετα µε το πρόσταγµα της λογικής και της κοινωνικής
ευαισθησίας, η συγκυβέρνηση ενδιαφέρεται µόνο για την αποπληρωµή χρεών τα οποία σε µεγάλο βαθµό αποτελούν λογιστικές εγγραφές και αναφέρονται σε ποσά που ουδέποτε
εκταµιεύθηκαν.
Για την εξοικονόµηση αυτών των ποσών καταργήσατε και τους
οργανισµούς ΟΕΚ και ΟΕΕ. Τώρα έχετε την ευκαιρία να επανορθώσετε τα ολέθρια σφάλµατα που πράξατε κατά της ελληνικής
κοινωνίας. Εκµεταλλευθείτε το, έστω και την ύστατη ώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όπως πάντα ακριβής
στο χρόνο. Ευχαριστούµε πολύ, κυρία Μακρή.
Το λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι δύο Οργανισµοί Εργατικής
Εστίας και Εργατικής Κατοικίας είχαν έντονη κοινωνική δράση
για πάνω από εβδοµήντα χρόνια. Ήταν ένα αποτελεσµατικό «εργαλείο» στέγασης φτωχών εργατικών στρωµάτων αλλά και εξασφάλισης φθηνών αλλά ποιοτικών διακοπών, όπως και πνευµατικής διασκέδασης.
Πιο συγκεκριµένα, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας υλοποιούσε σηµαντικό πρόγραµµα κατασκευών εργατικών κατοικιών,
επιδότησης επιτοκίου για όσους είχαν προσφύγει στον τραπεζικό
δανεισµό, καθώς και επιδότησης ενοικίου. Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας παρείχε φθηνά θεατρικά και κινηµατογραφικά εισιτήρια, στήριζε τον κοινωνικό τουρισµό καθώς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Μια σειρά, λοιπόν, από κοινωνικά δικαιώµατα κατακτηµένα µέσα από εργατικούς αγώνες αλλά
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και θεµελιώδεις δράσεις του κοινωνικού κράτους, στηρίζονταν
στους δύο αυτούς οργανισµούς που καταργήθηκαν.
Η κοντόθωρη άποψη της πάση θυσία µείωσης του µισθολογικού κόστους µέσω και της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών
υλοποιήθηκε και µε υπόγειες πιέσεις για κατάργηση των εν λόγω
οργανισµών, αφού αυτό θα οδηγούσε και στην κατάργηση των
εισφορών υπέρ αυτών. Η διετής έλλειψή τους νοµίζω ότι έκανε
φανερό σε όλους ότι το δικαίωµα στη στέγαση και στον ποιοτικό
ελεύθερο χρόνο των εργαζοµένων είναι άρρηκτα δεµένα µε την
ποιοτική αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά, ήµασταν αντίθετοι στην κατάργηση των δύο οργανισµών, δεδοµένου ότι ήταν σηµαντικός
παράγοντας άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ας µην ξεχνάµε ότι
η δράση τους υλοποιούνταν µε ίδιους πόρους, αφού η χρηµατοδότησή τους στηριζόταν στους εργαζόµενους και στους εργοδότες τους.
Τελικά και οι δύο οργανισµοί µπήκαν στη διαδικασία εκκαθάρισης, χωρίς να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα επαναλειτουργίας των αναγκαίων κοινωνικών προγραµµάτων τους. Εκ των
πραγµάτων ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός «διάδοχος» των καταργηθέντων οργανισµών, ενσωµατώνοντας όλες τις δράσεις τους
για κοινωνική πολιτική. Έτσι ο ΟΑΕΔ µετατρέπεται σε υπεροργανισµό άσκησης σηµαντικών πτυχών της κοινωνικής πολιτικής.
Αν όµως δεν ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο των διοικητικών ανακατατάξεων, τότε η αδράνεια θα δικαιώσει όσους πιστεύουν ότι
ο πολυκερµατισµός της διοίκησης, µε τα γραφειοκρατικά «βαρίδια» που αυτός κουβαλά, αποτελεί τον µόνο αποτελεσµατικό
τρόπο άσκησής της.
Το ζήτηµα είναι ότι η µεταβατική περίοδος της ενσωµάτωσης
έχει παραµείνει στάσιµη, µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται σηµαντικές εκκρεµότητες σε προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού
καθώς και θεατρικών επιχειρήσεων.
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα απαντώνται στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας όπου είναι φανερό ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος, δεδοµένης και της οικονοµικής κατάστασης, είναι εξαιρετικά επώδυνος. Υπάρχουν εκκρεµότητες τόσο σε δανειοδοτικά
και κατασκευαστικά προγράµµατα όσο και σε ό,τι αφορά ουσιαστικά παραχωρητήρια σε άκτιστα οικόπεδα και στη λοιπή ακίνητη
περιουσία. Ο Συνήγορος του Πολίτη µετά από προσφυγή δικαιούχων, κατέθεσε µία σειρά από προτάσεις για να διευκολυνθούν όσοι δικαιούνται στεγαστικά προγράµµατα του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας.
Επειδή υπάρχει αυτή η µεταβατική περίοδος, δεν προβλέπεται
καµµία διαδικασία διευκόλυνσης για τµηµατική καταβολή των δόσεων. Δεν συνεκτιµώνται µια σειρά από κριτήρια που αφορούν
στους δικαιούχους, όπως η οικογενειακή ή οικονοµική τους κατάσταση, δηλαδή µονογονεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.. Αν η νέα υπηρεσία του ΟΑΕΔ
δεν αντιµετωπίσει µε ικανοποιητικό τρόπο την αδυναµία των δικαιούχων να καταβάλουν τις δόσεις τους, το πρόβληµα θα καταστεί εκρηκτικό. Πρέπει άµεσα να ξεκινήσει το ειδικό διαρκές
πρόγραµµα κατ’ εξαίρεση παροχής στεγαστικής συνδροµής σε
συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες όπως αυτές στις οποίες
αναφέρθηκα προηγουµένως. Η µη υλοποίησή του την τελευταία
διετία έχει εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισµό σ’ ένα πολύ µεγάλο
φάσµα του πληθυσµού.
Τα ζητήµατα που προκύπτουν όσον αφορά στα εργασιακά για
επιπτώσεις αλλά και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το
ν.4046 δεν µπορούν να καταργηθούν ούτε µε µία πρόταση νόµου ούτε µ’ ένα άρθρο. Ποιος θα µπορούσε να διαφωνήσει µε
µια σειρά από εργατικά µέτρα όπως οι εγγυηµένοι µισθοί και τα
εγγυηµένα ηµεροµίσθια, τα επιδόµατα ή οι συλλογικές συµβάσεις; Όλα αυτά όµως δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µεµονωµένα. Λειτουργούν, δυστυχώς ή ευτυχώς, σ’ ένα πολύ συγκεκριµένο οικονοµικό πλαίσιο. Η ίδια η ελληνική κοινωνία, λειτουργεί
σ’ ένα πλαίσιο καθοριζόµενο τόσο από τη διεθνή συγκυρία όσο
και από την ενδηµική κρίση, µε κυριότερη πτυχή τις συµβατικές
υποχρεώσεις της χώρας.
Εδώ θα θυµίσω για µία ακόµα φορά τη ριζική διαφωνία της Δηµοκρατικής Αριστεράς για τα εργασιακά τα οποία και καταψήφισε, όµως κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει ότι µε τα χρήµατα
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του µηχανισµού στήριξης και το µεγάλο «κούρεµα» του χρέους,
η χώρα απέφυγε τόσο την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, µε τη συνακόλουθη κοινωνική κατάρρευση, όσο και τη µετατροπή της σ’ ένα
κράτος-παρία.
Οι αναµφίβολα σκληρές συνέπειες που προκύπτουν από το
µνηµόνιο, µάς επιβάλλουν να επιταχύνουµε τις διαδικασίες σταδιακής αποδέσµευσης µέσα από την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων της χώρας αλλά και να επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα µας καθιστούσαν
ένα κράτος δυτικού τύπου και φυσικά θα µας έφερναν σ’ ένα σηµείο που δεν θα ξαναβρισκόµασταν ποτέ στην κατάσταση που
βρεθήκαµε το 2009.
Ζητούµενο είναι η επιβεβαίωση του κοινοτικού κεκτηµένου µε
την παράλληλη µετατροπή της χώρας σ’ ένα ευρωπαϊκό κράτος,
µακριά από πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις.
Αν, λοιπόν, όλα αυτά τα τοποθετήσουµε εντός του σηµερινού
πλαισίου τη χώρας, τότε θα αντιληφθούµε ότι τίποτα δεν µπορεί
να αλλάξει µε την παρούσα πρόταση νόµου. Αν η πραγµατικότητα δεν αντιµετωπιστεί µε ρεαλισµό, η πλήρης κατάρρευση του
κοινωνικού ιστού της χώρας θα αποτελέσει το τραγικό επιστέγασµα.
Το παρόν σχέδιο νόµου, λοιπόν, εξυπηρετεί µόνο µηχανισµούς
εντυπωσιασµού. Το ζήτηµα της κατάργησης των δυο οργανισµών και των προγραµµάτων που εξυπηρετούσαν οφείλουν να
αντιµετωπιστούν συνολικά και µε στρατηγική στο πλαίσιο του
ΟΑΕΔ, ο οποίος έχει επωµιστεί τη δράση τους. Πάνω σε αυτό
πρέπει να εργαστούµε µε γόνιµες και εποικοδοµητικές προτάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Γιαννακάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα πρόταση
περιέχει δυο άρθρα, δυο διαφορετικά και ξεχωριστά µέρη. Το
πρώτο µέρος, αφορά την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων και το δεύτερο, το θέµα της επαναφοράς του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
Θα θεωρούσα αυτονόητο ότι το πρώτο άρθρο θα πρέπει να
περάσει παµψηφεί, διότι αυτή είναι µια πρόταση, η οποία περιέχεται µέσα στην προγραµµατική συµφωνία, βάσει της οποίας
έχει πάρει εµπιστοσύνη η τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Συγκεκριµένα, στην προγραµµατική συµφωνία, κύριε Υπουργέ,
στο Κεφάλαιο Α’ παράγραφος 2, αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να
επανέλθουν ο κατώτατος µισθός και οι συλλογικές συµβάσεις
και ότι το κράτος πρέπει να σταµατήσει να νοµοθετεί ανάµεσα
στους κοινωνικούς εταίρους.
Εάν, όπως φαίνεται, οι συνάδελφοι της τρικοµµατικής Κυβέρνησης δεν ψηφίσουν αυτό το άρθρο θα έχουµε µια παγκόσµια
πρωτοτυπία. Η Αντιπολίτευση να προτείνει ένα µέτρο, το οποίο
περιέχεται στο κυβερνητικό πρόγραµµα και η Κυβέρνηση να καταψηφίζει την ίδια την πρότασή της. Δεν ξέρω αν αντιλαµβάνεστε
το γελοίο αυτής της κατάστασης;
Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, για τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ,
ειπώθηκαν πολλά. Δεν θέλω να επανέλθω. Θα ήθελα, απλώς, να
τονίσω το εξής: Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και η Εργατική Εστία είναι δυο φορείς που δεν επιβάρυναν σε καµµία περίπτωση το δηµόσιο προϋπολογισµό.
Ήταν ένα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να µας ανοίξουν τα µάτια για τις πραγµατικές προθέσεις της τρόικας, οι
οποίες δεν ήταν –και δεν είναι- η δηµοσιονοµική εξυγίανση αλλά
η εφαρµογή ενός νεοφιλελεύθερου σχεδίου που περιέχει µεταξύ
άλλων την κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Μόνο έτσι εξηγείται και εκ της
προθέσεως αλλά και από το ίδιο το αποτέλεσµα.
Διότι ξέρουµε πλέον ένα χρόνο µετά ότι η κατάργηση αυτών
των οργανισµών δεν είχε απολύτως κανένα δηµοσιονοµικό όφελος. Ποιο όφελος είχε; Είχε το τρίτο στοιχείο το νεοφιλελεύθερο
σχέδιο που λέει «ιδιωτικοποίηση για τα πάντα», «όλα στην αγορά».
Διότι, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Ξέρουµε ότι ο Οργανισµός
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Εργατικής Κατοικίας ήταν ένα τεράστιο βοήθηµα για απόκτηση
κατοικίας στις µικροµεσαίες τάξεις. Καταργώντας αυτό, τι κάνουµε; Κάνουµε ένα µεγάλο, τεράστιο δώρο στις ιδιωτικές τράπεζες.
Δεν ισχυρίζοµαι ότι αυτοί οι δυο οργανισµοί ήταν τέλειοι και
ότι δεν υπήρχαν νοσηρές καταστάσεις. Υπήρχαν. Προφανώς,
όµως, η απάντηση δεν είναι «πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι» αλλά
«πονάει κεφάλι, δίνουµε την κατάλληλη θεραπεία». Υπήρχαν οι
δυνατότητες να µεταρρυθµιστούν αυτοί οι οργανισµοί.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να εκφράσω µια µικρή διαφοροποίηση
σε σχέση µε αυτό το οποίο υπάρχει µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εγώ θα προτιµούσα να υπάρχει µια πρόταση συνολική, η οποία
να προτείνει την επαναφορά ενός ενιαίου οργανισµού, ο οποίος
να µην έχει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Βέβαια, αυτό είναι
δευτερεύον σε σχέση µε αυτό, το οποίο έγινε και µε τις προθέσεις που σήµερα έχει η Κυβέρνηση.
Υπάρχει µια επίκληση για τις συνταγµατικές διατάξεις. Μόνο
η Κυβέρνηση µπορεί να φέρει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο επιφέρει οικονοµικές επιπτώσεις. Πολύ ωραία. Γιατί η Κυβέρνηση δεν
το κάνει εδώ και δέκα µήνες;
Άκουσα ορισµένους συναδέλφους, οι οποίοι είχαν ταχθεί εναντίον της κατάργησης, να κάνουν µια εξαιρετικά δύσκολη ακροβασία. «Είµαστε κατά της κατάργησης αλλά είµαστε και κατά της
επαναφοράς». Πως εξηγείται αυτό;
Άκουσα να µιλάνε για επίκληση του ρεαλισµού. Να το δεχθώ.
Τι είναι ο ρεαλισµός; Ρεαλισµός είναι να λέω άσπρο τη µια µέρα
και την επόµενη να λέω µαύρο; Αυτό δεν είναι ο ορισµός του εµπαιγµού;
Άκουσα πολύ σωστά ότι πρέπει όλα αυτά τα πράγµατα να
µπουν µέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό είναι σωστό, αν και
βέβαια, η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων είναι πλαίσιο
αυτό καθαυτό. Δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο. Πρέπει να ισχύσει αυτό, το οποίο υπάρχει και στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Να δεχθώ, όµως, ότι υπάρχει θέµα πλαισίου. Που είναι το
στρατηγικό σχέδιο; Εγώ συµφωνώ απολύτως ότι πρέπει να ενταχθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο. Που είναι εδώ και ένα χρόνο
το στρατηγικό σχέδιο; Που είναι το πλαίσιο;
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω άλλα σχόλια. Ο καθένας θα
κρίνει. Εδώ, έχουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα όπου διαφαίνεται η στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών που έχει πάρει αυτή
η Κυβέρνηση σε σχέση, όχι µόνο µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις
αλλά και µε την ίδια την προγραµµατική συµφωνία. Αυτό είναι το
πρώτο στοιχείο.
Το δεύτερο στοιχείο, είναι ότι διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό πλαίσιο. Το τρίτο και το πιο θλιβερό, είναι ότι
διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει καν πρόθεση ενός τέτοιου σχεδίου.
Διότι θα περίµενα τουλάχιστον από τους συναδέλφους, οι οποίοι
µιλούν για αυτό το στρατηγικό πλαίσιο να αναγγείλουν ποιο θα
είναι το επόµενο βήµα, έστω και καθυστερηµένα.
Συνεπώς, δηλώνω ότι θα στηρίξω αυτό το νοµοσχέδιο, όποιες
κι αν είναι οι δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις. Θεωρώ ότι θα
ήταν πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρξει και µια ονοµαστική ψηφοφορία.
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Μου κάνει µεγάλη εντύπωση ότι
στον κατάλογο των οµιλητών δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος
από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένας µόνο
συνάδελφος από τη Δηµοκρατική Αριστερά. Είναι τόσο ασήµαντο αυτό το θέµα και δεν έχετε τίποτα να πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης; Αυτό το θέτω στη σκέψη σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, τη µοναδική γυναίκα που έχει εγγραφεί και είναι παρούσα στη Βουλή.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απορρύθµιση των εργασιακών
σχέσεων είναι το πρώτο µεγάλο πλήγµα που δέχθηκε η εργατική
τάξη από τις πολιτικές επιλογές που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Έχουµε την κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, την οποία ούτε η δικτατορία των συνταγµαταρχών δεν
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είχε τολµήσει να ακουµπήσει. Η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και τις επεκτασιµότητας των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, ο περιορισµός της διάρκειας της µετενέργειας των συλλογικών συµβάσεων, διέλυσαν κυριολεκτικά το χαρακτήρα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Στην πράξη, το αποτέλεσµα της όποιας διαπραγµάτευσης
είναι προαποφασισµένο από τη στιγµή που η µόνη εναλλακτική
στους όρους που θέτει ο εργοδότης είναι η ατοµική διαπραγµάτευση και η αµοιβή στα όρια του κατώτατου µισθού χωρίς κατοχυρωµένα θεσµικά δικαιώµατα.
Εξάλλου, η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής συλλογικής
συµφωνίας µε ενώσεις προσώπων που δεν διαθέτουν ούτε την
ελάχιστη νοµική προστασία που διαθέτει η συνδικαλιστική οργάνωση και το γεγονός ότι ο έλεγχος της συγκρότησής τους είναι
αδύνατος, δεν αφήνουν πρακτικά κανένα περιθώριο διαπραγµάτευσης.
Αυτό αποδεικνύουν εξάλλου και τα προχθεσινά στοιχεία του
Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τα οποία µέσα στο 2012 υπογράφηκαν
µόλις έντεκα οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις σε αντίθεση µε εξήντα µία που υπογράφηκαν το 2010, είκοσι έξι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
σε αντίθεση µε πενήντα δύο κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας που υπογράφηκαν το 2010 και εννιακόσιες εβδοµήντα
πέντε επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας, ενώ το 2010 υπήρχαν
µόλις διακόσιες τριάντα οκτώ.
Το πώς εξηγείται αυτή η απότοµη αύξηση των επιχειρησιακών
συµβάσεων, σε σχέση µε τη µείωση των συµβάσεων µεγαλύτερου επιπέδου, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανένας. Εξάλλου και από τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας φαίνεται ότι οι συµβάσεις που υπογράφονται από ενώσεις προσώπων και όχι από σωµατεία πλησιάζουν το 80% των συνολικών επιχειρησιακών συµβάσεων αυτά τα δύο τελευταία µνηµονιακά
χρόνια.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όµως, ουσιαστικά δεν υφίσταται
καµιά απολύτως συµφωνία. Σε όσες περιπτώσεις –και αυτές είναι
ελάχιστες- οι ενώσεις προσώπων δεν εκπροσωπούνται από στελέχη της επιχείρησης -ανώτατα πολλές φορές- ή από συγγενικά
πρόσωπα του εργοδότη αλλά από εργαζόµενους που θα επιθυµούσαν τη διεξαγωγή διαλόγου µε την εργοδοσία, η έλλειψη
συνδικαλιστικής προστασίας, ο κίνδυνος της ατοµικής διαπραγµάτευσης, τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας και οι διοικητικά
από τη µεριά της Κυβέρνησης απελευθερωµένες και πάµφθηνες
απολύσεις, υποχρεώνουν σχεδόν πάντα την εργατική πλευρά σε
άνευ όρων συναίνεση. Πρόκειται επί της ουσίας για συµφωνία
του εργοδότη µε τον εαυτό του, ντυµένη µε το «µανδύα» της
συλλογικής συµφωνίας.
Όσο υποχωρεί και άλλο η προστασία που παραδοσιακά απέρρεε από τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας -κλαδικές και Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας- δεν θα
υπάρχει πλέον και κανένας λόγος η εργοδοτική πλευρά να προτιµά τη συλλογική ρύθµιση και όχι την ατοµική διαπραγµάτευση.
Ήδη, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, πάνω από ένα εκατοµµύριο
µισθωτοί στη χώρα µας εργάζονται µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
Άρα κατά τη γνώµη µας, ένα πρώτο συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε, είναι ότι η κάποτε ελεύθερη συλλογική διαπραγµάτευση µεταµορφώθηκε από τα µνηµόνια σε ένα µέσο
µονοµερούς µείωσης των αποδοχών και ελαστικοποίησης των
εργασιακών σχέσεων.
Σ’ αυτές τις συνθήκες, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, οι µισθοί
πείνας των 586 και 511 ευρώ, µεικτά, γρήγορα θα καταλήξουν
να αποτελούν το µισθό της µεγάλης πλειοψηφίας των εργαζοµένων στη χώρα µας.
Μ’ αυτήν την έννοια, νοµίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
να δούµε µερικά συγκριτικά στοιχεία για τη µισθολογική κατάσταση των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά κρατών-µελών στις είκοσι χώρες υπάρχει θεσµοθετηµένος κατώτατος µισθός. Στις υπόλοιπες επτά δεν υφίσταται κατώτατος µισθός σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο υπάρχουν κατώτατοι µισθοί που
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διαπραγµατεύονται οι εργαζόµενοι σε κλαδικό επίπεδο.
Μεταξύ τώρα αυτών των κρατών, τρεις περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί στις πολιτικές µισθών τα τελευταία χρόνια, δηλαδή
από την αρχή της οικονοµικής κρίσης: Η πρώτη, είναι το «πάγωµα» των ονοµαστικών κατώτατων µισθών, η δεύτερη, είναι οι
χαµηλές αυξήσεις σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η τρίτη, είναι οι σηµαντικές αυξήσεις στην Πορτογαλία,
τη Σλοβενία και την Πολωνία.
Η χώρα µας, η Ελλάδα, αποτελεί τη µόνη περίπτωση ευρωπαϊκού κράτους στην οποία µε την περίφηµη µνηµονιακή πράξη
υπουργικού συµβουλίου, την υπ’ αριθµόν 6/28-2-2012, επιβλήθηκε και ονοµαστική µείωση του κατώτατου µισθού και του ηµεροµισθίου 22% και 32% για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε
ετών.
Εποµένως, το δεύτερο συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι στην
Ελλάδα καταργήθηκε ουσιαστικά η λειτουργία του κατώτατου
µισθού σαν εργαλείο προστασίας των κατώτερων εισοδηµατικών
στρωµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι συνεχείς δε νοµοθετικές παρεµβάσεις που εφαρµόζουν τις
µνηµονιακές προβλέψεις και ο νέος µηχανισµός διαµόρφωσης
που σκοπεύει να δηµιουργήσει το Υπουργείο, έχουν µετατρέψει
τον κατώτατο µισθό σε µηχανισµό για τη συνολική µείωση των
αµοιβών στον ιδιωτικό τοµέα, που αυτή η µείωση στον ιδιωτικό
τοµέα συµπαρασύρει και τις µειώσεις µισθών και στο δηµόσιο
τοµέα.
Εδώ, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, θέλω να κάνω µία παρατήρηση. Η Κυβέρνηση, χαρακτηρίζει συνεχώς τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς σαν λαϊκισµό και λέει ότι δεν γνωρίζουµε
την πραγµατικότητα της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου µισό λεπτό.
Επίσης, ξέρω ότι θα επικαλεστείτε και πάλι την ανεργία και το
γνωστό παραµύθι ότι πρέπει να πέσουν τα µεροκάµατα για να
αυξηθεί η απασχόληση.
Για εµάς, ως ΣΥΡΙΖΑ, η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και του κατώτατου µισθού είναι τα πρώτα αναγκαία βήµατα για την
αναστροφή της σηµερινής κατάστασης που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, που είναι η εργασιακή ζούγκλα.
Και αυτό, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Κατσώτη, όχι επειδή θεωρούµε την κατάσταση πριν από το 2009 ιδανική και έχουµε καµµία αγωνία να επιστρέψουµε σ’ αυτή, αλλά επειδή θεωρούµε ότι
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να σταθούν οι εργαζόµενοι και
ο λαός της χώρας µας στα πόδια τους µε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, για να βγει η οικονοµία από την ύφεση στην οποία την έχετε
καταδικάσει και για να δηµιουργηθεί µία προοπτική, για τη διέξοδο από την κρίση υπέρ των συµφερόντων του κόσµου της εργασίας και όχι της εργοδοσίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω ως µέλος του ελληνικού
Κοινοβουλίου και όχι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Και το λέω αυτό για να διευκρινίσω εκ
των προτέρων, επειδή θα θέσω ορισµένα ζητήµατα, ότι είναι ζητήµατα τα οποία αφορούν την προσωπική µου άποψη στα θέµατα αυτά που θα θέσω και είναι αγωνίες –θα έλεγα- δεκάδων
πολιτών σε όλη την Ελλάδα, πολιτών οι οποίοι στην Κρήτη έχουν
εκφραστεί από το κίνηµα των αντιµνηµονιακών πολιτών που συνεργαζόµαστε µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Σήµερα, συζητούµε µία πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σηµαντικό θέµα και η πρώτη παρατήρηση που έγινε και γίνεται,
είναι ότι µετά τη συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει ψηφοφορία.
Δηλαδή υπάρχει µία διαδικασία όπου απλά θα συζητήσουµε, θα
θέσουµε απόψεις αλλά το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει, δεν θα
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δώσει δηλαδή το δικαίωµα σε κάποιο κόµµα της Αντιπολίτευσης
να τοποθετηθεί και να ψηφίσει. Αυτό καταδεικνύει τα όρια που
υπάρχουν από το ίδιο το σύστηµα, από το ίδιο το Σύνταγµα, στο
ρόλο που µπορεί να παίξουν τα κόµµατα µέσα στο Κοινοβούλιο.
Παρατήρηση δεύτερη. Είµαστε σε ένα Κοινοβούλιο, στο οποίο
ήλθαν κατά δεκάδες οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και
πραγµατικά αναγκάστηκαν οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας να
ψηφίσουν όλες αυτές τις πράξεις. Ήλθαν πράξεις µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, πεντακόσιες σελίδες για να τις ψηφίσουµε σε µία ή δύο ηµέρες. Έχουµε επίσης την κατάσταση του
να µην έρχονται καν οι Υπουργοί για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Αυτό αποτελεί απαξίωση του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είδαµε την κατάντια του ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν έπρεπε
να ψηφίσουµε για την παραποµπή όσων εθεωρείτο ότι έπρεπε
να παραπεµφθούν µε αφορµή τη λίστα «Λαγκάρντ», όπου µπήκαν
οι τρεις, οι τέσσερις κάλπες, σταµάτησε να λειτουργεί το Κοινοβούλιο, γίνονταν διαπραγµατεύσεις για το πόσες κάµερες θα
µπουν, κάποιοι ψήφιζαν στη µία κάλπη, κάποιοι έφευγαν, καταρρακώνοντας πλήρως το ρόλο του Κοινοβουλίου.
Φθάσαµε προχθές στο παρά πέντε να έχει ψηφιστεί µια τροπολογία που ελάχιστοι την κατάλαβαν. Βλέπουµε τη διαδικασία
συνεχών τροπολογιών της τελευταίας στιγµής.
Και το απίθανο ποιο είναι; Μετά την απόρριψη της πρότασης
για ονοµαστική ψηφοφορία από πλευράς Βουλευτών –και όχι
κοµµάτων- του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που δεν
ρωτήθηκαν καν αν αποσύρουν ή όχι την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας ή αν την προσδιορίζουν διαφορετικά, έγινε και η ψηφοφορία επί του συνόλου του νοµοσχεδίου και µετά ψάχναµε να
βρούµε αν το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ ή κατά και βγήκε µία απόφαση.
Ακούστε, συνάδελφοι –και απευθύνοµαι στους συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης, και φυσικά και της Συµπολίτευσης αλλά κυρίως της Αντιπολίτευσης, σε αυτούς που αποκαλώ «το πατριωτικό δηµοκρατικό τόξο»- δώσαµε έναν αγώνα απέναντι στο
µνηµόνιο αρκετοί από εµάς που δεν ήµασταν καν στη Βουλή και
τώρα είµαστε εδώ. Παλεύουµε πραγµατικά σε µία κατεύθυνση
τέτοια, για την ανατροπή αυτής της µνηµονιακής κατάστασης.
Σας λέω, όµως, ότι πλέον η απαίτηση του ελληνικού λαού –και
το λένε όλοι- είναι η εξής. Γιατί παραµένετε ακόµη στη Βουλή,
νοµιµοποιώντας αυτήν την κατάσταση της τρόικας, δηλαδή τον
κ. Τόµσεν να αποφασίζει και τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών να
συµφωνεί, να έρχονται όλα «πακέτα» εδώ και να γίνονται τυπικές
οι διαδικασίες;
Ήρθε η ώρα, πιστεύω, να προβληµατιστούµε έντονα. Μπορεί
να λειτουργήσει πραγµατικά ένα Κοινοβούλιο, χωρίς την παρουσία της Αντιπολίτευσης; Είναι ερώτηµα καίριο και καθοριστικό
και πρέπει να το απαντήσουµε.
Υπήρχε µια πρόταση παλιότερα που έλεγε να αποχωρήσουµε
–την έκανε ο Πάνος Καµµένος- να παραιτηθούµε και να ξαναγίνουν εκλογές, προκειµένου να προκαλέσουµε ένα πολιτικό ζήτηµα. Όµως και πάλι αυτές οι εκλογές θα µπορούσαν να είχαν
γίνει, να είχαν προκαλέσει ένα σοβαρό ζήτηµα αλλά θα ήταν
µόνο επί των κενών εδρών.
Σας λέω, λοιπόν, το εξής: Ήρθε η ώρα να παρθεί µια σοβαρή
απόφαση. Επειδή η συζήτηση σήµερα είναι για ένα σοβαρό θέµα
αλλά µπορούµε λίγο να τοποθετηθούµε µε µία άνεση, πρέπει –
κατά τη γνώµη µου- να σκεφθούµε ποια θα είναι η στιγµή πραγµατικά που θα αποχωρήσουµε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ως
Αντιπολίτευση, χωρίς, βέβαια, να έχουµε τα οποιαδήποτε προνόµια ούτε το µισθό –εννοείται- ούτε τους αστυνοµικούς –εγώ
προσωπικά δεν έχω- ούτε συνεργάτες και να γυρίσουµε πίσω
στον ελληνικό λαό, να γυρίσουµε πίσω στα κινήµατα.
Μία τέτοια καθοριστική ηµέρα θα είναι τον Μάιο, που ξεκίνησαν και τα κινήµατα στις πλατείες. Πρέπει να έχουµε την επέτειο
της έναρξης των κινηµάτων της πλατείας του Συντάγµατος µε
µία αποχώρηση των Βουλευτών της αντιµνηµονιακής, πατριωτικής, δηµοκρατικής Αντιπολίτευσης, για να ενωθούν µε τον ελληνικό λαό, αν θέλουµε, πραγµατικά, να δώσουµε µία διαφορετική
πτυχή.
Αλλιώς, θα αναµένουµε εδώ και θα βλέπουµε πώς θα περνάνε
τα νοµοσχέδια µε τον άλφα ή βήτα τρόπο, πώς θα γίνονται ή δεν
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θα γίνονται δήθεν οι ψηφοφορίες και πώς από ένα σηµείο και
πέρα, παραµένοντας, θα νοµιµοποιούµε έµµεσα αυτό που γίνεται. Διότι υπάρχουν όρια.
Κλείνει περίπου ένα έτος παρουσίας της αντιµνηµονιακής Αντιπολίτευσης εδώ. Ό,τι ήταν να πούµε νοµίζω ότι το έχουµε πει.
Το Βήµα της Βουλής µάς έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουµε
τις απόψεις µας, να παρουσιάσουµε µία συγκεκριµένη πλατφόρµα.
Από εκεί και πέρα, θα έρθει η ώρα της αλήθειας, αν θέλουµε,
πραγµατικά, να σταµατήσει ο κατήφορος σε όλα τα θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων, βεβαίως και των ζητηµάτων που έχετε θίξει
στο νοµοσχέδιό σας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της
διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει από όλους µας,
αν θέλουµε να σταθούµε υπεύθυνα απέναντι στη λαίλαπα που
έρχεται.
Και κλείνω µε την παρατήρηση ότι αν το Κοινοβούλιο µπορούσε να ανατρέψει το µνηµόνιο, τότε να είστε σίγουροι ότι η
τρόικα θα είχε καταργήσει και το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Μαριά, εµάς µας έχετε
στο δηµοκρατικό τόξο;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στο πατριωτικό τόξο,
είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μαριά, αν ήξερα ότι θα παρεκκλίνατε τόσο πολύ από το
πνεύµα της συζήτησης αυτής της πρότασης νόµου που έφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συναινούσα να µιλήσετε πριν από εµένα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, ας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θέλω να εκφράσω τη
χαρά µου που συµπατριώτης µου Υπουργός παίρνει το λόγο!
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, πόσο χρόνο θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Γύρω στα δώδεκα λεπτά
νοµίζω ότι θα φθάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα µου επιτρέψετε, πριν
µπούµε στη συζήτηση αυτής της πρότασης νόµου, να κάνω ένα
σχόλιο για το σηµερινό απαράδεκτο επεισόδιο της Μανωλάδας.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για µία πράξη βίας
και µάλιστα για µία πράξη απόλυτης βίας. Όταν σηκώνεις το
όπλο να πυροβολήσεις στο ψαχνό, πρόκειται για πράξη απόλυτης βίας και εποµένως, είναι καταδικαστέα σε κάθε τόνο. Είµαι
σίγουρος ότι οι φυσικοί αυτουργοί αυτής της πράξης θα αντιµετωπίσουν από εδώ και πέρα, όπως άλλωστε είναι και φυσικό, τις
συνέπειες του νόµου γι’ αυτήν την πράξη τους.
Από εκεί και πέρα όµως, αν επιχειρήσουµε να αναλύσουµε
αυτό το επεισόδιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για µία πράξη βίας κατά της ανασφάλιστης εργασίας; Πρόκειται για µία πράξη βίας κατά της ανασφάλιστης
εργασίας που παρέχεται από αλλοδαπούς; Πρόκειται για µία
πράξη βίας κατά της διαµαρτυρίας εργαζοµένων που διεκδικούν
δεδουλευµένα και δεν τους καταβάλλονται είτε είναι ανασφάλιστοι είτε δεν είναι είτε είναι αλλοδαποί είτε δεν είναι; Πρόκειται
για κάτι που είναι λίγο από όλα αυτά;
Πρέπει να το ερευνήσουµε και πρέπει να πάρουµε µέτρα. Το
Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη αντιδράσει διά του Υπουργού, δίνοντας κατεπείγουσα εντολή στον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, προκειµένου να αποστείλει στην
Ηλεία κλιµάκιο για να διενεργήσει έρευνα περί τίνος πρόκειται.
Σας λέω επίσης –γιατί έχει σηµασία να το πούµε και αυτό- ότι
ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται διάλογος µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για
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ζητήµατα επιδότησης εργασίας στις καλλιεργητικές και, κυρίως,
στις συγκοµηδιτικές περιόδους για διάφορα αγροτικά προϊόντα,
µεταξύ των οποίων και η φράουλα που καλλιεργείται στην Ηλεία.
Δεν έχει αποδώσει ακόµα ένα συγκεκριµένο πόρισµα, ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Όµως, έχει ενδιαφέρον να δούµε πού θα
πάει και αυτή η συζήτηση.
Εξ όσων γνωρίζω από πληροφορίες που έχω, το µεροκάµατο,
το ηµεροµίσθιο γι’ αυτές τις εργασίες ανέρχεται µέχρι και τα 25
ευρώ για ωράριο από τις 7.00’ το πρωί –αν δεν κάνω λάθοςµέχρι τη 1.00’ το µεσηµέρι, γιατί µετά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, για έξι ώρες δηλαδή. Αυτό είναι παραπάνω από τον επίσηµο τούτη την ώρα κατώτατο µισθό, αν και πρόκειται για ανασφάλιστη εργασία.
Αναρωτιέµαι -και θέλω να µοιραστώ µαζί σας αυτήν τη σκέψη
µου- τι θα γινόταν, αν αύριο µπορούσε η ελληνική πολιτεία να
εξαγγείλει ένα πρόγραµµα επιδότησης εργασίας ή διά ασφαλιστικών εισφορών για αυτού του είδους τις αγροτικές εργασίες.
Θα ανταποκριθούν οι Έλληνες σε αυτήν τη ζήτηση; Ή θα αφήσουν το περιθώριο και το πεδίο σε όποιον εργοδότη –εν πάση
περιπτώσει- ζητά και δεν µπορεί να βρει εργατικό δυναµικό να
προσλάβει αλλοδαπούς; Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να
το δω, όχι µόνο για τη φράουλα στην Ηλεία αλλά και για την ελιά
σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, για τα ροδάκινα στη δυτική Μακεδονία. Θα µπορούσα να σκεφθώ πάρα πολλά προϊόντα
που παράγονται από την ευλογηµένη ελληνική γη. Ίδωµεν!
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αντίδραση της πολιτείας νοµίζω
ότι έπρεπε και ήταν επιβεβληµένη. Βέβαια, όσον αφορά το
Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να ερευνηθεί αυτό το φαινόµενο
και ιδίως το φαινόµενο της ανασφάλιστης εργασίας, σε συνδυασµό µε δυσµενείς έως απάνθρωπες συνθήκες παροχής αυτής
της εργασίας.
Τώρα, όσον αφορά την πρόταση νόµου, κυρίες και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η αποδοχή ή όχι µιας πρότασης
νόµου, ιδίως όταν προέρχεται από την Αντιπολίτευση, δεν είναι
ζήτηµα του χρόνου κατάθεσης αυτής στο Κοινοβούλιο αλλά είναι
ζήτηµα κοινοβουλευτικών συσχετισµών.
Είτε, λοιπόν, κατατίθεται νωρίς, πρώτη στη σειρά είτε έρθει
προς συζήτηση πρώτη στη σειρά είτε σε χρόνο µεταγενέστερο,
το εάν θα γίνει αποδεκτή ή όχι είναι θέµα απλών κοινοβουλευτικών συσχετισµών. Τόσο απλό είναι. Εποµένως, η προσέγγιση του
τύπου «εµείς την καταθέσαµε πρώτοι αλλά η Κυβέρνηση συνωµοτούσε και µετέθεσε στο χρόνο τη συζήτησή της και τώρα έρχεται προς συζήτηση, επειδή έχουν δροµολογηθεί όλα ή έχουν
αναληφθεί οι σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες» νοµίζω ότι
εξυπηρετεί τη σκοπιµότητα της αποκοµιδής εντυπώσεων αλλά
δεν ακουµπάει καθόλου την ουσία.
Η ουσία όσον αφορά αυτά που αποφασίστηκαν, προκειµένου
να συνεχίσει η χώρα να έχει δανειοδοτική υποστήριξη, να χρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο όσων επαχθών αποφασίσαµε περνώντας τις δύο δανειακές συµβάσεις –την ξέρουµε την ιστορία, είναι
γνωστή σε όλους η ιστορία- είναι το εάν είχαµε άλλη δυνατότητα
και κατά πόσον αυτά µπορούν να επανέλθουν έτσι τόσο εύκολα,
ανατρέποντας βέβαια και τα δεδοµένα που σας περιέγραψα.
Όσον αφορά τους καταργηθέντες οργανισµούς, από τη
στιγµή που δροµολογήθηκε το διάδοχο σχήµα, αναλήφθηκαν κάποιες υποχρεώσεις, διεκπεραιώθηκε η λειτουργική εκκαθάριση
των δύο καταργηθέντων οργανισµών και περάσαµε στο νέο σύστηµα υπαγωγής τους και των δραστηριοτήτων τους –ιδίως κοινωνικής υφής- κάτω από την αιγίδα του ΟΑΕΔ, παρέλκει τώρα
οποιαδήποτε κουβέντα, για ένα θέµα το οποίο έχει δροµολογηθεί
και νοµοθετικά και ουσιαστικά και λειτουργικά.
Η προϋπόθεση απόρριψης αυτής της πρότασης νόµου είναι
τυπική. Εδράζεται στο άρθρο 73 του Συντάγµατος, το οποίο
κάνει λόγο για απόρριψη πρότασης νόµου που δεν προέρχεται
από την κυβέρνηση, εφόσον συνεπάγεται δαπάνες σε βάρος του
δηµοσίου ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Εδώ
είναι αυτονόητο ότι εφόσον έχουν καταργηθεί δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, προφανώς έχουν καταργηθεί και οι λειτουργικές δαπάνες των νοµικών αυτών προσώπων. Αν τα δύο
καταργηθέντα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αναβίωναν
από αύριο, προφανώς θα αναβίωναν και οι αντίστοιχες λειτουρ-
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γικές δαπάνες. Εποµένως, η πρόταση αυτή συνεπάγεται δαπάνες -όπως και να το κάνουµε- και, εφόσον οι οργανισµοί έχουν
καταργηθεί, εξοικονοµούνται δαπάνες. Γι’ αυτόν τον τυπικό λόγο
η πρόταση δεν µπορεί να γίνει δεκτή.
Εδώ, όµως, υπάρχει και µία πολιτική ουσία, διότι είναι πολλά
τα ζητήµατα που µπαίνουν µπροστά από αυτήν την πρόταση
νόµου και νοµίζω ότι πρέπει να πούµε δύο λόγια και γι’ αυτά. Ο
πρώτος λόγος. Μόλις προχθές, ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ένα νοµοσχέδιο, µερικές από τις διατάξεις του οποίου
ρυθµίζουν τα θέµατα απορρόφησης και λειτουργικής ενσωµάτωσης των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Εστίας και
Κατοικίας στις δοµές του ΟΑΕΔ. Το να συζητάµε σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα µία πρόταση για την επανασύσταση των δύο
οργανισµών νοµίζω ότι είναι υπερβολή και, εν πάση περιπτώσει,
δείγµα έλλειψης σοβαρότητας, εφόσον δεν έχει ακόµη αποτυπωθεί οριστικά και το έργο της λειτουργικής εκκαθάρισης των
δύο αυτών καταργηθέντων οργανισµών. Μάλιστα να σας θυµίσω
ότι τα θέµατα συνέχειας των κοινωνικών παροχών των δύο καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, έχουν ήδη εξαγγελθεί από τις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης από τον Υπουργό Εργασίας και, εποµένως, είναι
γνωστό σε όλους -ήδη από τον Ιούνιο- το τι συνεχίζεται και τι διακόπτεται από δω και πέρα.
Τόσο ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας όσο κι ο Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας, σάς θυµίζω ότι έχουν καταργηθεί από τον
Φεβρουάριο του 2012. Είναι µία πραγµατική κατάσταση, που παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση. Απλώς, µε την Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2012, αποφασίστηκε η λειτουργική εκκαθάριση των δύο οργανισµών και η µεταβίβαση των
αρµοδιοτήτων τους στον καθολικό διάδοχό τους, τον ΟΑΕΔ.
Θα επανέλθω στα περί ΟΑΕΔ και Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας λίγο αργότερα. Θα κάνω απλώς δύο σχολιασµούς για το πρώτο άρθρο της υπό συζήτησης πρότασης νόµου,
που αφορά στην κατάργηση της πράξης υπουργικού συµβουλίου υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 για τα εργασιακά θέµατα. Τόσο εντός
όσο και εκτός Κοινοβουλίου, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τον
κατώτατο µισθό. Θα ήθελα, λοιπόν, για άλλη µία φορά να πω ότι
δεν υπάρχει θέµα περαιτέρω µείωσης του κατώτατου µισθού. Το
έχει πει ακόµα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πάρα πολλές
φορές εµείς στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό που τίθεται αυτήν
τη στιγµή επί τάπητος είναι ο µηχανισµός προσδιορισµού του κατώτατου µισθού, ο οποίος πλέον προκύπτει µε νοµοθετική παρέµβαση από την Κυβέρνηση. Όµως, σε κάθε περίπτωση, αυτή
η διαδικασία περιλαµβάνει ευρύτατο διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και, επίσης, µεγάλη και σηµαντική συνεισφορά και
άλλων φορέων, κυρίως επιστηµονικών ή φορέων από την αγορά
εργασίας για την παροχή χρήσιµων στοιχείων που θα αφορούν
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και γενικότερα στην πορεία της
οικονοµίας, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να ενσωµατωθούν στην
τελική φόρµουλα, η οποία θα ανακοινωθεί και θα νοµοθετηθεί
από την Κυβέρνηση.
Ποια είναι η διαδικασία; Πρώτον, σύσταση ενός φορέα συντονισµού της διαβούλευσης. Ο φορέας αυτός θα είναι επιφορτισµένος µε τη διαβίβαση του φακέλου στους εταίρους για διάλογο, τον ορισµό των συναντήσεων και τη διατύπωση και σύνταξη του τελικού πορίσµατος. Μετά θα γίνει η διαδικασία της διαβούλευσης. Οι φορείς, για να αναφέρω ενδεικτικά τους περισσότερους από αυτούς, είναι. Η ΓΣΕΕ, από πλευράς εργαζοµένων,
οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, οι έµποροι δηλαδή,
η ΓΣΕΒΕΕ, οι βιοτέχνες και ο ΣΕΤΕ, οι τουριστικές επιχειρήσεις,
από πλευράς εργοδοσίας, οι ερευνητικοί και επιστηµονικοί φορείς, όπως το ΚΕΠΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ,
ο ΟΑΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΟΚΕ, ο ΟΜΕΔ. Δεν µπορεί
κανείς πλέον να πει ότι δεν διευρύνεται το πεδίο ανάπτυξης του
κοινωνικού διαλόγου σε όλους τους έγκυρους και σχετικούς περί
την εργασία επιστηµονικούς φορείς στη χώρα µας. Δεν µπορεί
να πει κανείς ότι ό,τι προκύψει θα είναι προϊόν αυθαίρετης εκτίµησης και ερµηνείας από µία κυβέρνηση που θα νοµοθετήσει, µε
όλους αυτούς που θα κάτσουν να συζητήσουν.
Μετά τη διαβούλευση, λοιπόν, θα σχηµατιστεί το γνωµοδοτικό
πόρισµα, σε διάστηµα δύο, τριών µηνών –θα δούµε πόσο- και τε-
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λικά θα έρθει αυτό στην Κυβέρνηση, στον αρµόδιο Υπουργό Εργασίας, για τη νοµοθέτησή του. Αυτός είναι ο µηχανισµός. Αυτό
θα γίνει. Θα προέλθει, λοιπόν, ο κατώτατος µισθός από πολυποίκιλη ζύµωση µε τους κοινωνικούς φορείς και αυτοί δεν µπορούν
να µείνουν απ’ έξω.
Τα επιδόµατα τριετίας, όπως ξέρετε, έχουν «παγώσει» και δεν
έχουν καταργηθεί. Ήταν ένας ελιγµός µέσα στη διαπραγµάτευση, που ως στόχο είχε να αποφευχθεί η διά νόµου κατάργησή
τους. Ξέρουµε ότι η ανεργία θα αργήσει να πέσει κάτω από το
10%. Καθόλο αυτό το διάστηµα, τα επιδόµατα θα είναι «παγωµένα».
Για την ελευθερία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η
οποία όντως πλήττεται, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, θα
πρέπει να σας θυµίσω ότι είχε αυτοτραυµατιστεί αυτή η ελευθερία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την αποδυνάµωση
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, λόγω του
περιορισµένου πλέον, όπως εξελίχθηκαν τα πράγµατα, πεδίου
εφαρµογής της. Συνέβαλε, λοιπόν, και αυτό στην εξέλιξη αυτή.
Καταλαβαίνω το µεγάλο συµβολικό χαρακτήρα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αλλά ξέρετε ότι είναι άλλο
οι συµβολισµοί και άλλο η ουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε περίπου δύο λεπτά παρακαλώ.
Θα χρειαστώ παραπάνω χρόνο, για να αναφερθώ στην Εργατική
Κατοικία και στην Εργατική Εστία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας έδωσα τρία αλλά
δεν σας τα δίνω χαριστικά. Δικαιούστε δεκαοκτώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Θεωρώ ότι πρέπει να πω και κάποια πράγµατα για τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.
Επιτρέψτε, κύριοι συνάδελφοι, την αβροφροσύνη που επιδεικνύει το Προεδρείο λόγω εντοπιότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν σας έκανα χατίρι.
Δεκαοκτώ λεπτά δικαιούστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει, ας µην καθυστερούµε.
Η διάδοχη κατάσταση, λοιπόν, του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, αποτέλεσε και
συνεχίζει να συνιστά ζήτηµα ύψιστης πολιτικής σηµασίας για την
Κυβέρνηση. Όλες οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν µε πράξεις
του υπουργικού συµβουλίου. Έτσι έγινε και µε τον διορισµό της
προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής και τις παρατάσεις
της θητείας της που ακολούθησαν.
Οι δοµές και το προσωπικό των δύο φορέων ξέρετε ότι απορροφήθηκαν από τον ΟΑΕΔ. Δεν χάθηκε ούτε µία θέση εργασίας.
Αυτήν τη στιγµή, ψάχνουµε να βρούµε πώς θα απορροφηθούν
κατά τον αποτελεσµατικότερο και γι’ αυτούς τρόπο οι εργαζόµενοι κυρίως στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, οι οποίοι είναι
διπλωµατούχοι µηχανικοί, εργαζόµενοι µε πολλά και χρήσιµα
προσόντα και περιζήτητοι και από άλλες υπηρεσίες στο ευρύτερο φάσµα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Η προσωρινή, λοιπόν, ενιαία διοικούσα επιτροπή ιδρύθηκε στις
28-2-2012 µε τη σχετική ΠΥΣ.
Ορίστηκε ότι κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των
καταργηθέντων οργανισµών, θα αναλάµβανε την τακτοποίηση
που αφορά πράξη λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων,
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενηµένης έννοµης σχέσης των δυο καταργούµενων φορέων, εκτός από την ανάληψη
νέων υποχρεώσεων, που προκύπτουν από νέα προγράµµατα και
παροχές.
Όλες αυτές οι εκκρεµότητες διεκπεραιώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από την προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή, που
εγκαθιδρύθηκε µε τη σχετική πίεση για να προχωρήσει στη λειτουργική εκκαθάριση.
Τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κυρίως αλλά και του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας, είναι αυτήν τη στιγµή στα χέρια του Υπουργού Εργασίας,
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που έχει δώσει την εντολή άλλωστε για συνολική αποτίµηση της
ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας.
Δεν ήταν εύκολο έργο. Η ακίνητη περιουσία των οργανισµών
ήταν διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα. Διεκπεραιώθηκε και αναµένουµε –να το πω έτσι- να δούµε τι θα κάνουµε σχετικά µε την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Αυτήν τη στιγµή, δεν υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο αλλά, όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι θετικό σηµείο ότι αυτή
έχει αποτιµηθεί και βρίσκεται σε υπεύθυνα χέρια.
Η πολιτική του Υπουργείου µας για την όλη αντιµετώπιση του
θέµατος για τη διαχείριση του τεράστιου αυτού κοινωνικού κεφαλαίου, που είναι οι καταργηθέντες Οργανισµοί Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, συνοψίζεται στα εξής πέντε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα είµαι σύντοµος για να τελειώσω.
Πρώτον, αναµόρφωση του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να ενσωµατώσει
στο πλέγµα των αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του το µεγαλύτερο ποσοστό των αντίστοιχων δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων των καταργηθέντων οργανισµών.
Δεύτερον, να αποφευχθεί η αλλοτρίωση του σκοπού του
ΟΑΕΔ, που είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και οι πολιτικές
καταπολέµησης της ανεργίας στη χώρα µας. Δεν µπορούσε δηλαδή να αναλάβει και κατασκευαστικό κοµµάτι, ιδίως αυτό της
κατοικίας. Θα ξέφευγε από το σκοπό του και δεν θέλαµε να τον
κάνουµε εταιρεία εκµετάλλευσης ακινήτων.
Τρίτον, δεν θα υπάρξει συνέχεια στο κατασκευαστικό κοµµάτι
της δραστηριότητας των Οργανισµών Κατοικίας και Εστίας αλλά
θα έπρεπε να υπάρξει ειδική µέριµνα για την οµαλή συνέχεια
υποχρεώσεων και τη διεκπεραίωσή τους, ιδίως αυτών που είχαν
ήδη αναληφθεί και τελούν σε εκκρεµότητα.
Τέταρτον, η εκπεφρασµένη βούληση της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου είναι η διατήρηση σε ισχύ των υπολοίπων δραστηριοτήτων κοινωνικής µέριµνας του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό και είναι αυτό που
υλοποιείται, σε περιορισµένο βέβαια ποσοστό, όσο επιτρέπουν
και οι συνθήκες.
Για παράδειγµα, ο κοινωνικός τουρισµός. Είπαµε ότι θα διατηρηθεί. Ήδη δόθηκε εντολή στον ΟΑΕΔ να εκπονήσει ένα κατεπείγον πρόγραµµα εκτέλεσης δραστηριοτήτων κοινωνικού
τουρισµού. Δεν θα είναι στο ποσοστό και στην έκταση που ήταν
µέχρι τώρα. Όµως να σας πω και κάτι; Ο λόγος δηµιουργίας ΤΕΙ
σε µια επαρχιακή πόλη δεν είναι για να πουλάνε φραπέδες και
ποτά οι καφετέριες. Έτσι δεν είναι; Άρα, και ο λόγος συνέχισης
του κοινωνικού τουρισµού δεν µπορεί να είναι –να το πω έτσι- η
οικονοµική ενίσχυση των τουριστικών µονάδων. Είναι µια κοινωνική παροχή σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και ως τέτοια
είναι εκπεφρασµένη η βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει
αυτή η κοινωνική παροχή και αυτό θα γίνει.
Κατ’ επανάληψη έχω πει, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που συνεχίζονται
από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της συνέχισης των κοινωνικής υφής
υποχρεώσεων των καταργηθέντων οργανισµών, που είναι η χρηµατοδότηση εργατικών κέντρων -µε προβλήµατα στη ροή αυτής
της χρηµατοδότησης, δεν αντιλέγω- η διατήρηση βρεφονηπιακών σταθµών, η αποπεράτωση των αναληφθέντων κατασκευαστικών υποχρεώσεων. Ήδη έχουµε παραδώσει, σε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, εργατικές κατοικίες. Θα γίνουν και άλλα τέτοια.
Εποµένως –και τελειώνω- στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο
του Υπουργείου Εργασίας δηµιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών, ο ΕΛΕΚ, ο οποίος
θα λειτουργεί µέσα στις δοµές του ΟΑΕΔ. Σε αυτόν θα ενσωµατωθούν όλα τα προγράµµατα κοινωνικής υφής των δύο καταργηθέντων οργανισµών.
Όπως σας είπα, δόθηκε εντολή από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου για την άµεση κατάρτιση επείγοντος προγράµµατος
κοινωνικού τουρισµού για το 2013, καθώς και προγράµµατος φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις.
Η βούληση της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει αυτούς τους
θεσµούς. Η βούληση της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει το µε-
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γαλύτερο κοινωνικό κοµµάτι των δύο καταργηθέντων οργανισµών. Επί της ουσίας, λοιπόν, αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν
µέσα από τις δοµές του καθολικού διαδόχου, του ΟΑΕΔ. Επί της
ουσίας, το κοινωνικό κοµµάτι εξακολουθεί να υφίσταται και γι’
αυτόν τον λόγο νοµίζω ότι η δική σας πρόταση νόµου είναι άνευ
ουσίας και µόνο για το σκοπό δηµιουργίας εντυπώσεων.
Υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει να ρυθµίσουµε όσον αφορά
τη στεγαστική πολιτική και κυρίως στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης από όποιον φορέα αναλάβει να τη διεκπεραιώσει, αλλά
νοµίζω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγµατα ο ΟΑΕΔ είναι σε θέση
να διεκπεραιώσει τις κοινωνικές δραστηριότητες των δύο καταργηθέντων οργανισµών. Εποµένως, καλώς έχουν δροµολογηθεί
οι εξελίξεις και κυρίως καλώς έχουν δοθεί αυτές οι λύσεις από
την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ήθελα να πω προς τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους
ότι δεν έκανα χάρη στον κύριο Υπουργό ως συµπατριώτη µου,
που θα την έκανα αν χρειαζόταν. Δικαιούται όµως να µιλήσει δεκαοκτώ λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Το ξέρουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είκοσι ένα λεπτά µίλησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς, στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τέτοια λάθη δεν κάνετε. Είστε ακριβείς.
Μίλησε δεκαοκτώ λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Και επειδή
είµαι φαρµακοποιός δεν κάνω λάθη.
Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
σας συγχαίρω για τα νέα σας καθήκοντα. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία και προεχόντως εννοώ ελαστικότητα, ανοχή και σεβασµό
στους κοινούς Βουλευτές, σ’ εµάς δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και για τα δύο πρώτα
θα προσπαθήσω, αλλά για το τελευταίο νοµίζω ότι ήταν λίγο….
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας διαβάζω, κύριε Υπουργέ, τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους: «Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται
άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Άµεσα;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άµεσα. Το άρθρο 73 παράγραφος
3, καθ’ ερµηνείαν και της Επιστηµονικής Επιτροπής, απαιτεί
άµεσα αποτελέσµατα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Συνεχίζω γιατί προτρέξατε. Ωστόσο, επέρχονται επιπτώσεις.
Αναφέρει τέσσερις επιπτώσεις που δεν είναι στο περιεχόµενο
του άρθρου 73 παράγραφος 3, αλλά και στις επιπτώσεις, που
είναι εκτός άρθρων, λέει το εξής «Ο ακριβής προσδιορισµός των
ανωτέρω επιπτώσεων δεν είναι εφικτός, λόγω έλλειψης στοιχείων». Και ζητάτε να µην µπει σε ψηφοφορία, αξιότιµοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που, σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο,
το κατά Σύνταγµα αρµόδιο, δεν υπάρχει καµµία δαπάνη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εργασιακό Νταχάου µε τους
αλλοδαπούς αξιοπρεπείς πολίτες αγρεργάτες, που λειτουργεί
εδώ και πολλά χρόνια κάτω από τα αδιάφορα µάτια αρχών, αυτοδιοίκησης και δυστυχώς και της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει
να λάβει τέλος. Το σύγχρονο δουλεµπόριο πρέπει να σταµατήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μπράβο!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι οι Έλληνες πρέπει να αντιληφθούν -και κυρίως οι υπεύθυνοι για το τραγικό περιστατικό, οι
καλλιεργητές φράουλας και οι άνθρωποί τους- ότι η δική τους
ζωή έχει την ίδια αξία µε τη ζωή των απροστάτευτων µεταναστών
που διαµαρτύρονταν για τα δεδουλευµένα δουλεµπορικά και
ανασφάλιστα µεροκάµατα του αίµατος.
Όλοι πρέπει να επιδείξουµε µηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά που µηδενίζουν την αξία της εργασίας, αλλά και της ανθρώπινης ζωής. Οι συνέλληνες πρέπει να αξιώσουµε όλοι µαζί
από τις αρµόδιες αρχές την άµεση επίλυση του πολύπλοκου
αυτού και χρονίζοντος ζητήµατος, βάσει των αρχών του ανθρω-
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πιστικού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων εργασίας.
Το γεγονός ότι η σηµερινή µνηµονιακή Ελλάδα βυθίζεται όλο
και περισσότερο στην εργασιακή ζούγκλα και στην προκαπιταλιστική ατυπία δεν δίνει σε κανέναν το πρόσχηµα, ώστε να τραυµατίζονται σοβαρά άνθρωποι ή να αφαιρούνται ζωές απόκληρων
συνανθρώπων µας, που διαµαρτύρονταν για το αυτονόητο.
Συµπαραστεκόµαστε γι’ αυτό στα θύµατα αυτής της αποτρόπαιης και βάρβαρης επίθεσης και απαιτούµε από τις αρµόδιες
αρχές την ταχύτατη απόδοση ευθυνών και την εκκαθάριση µια
για πάντα των σύγχρονων αυτών δουλεµπορικών εργασιακών
ζωνών στην πατρίδα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει στην Ευρώπη και
βεβαίως στον κόσµο αυτήν την περίοδο, κοινωνικό κράτος που
να έχει υποστεί τέτοιο βοµβαρδισµό, τέτοια καταιγιστική επίθεση
ολοσχερούς κατεδάφισης του ανολοκλήρωτου κοινωνικού κεκτηµένου.
Η πυκνότητα του απορρυθµιστικού χρόνου έχει προσλάβει
πρωτόγνωρες διαστάσεις και ασφαλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει οικονοµική ή πολιτική συνεργασία κρατών
ή περιφερειακή ολοκλήρωση στον πλανήτη που να έχει επιδείξει
τέτοια σφοδρότητα εναντίον κάθε θεσµού που στηρίζει την κοινωνία, τη συνοχή της, τον συλλογικό πολιτισµό και το εργατικό
κίνηµα.
Κι όλα αυτά, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις που έχουν διατυπωθεί στα κείµενα του πρωτογενούς δικαίου, όπως εν προκειµένω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν µιλάµε, πλέον, κύριοι συνάδελφοι, για απουσία αλληλεγγύης και στήριξης, αλλά ουσιαστικά για συµπεριφορά αντιπάλου
λαού που αντιµετωπίζεται εχθρικά και µε πνεύµα αποκλεισµού
να συµφιλιωθεί κάποτε στο µέλλον µε αυτόν.
Είναι σαν να δηµιουργείται πλέον µία περιθωριοποίηση, µια
απαγορευµένη περιοχή για την πατρίδα µας, για τα κύρια προτάγµατα του συλλογικού της πολιτισµού.
Και ασφαλώς, κύριοι συνάδελφοι, δεν απαντάται πουθενά ένα
δικαιικό σύστηµα που να έχει τόσο εύκολα και γρήγορα αλλοιωθεί κι αφυδατωθεί. Πρόκειται για µία αντεπανάσταση προδηµοκρατικής εποχής που καταλύει και µαζί µε τις ατέλειες αποσαρθρώνει και τις κατακτήσεις, πυλώνες ενός ανώτερου συστήµατος οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων.
Ασφαλώς, ο ιστορικός του µέλλοντος θα απορήσει πώς µπόρεσε να συντελεστεί κάτι τέτοιο σε ένα περήφανο λαό που παρά
τις αλλοιώσεις που φέρνει στη συνείδησή του η ροή του χρόνου
και ο συσχετισµός των δυνάµεων, εντούτοις ακόµη διαθέτει την
πνευµατική υποδοµή, για να διακρίνει την πορεία του πλήρους
αναχρονισµού που του επιβλήθηκε.
Μετά από αυτό που συντελείται και παρά τις διακηρύξεις όλων
µας, η επαναθέσµιση και η βελτίωση όλου του απαλλοτριωµένου
κοινωνικού νοµικού πλέγµατος σχέσεων θα είναι πολύ δύσκολη
υπόθεση για όλες τις κυβερνήσεις στο µέλλον, πολύ περισσότερο µε τη νέα ασφυκτική «ζώνη αγνότητας» που µας φόρεσαν
εν µία νυκτί οι νέοι σταυροφόροι του αντιαναπτυξιακού και αντικοινωνικού νεοφιλελεύθερου µονεταρισµού, δηλαδή το νέο αυστηροποιηµένο σύµφωνο σταθερότητας, που οι δυνάµεις της
συγκυβέρνησης Παπαδήµου ψήφισαν ασυζητητί εν µία νυκτί. Δεν
αρκεί πλέον η ακύρωση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών
τους νόµων σήµερα για να επανέλθει η χώρα σε µία ανορθωτική
πορεία.
Αυτό το τελευταίο ακόµη και στην Αριστερά λίγοι φαίνεται ότι
το έχουν συνειδητοποιήσει. Όσο αλυσοδένεται ο θεωρούµενος
ως απείθαρχος ευρωπαϊκός νότος µε το νέο υπερεθνικό πλαίσιο
τραπεζικών, δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών ρυθµίσεων, τόσο θα καταστρέφεται ο προαιώνιος τρόπος ζωής των
κατοίκων του και όλο περισσότερο θα καθίσταται αδύνατη η ανατροπή του ασφυκτικού πλέγµατος, χωρίς καθολική, εθνική, αλλά
και ευρωπαϊκή αντίδραση.
Και για έναν επιπλέον λόγο, κύριοι συνάδελφοι: Όσο οι προοδευτικές πολιτικές δυνάµεις και η ευρύτερη Αριστερά «διυλίζουν τον κώνωπα», τόσο το κυρίαρχο µπλοκ εξουσίας θα
χαλκεύει νέα βαρύτερα δεσµά στους λαούς, επιρρίπτοντας τις
αποτυχίες του συστήµατος στις δυνάµεις της εργασίας και στα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της τοπικής οικονοµίας.
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Γι’ αυτά που ζούµε σήµερα ο αντικειµενικός ιστορικός του µέλλοντος θα το καταγράψει και ως ήττα της Αριστεράς, η οποία
έβλεπε για χρόνια το λαό της να εξαθλιώνεται, να χάνει όλες τις
κατακτήσεις του, να του αρπάζουν βίαια το δηµόσιο και ιδιωτικό
του πλούτο και ταυτόχρονα, να ακούει απίθανες δικαιολογίες
από τις ηγεσίες της Αριστεράς και να εισπράττει την άρνησή
τους για αναγκαία, ενωτική, πανεθνική συσπείρωση.
Τα όρια στο µέλλον, κύριοι συνάδελφοι, θα είναι δύσκολα
υπερβάσιµα και ανατρέψιµα. Εξάλλου, µε την αποτελεσµατική
µνηµονιακή επικοινωνιακή επιχείρηση κινδυνεύει να θεωρηθεί ως
δευτερεύον ζήτηµα το επίπεδο µισθών και των ηµεροµισθίων
όλων των κλάδων της οικονοµίας. Παρ’ ότι η διαρκής µείωσή
τους συνιστά τον πυρήνα της παντελώς λανθασµένης θεωρίας
περί ανταγωνιστικότητας, που οι διεθνείς οργανισµοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν, η κοινωνία και οι πολίτες κατακερµατισµένοι και αµήχανοι προσπαθούν να ισορροπήσουν σε έναν
άλλο τρόπο άνεργης ζωής και ίσως, στο απώτερο µέλλον, ανεργιογόνας ανάπτυξης.
Αυτή είναι, όµως, η συνταγή της καταστροφής, κύριοι συνάδελφοι. Διότι µία µικρή σχετικά χώρα µε πολλές, όµως, δυνατότητες δεν µπορεί να θεωρήσει ως πρώτιστο αναπτυξιακό όρο το
υψηλό πνευµατικό και τεχνικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού
της. Όλοι αναγνωρίζουν πως το επίπεδο των νέων ανθρώπων
είναι υψηλότερο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά ταύτα, η εκτεταµένη ανεργία που µας επιβλήθηκε µέσω
της αναγκαστικής ύφεσης -υποαπασχόληση ή ετεροαπασχόληση
κυρίως- η εσπευσµένη µετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων
σπουδαγµένων νέων µας, καταδικάζουν τη χώρα σε πορεία διαρκούς υποβάθµισης στο ευρωπαϊκό και διεθνή καταµερισµό της
εργασίας.
Με ποιον αξιοβίωτο µισθό, µε ποιο επαρκές για τη κάλυψη των
στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ηµεροµίσθιο είναι δυνατό να δελεασθούν και να επιστρέψουν πάλι στη πατρώα γη όλοι αυτοί οι
προσοντούχοι νέοι µας, που αποτελούν τον ανθό της νιότης του
έθνους;
Θα επαναπατριστούν µε τα 510 ευρώ µικτά, µε εξουθενωτική
οκτάωρη απασχόληση και µε τα 400 ευρώ µικτά στη Σύµβαση
Κατάρτισης, που παραπέµπει στο καθεστώς της εργασιακής «ειλωτείας» -φράση του προγόνου µας Θουκυδίδη- δηλαδή, σε σύστηµα εργασιακών σχέσεων, µε αντίτιµο µόνο το φαγητό;
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επαναφορά του κατώτατου εισαγωγικού µισθού έχει µεγάλη συµβολική σηµασία για
το µέλλον του κοινωνικού µας σχηµατισµού απ’ ό,τι η πρακτική
της συνέπεια. Πρέπει τώρα, που η ταχύτητα πτώσης στον ατέρµονα γκρεµό πολλαπλασιάζεται, να επιδείξουµε ένα αίσθηµα
εθνικής και κοινωνικής αυτοσυντήρησης.
Δεν µπορούµε να ανεχθούµε την αποποµπή µας από ένα µισθολογικό σύστηµα των σοβαρών γεωοικονοµικών χωρών. Δεν
µπορούµε για δεκαετίες να βαδίσουµε µε τη ρήτρα Βουλγαρίας
που αναφέρεται στη σελίδα 713 του δεύτερου µνηµονίου, του
ν.4046, µε τη ρήτρα δηλαδή της συγκρίσιµης ευθυγράµµισης µε
τη γειτονική φίλη χώρα, όπως επιτάσσει το µνηµόνιο που µας
υποχρεώνει να συγκλίνουµε σε µισθούς, συντάξεις, φάρµακα και
παιδεία µε τη γειτονική χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι de facto µε το
µνηµόνιο µάς έχουν αποβάλλει από την Ευρωζώνη.
Πρέπει να σταµατήσουµε, κύριοι συνάδελφοι, τον κατήφορο
στον οποίο µας εξωθεί η ευρωπαϊκή τάξη πραγµάτων και µαζί µε
εµάς και ολόκληρη την ευρωπαϊκή εργατική τάξη. Είναι όρος επιβίωσης, όχι µόνο της χώρας µας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως περιφερειακής ολοκλήρωσης που χάλκευε τα δεσµά
στους λαούς από το Μάαστριχ και τους όρους της σύγκλισης
της ΟΝΕ, τη µεγαλύτερη «φάκα» για τους ευρωπαϊκούς λαούς
και τη µεγαλύτερη παγίδα για το µεγαλύτερο κοµµάτι της κοµµουνιστικής Αριστεράς στην Ευρώπη.
Τώρα που η δηµιουργία οµόκεντρων περιφερειακών κύκλων
µε διαφορετικά νοµικά, εργασιακά και οικονοµικά καθεστώτα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρµογή, εµείς
πρέπει να επαναφέρουµε, έστω και συµβολικά, κάποιους εργασιακούς θεσµούς.
Κι αυτό για να καταδείξουµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι δοµικές
αυτές επιλογές του προγράµµατος των δανειστών, ήδη από το
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πρώτο µνηµόνιο, δεν καταστρέφουν µόνο την κοινωνική συνοχή,
το συλλογικό πολιτισµό, την προοπτική της αξιοπρεπούς διαβίωσης των κατοίκων της πατρίδας, αλλά αποσταθεροποιούν ένα
εργασιακό και οικονοµικό σύστηµα που, παρά τις αστοχίες του,
είχε ισορροπήσει αποτελεσµατικά, τουλάχιστον στα ζητήµατα
διατίµησης της εργατικής δύναµης.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πρόταση νόµου που
σήµερα συζητούµε µπορεί να αποτελέσει την απαρχή αναστροφής µιας καθοδικής πορείας. Η επαναφορά των µισθών στα προ
της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου του Φλεβάρη 2012 επίπεδα,
η επανασυγκρότηση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που είχε γίνει αποδεκτός ακόµη και από το σύνολο σχεδόν
των εργοδοτικών µερίδων, που συνέβαλε πολύ στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, η επαναρτίωση του ΟΜΕΔ που
απολάµβανε του σεβασµού όλων των ταξικών αντιπάλων, η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στους ευαίσθητους τοµείς
των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, είναι απαραίτητα για να ξαναλειτουργήσει η ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Όσο παραµένουν σε ισχύ οι θεσµοί της εργασιακής αντιµεταρρύθµισης, τόσο µεγαλύτερες βλάβες θα επιφέρονται στο κοινωνικό σώµα και τόσο µεγαλύτερα ρήγµατα θα δηµιουργούνται
στην κοινωνική µας συνοχή.
Εξάλλου, η επαναλειτουργία των καταξιωµένων θεσµών του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, που αύξησαν την προστιθέµενη αξία της εργασίας και προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στην ανανέωση της εργατικής δύναµης,
πρέπει να συµπληρώσει την πρώτη αυτή απόπειρα κατάργησης
των µνηµονιακών αποδοµήσεων.
Οι κοινωνικές ανάγκες, κύριοι συνάδελφοι, που εξυπηρετούσαν οι δύο αυτοί Οργανισµοί δεν είναι καθόλου µικρής προτεραιότητας, όπως δυστυχώς αναφέρει η σχετική µνηµονιακή
παράγραφος που ψήφισε τότε η Βουλή, αλλά απεναντίας, είναι
σοβαρότατες, κατεπείγουσες και συντηρητικές του κοινωνικού
ιστού που δοκιµάζεται.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η αποκατάσταση αυτών των θεσµών, κύριοι συνάδελφοι, θα
ανοίξει µια χαραµάδα ελπίδας για το µέλλον της κοινωνίας µας
και θα αρχίσει να αποκαθιστά µία ανεκτή ισορροπία µεταξύ κοινωνίας, πολιτών και θεσµών. Ελπίζουµε ότι όλοι οι Βουλευτές θα
στέρξουν στην αποκατάσταση αυτών των εργασιακών θεσµών,
πολύ περισσότερο που σήµερα εξέλειπε κάθε ευπιστία, καλή
πίστη ή προσδοκία αποτελεσµατικότητας των ακολουθουµένων
µνηµονιακών πολιτικών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ο πιο συνεπής Βουλευτής στην ώρα
του είναι ο κ. Μητρόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ας µην επέτρεπε η κ.
Χαραλαµπίδου να άφηνα εγώ δύο λεπτά παραπάνω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι από τρία λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει η κ.
Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για τα γεγονότα της Μανωλάδας, µε τα οποία και δηµοσιογραφικά όλοι έχουµε ασχοληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, µε διάφορους
εντυπωσιακούς τίτλους που χρησιµοποιούµε.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί µία κατάσταση η οποία έχει
να κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο απασχολούνται οι µετανάστες, οι οποίοι είναι παράνοµοι. Έχω στα χέρια µου ένα ενηµερωτικό κείµενο που οι συνεταιρισµοί της περιοχής έστειλαν στο
Βουλευτή Ηλείας κ. Κοντογιάννη, απ’ όπου προκύπτει σαφώς η
αγωνία τους για τον κίνδυνο να καταστραφεί αυτή η καλλιέργεια,
η οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική για την περιοχή. Είναι χιλιάδες στρέµµατα, απασχολείται πολύς κόσµος. Θα µπορούσαν να
απασχολούνται πάρα πολλοί Έλληνες. Αποφέρει στην εθνική οικονοµία. Γίνονται εξαγωγές. Αγγίζει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ η
αξία των εξαγωγών µας. Πηγαίνουν σε σηµαντικές χώρες, αντα-
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γωνίζονται τις φράουλες άλλων σηµαντικών χωρών που έχουν
και πολύ µεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής.
Όµως, παραδέχονται και εδώ ότι οι εργάτες γης εκεί είναι παράνοµοι, βρίσκονται σε πολύ άσχηµες συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας. Το µεροκάµατο -επειδή άκουσα να συζητείται αυτόβλέπω ότι είναι µεταξύ 23 ευρώ και 25 ευρώ. Πρόκειται για µία
ανασφάλιστη, παράνοµη εργασία και στην πλειοψηφία τους
αυτοί είναι άνθρωποι από το Μπαγκλαντές. Είναι απελπιστικό το
γεγονός ότι θα µπορούσαν εκεί να εργάζονται Έλληνες. Κυρίως
πρόκειται για εντελώς παράνοµους εργαζόµενους. Αυτό είναι το
ένα ζήτηµα.
Το άλλο ζήτηµα, βεβαίως, είναι ότι η βία δεν δικαιολογείται µε
κανένα τρόπο, ειδικά απ’ αυτούς οι οποίοι εκµεταλλεύονται αυτή
την ανθρώπινη εργασία. Πρέπει να δοθεί λύση.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχουν
οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες. Τους άκουσα σήµερα
να δίνουν συνεντεύξεις και να λένε «εντάξει, ένας µόνο φέρεται
µε τέτοιο τρόπο». Δηλαδή, είναι γνωστό το πρόβληµα στην περιοχή, το ξέρουν όλοι, το ανέχονται όλοι, τους έχουν δώσει γη
για να βάλουν κάποια παραπήγµατα και να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Νοµίζω ότι και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει δράση.
Όµως, µου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι µέσα στην απόλυτη
σιωπή συµβαίνουν όλα αυτά στη χώρα µας, ενώ υπάρχουν και οι
αρµόδιες αρχές. Διότι άλλο είναι να είσαι στο Υπουργείο στην
Οµόνοια και άλλο να είσαι στην περιοχή. Όφειλαν να έχουν ζητήσει παρέµβαση και µάλιστα, επειδή πρόκειται για παράνοµη
εργασία. Μιλάµε για αυτόφωρα, για κακουργήµατα κ.λπ.. Δεν
µπορεί να φθάνουν σ’ αυτό το σηµείο.
Το γεγονός ότι έφθασαν σ’ αυτό το σηµείο, σηµαίνει ότι είχαν
αποθρασυνθεί και είχαν την αίσθηση της ατιµωρησίας. Δηλαδή,
όχι ζούγκλα, αλλά Φαρ Ουέστ. Λυπάµαι που έπρεπε να συµβεί
αυτό το τραγικό γεγονός, που δυσφηµεί τη χώρα µας ουσιαστικά
-γιατί αυτές οι ειδήσεις δεν µένουν κρυφές- όµως, αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Νοµίζω ότι αποτελεί και συνέχεια της χθεσινής
µας συζήτησης.
Δεν ξέρω τώρα αν τα 25 ευρώ είναι λίγα ή πολλά. Επειδή
φέτος υπήρξε µία στροφή των Ελλήνων προς τη γη, νοµίζω ότι
αξίζει τον κόπο να δουλέψουν εκεί νέοι, που είναι στην ανεργία
και προφανώς, όχι µε αυτές τις συνθήκες, αλλά ίσως και µε µεγαλύτερο µεροκάµατο. Όµως, ξέρετε τι γίνεται; Τους βολεύει
αυτούς τους εµπόρους να χρησιµοποιούν ξένους και παράνοµους, θεωρώντας ότι δεν θα τους καταγγείλουν ποτέ, ότι αν θέλουν, τους πληρώνουν, ότι τους πετούν ένα κοµµάτι ψωµί, ενώ
βεβαίως, στους Έλληνες δεν θα το κάνουν αυτό ποτέ.
Αν, λοιπόν, εκεί υπάρξει ακαριαία παρέµβαση να τελειώσει
αυτή η ιστορία της απασχόλησης των παράνοµων, θα δούµε αν
θα τολµήσουν να συνεχίσουν να συµπεριφέρονται µε αυτό τον
τρόπο. Διότι µπορεί να µη φθάνουν όλοι στο πιστολίδι, αλλά κάποια εκµετάλλευση γίνεται, όταν ξέρεις ότι ο άλλος είναι παράνοµος και τον έχεις µέσα σε συνθήκες δουλοπαροικίας.
Ως προς το θέµα µας, υπάρχει το τυπικό θέµα, το οποίο ανέλυσε και ο Υπουργός, ανέλυσε και ο εισηγητής µας, αναλύθηκε
και από άλλους εισηγητές. Αυτή η συζήτηση που κάνουµε σήµερα, έρχεται εδώ µε το άρθρο 73 παράγραφος 3 και εποµένως,
έχει να κάνει µε ένα τυπικό ζήτηµα, που δεν είναι και πολύ τυπικό:
Κόστος αυτής της ιστορίας.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή µιλάµε για τον κατώτερο
µισθό, µου κάνει εντύπωση. Πρώτον, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει για
επαναφορά του κατώτερου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Προφανώς, θέλει να κάνει πολιτική µε τα λεφτά των άλλων, µόνο που
µπορεί κάποια στιγµή να µην υπάρχει καθόλου ιδιωτικός τοµέας,
οπότε δεν θα υπάρχει και κανένας µισθός και αυτό είναι πάρα
πολύ εύκολο να συµβεί, απ’ ό,τι βλέπουµε µε τα λουκέτα κ.λπ..
Το δεύτερο είναι ότι το αποσυνέδεσε από κάτι το οποίο, λέει
επισήµως µόνιµα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι θα αποκαταστήσει τον κατώτερο µισθό στα προ του 2009 επίπεδα, αλλά θα αποκαταστήσει και την κατώτερη σύνταξη. Τώρα, αυτά τα κόψατε στα δύο
και πάτε µόνο στον κατώτερο µισθό.
Έχω να πω, επίσης, το εξής. Νοµίζω ότι πριν συζητήσουµε όλα
αυτά, πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρχηγός του, ο κ. Τσίπρας, να
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µας πει τι ακριβώς πρόκειται να κάνει µε το µνηµόνιο. Διότι ΤρίτηΠέµπτη-Σάββατο λέει το ένα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή λέει
το άλλο και την Κυριακή ούτε καν ξεκουράζεται, αλλά λέει το
τρίτο.
Έχουµε «κατάργηση του µνηµονίου, γιατί αυτό είναι νεκρό»,
«κατάργηση του µνηµονίου, αλλά δεν θα σκίσουµε τη δανειακή
σύµβαση», «αντικατάσταση του µνηµονίου µε ένα εθνικό σχέδιο»
και «αναστολή του µνηµονίου», όπως είπε ο κ. Τσίπρας κατά την
οµιλία του στον «ECONOMIST».
Σήµερα, έχει επιστρέψει µε τη σηµερινή οµιλία του στην Οικονοµική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών στο
προηγούµενο. Σήµερα, είναι στην «αντικατάσταση». Πρέπει, λοιπόν, να σταθεροποιηθεί, γιατί, βάσει του Μνηµονίου που ισχύει
στη χώρα, γίνονται κάποια πράγµατα µέσα στη χώρα. Άρα, πρέπει να µας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουµε και εµείς, τι ακριβώς
πρόκειται να συµβεί. Θα είναι κατάργηση; Θα είναι αντικατάσταση; Θα τη σκίσουµε; Θα την αναστείλουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το «ακύρωση» το ξεχάσατε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι. Το «ακύρωση» το είπε ο κ. Λαφαζάνης. Δεν το έχει πει...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το είπε και ο κ. Τσίπρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Και ο κ. Τσίπρας το είπε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχετε επιλεκτική µνήµη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σας είπα ότι ο κ. Τσίπρας σήµερα το έχει
αλλάξει. Λέει για «αντικατάσταση». Μας κατηγορεί δε, ότι παίζουµε µε τις λέξεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με τις λέξεις να µην παίζετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι. Εκείνος παίζει µε τις λέξεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό κάνετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµείς όλες αυτές τις λέξεις ούτε που τις
είχαµε φανταστεί. Εκείνος παίζει µε τις λέξεις. Είπε...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Για την αντικατάσταση είπε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσουκαλά, τι
έγινε; Πέρασε η ώρα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ακούστε, επειδή µεταξύ της «κατάργησης» και της «αντικατάστασης» µπορεί να παρέλθει κάποιος κρίσιµος χρόνος, πρέπει να µας πείτε και γι’ αυτό τον κρίσιµο χρόνο.
Λέει ότι οι πολιτικοί µας αντίπαλοι παίζουν µε τις λέξεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τώρα, πείτε µας για τον κατώτατο µισθό και αφήστε τι κάνει ο κ. Τσίπρας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην µε διακόπτετε, δεν σας διέκοψα.
Χθες είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι «πιάνεστε από µία λέξη». Μα, δεν πιανόµαστε εµείς από µία λέξη. Εσείς πιάνεστε από τις λέξεις. Λέει,
λοιπόν «Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και µνηµόνιο είναι δύο έννοιες ασύµβατες». Αυτό είναι σηµερινό. Χθες είχε πει άλλα.
Να σας πω και κάτι; Και στον κ. Σόιµπλε, όταν είχε πάει ο κ.
Τσίπρας, είπε ότι πήγε γιατί έπρεπε να εξοµαλυνθούν οι σχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ µε τη Γερµανία. Γι’ αυτό µας είπε ότι πήγε. Ήταν
σαφής η δήλωσή του. Βέβαια, εκ των υστέρων έχει...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πείτε µας για τον κατώτατο
µισθό τι θέση έχετε εσείς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τη θέση µου σας την είπα. Πρέπει να
υπάρχει µισθός, γιατί µε αυτά που ακούω από εσάς, δεν πρόκειται να υπάρχει κανένας µισθός στη χώρα. Η χώρα θα είναι σε
άτακτη χρεοκοπία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: 1 ευρώ το µήνα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για 1 ευρώ το µήνα µιλάµε; Τριάντα ευρώ
είναι ο κατώτερος µισθός;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Βούλτεψη, πηγαίνετε
να δείτε πόσο είναι στην πραγµατικότητα ο κατώτατος µισθός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
µε όλο το σεβασµό που σας έχω, δεν έχετε κανένα λόγο τώρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι απόψεις της κ. Βούλτεψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
µπορείτε να πάρετε το λόγο και θα τον πάρετε σε λίγο και θα
µπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα την άποψή σας, καθ’ υπέρβαση…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποιος που δεν
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θέλει να είναι υψηλός ο µισθός και υψηλό το βιοτικό επίπεδο; Με
συγχωρείτε, δηλαδή. Απλώς, τώρα λέµε λόγια, τα οποία δεν είναι
ρεαλιστικά στην παρούσα φάση που δυστυχώς έφθασε η χώρα.
Και, δυστυχώς, πρέπει να πω ότι σ’ αυτό συνέβαλαν πολλοί.
Λέει, λοιπόν, ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει την αντικατάσταση µε νοµοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή του καταστροφικού µνηµονίου, µε ένα εθνικό σχέδιο για την οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του τόπου.
Μα, µέχρι να φτιάξετε το σχέδιο για την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση –ξαφνικά είναι καινούργιο αυτό- η χώρα θα έχει χρεωκοπήσει άτακτα. Δεν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό.
Θα ήθελα, µάλιστα, να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ότι παίζουµε
µε τις λέξεις. Υπάρχουν συγκεκριµένες δηλώσεις. Στις 15 Μαρτίου, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας βρισκόταν στο Λονδίνο, για να µιλήσει
στο LSE. Εκεί µίλησε και στον ΣΥΡΙΖΑ του Λονδίνου. Είπε: «προτεραιότητα της κυβέρνησής µας θα είναι το πάγωµα των µέτρων
µείωσης µισθών». Άρα, θα «παγώσει» τη µείωση. Δεν λέει κάτι
άλλο. Μιλά για «πάγωµα», γιατί βέβαια µιλά στο Λονδίνο. Ξέρουν
αυτοί.
Άλλα λέµε έξω, λοιπόν, άλλα λέµε µέσα και µέσα πάλι λέµε
διαφορετικά, γιατί έρχονται οι ξένοι µέσα κι έχουµε πρόβληµα.
Λέει, λοιπόν, «θα είναι το πάγωµα των µέτρων µείωσης µισθών
και συντάξεων και η αποκατάσταση σταδιακά του κατώτερου µισθού στα προ µνηµονίου επίπεδα». Το «σταδιακά» δεν σηµαίνει
και άµεσα. Βέβαια, νωρίτερα, ο κ. Μηλιός είχε πει «όχι σε βάθος
τετραετίας, αλλά άµεσα». Ο κ. Τσίπρας, λίγες µέρες µετά, είπε
«σταδιακά».
Μετά, δίνοντας συνέντευξη στον σταθµό ΣΚΑΙ και στον κ. Παπαχελά, όταν εκείνος τον ρωτά «πού θα βρείτε τα λεφτά», λέει
«από τον προϋπολογισµό», ο οποίος βέβαια, δεν υπάρχει. Ο προϋπολογισµός υπάρχει γιατί έρχονται τα λεφτά της δόσης. Είπε,
µάλιστα, «θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ µία ισχυρή και πετυχηµένη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους για ένα νέο µεσοµακροπρόθεσµο σχέδιο».
Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν συνιστούν απλή αντίφαση. Συνιστούν απόλυτη σύγχυση. Είναι όπως όταν πήγε στο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και ουσιαστικά βγαίνοντας έξω, το αθώωσε
και είπε ότι δεν ζητά τίποτα τέτοιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δηλαδή, δεν ζητά κατάργηση του δέκατου τρίτου και του
δέκατου τέταρτου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Μετά, αυτά προστέθηκαν, για να γίνει ένα µπέρδεµα εκεί.
Ουσιαστικά, ακόµα και το κείµενο της πολιτικής απόφασης της
τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής λέει µέσα για τα πάντα. Λέει για
τις γερµανικές αποζηµιώσεις, για τη Χαλκιδική, για το σχέδιο
«Αθηνά», για το συνέδριο της ΓΣΕΕ –που δεν το πήρε χαµπάρι
κανείς, αλλά το αναφέρετε- για τη λίστα Λαγκάρντ, για την ακύρωση συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας µε τη EUROBANK,
για τους αγρότες, για τις εργατικές κινητοποιήσεις, για τα πάντα.
Όµως, εδώ δεν λέτε τέτοια πράγµατα στα επίσηµα κείµενά
σας, γιατί ξέρετε ότι αν τύχει –και ελέω λαού, γιατί έχει κάνει κι
άλλα- να έρθετε στην εξουσία, δεν πρόκειται να τα κάνετε αυτά.
Γι’ αυτό, µέσα στα γραπτά κείµενά σας λέτε «σταδιακά» κι έρχεστε εδώ και λέτε άλλα.
Επίσης, µας µιλάτε για ένα εναλλακτικό σχέδιο, αλλά κι αυτό
είναι το πιο µυστικό κείµενο της ζώσας µνήµης.
Μάλιστα, στα ΤΕΙ Λάρισας –και τελειώνω µ’ αυτό, για να µην
καταχραστώ το χρόνο- ο κ. Τσίπρας είπε ότι το ζήτηµα δεν είναι
αν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος, αλλά να υπάρξουν οι συσχετισµοί που θα την επιβάλουν.
Μα, είτε υπάρχει και θα υπάρξουν οι συσχετισµοί είτε δεν θα
υπάρχει, οπότε δεν θα υπάρξουν οι συσχετισµοί, γιατί όταν πάει
κάποιος να ψηφίσει, ρωτά «ποιο είναι το σχέδιό σας, παιδιά;» και
λένε «σταδιακά», «αντικατάσταση», «αποκατάσταση», «αναστολή», «σκίσιµο», «ράψιµο». Δεν γίνεται έτσι.
Βέβαια, το ρίσκο για το οποίο µιλάτε, υπάρχει. Το οµολόγησε
στην ίδια συνέντευξη στον κ. Παπαχελά. Ο κ. Τσίπρας είπε: «Μα,
δεν υπάρχει κάτι που να µην έχει τίµηµα, να µην έχει ρίσκο».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάλι για τον κ. Τσίπρα λέτε;
Για όλα στην Ελλάδα ο κ. Τσίπρας φταίει;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με συγχωρείτε, αλλά ο Αρχηγός σας µιλάει. Έρχεστε εσείς σήµερα εδώ και λέτε για κάτι που δεν υπάρ-
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χει στα κείµενά σας. Δεν υπάρχει. Κι αν υπάρχει, υπάρχει µε το
επίρρηµα «σταδιακά».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν διαβάζετε πολύ καλά τα
κείµενά µας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, τα διαβάζω πάρα πολύ καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Πάντως, εδώ δεν προτείνουµε
τον κ. Τσίπρα ως τον κατώτατο µισθό!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, καταλάβατε ότι υπέστην
µεγάλη πίεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όσο σας διακόπτουν,
εγώ θα σας αφήνω να µιλάτε. Εσείς συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πιστεύω, δηλαδή, πραγµατικά ότι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Την άποψή σας να µας
πείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ. Ήλθατε ζωντανός απ’ έξω και αλλάξατε όλη την
εικόνα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι να κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κ. Βούλτεψη
είναι εκτός θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Στρατούλη, δεν
επιτρέπεται, δηλαδή; Ο κ. Μητρόπουλος µίλησε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Συγγνώµη, αλλά δεκαπέντε
λεπτά µιλά για τον κ. Τσίπρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, γιατί σας ενοχλεί
αυτό; Δεν είναι ελεύθερη να εκφράσει την άποψή της, κύριε Κουρουµπλή; Σας παρακαλώ. Να πείτε ότι αυτά που λέει είναι ανακρίβειες ή ότι δεν είναι ακριβή. Να πείτε ότι λέει ψέµατα. Αυτά
να τα πείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Να τη διακόψετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι εκτός θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλά τώρα. Προηγουµένως που µίλησαν κάποιοι συνάδελφοί µας ήταν εντός θέµατος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Η πρόταση νόµου µιλά για 751
ευρώ κατώτατο µισθό. Δεν αναφέρει τον Τσίπρα για κατώτατο
µισθό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όσοι µίλησαν, δηλαδή, ήταν εντός θέµατος; Ποιο είναι εκτός θέµατος; Είναι εκτός
θέµατος το ότι κάνει η κυρία συνάδελφος αναφορές…
Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να πάρω θέση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μπορώ να ολοκληρώσω αυτήν την οµιλία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε, κυρία
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ακούστε. Δεν είµαι καθόλου εκτός θέµατος. Σας ανέφερα τι έχει πει ο Αρχηγός σας για τον κατώτατο
µισθό και τι λένε τα κείµενά σας. Γι’ αυτό δεν ήρθαµε να συζητήσουµε εδώ;
Άρα, πρώτον, είστε αγενής. Δεύτερον, δεν θέλετε να ακούγονται αυτά στον ελληνικό λαό και γι’ αυτό φωνάζετε και εµποδίζετε.
Θέλετε, δηλαδή, να εµποδίσετε την έκφραση της γνώµης απ’
αυτό το Βήµα. Τρίτον, λέτε ότι είµαι εκτός θέµατος, ενώ δεν
ήµουν καθόλου εκτός θέµατος, διότι το µόνο που έκανα ήταν να
αναφερθώ σε όλα όσα ο ίδιος ο Αρχηγός σας και τα ίδια τα κείµενά σας αναφέρουν σχετικά µε την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού. Σ’ αυτά συµπεριλαµβάνεται η λέξη «σταδιακά», την
οποία ο κ. Τσίπρας αναφέρει στο εξωτερικό και στα κείµενά σας,
που προφανώς δεν διαβάζουν όλοι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Βούλτεψη.
Παρακαλώ την κ. Χριστοφιλοπούλου να λάβει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου κι εγώ από τα τραγικά γεγονότα στη Μανωλάδα της Ηλείας. Το συναίσθηµα που πρέπει να
µας διακατέχει είναι αυτό της ντροπής ως Έλληνες και ως δηµοκράτες πολίτες και ως άνθρωποι, που απεχθανόµαστε τη βία
απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται.
Όµως, η Μανωλάδα έχει πολλές πτυχές και είναι καλό να τη
δούµε σαν περίπτωση µε βάση αυτά που συζητάµε σήµερα κι
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αυτά που συζητούσαµε άλλες µέρες για τις επενδύσεις, για την
ανάπτυξη, για το µοντέλο παραγωγής που θέλουµε και τελικά
για τις εργασιακές σχέσεις, στις οποίες πρέπει να ελπίζουµε.
Η κ. Βούλτεψη ανέφερε –έχω κι εγώ πληροφορίες, αλλά είµαι
σίγουρη πως έχουν πληροφορίες κι άλλοι συνάδελφοι- ότι µία
σειρά από επιχειρήσεις που καλλιεργούν την ελληνική γη µε προϊόντα όπως η φράουλα, κι όχι µόνο, είναι εξαγωγικές, δυναµικές
και µπορούµε πραγµατικά να επενδύσουµε σ’ αυτές, αρκεί όµως
–και ευτυχώς για πολλές απ’ αυτές αυτό είναι αλήθεια- να λειτουργούν µέσα στο νόµο, µε διαφάνεια και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το εργασιακό πλαίσιο που έχουµε
σήµερα και το όποιο θα έχουµε αύριο. Το πρόβληµα της Ηλείας
είναι σύνθετο. Πρόκειται για πρόβληµα καταστολής της βίας,
αλλά και πρόληψης αυτής.
Άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι συνεργάζεστε µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να υπάρξει ένα πρόγραµµα
επιδότησης της εργασίας ως κίνητρο για τους Έλληνες. Πρέπει
να δούµε και άλλα τέτοια. Όταν θα το φέρετε, για να το συζητήσουµε, θα µπορώ να πω περισσότερα. Ως ιδέα, όµως, είναι αποδεκτή. Ίσως δεν φθάνει. Ίσως θα πρέπει να δούµε και µέτρα, για
να τελειώνουµε µε την παράνοµη εργασία των µεταναστών εδώ
και να πριµοδοτήσουµε την εργασία των Ελλήνων, την εργασία
των µικρών παραγωγών και τη συνένωση σε µεγάλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες πολλών µικρών παραγωγών.
Ακόµα και εκτός αγροτικής παραγωγής πια, µε το νέο επενδυτικό νόµο που ψηφίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δική
µας παρέµβαση η Κυβέρνηση αποδέχθηκε πολλές ρυθµίσεις που
ευνοούν και επιδοτούν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που
πρέπει να συµµετέχουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και
να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά, για να ανακάµψει η οικονοµία.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι καταδικάζουµε όσα έγιναν στη Μανωλάδα. Όµως, κύριε Υπουργέ, ας έχει η Κυβέρνηση την πρωτοβουλία να φέρει στο Κοινοβούλιο αυτά τα θέµατα να συζητηθούν, µε αφορµή αυτό το τραγικό γεγονός που δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που συµβαίνει.
Ακούσατε τον εισηγητή µας τον κ. Κουτσούκο να περιγράφει
µία προσπάθεια που είχε γίνει, η οποία τελικά δεν τελεσφόρησε
στην προηγούµενη Κυβέρνηση.
Ας είναι και αυτό το υλικό, κύριε Υπουργέ, ένα από τα υλικά
που θα δείτε -αφορά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλα συναρµόδια Υπουργεία- πώς αυτό το πλέγµα µέτρων µπορεί να καταστήσει φαινόµενα, όπως αυτό της Μανωλάδας, µη εφικτά,
γιατί αυτό είναι ο στόχος.
Άκουσα να γίνονται παρεµβάσεις, που εµάς τουλάχιστον µας
βρίσκουν τελείως αντίθετους. Εµείς δεν πιστεύουµε ότι η ανεργία µπορεί να κτυπηθεί µέσα από τη µείωση των µισθών ούτε και
αυτός είναι ο στόχος µας. Και για να το πω ξεκάθαρα, εµείς πιστεύουµε ότι όλες αυτές οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν -και δεν είναι µόνο τα µεγάλα έργα, είναι και όσα προανέφερα µε τον αναπτυξιακό νόµο και τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και η προσέλκυση και ξένων επενδύσεων- είναι η λύση στις πραγµατικές
και βιώσιµες θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να δούµε και πώς µπορούµε να
έχουµε ένα πρόγραµµα το οποίο θα είναι για την ανάσχεση της
ανεργίας, µέχρι να λειτουργήσουν οι επενδύσεις και να παραχθούν πραγµατικές θέσεις εργασίας. Ένα τέτοιο πρόγραµµα προσωρινής ανάσχεσης της ανεργίας και βοήθειας στις οικογένειες
που πραγµατικά πλήττονται αυτήν τη στιγµή από την κρίση, είναι
αυτό που προτείναµε µε τις επτακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπου µε µεταφορά πόρων από το Περιφερειακό Ταµείο στο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µπορούν πραγµατικά να συντηρηθούν θέσεις, οι οποίες σήµερα κινδυνεύουν, και να δηµιουργηθούν οι θέσεις εργασίας στον κοινωνικό τοµέα µε κοινωνική
επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα σε τοπική κλίµακα.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήµερα µαζί µε κλιµάκιο συνεργατών
του επισκέφτηκε τον ΟΑΕΔ, ακριβώς για να δει πώς µπορούµε
στην πράξη να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση να βάλει αυτό το µεγάλο πρόγραµµα ανάσχεσης της εργασίας να τρέξει, να υλοποιηθεί και να ανακουφίσει πραγµατικά και τους ανέργους και
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όσους η εργασία τους κινδυνεύει.
Έρχοµαι στο θέµα της πρότασης νόµου του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να
πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ζήτηµα του κατώτατου
µισθού έρχεται ξανά να συζητηθεί στο προσκήνιο.
Εγώ δέχοµαι τη δέσµευση της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ,
ότι δεν θα κατέβει άλλο ο µισθός. Άλλωστε, είναι ήδη πολύ χαµηλά. Όµως, ακούσαµε για µηχανισµούς και πραγµατικά µας ξένισε λίγο το γεγονός ότι δεν είχαµε µία ενηµέρωση για το ποιος
θα είναι αυτός ο µηχανισµός.
Σας άκουσα -και αυτό το σηµείωσα- να λέτε ότι θα υπάρξει
εκτενής διαβούλευση, για να δούµε το θέµα πραγµατικά και
εµείς, τα πολιτικά κόµµατα που εκπροσωπούµεθα στη Βουλή,
αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί σε προηγούµενο νοµοσχέδιο
υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις σχετικά µε το γιατί βάλαµε τον
ΣΕΤΕ στην ΟΚΕ. Εγώ λέω να βάλουµε τον ΣΕΤΕ, γιατί έχει το
τουριστικό κοµµάτι, το οποίο είναι πολύ µεγάλο κοµµάτι του
ΑΕΠ. Να είναι στο φως όσα λέγονται. Διότι όσα γίνονται νύκτα
και όσα έγιναν νύκτα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, δεν βοηθούν την αποκατάσταση ενός κλίµατος σχέσεων εργοδοσίας και
εργασίας, το οποίο µπορεί να βοηθήσει τελικά την ανάπτυξη µε
κοινωνικό πρόσωπο.
Διότι ακόµα και προ µνηµονίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µη µου πείτε –και χαίροµαι που το άκουσα και από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- ότι όλα ήταν καλά στην αγορά εργασίας,
ότι επί δεκαετίες η ελληνική αγορά εργασίας δεν είχε δύο πρόσωπα; Είχε την άτυπη αγορά εργασίας, όπου ήταν πραγµατική
ζούγκλα και τη θεσµική –τάχαµου- ρυθµισµένη αγορά εργασίας,
που όµως δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί.
Άρα, η έµφαση πρέπει να δοθεί σε αυτήν.
Και πρέπει να βάλουµε έναν οδικό χάρτη, κύριε Υπουργέ, για
το πώς θα υπάρξει αυτό το κεκτηµένο, το οποίο έχουµε συµφωνήσει, η επιστροφή στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο.
Υπάρχουν αγώνες αυτή τη στιγµή που γίνονται και στην Πορτογαλία και στις άλλες χώρες που υφίστανται την κρίση και έχουν
επιλέξει το δρόµο της επιβίωσης µέσα στην Ευρώπη, όπως επιλέξαµε και εµείς. Δεν πάµε πίσω από χίµαιρες και όπου µας βγάλει όπως «ακυρώστε τα µνηµόνια», «ακυρώστε την επιµέρους
σηµασία».
Αυτή την πρόταση νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ
επί της ουσίας µπορώ να τη δεχτώ. Όµως, τι σηµαίνει; Σηµαίνει
επιµέρους ακύρωση του µνηµονίου. Και υπάρχουν κοµµάτια του
µνηµονίου, πέρα από την ελάφρυνση του χρέους, πέρα από τα
200 δισεκατοµµύρια ευρώ και παραπάνω που ήρθαν στη χώρα,
πέρα από ό,τι έφερε ως επιβίωση της χώρας, που έπρεπε να τα
έχουµε κάνει ασχέτως µνηµονίου. Και αναφέροµαι στη διοικητική
µεταρρύθµιση και αναφέροµαι σε σοβαρές και ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, όπως αυτή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και όχι
µόνο, που δεν είναι µνηµονιακές.
Άρα, υπάρχουν µεταρρυθµίσεις τις οποίες έπρεπε να κάνουµε
έτσι και αλλιώς. Αλλά βεβαίως, στο εργασιακό κοµµάτι κανείς
δεν θα πει όχι. Το εργασιακό κοµµάτι είναι κάτι το οποίο ήταν
µέρος της διαπραγµάτευσης και είναι µέρος της διεκδίκησης
πώς βήµα το βήµα, κάθε µέρα, όσο η ελληνική κοινωνία και η οικονοµία θα ανακάµπτει, πώς θα υπάρξει ένας δρόµος επιστροφής στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Αυτό πρέπει να είναι µέσα στη
συµφωνία των κυβερνητικών εταίρων και αναφέροµαι στην τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Πέραν τούτου, το να φέρουµε ένα σχέδιο νόµου και να πούµε
ότι επανέρχεται ο κατώτατος µισθός, είµαστε και εµείς µαζί σας.
Όµως, πώς θα επανέλθει; Με ποια µέθοδο; Μετά από αυτό η Ελλάδα που ακριβώς θα βρίσκεται; Θα το ακυρώσουµε; Εκτός και
αν είναι ένας από τους τρόπους που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει πότε
να ακυρώσει, πότε να νεκρώσει, πότε να αναστείλει, πότε να καταργήσει το µνηµόνιο και ων ουκ έστιν αριθµός και τέλος θεωριών και λέξεων και όρων µε τους οποίους θα φύγετε από το
µνηµόνιο, χωρίς όµως ποτέ να υπάρχει το τι θα έχουµε µετά. Τι
έχουµε µετά; Εγώ θα σας πω να διπλασιάσουµε και τους µισθούς
και τις συντάξεις. Όµως, πώς θα γίνει αυτό;
Σε ό,τι αφορά το θέµα των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας, κύριε Υπουργέ, µιλήσαµε και µε την ευκαιρία των ρυθµίσεων που φέρατε στο νοµοσχέδιο µε το σύ-
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στηµα «Αριάδνη». Θεωρούµε ότι έχει µεγάλη σηµασία αυτήν τη
στιγµή το προσωπικό, το οποίο όπως είπατε έχει αξιοποιηθεί και
πρέπει να αξιοποιηθεί και καλύτερα. Υπάρχει ένα αξιόµαχο προσωπικό εκεί. Υπάρχει η διοικούσα επιτροπή. Νοµίζω ότι πρέπει
να προσπαθήσετε, µε κάθε δυνατό τρόπο να υπάρξουν οι λειτουργίες, όσο αποτελεσµατικά γίνεται. Όµως, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι στο µέλλον δεν µπορούµε να σκεφτούµε και να προετοιµάσουµε από τώρα ένα άλλου τύπου φορέα, ο οποίος θα
αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες.
Θέλω να τελειώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την παρέµβασή µου αυτή, αναφερόµενη σε κάτι που ακούστηκε εδώ στη
Βουλή, που νοµίζω ότι πρέπει να µην το αφήσουµε να περάσει.
Δεν βλέπω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
βλέπω τον κ. Στρατούλη και άλλους συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα πραγµατικά να το ακούσουν αυτό.
Πριν λίγο ακούσαµε εδώ από το Βήµα της Βουλής να λέγεται
ότι δεν ισχύει το εκλογικό αποτέλεσµα του Ιουνίου. Το συµµερίζεστε αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ποιος το είπε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει µία εντολή του
ελληνικού λαού, η οποία βγαίνει από τις εκλογές.
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µιλώντας από αυτό
εδώ το Βήµα, παρότρυνε την Αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τα
έδρανά της και έτσι να ακυρώσει το θεσµό της Βουλής. Δεν ξέρω
αν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υιοθετούν αυτή την άποψη που ακούστηκε από Βουλευτή τους. Εάν όµως την υιοθετούν, είναι πάρα
πολύ σοβαρό ζήτηµα ουσίας της δηµοκρατίας.
Εγώ ρωτώ και τις άλλες πτέρυγες της Αντιπολίτευσης, του
«συνταγµατικού τόξου» πάντα, αν υιοθετούν αυτές τις απόψεις,
οι οποίες εκφράστηκαν τόσο απλά και τόσο φωναχτά εδώ µέσα,
ότι δηλαδή πολύ απλά καταργούµε την Αντιπολίτευση και φεύγουµε διαµαρτυρόµενοι, καταλύοντας τη δηµοκρατία. Ποιους ευνοούµε αν το κάνουµε; Ποιους ευνοούµε;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εσάς!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως ευνοούµε αυτούς που µάχονται τη δηµοκρατία; Μήπως το να µοιράσουµε
τους Έλληνες σε πατριδοκάπηλους και πατριώτες παραπέµπει
σε αλήστου µνήµης εποχές, τις οποίες η πατρίδα και ο ελληνικός
λαός έχει πληρώσει µε αίµα, µε βασανιστήρια, µε φυλακές και
µε εξορίες; «Έχουν όµως, γνώση οι φύλακες» και όσοι πιστεύουµε στη δηµοκρατία, πρέπει αυτά όταν ακούγονται στο
Κοινοβούλιο, να τα στηλιτεύουµε. Και εγώ προκαλώ τον ΣΥΡΙΖΑ
να πάρει θέση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
µου δώσετε το λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, δεν
υπάρχει κανένας λόγος επί προσωπικού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω να µου δώσετε το
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν σας τον δίνω!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτός είναι ο τρόπος
που θα διευθύνετε πλέον; Σας ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
Οφείλετε να ακούσετε το προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, πότε
αναφέρθηκε το όνοµά σας;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Οφείλετε να ακούσετε
πρώτα το προσωπικό και µετά να το κρίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, πότε
αναφέρθηκε το όνοµά σας;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εκ του Κανονισµού,
οφείλετε να κρίνετε το προσωπικό, αφού πρώτα το αναπτύξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πότε αναφέρθηκε το
όνοµά σας;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είπε προηγουµένως
«συνάδελφος των Ανεξάρτητων Ελλήνων που µίλησε». Μόνο εγώ
µίλησα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Η άλλη ήταν κυρία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και η κ. Μακρή µίλησε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η κ. Μακρή είναι κυρία,
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όχι «ο Βουλευτής». Μόνο εγώ είµαι ο Βουλευτής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Βουλευτής» είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είπε «ο Βουλευτής».
Δύο Βουλευτές µίλησαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μία
κυρία και ένας κύριος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, επειδή
ήµουν παρών, δεν είπε κάτι το οποίο δεν είπατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είπε κάτι που δεν
είπατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυρία
συνάδελφος έκανε χαρακτηρισµούς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Δεν θα έπαιρνα το λόγο εάν οποιοσδήποτε συνάδελφος
ασκούσε κριτική στην άποψή µου, γιατί κάτι τέτοιο είναι δικαίωµα
του καθένα. Όµως, πρώτον, διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις µου.
Δεν είπα ότι δεν ισχύει το εκλογικό αποτέλεσµα του Ιουνίου. Δεν
το είπα και µπορούν να έρθουν εδώ τα Πρακτικά.
Δεύτερον, η συνάδελφος προχώρησε σε κριτικές µιλώντας
περί αλήστου µνήµης κ.λπ., σε σχέση µε τη δικτατορία. Μπορεί
να αφορά την ίδια, αλλά δεν αφορά εµένα. Εξηγούµαι. Είπα το
εξής απλό. Είπα να αποχωρήσουµε από τη συµµετοχή µας στη
Βουλή –κάτι που είναι δηµοκρατικό µας δικαίωµα να το κάνουµενα µην έχουµε τις αµοιβές και τα προνόµια των Βουλευτών και
µ’ αυτόν τον τρόπο να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό ότι η ελληνική Βουλή επί της ουσίας για την Αντιπολίτευση δεν υπάρχει.
Διότι καταλύθηκαν τα δικαιώµατά µας…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ακριβώς!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …και εδώ έχουµε πλέον
την τρόικα, η οποία φέρνει νοµοσχέδια και την Κυβέρνηση να
ακολουθεί τις εντολές της τρόικας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, διαπιστώσαµε όλοι ότι δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
Το λόγο έχει…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Επιβεβαιώνεται, κύριε
Πρόεδρε, ότι η Βουλή δεν θα υπάρχει. Αυτό θέλουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και όσοι θέλουν συνεργασία µαζί τους. Προκαλώ
την Αριστερά να τοποθετηθεί σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, καταγράφονται όλα. Είµαστε σε ένα ελεύθερο Βήµα.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέµαι γιατί κάποιοι συνάδελφοι εξανίστανται εδώ µέσα. Επανειληµµένα έχω δηλώσει ότι αυτή η Βουλή είναι «για τα µπάζα».
Και το λέω και εδώ µέσα για να καταγραφεί στα Πρακτικά, γιατί
πολλές φορές έχω µετατραπεί σε «Βουλευτή-µαριονέτα», σε
«Βουλευτή-γλάστρα». Όταν βλέπω να περνούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, συγγνώµη που σας διακόπτω, αλλά γιατί παραµένετε τότε; Γιατί παραµένετε Βουλευτής;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Για να µπορέσω να
αλλάξω, µε τον τρόπο που µπορώ, το σύστηµα. Έχω κάνει επανειληµµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όποιο χώµα και να
αλλάξετε σε µια γλάστρα, γλάστρα θα µείνει. Εάν αλλάξετε
χώµα…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εγώ σας παρακαλώ! Δεν µπορείτε να το λέτε αυτό. Προσβάλλετε όλους τους
Βουλευτές.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Εσείς τη δουλειά σας και εγώ τη δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά δεν µπορείτε να µιλάτε έτσι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εσείς τη δουλειά σας
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και εγώ τη δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορεί να είναι
«γλάστρες» όλη η Βουλή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εµάς τους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης µας έχετε καταντήσει «Βουλευτές-γλάστρα»
µε τις πράξεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …νοµοθετικού περιεχοµένου τις οποίες ανέχεστε, τη µία µετά την άλλη, µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να τις υπογράφει, ο πρώην κοινοβουλευτικός ανήρ να υπογράφει τη µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πίσω από την άλλη! Τα έχω πει από αυτή τη Βουλή πολλές
φορές και όλοι έχετε σιωπήσει. Όλοι!
Επίσης, έχετε σιωπήσει, κύριε Πρόεδρε και στο άλλο που έχω
πει, ότι δεν γίνεται να προχωρούν νοµοσχέδια µε προεδρικά διατάγµατα, την ώρα που πραγµατικά βυθίζετε τη χώρα. Έχω ρωτήσει από το Βήµα της Βουλής όσον αφορά το σχέδιο «Αθηνά»
-αλλά κανείς δεν απάντησε- γιατί δεν το φέρατε µε κανονικό νοµοθέτηµα να το συζητήσουµε και το πάτε µε προεδρικό διάταγµα. Και αυτό το έχω πει ξανά. Μπορείτε να κοιτάξετε τα Πρακτικά. Δεν λέω κάτι καινούργιο σήµερα. Όµως, αν το φέρνατε µε
κανονικό νοµοθέτηµα, θα το καταψήφιζαν και δικοί σας Βουλευτές, Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε.
Αυτό εννοώ, λοιπόν.
Είµαστε περήφανοι επειδή πρέπει να ενωθούν µε τον Οργανισµό Ύδρευσης και Αποχέτευσης ενός νησιού και οι υπόλοιποι
δήµοι; Τόσο επείγον είναι αυτό, για να έρθει µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Σας ερωτώ! Άρα, γίνοµαι διακοσµητικός ή όχι;
Έχω λόγο ή όχι; Αυτό εννοώ, κύριε Πρόεδρε! Πάνω σ’ αυτό το
θέµα εξανίσταµαι.
Και βεβαίως, σας θυµίζω τι έχει γίνει κατά καιρούς εδώ µε διάφορες µεθοδεύσεις για να περάσουν ή να µην περάσουν τροπολογίες. Θυµάστε εκείνη τη νύχτα του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και τώρα
πρόσφατα τις αντισυνταγµατικότητες και τις ονοµαστικές ψηφοφορίες.
Ξέρετε κάτι; Κάποτε είχε ακουστεί το «Βυθίσατε το Χόρα». Και
τώρα το µόνο σύνθηµα που ακούγεται είναι το: «Βυθίσατε τη
χώρα», «βυθίσατε τους µισθούς», «βυθίσατε τις συντάξεις» ως
συγκυβέρνηση.
Μιλάµε για τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας και Εργατικής
Κατοικίας, όταν έχετε βυθίσει και την υγεία µε τον ΕΟΠΥΥ και µε
τα ΚΕΠΑ που έχει γίνει ο εφιάλτης των αναπήρων. Πηγαίνετε να
δείτε τι γίνεται, για παράδειγµα, στη Λήµνο, όπου για να πάρουν
την πιστοποίηση οι ανάπηροι, πρέπει να ταξιδεύουν στη Μυτιλήνη κάθε εννέα και δέκα µήνες, όταν δηλαδή αποφασίζει ο
ΕΟΠΥΥ να στείλει την αρµόδια Επιτροπή. Πηγαίνετε παρακαλώ
πολύ! Δίπλα στο νοµό σας είναι η Ξάνθη. Έχει δεκαέξι µάχιµους
υπαλλήλους, για να εξυπηρετήσει πενήντα οκτώ χιλιάδες ασφαλισµένους έµµεσους και άµεσους. Δεκαέξι υπαλλήλους! Την περασµένη Παρασκευή ήµουν εκεί.
Πού είναι οι κυβερνητικοί Βουλευτές να πάνε εκεί να κοιτάξουν
το ζήτηµα; Και εγώ δεν εκλέγοµαι εκεί. Δεν πάω να πάρω «ψηφαλάκια». Πάω ως Βουλευτής Επικρατείας για να κάνω αυτό που
µου ορίζουν τα καθήκοντά µου, να δω τι προβλήµατα έχουν οι
περιοχές και να τα αναδείξω µέσω του Κοινοβουλίου. Έχετε «βυθίσει» και τα νησιά, λοιπόν. Τα έχετε σακατέψει, τα έχετε αποψιλώσει. Ή µήπως λέω ψέµατα; Τα έχετε αποψιλώσει από εφορίες,
από ΔΕΗ, από ΟΤΕ. Για παράδειγµα, αυτό έγινε στην Ιθάκη, όπου
έκλεισαν τα γραφεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.
Επίσης, έχετε αποψιλώσει τα νησιά από τελωνεία και πύλες εισόδου. Ξέρετε ότι το Καρλόβασι έχει έτοιµες τις δύο υπογραφές
και ο κ. Θεοχάρης, ο αρµόδιος Γραµµατέας -ο οποίος κοντεύει
να γίνει πλέον πραγµατικά εδώ στην Ελλάδα ο υπερεξουσιαστής,
ο νούµερο «2» στο Υπουργείο Οικονοµικών µετά τον κ. Στουρνάρα- δεν βάζει την υπογραφή του για να ανοίξει η πύλη εισόδου
στο Καρλόβασι και να αποκτήσει µια τουριστική κίνηση; Γιατί το
κάνει αυτό; Σας ρωτώ: Γιατί το κάνει αυτό.
Επιπλέον, γιατί δεν προχωράει η πύλη εισόδου στην Πέτρα,
στη Μυτιλήνη, στον Μόλυβο της Λέσβου; Γιατί; Επίσης, γιατί δεν
προχωράει στο Πλωµάρι, όπου υπάρχει και έτοιµο δωρεάν κτή-
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ριο; Εκεί υπάρχει τελωνείο, υπάρχει Αστυνοµία και όλες οι προϋποθέσεις. Γιατί; Διότι απλούστατα -δεν το λέτε και δεν τολµώ
να σκεφτώ ότι µπορεί να το σκέφτεστε- κάπου στις λογικές εκείνων των «οικονοµικών εκτελεστών» µπορεί να ισχύει αυτό που
αποκαλύφθηκε από τον κ. Μουσουρούλη, δηλαδή να αδειάσουµε
τα νησιά µε εκατόν πενήντα κατοίκους, γιατί µας κοστίζουν. Θυµάστε εκείνον τον πανικό!
Για να µη σας πω για το τσάκισµα των νοσοκοµείων. Στη Σύρο,
χθες Τετάρτη, είχαµε γενική συνέλευση µε όλους τους φορείς
των γιατρών µέσα. Στη Λήµνο το ίδιο! Ακόµα περιµένουµε τα
ΦΕΚ, κύριοι συνάδελφοι, όπου θα διαχωρίζουν οριστικά τα νοσοκοµεία Ικαρίας από Σάµο και Λήµνου από Μυτιλήνης, γιατί
είχαν µπει µέσα στη συνένωση. Και τελικά δέχθηκε, όπως είπε ο
Υπουργός, να µην ενωθούν, αλλά ΦΕΚ δεν υπογράφεται, διότι
είναι προφανές ότι ο Τόµσεν φεύγοντας άφησε ανοιχτή µια επιταγή, την οποία πρέπει να υπογράψει ο κ. Λυκουρέντζος, για όσο
θα είναι ακόµα Υπουργός!
Επίσης, «βυθίσατε» την παιδεία µε τον ιδιώτη που βάλατε να
την επαναχαράξει. Βάλατε ιδιώτη, ιδιοκτήτη ΙΕΚ και κολλεγίου.
Και εγώ λέω το εξής: Αν άλλη κυβέρνηση τολµούσε να το κάνει
αυτό, κύριοι συνάδελφοι, θα είχαν γκρεµιστεί τα σύµπαντα εδώ
µέσα. Και όµως, τα κάνατε εσείς! Δώσατε σε ιδιώτη που έχει συµφέροντα στην ανώτερη και ανώτατη ιδιωτική παιδεία να σχεδιάσει το σχέδιο «Αθηνά». Μάλιστα, µε µεθοδολογία-Πινόκιο κλείνετε ΙΕΚ. Ήταν παρούσα η Σταυρούσα Ξουλίδου, η Τοµεάρχης
Παιδείας του κινήµατός µας, όταν έγινε η συγκέντρωση όλων
εκείνων, οι οποίοι είχαν έρθει από τα Ιόνια νησιά για να µην κλείσουν ορισµένα ΙΕΚ, όπως αυτό του Αργοστολίου. Η υπόσχεση
είναι ότι δεν θα κλείσει τίποτα. Κι όµως, αυτό κλείνει.
Και επειδή εδώ έχω δύο Καβαλιώτες Βουλευτές, τον κύριο
Υφυπουργό και τον κύριο Αντιπρόεδρο, µέσα στο πλαίσιο του
διαλόγου, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να µου απαντήσουν στο
εξής: Θα κλείσει ή δεν θα κλείσει το ΤΕΙ Διαχείρισης Πληροφοριών; Μπορώ να έχω µια ξεκάθαρη απάντηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευτελίζετε τη συζήτηση
τώρα!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ρωτώ δύο Καβαλιώτες Βουλευτές, γιατί εγώ πήγα εκεί που είχαν κατάληψη τα παιδιά. Δεν µπήκα µέσα, αλλά βγήκαν έξω και µου µίλησαν. Εσείς
πήγατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, πήγα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εκεί που είναι η κατάληψη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι. Δεν πήγα εκεί που
είναι η κατάληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, γιατί βάζετε τον κύριο Υφυπουργό να…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ρωτώ εσάς τον Καβαλιώτη. Κλείνει ή δεν κλείνει, κύριοι, το ΤΕΙ Διαχείρισης Πληροφοριών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, αφού ρωτάτε, εγώ αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι επισκεφθήκαµε
µε τον κ. Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Υπουργό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξέρω καλά τα προβλήµατα του τόπου µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επισκεφτήκαµε µε τον
κ. Παναγιωτόπουλο…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καταγράφω, λοιπόν,
ότι δεν παίρνω απάντηση για το ΤΕΙ Διαχείρισης Πληροφοριών.
Μέσα στη Βουλή δύο Καβαλιώτες Βουλευτές –εκ των οποίων ο
ένας Υφυπουργός και ο άλλος Προεδρεύων αυτήν τη στιγµή- δεν
µου απαντούν. Πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα σας απαντήσουµε
µε τις πράξεις. Και οι δύο µας επισκεφτήκαµε µε τον κύριο
Υπουργό και θα δείτε το αποτέλεσµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εντάξει, σύµφωνοι.
Όµως, βεβαίως δεν µπορεί να αποτελεί…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, σας ενηµερώνω ότι δεν καταργείται, αλλά ανυψώνεται.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι προσβολή για
τις τοπικές κοινωνίες, ακόµα και για τα παιδιά που σπουδάζουν
ή τους καθηγητές που τα διδάσκουν, όταν λέτε ότι «δεν µπορούµε να κρατάµε ανοιχτά τα ΤΕΙ για καφέδες και σάντουιτς».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ποια είναι η πρότασή σας;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να γίνει από ακαδηµαϊκούς φορείς ο επανασχεδιασµός του «Αθηνά».
Εµείς, δεν λέµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εξορθολογισµός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτά γίνονται.
Έρχεστε εδώ και µιλάτε «στον αέρα». Ερχόµαστε να ακούσουµε για το νοµοσχέδιο και ακούµε για …
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Λοιπόν, ξέρετε κάτι;
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα», µιας και είστε από τη Ρόδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Από τη Μακεδονία είµαστε και θα µας πείτε εσείς;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κάντε µου τη χάρη,
σας παρακαλώ πάρα πολύ, Βουλευτής Επικρατείας είµαι. Δηλαδή µου αφαιρείτε το δικαίωµα να κάνω τη δουλειά µου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάνετε βόλτες.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καµµία βόλτα δεν
κάνω, κύριε. Πάω εκεί που δεν τολµάτε να πάτε εσείς. Αυτό
κάνω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάνετε βόλτες στη Μακεδονία και έρχεστε να µας πείτε εδώ για τη Μακεδονία;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτό κάνω, κύριε
Υπουργέ! Πάω εκεί που δεν τολµάτε να πάτε εσείς. Γιατί δεν νοµίζω σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου να τολµάτε να πάτε, εκεί που
τα παιδιά παρακαλούσαν να σάς συναντήσουν και δεν πηγαίνατε.
Πάµε τώρα παρακάτω. Εγώ σάς λέω, ναι εξορθολογισµός,
κύριε συνάδελφε. Βεβαίως, γιατί το δικό σας πολιτικό σύστηµα,
που εγώ πολεµούσα ως δηµοσιογράφος σκορπούσε ΤΕΙ και πανεπιστηµιακά τµήµατα σε όλη …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ξέρετε τι θα πει κρίση;
Ξέρετε πώς θα πρέπει να σταθεί η πατρίδα;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ε, τι να σου πω τώρα;
Δεν πειράζει. Ο κ. Υψηλάντης είναι ένας γνωστός Βουλευτής
από τη Ρόδο. Θέλει να ανοίξει διάλογο µαζί µου και θα τον έχει,
ευχαρίστως.
Λέω, κύριε, ότι είµαστε υπέρ του εξορθολογισµού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το δικό µας σύστηµα;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, διότι εσείς, το
δικό σας πολιτικό σύστηµα –δεν ήµουν µέσα στη Βουλή- σκορπούσατε κατά το δοκούν ΤΕΙ και σχολές για τα «ψηφαλάκια» σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όχι εγώ προσωπικά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι εσείς, κύριε Υψηλάντη, µην το παίρνετε προσωπικά το ζήτηµα, ένα σύστηµα, το
οποίο τριάντα χρόνια αυτό το πράγµα έκανε.
Αλλά, άλλο το να εξορθολογιστεί, άλλο να λέµε στα παιδιά και
να κάνουµε το αντίθετο και άλλο να ακούω και τον Υπουργό εδώ
µέσα να λέει ότι δεν µπορούν να υπάρχουν ΤΕΙ για τις καφετέριες
και τα σαντουϊτσάδικα. Δηλαδή, αυτό είναι µία τρέλα.
Από εκεί και πέρα, όµως, είναι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας. Στην Κέρκυρα πότε
θα έχουµε την οριστική απάντηση για το τι θα γίνει µε τους ιδιοκτήτες, που πρέπει να πάρουν τις εργατικές κατοικίες στα χέρια
τους; Όλο προσκόµµατα. Η τελευταία απάντηση που πήρα εγγράφως ήταν για το θέµα της αποχέτευσης. Τελειώστε το.
Μετά είναι ο κοινωνικός τουρισµός, που τώρα τον βάζετε
µπροστά, αλλά φέρατε σε πλήρη απαξίωση τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουρισµού που και αυτές επιβίωναν από τον κοινωνικό τουρισµό: ξενοδοχειάκια, εστιατόρια, πούλµαν, καταστήµατα µε σουβενίρ, ακόµα και η κρουαζιέρα, γιατί έκοβαν και
αυτοί κάποια εισιτήρια. Αλλά εδώ που τα λέµε, οι συγκυβερνώντες µε εσάς του ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί που ακύρωσαν αυτό που υπέγραψε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης της Νέας Δηµοκρατίας, που
επιδότησε τα ασφάλιστρα των ναυτικών για να µπει ελληνική ση-
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µαία στα κρουαζιερόπλοια και εσείς, λοιπόν, ως Κυβέρνηση και
ως κόµµα ορθώς το πράξατε και εκείνοι µε τους οποίους συγκυβερνάτε σήµερα ήρθαν και το κατάργησαν, µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχει κρουαζιερόπλοιο µε ελληνική σηµαία αυτήν τη
στιγµή και αν υπάρχει, µπορεί να είναι ένα. Αυτό κάνατε. Συγκυβερνάτε µε εκείνους, οι οποίοι τη δική σας τη δουλειά τορπίλιζαν.
Εισιτήρια θεάτρου, εισιτήρια κινηµατογράφου.
Αλλά ξέρετε κάτι; Έχω άλλη µία απορία. Είπατε και προηγουµένως ότι «Εµείς τι φταίµε; Η Κυβέρνησή µας τι φταίει;» Σε αυτήν
την Κυβέρνηση ξέρω ότι υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και η ΔΗΜΑΡ. Λέτε: «Εµείς τι φταίµε για τους οργανισµούς, όταν
το παραλάβαµε από την προηγούµενη Κυβέρνηση » Από την
προηγούµενη κυβέρνηση κατά σύµπτωση ήταν µέσα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άρα, εσείς παραλάβατε, αυτό που εσείς
καταργήσατε. Στις 14 Φεβρουαρίου, την ηµέρα που δεν σας
άρεσε ότι κάποιοι είκοσι δύο Βουλευτές είπαν το µεγάλο «ΟΧΙ»
και τους έστειλε ο Αρχηγός σας εκτός κόµµατος, κατά παράβαση του άρθρου 60 του Συντάγµατος, που µιλάει για ψήφο κατά
συνείδηση.
Λέµε ότι είµαστε υπέρ της επανασύστασης των δύο οργανισµών. Να καταγραφεί, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η ψήφος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Θέλω να θέσω και κάτι ακόµα. Έχω επίσης πει, σε σχέση µε
το πώς λειτουργεί αυτό το Κοινοβούλιο και είχε υποσχεθεί ο
Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, ότι θα προχωρήσει τάχιστα στις αλλαγές
των Κανονισµών. Δεν µπορεί να λειτουργούµε έτσι. Δεν γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να µου δώσετε τα δύο
λεπτά.
Σήµερα ήρθε από την άλλη άκρη του κόσµου ένας από τους
διαπρεπέστερους ακαδηµαϊκούς από την Αυστραλία, ο δόκτωρ
Γκάρι Μπάνξ, συνεδρίασαν µεικτά τέσσερις επιτροπές της Βουλής για να τον ακούσουµε τι µεταρρυθµίσεις, ο ίδιος, ως σύµβουλος της αυστραλιανής κυβέρνησης, έκανε σε αυτήν την
τεράστια χώρα.
Ήρθε, λοιπόν, για πρώτη φορά ένας µη Ράιχενµπαχ, µη Όλι
Ρεν, µη δεν ξέρω ποιος άλλος, για να µας πει πέντε κουβέντες
και εκεί τώρα είχαµε Ολοµέλεια, είχαµε ονοµαστική, διακόψαµε,
τον πήγαµε στο καφενείο, τον ξαναφέραµε πάλι πίσω, η Πρέσβης
της Αυστραλίας αναγκάστηκε να φύγει. Πολύ ωραία εικόνα.
Αλλά, όσο θα συνεχίζουµε να έχουµε ταυτόχρονες συνεδριάσεις Ολοµέλειας και επιτροπών, δεν θα µπορέσουµε να κάνουµε
τη δουλειά µας.
Ούτε καν το παράδειγµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν
ακολουθείτε, µία εβδοµάδα επιτροπές, µία εβδοµάδα ολοµέλεια,
για να µπορούµε πραγµατικά να κάνουµε τη δουλειά µας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σωστό αυτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτά τα ολίγα.
Λυπάµαι αν ανέβηκαν οι τόνοι.
Αλλά ξέρετε κάτι; Η δική µου η δουλειά δεν ήταν ακόµη και ως
δηµοσιογράφος να είµαι αρεστός, θα έπρεπε να κάνω την κριτική
µου στην εξουσία. Και αυτό κάνω και τώρα. Γιατί εξουσία είστε
εσείς µεν, αλλά µε µία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει επιτέλους να
µπουν εκείνες οι συνταγµατικές, αλλά και βουλευτικές διατάξεις,
εννοώ κοινοβουλευτικές διατάξεις, οι οποίες θα δίνουν το περιθώριο και η Αντιπολίτευση να µπορεί παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο
απέναντι στον Έλληνα πολίτη.
Και δεν είναι σχήµα λόγου αυτό το οποίο µου λένε όλοι όπου
πηγαίνω: «Μα, γιατί κάθεστε µέσα στη Βουλή;». Προσπαθώ να
εξηγήσω, αλλά ο κόσµος είναι απογοητευµένος, γιατί βλέπει πως
παίζεται το παιχνίδι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εγώ θα ήθελα να
σας πω, επειδή γνωρίζω τον κ. Τέρενς Κουίκ, ξέρω και την παιδεία του και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας που κατέχει, γι’
αυτό και εξανέστην όταν είδα ότι µερικές εκφράσεις του δεν συνάδουν µε την ιστορία και µε τις γνώσεις του κ. Κουίκ.
Παρακαλώ, να πάρει το λόγο ο κ. Παναγιώταρος από το Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συγνώµη, κύριε Παναγιώταρε,
Η Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Αικατερίνη
Μάρκου, ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και γιατί να µη δώσουµε µία άδεια σε κάποια Βουλευτή, όταν
υπάρχει κάποιος πρώην Πρωθυπουργός που δεν έχει πατήσει
ποτέ εδώ, είναι σε µόνιµη άδεια και έχει απαξιώσει ολόκληρο το
πολιτικό σύστηµα; Οπότε, σαφώς και µπορεί να πάρει άδεια ο
οποιοσδήποτε άλλος.
Σχετικά µε τα γεγονότα της Μανωλάδας, η Χρυσή Αυγή συµπαρίσταται σε όλους αυτούς τους χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι
δεν βρίσκουν δουλειά, διότι κάποιοι µεγαλοτσιφλικάδες κοτζαµπάσηδες, όπως προείπε και ο κ. Κουκούτσης, δίνοντας µεροκάµατα πείνας σε λαθροµετανάστες, που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται καν εδώ, τους εκµεταλλεύονται στην κυριολεξία και
έχουν µετατρέψει, όχι µόνο τη Μανωλάδα, αλλά πολύ µεγάλο
µέρος της ελληνικής Επικράτειας, σε βαµβακοφυτείες του αµερικάνικου νότου. Ευχόµαστε κάποια στιγµή σε αυτήν τη χώρα να
υπάρχουν Έλληνες εργάτες γης, Έλληνες ναυτεργάτες, Έλληνες εργαζόµενοι, οι οποίοι θα µπορούν να βγάλουν τίµια το ψωµί
τους και µε τα λεφτά που θα παίρνουν να συντηρούν τις οικογένειές τους και γενικότερα να υπάρχει ένας κύκλος εργασιών,
όπου το χρήµα θα µένει σε Έλληνες και στην Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, όµως, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε και στους
Έλληνες συµπολίτες µας -πολλοί εκ των οποίων το διαβάσαµε
και πέρασε «στα ψιλά» στα περισσότερα ΜΜΕ- και να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στην οικογένεια της εξηνταεπτάχρονης που βρέθηκε δολοφονηµένη στην Κυψέλη από δύο
Γεωργιανά καθάρµατα.
Την ίδια ώρα θα θέλαµε να εκφράσουµε τη συµπαράστασή
µας στην οικογένεια της δεκαεξάχρονης στον Άγιο Δηµήτριο,
όπου είχε και νοητική υστέρηση και βιάστηκε από έναν Πακιστανό.
Την ίδια ώρα, θα θέλαµε να εκφράσουµε τη συµπαράστασή
µας στους δεκάδες εκατοντάδες δολοφονηθέντες Έλληνες -και
µάλιστα µε πολύ στυγνό τρόπο, στις περισσότερες των περιπτώσεων- από αλλοδαπούς τα τελευταία έτη στην πατρίδα µας. Να
εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στην εικοσιπεντάχρονη, που
σκοτώθηκε στα Ίσθµια από αλβανικό βόλι Ουτσεκάδων, Κατσαπλιάδων και καθαρµάτων, που αλωνίζουν την πατρίδα µας και µένουν ατιµώρητοι. Γελάνε µε αυτά που συµβαίνουν εδώ. Μπαινοβγαίνουν στις φυλακές κατά το δοκούν και όποτε τους κάνει
κέφι. Το ελληνικό κράτος και η πολιτεία στην κυριολεξία κωφεύει
και δεν µπορεί να κάνει τίποτα.
Σχετικά µε την πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εµείς υπερψηφίζουµε, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αυτό λύνει τα προβλήµατα.
Το µνηµόνιο τριάµισι χρόνια τώρα έχει φέρει την καταστροφή,
έχει δηµιουργήσει έναν φαύλο κύκλο ανεργίας, οικονοµικής και
κοινωνικής καταστροφής, ένα οικονοµικό αδιέξοδο και κατάργηση πολλών επιτευγµάτων και φιλολαϊκών µέτρων, τα οποία
είχαν λυθεί τα προηγούµενα χρόνια. Κάποια, εκ των οποίων τα
κυριότερα και τα σηµαντικότερα, είχαν λυθεί την εποχή του
Ιωάννη Μεταξά -που κάποιοι τον λοιδορούν- όπως ήταν το ΙΚΑ,
το οκτάωρο, η Πρωτοµαγιά, ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας όπου έγινε υποχρεωτικό από την εργοδοσία να δίνεται κάποιο
ποσό υπέρ αυτού του οργανισµού- οι συλλογικές συµβάσεις, η
ρύθµιση των αγροτικών χρεών, το µοίρασµα του κλήρου της γης
και πολλά άλλα, τα οποία οι σύντροφοι του ΚΚΕ τα ξεχνάνε επιµελώς.
Επίσης, ξεχνάνε να µας πουν -παρά το ότι πουλάνε φιλεργατισµό- ότι έχουν βάλει στην ίδια µοίρα τους Έλληνες µε τους αλλοδαπούς. Εξ ου και όλες τους οι ανακοινώσεις και τα φυλλάδια
τυπώνονται σε καµµία δεκαριά γλώσσες, προκειµένου να προσελκύσουν αλλοδαπούς, που βρίσκονται στην Ελλάδα µε το
µέρος τους, την ίδια ώρα που στις επιχειρήσεις τους απολύουν
προσωπικό και άλλο προσωπικό που είναι εκεί δεν πληρώνεται
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καθόλου. Εξάλλου, είναι και οι πρώτοι που εφάρµοσαν τα στυγνά
µνηµονιακά µέτρα. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το µελάνι στο
πρώτο µνηµόνιο και το Κοµµουνιστικό Κόµµα ήταν αυτό που
πρώτο πήρε και εφήρµοσε αυτά τα οποία έλεγε το µνηµόνιο.
Η λύση; Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ασχολείται και κινείται σε
έναν εντελώς λάθος δρόµο. Έχει µία φιλοσοφία, η οποία δεν θα
φέρει απολύτως καµµία λύση στο µεγάλο πρόβληµα της πατρίδας µας. Τριάµισι χρόνια τώρα µόνο καταστροφή, οικονοµική
ανέχεια και ανεργία, που έχει ξεπεράσει το 27%. Ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού εργάζεται µε µισθούς των 400 ευρώ
για λίγες ώρες την ηµέρα και δεν µπορεί να αντεπεξέλθει φυσικά
ούτε στα βασικά του έξοδα. Εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι
επαγγελµατίες, που δεν προσµετρώνται σε αυτούς που δεν έχουν δουλειά, είναι καταχρεωµένοι. Ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.
Αν δεν υπάρξει εθνική παραγωγή, αν δεν υπάρξει πρωτογενής
παραγωγή, αν δεν υπάρξει αυτάρκεια, αν δεν είναι Έλληνες οι
εργαζόµενοι, εάν δεν είναι ελληνικές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αν τα κεφάλαια δεν ανακυκλώνονται
εντός της χώρας και ο κύκλος εργασιών να παραµένει στην Ελλάδα, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Δεν θα γίνει απολύτως
τίποτε είτε επανέλθουµε στην πρότερη κατάσταση πριν από το
µνηµόνιο είτε τώρα είτε µε οποιαδήποτε άλλα µέτρα πάρετε,
όταν δεν έχουν ως πρώτο τους µέληµα τους Έλληνες και την Ελλάδα.
Για να µην ξεχνιόµαστε: Οι προθέσεις της τρόικας δεν είναι ο
εξορθολογισµός και η βελτίωση των οικονοµικών της πατρίδας
µας. Το έκαναν και αλλού, χωρίς να έχουν τέτοιες βλέψεις. Ειδικότερα για την Ελλάδα θέλουν την εξόντωση του ελληνικού στοιχείου είτε βρίσκεται στην µητέρα Ελλάδα είτε βρίσκεται στην
Κύπρο. Είδαµε πόσο άµεσα και µε τι ευκολία τους «τράβηξαν το
χαλί κάτω από τα πόδια». Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολόκληρος ο
Κυπριακός Ελληνισµός βρίσκεται σε δίνη ενδεχοµένως, χειρότερη απ’ ότι βρίσκεται η Ελλάδα. Δυστυχώς, πάρα πολλοί Έλληνες µε πρώτη και καλύτερη αυτή τη µνηµονιακή κυβέρνηση, αυτό
το ποτ πουρί κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Κόµµατα που είναι εντελώς ανόµοια
µεταξύ τους, αλλά ενδεχοµένως να έχουν κάποιον κοινό παρανοµαστή, σχετικά µε το πώς βλέπουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Κόµµατα, όπως το ΠΑΣΟΚ, που βλέπουµε ότι οι µισοί
Υπουργοί του, τέως Υπουργοί του να είναι ή εντός του Κορυδαλλού ή στον προθάλαµο ή να είναι έξω µε εγγυήσεις ή, ή, ή.
Βλέπουµε ότι µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας δηµιουργήθηκε
τεράστιο πρόβληµα. Διότι εκατοµµύρια συµπολιτών µας είχαν
κάποια ευεργετήµατα από αυτούς τους Οργανισµούς, οι οποίοι
δεν επιβάρυναν τον κρατικό κορβανά. Ήταν εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων. Εκτός αυτού, µε τον κύκλο εργασιών που
γινόταν, µε τα ταξίδια, µε τις επισκέψεις σε θέατρα, σε κινηµατογράφους, µε τα βιβλία, µε τις διακοπές, µε, µε, µε, γίνονταν
ένα οικονοµικό αλισβερίσι. Το χρήµα κινείτο και στο τέλος, επωφελείτο και το κράτος. Μέχρι στιγµής, αυτά έχουν παύσει και δεν
ξέρουµε τι θα γίνει στο µέλλον και µε ποια µορφή θα είναι. Το
κράτος έχει τεράστιες οικονοµικές απώλειες.
Επανέρχοµαι σε κάποιους σχολιασµούς, που ακούσαµε πριν
και αναφέρονταν στη Χρυσή Αυγή σχετικά µε το ότι είµαστε τα
«τσοπανόσκυλα» του συστήµατος και ότι έχουµε χρηµατοδότες.
Μάλλον είστε λάθος πληροφορηµένοι, σύντροφοι. Τα «µαντρόσκυλα» του συστήµατος ήσασταν και είστε εσείς. Όταν εκατοµµύρια ελληνικού λαού ήταν έξω από τη Βουλή, εσείς είχατε βάλει
τα ΚΝΑΤ να φυλάνε περιµετρικά τη Βουλή.
Πού βρίσκονται τα χρήµατα, θα πρέπει να ρωτήσουµε εσάς
που δεκαετίες τώρα η «µαµά» Σοβιετική Ένωση σάς έστελνε τεράστια ποσά. Δηµιουργήσατε ένα ολόκληρο σύστηµα εταιρειών,
που λειτουργούσαν µε καπιταλιστικά κριτήρια -αυτά που βρίζετεκαι που δυστυχώς για εσάς, µετά την κατάρρευση του ’90 πολλές από αυτές τις εταιρείες κάποιοι σύντροφοι, επειδή ήταν στο
όνοµά τους, τις πήραν και τις κράτησαν «για την πάρτη τους».
Ωραία συντροφική αλληλεγγύη!
Κάτι σχόλια που ακούστηκαν σχετικά περί δηµοκρατικού
τόξου. Θα θέλαµε να µας πείτε σύντροφοι, έχετε υπογράψει ε-
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σείς στον Άρειο Πάγο ότι σέβεστε το Σύνταγµα; Η Χρυσή Αυγή
το έχει κάνει από το 1983, παρακαλώ. Εσείς δεν το έχετε υπογράψει. Δεν σας βλέπουµε ούτε να έχετε πρόθεση να το υπογράψετε στο µέλλον.
Για τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, των κακών εργοδοτών
και των επαγγελµατιών εργατοπατέρων, που πολλοί εξ αυτών
έγιναν και «Βουλευτές» και ας µην έχουν κολλήσει ένσηµο ποτέ
στη ζωή τους. Είναι οι ίδιοι, όπως στην περίπτωση της ΔΕΗ όπου
βλέπουµε ότι τώρα διώκεται ο κ. Φωτόπουλος και διάφορα άλλα
στελέχη της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, γιατί έπαιρναν εκατοµµύρια ευρώ από
τη διοίκηση της ΔΕΗ -που παρεµπιπτόντως διώκονται και αυτοίγια να µπορούν να κάνουν αντιπολίτευση στην εργοδοσία µε
λεφτά της εργοδοσίας. Μιλάµε για πράγµατα γελοία, για πράγµατα αστεία, που δεν έχουν απολύτως κανένα νόηµα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ό, τι και να κάνετε, εάν δεν αλλάξει η
φιλοσοφία και ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζετε τα πράγµατα,
το τέλος της πατρίδος είναι προδιαγεγραµµένο. Το είδαµε και
µε το νοµοσχέδιο το οποίο ήταν σήµερα, χθες και προχθές σχετικά µε τη ναυτιλία. Κανείς σας δεν τολµάει να ψελλίσει στην
τρόικα, στην κάθε τρόικα και σε όλους αυτούς, που σας το φέρνουν έτοιµο προς ψήφιση και διαβούλευση. Να τους πείτε, τι γίνεται εδώ; Είµαστε -και το λέµε ξανά- παγκόσµια υπερδύναµη
στη ναυτιλία. Θα έπρεπε να το έχετε αυτό ως το κυριότερο όπλο
σας. Να έχετε δηµιουργήσει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες, θέσεις εργασίας. Το λιµάνι του Πειραιά να έχει γίνει το
µεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της γης. Να ενισχύσετε τους Έλληνες ναυτικούς και τα πληρώµατα και τους αξιωµατικούς και όχι
να είστε υπέρ της άρσης του καµποτάζ ή της απελευθέρωσης
των κατώτερων πληρωµάτων, του ποιοι θα είναι πληρώµατα. Όχι
στη «φιλλιπινοποίηση» των πληρωµάτων, όχι στον αφελληνισµό
της Ελλάδας, η οποία δυστυχώς είναι σε πολύ κρίσιµο σηµείο.
Η Χρυσή Αυγή θα είναι στην πρώτη γραµµή του αγώνα, θα
επαναφέρει, όταν έλθει στα πράγµατα, το νόµο, την τάξη και τη
δικαιοσύνη και ελπίζουµε αυτό να γίνει σύντοµα για το καλό της
πατρίδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Οικονόµου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
κατ’ αρχάς, µε την ευκαιρία αυτής της οµιλίας µου και της δικής
σας παρουσίας στο Προεδρείο να σας συγχαρώ για την εκλογή
σας. Νοµίζω ότι η εκλογή σας ήταν πολύ σηµαντική, γιατί απηχεί
την επιβράβευση της πολιτικής πορείας ενός πολιτικού άνδρα,
ο οποίος τιµά αυτά τα έδρανα. Υπό αυτήν την έννοια και όχι µόνο
γιατί σας γνωρίζω χρόνια και γιατί είµαστε µαζί στην προκαταρκτική επιτροπή και βλέπω πώς λειτουργείτε κάθε µέρα, νοµίζω
ότι ήταν µια άριστη επιλογή του Σώµατος να σας επιλέξει στη
θέση του Αντιπροέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα το δεχθώ αν και
ξέρω ότι δεν είναι αντικειµενική, αλλά υποκειµενική η τοποθέτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είµαι υποχρεωµένος όµως να την
πω. Οι φιλοφρονήσεις πολλές φορές δεν είναι τυπικές και καθορίζουν το ήθος και το ύφος των οµιλητών και των ανθρώπων που
συµµετέχουν εδώ, εκτός εξαιρέσεων, που είναι και σήµερα εδώ
στην Αίθουσα.
Άρα, λοιπόν, το σχέδιο νόµου που ήρθε σήµερα εδώ από τη
µεριά του ΣΥΡΙΖΑ, νοµίζω ότι δίνει µια πολύ σηµαντική ευκαιρία
σε όλες τις πτέρυγες να αρθρώσουν τον πολιτικό τους λόγο, να
πουν πώς βλέπουν και πώς προσεγγίζουν τα σηµαντικά ζητήµατα
που θέτει αυτό το σχέδιο νόµου επί της ουσίας, άσχετα αν πολλές φορές οι οµιλητές και οι ρήτορες πλατειάζουν, ανοίγουν τη
συζήτηση επί τη ευκαιρία και θα έλεγα ότι φεύγουν από την
ουσία. Αυτά όµως τα έχει ο δηµόσιος λόγος, ειδικά στη χώρα
µας, όταν µάλιστα είναι ένας δηµόσιος λόγος ευκαιριακός, εύκολος και αφελής. Γιατί; Διότι τον διευκολύνει η συνολική κατάσταση, η οικονοµική, η κοινωνική.
Αυτή η κατάσταση πραγµατικά δίνει διέξοδο σε δυνάµεις κοινωνικές, πολιτικές οι οποίες το µόνο που τις χαρακτηρίζει είναι
η επιπολαιότητα και η επιφανειακή προσέγγιση των πραγµάτων.
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Έχουµε σήµερα εδώ στην Αίθουσα αυτήΝ την προσέγγιση; Κατά
τη δική µου άποψη, ναι. Διότι όταν ακούµε έναν πολιτικό λόγο ο
οποίος δεν είναι καθαρός και ειλικρινής, είναι λόγος παραπλανητικός και λόγος ο οποίος πρέπει να ξεσκεπαστεί. Είναι υποκριτικός λόγος.
Γιατί το λέω αυτό; Σαφέστατα, µε αφορµή αυτό εδώ το σχέδιο
νόµου, θα ήταν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία οι πολιτικές πτέρυγες και τα στελέχη που τις εκπροσωπούν να πουν τη φιλοσοφία σε σχέση µε το µείζον, για να πάµε στο έλασσον που είναι το
συγκεκριµένο σχέδιο. Ποιο είναι το µείζον; Πώς αντιµετωπίζεται
την κρίση.
Εδώ, λοιπόν, είχαµε καθαρά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, µια πρόταση η οποία προσαρµόζεται ανά εβδοµάδα ή αναπροσαρµόζεται ή τέλος πάντων εξελίσσεται. Αυτό είναι µια παλιά κόπια της
πρότασης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η κόπια µε ένα σχέδιο νόµου «στις πρώτες εκατό ώρες καταργώ τα πάντα». Ήταν η διακυβέρνηση των
εκατό ωρών, αν τη θυµούνται κάποιοι. Επειδή έχουν γίνει πολλά
περιστατικά και πολλές αλλαγές πορείας, αυτές οι εκατό ώρες
ήταν µια προσέγγιση, αν δεν κάνω λάθος, προ τετραµήνου, πενταµήνου. Και επειδή, βέβαια, η προσέγγιση ότι θα κυβερνήσω
εκατό ώρες και θα παρουσιάσω αποτέλεσµα ήταν τουλάχιστον
αφελής, χαοτική θα έλεγα, προσαρµόστηκε ξανά στο κλασικό
που χρησιµοποιούν οι πολιτικές δυνάµεις, το πρόγραµµα των
εκατό ηµερών.
Το «εκατό ηµερών» ακούγεται πιο λογικό. Δηλαδή σε τρεις
µήνες ένας πρωθυπουργός, µια κυβέρνηση να παρουσιάσει κάτι
πιο συγκεκριµένο. Το «εκατό ωρών» ήταν τουλάχιστον αφελές
και µειδιάµατα ειρωνείας δηµιούργησε στο λαό ακούγοντάς το.
Αυτή είναι η προσέγγιση.
Έχουµε γυρίσει σε µια φάση της προσέγγισης, που λέει ότι µε
έναν νόµο καταργώ τα πάντα, τα άσχηµα, τα δύσκολα, τα δυσάρεστα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγµή η χώρα, έργα και αποτελέσµατα µιας άφρονος, θα έλεγα εγώ, πολιτικής πολλών ετών,
αλλά ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια µιας πολύ δυσάρεστης πολιτικής, η οποία σε πολλά σηµεία της έχει αστοχίες.
Άρα, λοιπόν, τι έρχεται και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι εγώ καταργώ
τις δυσάρεστες εξελίξεις που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από µια
πολιτική µνηµονιακή, η οποία εφαρµόζεται από το 2010 και µετά.
Αυτό ακούγεται µε ενδιαφέρον.
Υπάρχει ο αντίλογος; Υπάρχει αντίλογος. Ο αντίλογος λέει ότι
µια τέτοια προσέγγιση είναι ευκαιριακή, είναι επιπόλαιη, είναι µια
προσέγγιση η οποία δεν δίνει διέξοδο, είναι µια προσέγγιση, όχι
εκατό ωρών, είναι εκατό ηµερών σε σχέση µε το καταληκτικό
αποτέλεσµα, δηλαδή την κατάρρευση. Υπάρχει µια προσέγγιση
η οποία τέθηκε στις προηγούµενες εκλογές δύο φορές και τον
Μάιο και τον Ιούνιο, µε καθαρότητα από όλες τις πτέρυγες που
πάλεψαν να εξασφαλίσουν την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Η πρόταση που κατέθεσε η Δηµοκρατική Αριστερά -γιατί ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς
έχω δικαίωµα και υποχρέωση να εκφραστώ για το δικό µου
κόµµα, αλλά θα έλεγα και οι άλλες παρατάξεις έτσι όπως τοποθετήθηκαν στις εκλογές- ήταν ότι ο δρόµος των µικρών βηµάτων,
έτσι ώστε να φύγουµε από τις δυσάρεστες συνέπειες µιας µνηµονιακής πολιτικής που εφαρµοζόταν ήδη τότε δυόµισι χρόνια,
είναι ένας πιο ρεαλιστικός δρόµος, που εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση της χώρας, δίνει περιθώριο και δικαίωµα να γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα µπορέσουν να σταθεροποιήσουν το κράτος και να κρατήσουν την
κοινωνία όρθια, ζωντανή, µε όρους αξιοπρέπειας, µε δυνατότητα
να µπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι µια ζωή έτσι όπως την ποθούν και επιθυµούν.
Αυτός ο δρόµος, δεν είναι δρόµος που µπορεί σε αυτές τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες να ακούγεται ευχάριστα από
πολλούς. Γι’ αυτό λέω ότι σήµερα, µε τον πολεµικό λόγο που κυριαρχεί, µε την ανέχεια πολλών κοινωνικών στρωµάτων, µε την
αδυναµία που έχουν πολλοί συνάνθρωποι, συµπολίτες µας,
ακούγεται πιο ευχάριστα και πιο όµορφα στο αυτί ο λόγος που
λέει ότι µε µονοκοντυλιά σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα, µιας
ηµέρας, ξαναγυρίζω στην προτέρα θέση µου. Πώς; Αυτό είναι το
επόµενο ερώτηµα. Εξηγείται;
Γνωρίζουν οι αγαπητοί φίλοι και υπάρχουν νοµοµαθείς και
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πρόσωπα, τα οποία φυσικά θα µπορούσαν από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ να πουν ότι αυτό το σχέδιο νόµου δεν µπορεί να σταθεί στα
κοινοβουλευτικά επίπεδα διότι απαιτεί κόστος και το Γενικό Λογιστήριο το δήλωσε αυτό. Θα µπορούσαν να πουν: ας πετάξουµε
το πυροτέχνηµα, ας πούµε το σύνθηµα, ας κάνουµε την πολιτική
µας φιγούρα. Επί της ουσίας, δεν κατανοεί τι λέει το άρθρο 73
παράγραφος 3 του Συντάγµατος ο µέσος Έλληνας που µας παρακολουθεί.
Άρα, λοιπόν, τι γίνεται; Η βόλτα από το Βήµα, η συζήτηση
χωρίς ουσία, για να στείλω το µήνυµα προς τον λαό ότι εγώ αγαπάω τον λαό. Εγώ θα πω από αυτό το Βήµα ότι ο λαός θα πρέπει
να είναι πολύ επιφυλακτικός µε αυτούς που τον αγαπούν πολύ.
Γιατί µέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι αυτοί που αγαπούν
πολύ τον λαό, συνήθως κάνουν και µεγαλύτερη ζηµιά στο λαό.
Γιατί; Γιατί δεν έχουν σχέδιο; Ίσως. Γιατί έχουν δεύτερες σκέψεις; Ίσως. Γιατί όταν αναλάβουν τα πράγµατα θα οδηγήσουν
µε την άφρονα πολιτική και σκέψη που έχουν την κατάσταση της
χώρας, τον λαό, την κοινωνία σε µεγαλύτερα αδιέξοδα; Ίσως.
Σήµερα τι µπορείς να πεις όταν έρχεται µια πολιτική παράταξη
και λέει «απευθείας 751 ευρώ, το κατώτερο»; Ναι, θα πεις. Το
ερώτηµα δεν είναι γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει, επιβαρύνεται ο δηµόσιος λογαριασµός, άρα λοιπόν
δεν µπορεί να συζητηθεί. Αυτό είναι το τυπικό ή το τεχνικό κοµµάτι της υπόθεσης. Έχει να κάνει µε την προσέγγιση που µία πολιτική παράταξη δεν έχει ξεκαθαρίσει στον εαυτό της και στους
συνοµιλητές της και προς την κοινωνία, ποιο είναι το σχέδιό της
γι’ αυτό το µεγάλο ζήτηµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, για την
οικονοµική κρίση.
Εγώ ερωτώ πολύ απλά: Ποιο είναι το σχέδιο της Μείζονος Αντιπολίτευσης για το θέµα του πώς αντιµετωπίζεται η κρίση; Σας
είπα ότι αυτή ήταν η εκδοχή πριν από τέσσερις µήνες. Ήταν η
εκδοχή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε: «Εκατό ώρες κυβέρνηση, τα αντιµετωπίζω όλα». Χθες ακούσαµε µία καινούργια εκδοχή, αφού
έχουν γίνει πολλές περιπλανήσεις, την εκδοχή της αναστολής.
Εγώ βλέπω µε ενδιαφέρον την προσπάθεια µίας παράταξης,
η οποία δεν είναι µεγάλη παράταξη ακόµα, γιατί η µεγάλη παράταξη είναι αυτή που διαρκεί στο χρόνο. Σήµερα είναι µία πολιτική
συνάντηση, ευκαιριακή, θα έλεγα εγώ. Είναι όµως µία συνάντηση
που έχει 27% καταγραµµένο στον ελληνικό λαό στις προηγούµενες εκλογές. Σεβαστό. Δεν έχει εδραία θέση όµως, δεν έχει
πολιτική και ιδεολογική ουσία αυτό το 27% για να πω ότι το αντιµετωπίζω και πολιτικά ως µία µεγάλη παράταξη. Τι βλέπω όµως
και τι λέω; Αυτή η τυχαία συνάντηση, η απροσδόκητη, που βάσει
των συνθηκών έχει γίνει, τι λέει; Πώς αντιµετωπίζει στο εσωτερικό της και έναντι στων υπολοίπων την πρότασή της για το ξεπέρασµα της κρίσης;
Δεν µπορώ να βγάλω άκρη και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είµαι
µόνο εγώ. Εγώ θα µπορούσα να ήµουν και ελάχιστος µε τη διάνοιά µου να προσεγγίσω το θέµα. Αξία έχει ότι ο λαός δεν βγάζει
συµπέρασµα. Είναι δραµατικά αποτυχηµένο το πολιτικό σχέδιο
που λέει ότι σε κατάσταση µεγάλης λαϊκής δυσφορίας και πίεσης, παλεύεις µ’ αυτόν ο οποίος κυβερνά και είσαι µία µονάδα
πίσω, µία µονάδα µπροστά. Δεν αξιοποιείς σ’ αυτές τις συνθήκες
το µεγάλο πλεονέκτηµα που σου δίνει η λαϊκή δυσφορία για να
αποκτήσεις ένα τεράστιο λαϊκό έρεισµα που θα αναλογεί σ’
αυτήν τη λαϊκή δυσφορία; Κάτι χωλαίνει. Ακόµα και αυτός ο
οποίος βρίσκεται «µε την πλάτη στον τοίχο» είναι πιο λογικό να
απευθυνθεί σ’ αυτόν που τού απευθύνει τον εύκολο λόγο και του
λέει «σου πάω 750 το µισθό». Είναι το πιο εύκολο. Ακόµα κι αυτός
όµως δεν απευθύνεται εκεί στα εύκολα. Υπάρχει λόγος; Υπάρχει
λόγος σοβαρός, που λέει και το τραγούδι, γιατί αυτός ο λόγος,
ο εύκολος, ο απλοϊκός, είναι κατανοητό και φανερό ότι δεν δίνει
απάντηση στο πώς χρηµατοδοτείς αυτή την υπόθεση, στο ποια
είναι τα «εργαλεία» που πρέπει να έχεις και πώς τα χρησιµοποιείς
και ποια είναι η προοπτική και ποιο είναι το µέλλον.
Θα µου πείτε ότι πολιτικά και ιδεολογικά µιλάω γενικά, γιατί
πιστεύω ότι δεν έχει νόηµα να µιλήσεις πιο εξειδικευµένα. Πιο
εξειδικευµένα τι να πω; Να πω ότι εγώ δεν δίνω 750, ότι θα δώσω
800;
Εδώ βλέπω και τον αγαπητό σύντροφο από τη µεριά της παραδοσιακής Αριστεράς. Το ΚΚΕ έφερνε εδώ πρόταση: «1.400

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ευρώ µισθός». Δεν ξέρω αν το θυµούνται οι πιο παλιοί. Του λέγαµε: «Γιατί δεν βάζεις και άλλα 200 παραπάνω για να γίνει πιο
ωραίο;». Δεν κόστιζε τίποτα. Τα έλεγε το ΚΚΕ για πολλά χρόνια.
Δεν µ’ ακούει τώρα και καλύτερα. «Χίλια τετρακόσια» δεν έλεγε
το ΚΚΕ πριν από κάποια χρόνια; Το θυµάµαι εδώ. Δεν συγκινούνταν ο κόσµος και το ποσοστό ήταν καθηλωµένο. Γιατί δεν συγκινούνταν ο κόσµος; Είναι λογικό. Καταλαβαίνει ο µέσος πολίτης
αυτής της χώρας, ο µέσος οικογενειάρχης, ότι τα πράγµατα είναι
πιο συγκεκριµένα. Κάνει την ενδοσκόπησή του, κοιτάει την οικογένειά του, κοιτάει τον εαυτό του, κοιτάει την τσέπη του, κοιτάει
πώς θα µπορέσει να λειτουργήσει.
Άρα, λοιπόν, εµείς θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» σ’ αυτήν την πρόταση, γιατί είναι πολύ ωραία πρόταση, ωραιότατη πρόταση –
µιλάω για τα εργασιακά- αλλά είναι µία πρόταση-«πυροτέχνηµα»,
αποσπασµατική, που δεν εντάσσεται σ’ ένα γενικότερο σχέδιο
και είναι µία πρόταση που δεν µπορεί να δώσει µία προοπτική.
Όταν έλθει η ώρα -και εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά θα κρίνουµε για τον εαυτό µας στη δική µας ανάλυση και στη δική µας
προσέγγιση πότε θα έλθει η ώρα- θα το διεκδικήσουµε στην κυβέρνηση και θα το βάλουµε στο δηµόσιο βήµα και θα κάνουµε
την προσπάθειά µας. Σήµερα έχουµε βάλει τις προτεραιότητες
που λέµε.
Όσον αφορά στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και στον
Οργανισµό Εργατικής Εστίας, ήταν λάθος η κατάργησή τους. Το
έχω πει πολλές φορές απ’ αυτό το Βήµα. Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν είχε συναινέσει τότε στην κατάργηση των Οργανισµών.
Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγες µέρες ψηφίσαµε επιτέλους εδώ
ότι υπάρχει καθολικός διάδοχος των δύο Οργανισµών που είναι
ο ΟΑΕΔ, ένας µεγάλος Οργανισµός. Πρέπει να δοθεί αναλυτική
εικόνα, καθαρή εικόνα του τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ, γιατί µέσα απ’
αυτά που ψηφίσαµε τις προηγούµενες µέρες και αυτά τα οποία
θέλουµε από το «πακέτο» της κοινωνικής πολιτικής που έκαναν
οι δύο Οργανισµοί, καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει απόσταση.
Υπάρχει το θέµα της εργατικής κατοικίας και της στέγασης και
υπάρχει το θέµα ότι φυσικά ο ΟΑΕΔ δεν παρέχει το σύνολο των
κοινωνικών παροχών και των κοινωνικών λειτουργιών, που παρείχαν οι δύο οργανισµοί µέσα απ’ αυτήν τη διάταξη που ψηφίσαµε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά την ψήφισε. Και ξέρετε γιατί; Θα
µπορούσαµε να µείνουµε στο να ξαναγυρίσουµε, σώνει και καλά
στους δύο οργανισµούς. Εµείς δεν είµαστε στατικοί στην προσέγγισή µας. Ξέρετε τι λέµε; Η ουσία µάς ενδιαφέρει. Ποια είναι
η ουσία; Να γίνουν τα κοινωνικά προγράµµατα, να ασκηθεί κοινωνική πολιτική. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει αν λέγεται ΟΑΕΔ, αν
λέγεται Εργατική Εστία, αν λέγεται Κικίλιας, αν λέγεται Παναγιωτόπουλος ή Οικονόµου ο διοικητής ενός οργανισµού. Αυτό δεν
µας ενδιαφέρει καθόλου. Μας ενδιαφέρει όµως πάρα πολύ να
ασκηθεί αυτή η πολιτική για την κοινωνία, για τον εργαζόµενο,
για τον άνεργο.
Κύριε Πρόεδρε, φεύγω τώρα γιατί έχουµε την οµιλία του Φώτη
Κουβέλη, µία οµιλία στην οποία θα εξηγήσει και θα αναλύσει πώς
η Δηµοκρατική Αριστερά βλέπει την προσέγγιση µίας κυβερνητικής πολιτικής για την ανεργία, µία προσέγγιση και µία πρόταση
για το πώς θα πρέπει σήµερα σε συνθήκες κρίσης να απαντηθεί
το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας που είναι η ανεργία. Αυτή η οµιλία θα γίνει τώρα και εκεί θα πάµε όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Οικονόµου. Καλή επιτυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στο ζήτηµα της Μανωλάδας, πιέ-
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στε την τριµερή να αναθεωρήσετε γρήγορα το Δουβλίνο ΙΙΙ. Είναι
ευρωπαϊκό πρόβληµα το ζήτηµα του µεταναστευτικού γιατί είµαστε το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και το γνωρίζετε. Βάλτε
βέτο στην Τουρκία που αλλάζει τον πληθυσµό και τη συνοχή µας
ιδίως, τώρα που απειλεί µε διχοτόµηση για τα θέµατα του φυσικού πλούτου. Εξυγιάνετε και ενεργοποιήστε τη FRONTEX, αυξήστε τη φύλαξη των συνόρων, σεβαστείτε τους εξήντα χιλιάδες
πρόσφυγες και σταµατήστε πια και το δουλοµεταφορικό και το
δουλοεργασιακό το οποίο εντάσσεται στο 7% της παραοικονοµίας και θα είναι και ένα καλό εισπρακτικό µέσο. Μόνο είκοσι έξι
εκατοµµύρια µεταναστών έφυγαν έξω, προς το εξωτερικό. Δείτε
τα µ’ αυτήν τη λογική του Δουβλίνου και του ευρωπαϊκού προβλήµατος και καλά θα κάνετε, για να µην έχουµε θύµατα ένθεν
κακείθεν. Άνθρωποι είναι, ψυχές είναι.
Όσον αφορά στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ όπου ψάχνουν µε
τις λέξεις να δουν πού τελικά κρύβεται η αλήθεια, η ακύρωση και
η κατάργηση του µνηµονίου είναι από την αρχή δέσµευση του
ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν έχει να κάνει µε διεθνή σύµβαση, άρα µέσα
στη Βουλή ακυρώνεται και καταργείται. Η επαναφορά κατώτατου
µισθού, µετενέργειας, επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων είναι επίσης και προγραµµατική δέσµευση και επεξεργασµένη και η οποία γίνεται και µαζί µ’ αυτήν γίνεται και κάτι άλλο,
όσον αφορά το θέµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και της
ανεργίας µέχρι το ΦΠΑ, µέχρι και τους διαθέσιµους πόρους στην
αρχή, δηλαδή, που θα πάνε για την κατοχύρωση δηµοκρατικών
θεσµών. Αυτή η εξάδα είναι προγραµµατική δέσµευση και συµφωνία.
Επειδή από τους εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτηµα του κατώτατου µισθού εξαντλήθηκε µε εξαιρετικές οµιλίες, θα σταθώ περισσότερο στα ζητήµατα των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας.
Υπουργέ, η Συνθήκη της Ευρώπης, αν µεταφράσεις από τη
Κοµισιόν το άρθρο 67, λέει το εξής, ότι η κατοικία είναι βασικός
πυλώνας. Αν πας στην Κοµισιόν και δεις το άρθρο 82, θα δεις ότι
προτρέπει τους λαούς να αποκτήσουν κατοικία και αξιοπρεπή
στέγη. Αν πας στο ελληνικό Σύνταγµα θα δεις το άρθρο 21 που
λέει ακριβώς το ίδιο πράγµα. Έχεις δηλαδή Κοµισιόν, Ευρωπαϊκή
Ένωση και Σύνταγµα και έχεις µια κατάσταση στην Ευρώπη, που
θες να της µοιάζεις, όπου η κοινωνική κατοικία στο σύνολο του
οικιστικού αποθέµατος είναι στην Ολλανδία 32% και στην Αυστρία 23%. Κοίταξε νούµερα.
Και έρχεστε εδώ, ξαφνικά, µέσα σε αυτό το συνολικό κοινωνικό οικιστικό πρόβληµα που σας ανέδειξα, µε τις συνθήκες της
κρίσης και λέτε: Παίρνω δύο δηµοσιονοµικά ουδέτερους οργανισµούς που δεν έχουν πάρει ούτε ένα λεπτό ακόµα από τον προϋπολογισµό, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, µε ανταποδοτική σαν τους δήµους συνδροµή και µάλιστα µε οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια, που
είναι κυρίαρχο ζητούµενο σήµερα, και τι αρχίζετε σιγά-σιγά; Αρχίζετε ένα παραµυθάκι, το οποίο αρχίζει ως εξής: Αναστέλλετε
δάνεια, αυξάνετε δραµατικά το ποσοστό παρακράτησης µέσω
ΙΚΑ και εισφορών υπέρ ΟΕΚ, µειώνετε 95% τα δάνεια την τελευταία διετία, καθυστερείτε τη δηµοπράτηση οικισµών, συρρικνώνετε την επιδότηση ενοικίου, ελαττώνετε κατά 30% το προσωπικό, κάνετε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ µερικής απασχόλησης, και
στο τέλος –ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα- πάτε και για την
κατάργηση. Και καταργείς, Υπουργέ τι; Καταργείς το µοναδικό
φορέα στεγαστικής πολιτικής -σου έδωσα δείκτες- που σε πενήντα πέντε χρόνια στέγασε επτακόσιες χιλιάδες οικογένειες, σε
πενήντα πέντε χρόνια µιας µεταπολεµικής Ελλάδος µέχρι σήµερα, και µάλιστα όταν τα έσοδα από εισφορές εργαζοµένων
υπέρ ΟΕΕ και ΟΕΚ είναι -πρόσεξε- 360 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο! Δηλαδή πόσο παίρνεις από εισφορές εργαζοµένων; Παίρνεις 360 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Ο ΟΕΚ πόση ακίνητη περιουσία έχει; Έχει 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εσείς οι ίδιοι το
έχετε πει. Πόσα χρωστάει το ΙΚΑ; Χρωστάει 3,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Πόσα αποθεµατικά έχει ο ΟΕΚ; Έχει 450 εκατοµµύρια
ευρώ και 200 εκατοµµύρια ευρώ έχει ο ΟΕΕ. Μα, ποιος λογικός
άνθρωπος µε αυτά τα νούµερα θα µπορέσει να πει το αντίθετο;
Δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά έρχονται και οι δύο οργανισµοί
και σου λένε και το εξής: Ξέρεις, εγώ τα τελευταία χρόνια έχω
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βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, έχω τις µελέτες ΚΕΝΑΚ, έχω το πρόγραµµα της ενεργειακής αναβάθµισης, θα σου δώσω πενήντα χιλιάδες κατοικίες, θα κάνω πεντακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα, µε διακόσιες χιλιάδες θα σου κάνω απόσβεση του ενεργειακού σε φωτοβολταϊκά και θα εισπράττω -πρόσεξε- εξήντα
πέντε εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Πόσο θέλει για ηλεκτρικό
ρεύµα; Δεκαπέντε εκατοµµύρια. Τι µένει; Σαράντα πέντε, έσοδα.
Μα, µε αυτούς τους δείκτες καταργείς; Τι καταργείτε για όνοµα
της Παναγίας; Τι παιχνίδια παίζονται εδώ µέσα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχουν καταργηθεί πριν,
συνάδελφε, δεν τα καταργήσαµε εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και χάνεις τούτη τη στιγµή,
παντού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το ξέρω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Χάνεις. Γιατί θα χάσεις. Από
την κατάργηση της επιδότησης ενοικίου, σε λίγο θα έχουµε έξω
εκατόν είκοσι χιλιάδες οικογένειες. Τα δέκα χιλιάδες δάνεια θα
τα βρείτε µπροστά σας. Τις χίλιες πεντακόσιες κατασκευές σπιτιών θα τις βρείτε µπροστά σας. Το µπλοκάρισµα των δανείων
θα το βρείτε µπροστά σας. Δεκαπέντε χιλιάδες τίτλους ιδιοκτησίας θα τους βρείτε µπροστά σας. Τις απολύσεις των επτάµισι
χιλιάδων θέσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις τρεις
χιλιάδες επιχειρήσεις επισιτισµού, και τις εκατόν πενήντα θεατρικές επιχειρήσεις θα τις βρείτε µπροστά σας και γρήγορα,
Υπουργέ µου. Τα τέσσερα εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις του
απλού ατόµου και µάλιστα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων και ανέργων, οι οποίοι έκαναν εσωτερικό τουρισµό και γνώριζαν την Ελλάδα, που είναι πολιτισµικό γεγονός για αυτή την
Ελλάδα και µια θεατρική παράσταση θα τα βρείτε µπροστά σας.
Τα δυο χιλιάδες παιδιά µε τους εικοσιπέντε βρεφονηπιακούς
σταθµούς -γιατί τα νούµερα αφορούν ανθρώπινες ζωές- θα τα
βρείτε µπροστά σας.
Και φτάνετε στο εξής, δεν φτάνουν µόνο αυτά, αλλά λέτε και
το εξής: «Θα µπορέσει ο ΟΑΕΔ να καλύψει τέτοιες κοινωνικές
ανάγκες». Υπουργέ, σου κάνω συγκεκριµένη ερώτηση. Δες τον
προϋπολογισµό και το πρόγραµµα που κάνει ο ΟΑΕΔ και απάντησέ µου. Με τα στοιχεία που σού έδωσα, µια οικονοµικά καθαρή
και εύρωστη οντότητα κοινωνικού περιεχοµένου πώς την ισοπεδώνεις; Γιατί την ισοπεδώνετε. Όµως έτσι θα σας ισοπεδώσει και
η κοινωνία!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, δίχως να απευθύνοµαι στον κ.
Τσουκαλά, ο οποίος έχει το λόγο, εφόσον είχαµε κάνει µια συνεννόηση να έχουµε ολοκληρώσει κατά τις 18.00 , αν είναι δυνατόν, όσο µπορούν οι συνάδελφοι που έχουν αποµείνει να µιλήσουν λιγότερο. Κάνω µία παράκληση, γιατί πρέπει να συµµετάσχω και στην προανακριτική επιτροπή µετά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ορίστε, κύριε Τσουκαλά, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, είχα άλλα πράγµατα στο µυαλό µου να πω.
Όταν όµως σας άκουσα να µιλάτε, ένιωσα ότι εδώ µέσα πλανάται
το πνεύµα του Μακρή και του Θεοδώρου -ξέρει ο Γιάννης Κουτσούκος- και επίσης το πνεύµα του αείµνηστου Λάσκαρη, ο
οποίος από µόνος του είχε καταργήσει την πάλη των τάξεων. Το
ένιωσα αυτό όταν πράγµατι µε θλίψη άκουσα να λέτε -και το πιστεύατε κιόλας όταν το λέγατε- αυτό το πράγµα που αποφασίσατε να κάνετε, δηλαδή, να µαζεύεται ο ΙΟΒΕ, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ,
να µαζεύονται κάποιοι εταίροι και κάποιοι επιστήµονες και από
κοινού να λένε τις προτάσεις τους, και να αποφασίζει ο Υπουργός για το ποιος θα είναι ο κατώτατος µισθός, κατά παρέκκλιση
των πάντων, πέρα και έξω από αυτό που επί χρόνια προσπαθούσαµε -τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια, τόσα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνηµα προσπαθούσαµε να διαµορφώνουµε και να φτιάχνουµε κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, εθνικές συλλογικές συµβάσεις- και φτάνουµε τώρα µέσα σε µία νύχτα, όχι νύχτα αλλά
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«νύχτα πολλών εικοσιτετραώρων» -γιατί µία «νύχτα» είναι το σύνολο αυτού του διαστήµατος που περάσαµε- να καταργούνται
τα πάντα, να καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις, να καταργείται ο κατώτατος µισθός, να µην µπορεί πλέον κανένας να συνάψει συλλογική σύµβαση µε το άλλο µέρος, µε τον εργοδότη,
και να µπορούν να συνάψουν συµβάσεις µόνο όσοι διαµορφώνουν κίτρινα σωµατεία. Είπε προηγουµένως η συνάδελφος κ. Χαραλαµπίδου ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα έγιναν εννιακόσιες σαράντα πέντε επιχειρησιακές συµβάσεις, ενώ συνήθως γινόντουσαν καµµιά εκατόν πενηνταριά, διακόσιες το πολύ. Όλα
τα άλλα είναι κίτρινα σωµατεία, φτιαγµένα και εµπνευσµένα από
τους εργοδότες, για να καθίσουν και να υπογράψουν αυτό που
θέλει ο εργοδότης.
Έχουµε φτάσει πραγµατικά στο κατώτατο σκαλοπάτι που δεν
θα µπορούσε κάποιος πριν από ένα χρονικό διάστηµα να φανταστεί ότι µπορεί να φτάσουν οι εργαζόµενοι. Και µιλάµε βέβαια
για έναν κατώτατο µισθό στα 410 ευρώ, γιατί µέχρι εκεί πηγαίνει
ο κατώτατος µισθός, ο επίσηµος, για τον νέο των είκοσι πέντε
ετών, αν αφαιρέσουµε τις κρατήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι 500 ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τα 500 ευρώ δεν τα φτάνει. Από
τα 511 ευρώ που είναι µεικτά, φτάνει στα 410, αν αφαιρέσεις τις
κρατήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό είναι πολύ για την αγορά.
Γιατί; Γιατί έχουµε κατεδαφίσει τις εργασιακές σχέσεις, δεν
υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει ΟΜΕΔ, δεν υπάρχει
επιθεώρηση, δεν υπάρχει τίποτε. Ο εργοδότης κάνει πλέον ό,τι
θέλει. Οι εργοδότες έχουν βρει παπά να θάψουν πέντε -έξι και
βέβαια καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγµή έχουν την πόρτα της
απόλυσης ανοιχτή και αν θες µείνε, αν θες φύγε.
Ξέρω, µου έχουν κατονοµάσει εργοδότες που έχουν συνάψει
συµβάσεις για εξάωρο µε 260 ευρώ! Καταλαβαίνετε πού πάµε.
Για ποια Βουλγαρία συζητάµε, για ποια Ρουµανία και Λετονία που
λέγαµε ότι θα πάµε στο µέσο όρο τους; Εµείς κατεβαίνουµε
ακόµα πιο χαµηλά και η κατάσταση πια δεν έχει τέλος.
Έφυγε ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ που ήταν εδώ προηγουµένως και προσπαθούσε να πει ότι όλα αυτά είναι µέσα στο πλαίσιο
του ρεαλισµού. Μπορεί και είναι ρεαλιστικό να έχουµε ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους, να έχουµε τετρακόσιες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνονται ή πληρώνονται µία στη χάση και
µία στη φέξη, να µην υπάρχει κανενός είδους περίθαλψη για
όλους αυτούς τους ανθρώπους και να ζουν µε 300 και 400 ευρώ
ολόκληρες οικογένειες;
Γι’ αυτό το λόγο έχουµε τις στρατιές των συσσιτίων, τις στρατιές των ανέργων. Αυτό κάθε άλλο παρά ρεαλιστικό είναι.
Τελειώνοντας µε αυτά, θα ήθελα να πω δυο λόγια µόνο για το
τι συνέβη σήµερα στη Μανωλάδα. Επειδή κι εµένα η καταγωγή
µου έλκει από εκεί που είναι και του Γιάννη Κουτσούκου η καταγωγή, θέλω να πω ότι είναι πραγµατικά τραγικό, λυπηρό, είναι
απαράδεκτο να έχουµε τέτοιου είδους καταστάσεις στα λατιφούντια. Διότι πρόκειται περί λατιφουντίων.
Έχω την εντύπωση ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια γενικότερη εξέγερση. Βλέπουµε τι γίνεται στις φυλακές. Βλέπουµε τι
γίνεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχει φτιάξει ο κ. Δένδιας. Βλέπουµε τι γίνεται µε τους εργάτες γης. Θα υπάρξει ξεσηκωµός. Θα έχουµε νέους Σπάρτακους, όπως έγινε µε τα λατιφούντια του Κράσσου πριν από χιλιάδες χρόνια. Εκεί θα φτάσουµε µε αυτά τα µυαλά που κουβαλάµε.
Πρέπει να σας πω –για να ξέρουµε τι έγινε εκεί- ότι αυτοί που
είχαν όπλα δεν είχαν µόνο καραµπίνες. Είχαν πιστόλια. Δεν ήταν
ένας αυτός που πυροβόλησε, αλλά τρεις. Δεν ήταν µόνο τρεις
οι επιστάτες, αλλά ήταν πέντε.
Το χειρότερο, όµως, όλων είναι ότι πήγε η Αστυνοµία σε αυτούς που πήγαν στο νοσοκοµείο για να τους περιθάλψουν οι γιατροί και συνέλαβε αρκετούς από αυτούς, γιατί –λέει- δεν είχαν
νοµιµοποιητικά χαρτιά. Πού θα σταµατήσει η υποκρισία; Πού θα
φτάσουµε πλέον; Ποια θα είναι η κατάσταση από εδώ και µπρος;
Είναι δυνατόν να πηγαίνουν και να συλλαµβάνουν αυτούς τους
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ανθρώπους; Γιατί τους συλλαµβάνουν; Δίνουν χέρι βοηθείας
στον εργοδότη, στον τσιφλικά, για να µην µπορέσουν αυτοί οι
άνθρωποι να πάνε να καταθέσουν αύριο, µεθαύριο στο δικαστήριο για τη δολοφονική απόπειρα εναντίον τους.
Θα πρέπει να αλλάξουµε ρότα. Εάν συνεχίσουµε έτσι στα θέµατα που αφορούν τα εργασιακά, εάν συνεχίσουµε έτσι µε τους
«Ξένιους Δίες», εάν συνεχίσουµε µε αυτά που γίνονται στις φράουλες και παντού, η κατάσταση, πλέον, θα είναι ανεξέλεγκτη.
Βάλτε µυαλό και µη βλέπετε ότι ρεαλισµός είναι η ταπείνωση
αυτού του λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Τσουκαλά.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, δεν συζητώ το ότι για τη Μανωλάδα θα έπρεπε να
υπάρχει µια σύσσωµη καταδικαστική απόφαση –κι αν θέλετε- κι
ένα ψήφισµα της ελληνικής Βουλής για να µην ξαναδούµε τέτοια
περιστατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οµόφωνη ήταν. Νοµίζω ότι ήταν οµόφωνη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται και από τους κυρίους Υπουργούς και από τον κ. Δένδια.
Καταλαβαίνετε τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπα ότι θέλω να πιστεύω ότι ήταν οµόφωνη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Τι καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε, από τη
Χρυσή Αυγή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πλην της Χρυσής
Αυγής. Κι ας µε διορθώσει.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Νοµίζω ότι οφείλουµε
να το κάνουµε. Αν κάποιοι δεν θέλουν να συνηγορούν, τότε είναι
αυτοί που θα χρεωθούν και την άρνησή τους.
Επισήµαναν και οι προηγούµενοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ότι οι καταστροφικές αλλαγές στην εργατική νοµοθεσία επέβαλαν καθεστώς ζούγκλας για τους εργαζόµενους.
Η κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας ήταν ένα βήµα πιο πέρα για την
καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων, οι
οποίοι σήµερα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τις κοινωνικές
παροχές που οι ίδιοι πλήρωναν από την τσέπη τους όλα αυτά τα
χρόνια.
Η κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας ήταν, όµως,
κι ένα πολύ ισχυρό πλήγµα για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες οι οποίοι εξίσου µε τους εργαζόµενους έχουν πληγεί από
την καταστροφική µνηµονιακή πολιτική.
Μικροµεσαίοι επιχειρηµατίες µε τουριστικά καταλύµατα, τουριστικά πρακτορεία, βιβλιοπωλεία, θέατρα στήριζαν σε µεγάλο
βαθµό το βασικό εισόδηµά τους στα προγράµµατα του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω µπροστά µου την έκθεση της
ΕΛΣΤΑΤ του 2013, η οποία αναφέρει ότι εκτός από συρρίκνωση
του εισοδήµατος, µόνο τον τελευταίο χρόνο, µειώθηκαν κατά
10,2% οι κοινωνικές παροχές που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Η
φτώχεια εκτινάχθηκε, µε το 22,9% του κόσµου να ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας και το 28,4% να τα φέρνει δύσκολα βόλτα.
Θα µπορούσα να διαβάσω και τις εκτιµήσεις για τους αστέγους, οι οποίοι ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες µε αυξητικό ρυθµό
25%. Πρόκειται για άστεγους που, σύµφωνα µε έρευνες των οργανώσεων για τους αστέγους, σε ποσοστό 64,8% βρέθηκαν στο
δρόµο µετά το 2010. Είναι άστεγοι που πριν ήταν εργαζόµενοι.
Τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι, κύριε Υπουργέ, όταν
µεταφράζονται σε καθηµερινότητα βγάζουν πολύ επώδυνα νούµερα.
Δεν θα συνεχίσω, όµως, µε τους αριθµούς. Θα συνεχίσω µε
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία
όλοι µε το δικό τους τρόπο αναφέρθηκαν –και ο κύριος Υπουργός- κι η οποία λέει για την πρόταση νόµου του ΣΥΡΙZA: «Από τις
προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται άµεσα οικονοµικά
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αποτελέσµατα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Ωστόσο, επέρχονται κάποιες επιπτώσεις».
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση, όµως, επιµένει –όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου- ότι η ισοπέδωση των
εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση του κατώτατου µισθού, η κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ ήταν αναγκαία για το δηµόσιο
συµφέρον. Με την «καραµέλα» περί ανταγωνιστικότητας συρρίκνωσε το εργασιακό κόστος, τόσο το µισθολογικό όσο και το µη
µισθολογικό, συρρίκνωσε το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων
και των µικροµεσαίων σε επίπεδο εξαθλίωσης.
Το όφελος για τα κρατικά έσοδα από αυτές τις ρυθµίσεις είναι
µηδέν. Ουδέποτε το αρνήθηκε η Κυβέρνηση. Αυτό συµπεραίνεται κι από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το
όφελος για την ανεργία αποδεικνύεται από την πορεία της που
είναι συνεχώς εφιαλτικά αυξητική.
Το κόστος για τους εργαζόµενους είναι τεράστιο. Τότε πού έγκειται η αναγκαιότητα των ρυθµίσεων για το δηµόσιο συµφέρον,
κύριε Υπουργέ; Θα σας θυµίσω κάποια περιστατικά.
Η κυβέρνηση Παπαδήµου αποφάσισε εντελώς πραξικοπηµατικά µε πράξη Υπουργικού Συµβουλίου το Φλεβάρη του 2012 να
διαγράψει µονοκοντυλιά το εργατικό δίκαιο της χώρας και µε
υπουργική απόφαση τους Οργανισµούς Εργατικής Εστίας και
Εργατικής Κατοικίας.
Θα σας θυµίσω ότι την επίσκεψη της Τρόικας τον Δεκέµβριο
του 2011 υποδέχθηκε οµοβροντία δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών για τη δήθεν αναγκαία αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της χώρας, οµοβροντία ρεπορτάζ που έλεγαν ότι η τρόικα ζητάει
αιµατηρές περικοπές σε µισθούς αλλά η Κυβέρνηση –δήθεναγωνιζόταν να ισοσταθµίσει τις περικοπές µε περικοπές του µη
µισθολογικού κόστους.
Μετά την πανωλεθρία που σφραγίστηκε µε τις υπογραφές του
κ. Βενιζέλου και του κ. Σαµαρά στην πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου η Κυβέρνηση πανηγύριζε ότι
έσωσε –δήθεν- τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο µισθό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Μια µέρα µετά υπογράφηκε και η κατάργηση του ΟΕΚ και του
ΟΕΕ.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να σας διαβάσω µέρος της δήλωσης
που έκανε ο τότε Υφυπουργός Εργασίας ο συνάδελφος Γιάννης
Κουτσούκος, στις 9 Φλεβάρη, υποβάλλοντας την παραίτησή του.
Λέει ο συνάδελφος Γιάννης Κουτσούκος, τότε Υφυπουργός:
«Επιβεβαιώνονται οι αρχικοί µας φόβοι για τις βαθύτερες επιδιώξεις και τους στόχους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το
οποίο δεν είναι µόνο δέσµιο των ιδεοληψιών του αλλά είναι φανερό ότι εξυπηρετεί και συγκεκριµένα συµφέροντα, αφού αγνοεί
τις αρνητικές επιπτώσεις των µέτρων στα δηµόσια οικονοµικά
και στην ύφεση».
Τρεις µήνες µετά, στις 5 Μαΐου, η ίδια η Εκπρόσωπος Τύπου
του ΠΑΣΟΚ κ. Γεννηµατά κάνει την ακόλουθη δήλωση, µετά από
έναν καυγά του κ. Βενιζέλου µε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ τον κ. Δασκαλόπουλο: «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
έχει δηλώσει δηµόσια ότι η σκληρή θέση της τρόικας, σχετικά µε
τις συλλογικές συµβάσεις και τον κατώτατο µισθό διαµορφώθηκε και υπό την πίεση ελληνικών εργοδοτικών και επιχειρηµατικών κύκλων που µε τη βοήθεια των νοµικών τους συµβούλων
πίεζαν προς την κατεύθυνση αυτή µε συναντήσεις και επαφές
που είχαν απευθείας µε την Τρόικα».
Τον Απρίλιο του 2012 ο κ. Όλι Ρεν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή είχε απαντήσει για τον ΟΕΚ:
«Ήταν επιλογή της ελληνικής Κυβέρνησης η οριστική κατάργηση
του ΟΕΚ». Τι και ποιον εξυπηρετούσαν τελικά αυτές οι ρυθµίσεις;
Αυτό το αποκάλυψε ο κ. Βενιζέλος καρφώνοντας επί της ουσίας τον κ. Δασκαλόπουλο για τις µυστικές συνεννοήσεις που
προηγήθηκαν µεταξύ Κυβέρνησης Παπαδήπου - ΣΕΒ και τρόικας.
Καρφώνει, βέβαια, τον συνοµιλητή του ο κ. Βενιζέλος και εκθέτει τόσο την κυβέρνηση Παπαδήµου όσο και τους Αρχηγούς
των κοµµάτων που τη στήριζαν. Την Κυβέρνηση καρφώνει και ο
κ. Ρεν.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το δηµόσιο συµφέρον που επικαλείται και αυτή η τρικοµµατική
Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ονοµατεπώνυµο. Κι αυτό λέγεται «ΣΕΒ».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ζητάει να ταχθείτε µε το πρόγραµµά του, αλλά µε τη δική σας συνείδηση. Σας
καλούµε να στηρίξετε την πρότασή µας για ψήφιση της πρότασης νόµου που καταθέσαµε και συζητούµε. Βεβαίως, απευθύνοµαι στην Ολοµέλεια της Βουλής και, δυστυχώς, µόνο τρεις
συνάδελφοι είναι εδώ από τα άλλα κόµµατα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς ζητάµε και επιµένουµε ότι θα πρέπει να υπερψηφιστεί,
παρά τα όσα λέει ο κύριος Υπουργός, η πρόταση νόµου που καταθέσαµε και η οποία είναι και πολύ πίσω από αυτά που θα
όφειλε να κάνει το ελληνικό Κοινοβούλιο για το πραγµατικό δηµόσιο συµφέρον, το συµφέρον των εργαζοµένων, των µικροµεσαίων, της νεολαίας και όχι του ΣΕΒ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Αµµανατίδου.
Το λόγο έχει η κ. Αγαθοπούλου.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την οµιλία µου, αν και εδώ και λίγη ώρα είµαστε
στην Αίθουσα χωρίς κάποιον Υπουργό στα έδρανα. Ελπίζω να
γυρίσει σύντοµα ο κύριος Υπουργός.
Ερχόµαστε να συζητήσουµε σήµερα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για επανασύσταση δύο πολύ σηµαντικών οργανισµών λίγους
µήνες µετά την οριστική κατάργησή τους από την τρικοµµατική
Κυβέρνηση. Είναι σχήµα πολύ οξύµωρο, όπως είπε και ο κύριος
Υπουργός, που δείχνει, πράγµατι, έλλειψη σοβαρότητας, αλλά
από κυβερνητικής πλευράς, αφού σε µία σοβαρή χώρα, µε σοβαρή Κυβέρνηση, ένα τέτοιο σχέδιο νόµου, που είναι αλήθεια ότι
είχε κατατεθεί πολύ νωρίτερα, θα συζητιόταν πριν κλείσουν οριστικά οι δύο οργανισµοί.
Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήµατα
που χρήζουν απαντήσεων, που οφείλει να δώσει η Κυβέρνηση
και ο Υπουργός Εργασίας σε χιλιάδες πολίτες και που µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει.
Τα ερωτήµατα αυτά έχουν να κάνουν µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και αφορούν δικαιούχους κατοικιών που δεν
έχουν πάρει ακόµη τα οριστικά συµβόλαια κυριότητας για τις κατοικίες τους, διότι εκκρεµεί η ολοκλήρωση του έργου ή διότι εκκρεµούν γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η κοστολόγηση
οικισµών ή η κλήρωση για τους δικαιούχους ή ακόµη και για κάποιους δικαιούχους, οι οποίοι ήταν σε διαδικασία δανειοδότησης
µέσω τραπεζών.
Σ’ αυτούς τους ανθρώπους οφείλει η Κυβέρνηση µια απάντηση, που αποφεύγει επιµελώς να δώσει και την παρατείνει συνεχώς, µαζί µε την αγωνία των εργαζοµένων.
Στις 21-12-2012 είχαµε κάνει ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις καθυστερήσεις στην αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών Αξιούπολης
Παιονίας. Μιλάµε για είκοσι πέντε διαµερίσµατα για ισάριθµες
οικογένειες, για τις οποίες έχει πραγµατοποιηθεί η κλήρωση,
αλλά εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και, φυσικά, εκκρεµεί το κυριότερο απ’ όλα, η αποπεράτωση του έργου.
Η απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο στις 29 Ιανουαρίου
του 2013 αναφέρει ότι η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή,
η οποία ορίστηκε για να διεκπεραιώσει εκκρεµότητες των εν
ενεργεία συµβάσεων του ΟΕΚ και είχε πάρει παράταση λειτουργίας µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2013, είχε στο αντικείµενό
της και το έργο «Αξιούπολη 2» του Νοµού Κιλκίς.
Η 28η Φεβρουαρίου πέρασε και κανείς δεν έχει ενηµερωθεί
για την πορεία των εργατικών κατοικιών που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, γιατί είναι εύκολο να λέµε γενικόλογα ότι έχει ολοκληρωθεί η πλειοψηφία των περιπτώσεων που εκκρεµούσαν,
αλλά η πραγµατικότητα δείχνει το αντίθετο.
Επίσης, στην εν λόγω απάντηση της ερώτησής µας αναφέρεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 25/16-7-2012 απόφαση της επιτροπής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χορηγήθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών για τις συγκεκριµένες εργατικές κατοικίες µέχρι τις 3 Νοεµβρίου του 2012,
ενώ εκκρεµούσε απόφαση για τον καθορισµό της τελικής προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου. Ούτε, όµως, γι’ αυτό µέχρι
σήµερα έχει υπάρξει κάποια ενηµέρωση και δεν ξέρω εάν σήµερα ο κύριος Υπουργός, ο οποίος δεν µας ακούει αυτήν την
ώρα, έχει κάτι νεότερο να µας πει, αλλά επί του συγκεκριµένου
και όχι γενικόλογα.
Είναι σε θέση η Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στους δικαιούχους εργατικών κατοικιών ανά την Ελλάδα, οι οποίοι εν
µέσω κοινωνικής αλλά και οικονοµικής κρίσης συνεχίζουν να βρίσκονται σε αβεβαιότητα και να υποχρεούνται να πληρώνουν
υψηλά ενοίκια σε σχέση µε το εισόδηµά τους, ενώ την ίδια στιγµή
υπάρχουν σχεδόν έτοιµα κτήρια, τα οποία µένουν ανεκµετάλλευτα και ρηµάζουν, διότι κανείς κρατικός µηχανισµός δεν ενδιαφέρεται για την αποπεράτωσή τους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα οποία το Υπουργείο Εργασίας
έδωσε τον περασµένο Ιανουάριο σε ερώτησή µας, εκκρεµούσαν,
κύριε Υπουργέ, δεκαέξι εργολαβίες ανά την Επικράτεια, που
αφορούσαν περίπου χίλιες κατοικίες, δηλαδή χίλιες οικογένειες
που έχουν πραγµατική ανάγκη στέγασης.
Επίσης, υπάρχουν ακόµη δεκαπέντε χιλιάδες εργατικές κατοικίες, που δεν έχουν κοστολογηθεί και για τις οποίες δεν υπάρχουν οριστικά παραχωρητήρια. Δύο µήνες µετά είναι διαφορετική η πραγµατικότητα από αυτά τα στοιχεία;
Κρίνεται αναγκαίο, λοιπόν, σήµερα όσο ποτέ να µεριµνήσει µε
σοβαρότητα η πολιτεία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης των οικιών στους δικαιούχους το συντοµότερο δυνατόν.
Θα παρακαλούσαµε, λοιπόν τον κύριο Υπουργό για µία απάντηση για το συγκεκριµένο θέµα, καθώς και για τη λειτουργία της
εν λόγω επιτροπής, διότι η παράταση λειτουργίας της, µε την ένταξή της στον ΟΑΕΔ, µοιάζει προσχηµατική αφού δεν υπάρχει
καµµία πρόοδος στα έργα µέχρι στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για του λόγου το αληθές, παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά οµόφωνο αίτηµα του δηµοτικού συµβουλίου Παιονίας, µε
ηµεροµηνία 21 Μαρτίου του 2013, για την κατά απόλυτη προτεραιότητα συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης, αποπεράτωσης
και παράδοσης των εργατικών κατοικιών Αξιούπολης στους δικαιούχους, µαζί µε κάποιες φωτογραφίες από τα κτήρια.
Η απόφαση αναφέρει, επίσης: «η ανάγκη αυτή σήµερα, λόγω
της κακής οικονοµικής συγκυρίας, είναι επιτακτικότερη, αν αναλογιστούµε ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι των κατοικιών πλήττονται από την ανεργία, είναι ειδικών κατηγοριών, παραδείγµατος χάριν πολύτεκνοι, και γενικά είναι καιρός πλέον η πολιτεία
να σκύψει στα σοβαρότατα αυτά προβλήµατα των κατοίκων της
ακριτικής µας περιοχής, δίνοντας άµεση λύση».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πολλά ακόµη τέτοια αιτήµατα θα έπρεπε να έχει λάβει το
Υπουργείο Εργασίας -αν δεν το έχει ήδη κάνει- και γι’ αυτόν το
λόγο κρίνεται αναγκαίο να δώσει µια απάντηση τόσο συνολικά
όσο και µεµονωµένα, για κάθε περίπτωση το συντοµότερο δυνατόν και να αναλάβει φυσικά και την ευθύνη για την ολοκλήρωση
όλων αυτών των έργων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αγαθοπούλου.
Το λόγο έχει η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
έχουν ήδη αναπτύξει πολύ σηµαντικές πλευρές της πρότασης
νόµου που έχουµε καταθέσει. Θα αναφερθώ περισσότερο στο
γιατί προτείνουµε την επαναλειτουργία του Οργανισµού Εργατι-
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κής Κατοικίας και γιατί πιστεύουµε εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το
εργαλείο, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, θα το χρησιµοποιήσουµε όταν έλθουµε στην Κυβέρνηση.
Τι έχει συµβεί; Ποια είναι η ιστορία του; Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας διαδέχθηκε τον Οργανισµό Στέγασης Προσφύγων, ο οποίος επιτέλεσε σηµαντικό ρόλο µετά τη µεγάλη Μικρασιατική Καταστροφή. Στη συνέχεια, λοιπόν, αυτού ιδρύεται ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας στη χώρα µας µέσα σε ασφυκτικά
οικονοµικά πλαίσια, γιατί, όπως γνωρίζετε καλώς, η χώρα µας
δεν είχε πολιτική κοινωνικής κατοικίας, κάτι που είχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί;
Διότι, αγαπητέ συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ, που βλέπω ότι συµφωνείτε, καµµία από τις κυβερνήσεις, ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της
Νέας Δηµοκρατίας, θέλησε ποτέ να επιδοτήσει την κοινωνική κατοικία. Βρήκαν το κόλπο της εργατικής κατοικίας. Αυτός είναι θεσµός µοναδικός, γιατί οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες
χρηµατοδοτούν τη µελλοντική κατοικία.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένας θεσµός µοναδικός, πράγµατι. Άφησε
κενό το θέµα της κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή των χαµηλών
στρωµάτων. Τι έκανε ο ελληνικός λαός; Μικροαστικά και µεσοαστικά στρώµατα κατάφεραν µόνοι τους να στεγαστούν.
Έτσι, βρεθήκαµε σήµερα, εκτός από την εργατική τάξη, εκτός
από την εργατική κατοικία, όλοι οι άλλοι να έχουν ένα πολύ µεγάλο απόθεµα στέγης στην Ελλάδα.
Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας στα πρώτα βήµατά του είχε µέσα
στο στελεχικό του δυναµικό διάσηµους Έλληνες αρχιτέκτονες.
Οι εργατικές κατοικίες της Φιλαδέλφειας είναι σχεδιασµένες από
τον Άρη Κωνσταντινίδη και σήµερα βρίσκονται στο απόθεµα του
ευρωπαϊκού µοντερνισµού, δηλαδή κρίνονται διατηρητέες από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής.
Έχουµε ανάγκη σήµερα από έναν τέτοιο φορέα; Τι έγινε µέσα
σε ελάχιστο χρόνο, στο χρόνο του µνηµονίου; Έγινε το εξής:
Πρώτον, στη χώρα µε το µεγαλύτερο αποθεµατικό στέγης στην
Ευρώπη, οι άστεγοι πληθαίνουν. Δεύτερον, ολοένα και περισσότεροι χάνουν τα σπίτια τους. Τρίτον, ολοένα και µεγαλύτερα
στρώµατα κατοικούν σε επισφαλή ή και ακατάλληλη κατοικία.
Ξαναρωτώ, λοιπόν: Έχουµε ανάγκη από έναν τέτοιο οργανισµό µε αυτήν την εµπειρία σε αυτήν τη χώρα σήµερα;
Εµείς λέµε ως ΣΥΡΙΖΑ ότι όχι µόνο τον έχουµε ανάγκη, αλλά
θα διευρύνουµε και το ρόλο του. Θα τον διευρύνουµε µε την έννοια του να συµπεριλάβει την κοινωνική κατοικία. Γιατί σήµερα
πολύ περισσότερα στρώµατα -και αυτά που θα βρούµε µπροστά
µας εµείς ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- θα έχουν ανάγκη κοινωνικής κατοικίας. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε και όπως περιέγραψα, πολλοί άνθρωποι χάνουν το σπίτι τους και µέχρι να φύγει
αυτή η συγκλονιστική τρικοµµατική Κυβέρνηση θα χάσουν και
άλλοι άνθρωποι τα σπίτια τους και θα βρεθούν να αυξάνονται οι
αριθµοί των άστεγων και των νεόπτωχων.
Εποµένως, χρειαζόµαστε ένα τέτοιο µεγάλο και σοβαρό εργαλείο, για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την ιστορία.
Ποια είναι τα άµεσα προβλήµατα στέγης που εσείς δηµιουργήσατε και που εµείς πιστεύουµε ότι ένας αναβαθµισµένος Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και Κοινωνικής Κατοικίας σε
συνεργασία µε τους δήµους θα µπορούσε να αντιµετωπίσει;
Ξέρετε ότι σήµερα υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα επιδότησης της στέγης.
Κύριε Υπουργέ, το «Jessica» πού βρίσκεται; Ποιος τρώει αυτά
τα λεφτά; Ποιος τα χρησιµοποιεί για τους άστεγους; Ξέρουµε
πολύ καλά σήµερα ότι το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF) χρηµατοδοτεί αυτές τις καταστάσεις. Πού βρίσκονται
αυτά τα λεφτά, πέρα από τα λεφτά, τα δάνεια κ.λπ. των δικαιούχων της Εργατικής Κατοικίας, τα οποία οδεύουν ολοταχώς στη
µαύρη τρύπα του χρέους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ αυτό συµβαίνει. Οι δικαιούχοι της Εργατικής Κατοικίας
και τα λεφτά του ταµείου οδεύουν ολοταχώς προς τη µαύρη
τρύπα του χρέους.
Γι’ αυτό καταργήθηκε ο ΟΕΚ, όχι µόνο για το ΣΕΒ. Και για το
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ΣΕΒ, βεβαίως, ο οποίος απαλλάσσεται εφ’ όρου πια ζωής της
υποχρέωσης να πληρώνει τα ποσοστά που πρέπει στο ταµείο.
Κυρίως, όµως, αυτήν τη στιγµή γίνεται αυτή η καταλήστευση
για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να δοθούν αυτά τα χρήµατα και
των Ευρωπαϊκών Ταµείων πλέον στους επιτήδειους, στους «ηµέτερους», οι οποίοι θα εκµεταλλευθούν την ανέχεια του ελληνικού
λαού αυτήν τη στιγµή στο επίπεδο της στέγης. Ο δεύτερος
λόγος, βεβαίως, όπως πολύ ωραία ανέπτυξε η σύντροφός µου
κ. Αµµανατίδου, είναι η ιστορία µε τα «δωράκια» προς το ΣΕΒ.
Αυτά όλα, κύριε Πρόεδρε, εµείς θα τα καταργήσουµε. Θα καταργήσουµε το µνηµόνιο. Μην έχετε καµµία αµφιβολία! Θα το
ακυρώσουµε, έτσι ακριβώς όπως έχουµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Εµείς δεν είµαστε ίσα και όµοια µε την τρικοµµατική,
να λέµε και να ξελέµε. Αυτό που είπαµε αυτό θα κάνουµε και να
το περιµένετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Φωτίου.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Μπόλαρη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Θα ξεκινήσω και εγώ µε τους τριάντα έναν
εργάτες της γης της Μανωλάδας, που συνεχίζουν να βρίσκονται
στο κέντρο υγείας, τραυµατισµένοι από τις καραµπίνες επιστατών. Πραγµατικά, δεν χρειάζεται απλώς να καταγγείλουµε το γεγονός. Χρειάζεται να παρθούν µέτρα.
Όµως, µου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι
ρώτησαν γιατί συνέβη αυτό. Το ρώτησε και ο κύριος Υφυπουργός, το ρώτησε και η κ. Βούλτεψη, η οποία δεν βρίσκεται τώρα
εδώ. Νοµίζω ότι η απάντηση είναι απλή: Εργάτες γης, απλήρωτοι
που υπόκεινται σε άγρια εκµετάλλευση και επειδή είναι πιο ευάλωτοι λόγω του ότι είναι µετανάστες, έφαγαν εκτός από την
«απληρωσιά» ή την απόλυση και τα σκάγια του εργοδότη.
Αν θελήσουµε να µιλήσουµε σοβαρά για προβλήµατα και για
λύσεις, θα πρέπει να δούµε ποια είναι εκείνα τα µέτρα που πρέπει να πάρουµε για όσους θέλουν να µείνουν στη χώρα και να
εργαστούν σε αυτήν. Θα πρέπει να τους δώσουµε άδειες παραµονής, θα πρέπει να τους δώσουµε τη δυνατότητα να εισφέρουν
και αυτοί στα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι έγκληµα ρατσιστικής βίας. Δεν είναι εδώ η ναζιστική
Χρυσή Αυγή που κρύφτηκε πίσω από κάποιους γαιοκτήµονες,
που όντως θησαυρίζουν στις πλάτες κυρίως µεταναστών. Είναι,
όµως, έγκληµα ρατσιστικής βίας, που στη Μανωλάδα έγινε στο
φως της ηµέρας, ενώ στους δρόµους της Αθήνας γίνεται τη
νύχτα από µαχαιροβγάλτες ρατσιστές.
Συνάδελφοι, εγώ είµαι νέα Βουλευτής και µου έκανε εντύπωση
η τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της κ. Βούλτεψη, η οποία αναφέρθηκε κυρίως στο τι είπε, πώς το υπογράµµισε, τι κόµµα έβαλε το τάδε στέλεχος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο τάδε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ.λπ.. Θα περίµενα η συζήτηση να γίνεται πιο σοβαρά και να γίνεται στην πρόταση νόµου
που έφερε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ρωτήσω
και εγώ το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας τι έλεγε ο κ. Σαµαράς
για την κατάργηση του µνηµονίου, τι έλεγε για τα χαράτσια, τι
έλεγε για τον κατώτερο µισθό και έτσι, δεν θα πάµε και πολύ µακριά.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να σεβαστώ τον χρόνο γιατί έχει περάσει
η ώρα. Αναφέρθηκαν συνάδελφοι-σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στα όσα έχουν συµβεί µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, µε την κατάργηση της επεκτασιµότητας, µε την κατάργηση της ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Η κατάσταση είναι φρικιαστική. Το 2012 µόνο το 55% των νέων
προσλήψεων –όποιων έγιναν- είναι µε κανονική σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το 45% είναι µερικής απασχόλησης. Η εκ περιτροπής εργασία φθάνει στο 10%. Μιλάµε για τις
προσλήψεις µόνο του 2012.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, θεωρούµε ότι η πρόταση
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερψηφιστεί -αν γινόταν ψηφοφο-
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ρία- γιατί αυτό που λέµε κατώτερος µισθός είναι ο βασικός, καθολικός µισθός, εφόσον έχουν παύσει όποιο µέτρο προστασίας
µέσω των συλλογικών συµβάσεων.
Πραγµατικά, µου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ιδιαίτερα
πάλι συνάδελφοι που δεν είναι εδώ, της Δηµοκρατικής Αριστεράς -που λέγονται και «Αριστερά»- κρύβονται πίσω από το 40,
46, διότι ναι µεν το PSI εκπληρώθηκε, ναι µεν η δανειακή σύµβαση εκπληρώθηκε, αλλά όσα λένε και οι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς επιβεβαιώνουν αυτό
που λέει η Αριστερά, ότι το PSI το πλήρωσαν οι εργαζόµενοι, οι
συνταξιούχοι, τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής:
Επειδή αναφερθήκατε σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ξέρουµε καλά ότι αυτό πάντοτε το ταυτίζατε µε τις κοινωνικές εισφορές,
γιατί αυτό που ισχύει για τον κατώτερο µισθό στον ιδιωτικό τοµέα
και αυτό που θέλετε να επιβάλετε στο δηµόσιο τοµέα είναι αυτό
που στην πραγµατικότητα λέγεται εσωτερική υποτίµηση. Όταν
και εφόσον ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση που έφερε την
ύφεση, κάποιοι επιχειρηµατίες θα βρεθούν µε εργαζόµενους που
θα πληρώνονται µε 300 ευρώ και δεν θα έχουν ούτε ασφάλιση.
Για να το αποδείξω αυτό θα κάνω µία τελευταία παρατήρηση.
Μέσα σε αυτήν την κρίση υπάρχουν πεντακόσιες κερδοφόρες
εταιρείες, οι οποίες έκαναν διαχείριση τζίρου 26 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Άλλες αύξησαν τα κέρδη τους και άλλες ισοφάρισαν
τις ζηµιές του 2010.
Ξέρετε ποιες προηγούνται; Αυτές των τροφίµων και των σούπερ µάρκετ, εκεί όπου ανθεί η µερική απασχόληση, οι απλήρωτες υπερωρίες. Αυτό το αναφέρω για να καταλάβετε ακριβώς τι
σηµαίνει κατώτερος µισθός, πόσο δικαιολογείτε την έννοια της
επιχειρηµατικότητας, της εκµετάλλευσης και της εσωτερικής
υποτίµησης και πόσο τελικά κρύβεστε πίσω από την κρίση και το
χρέος το οποίο οι εργαζόµενοι δεν δηµιούργησαν, για να τους
καταδικάσετε στην απίστευτη εκµετάλλευση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μπόλαρη. Εκτός από νέα συνάδελφος, είστε και νέος άνθρωπος και χαίροµαι που έχετε και γλώσσα που δεν είναι ξύλινη,
είτε συµφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος µαζί σας.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Είµαι πενήντα χρονών, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ ως φαρµακοποιός θεωρώ ότι δεν σας φαίνεται καθόλου, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Γιοβανόπουλος
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τι να σας πω, κύριε Μητρόπουλε; Συζητάµε µία πρόταση
νόµου, η οποία πάλι περιγράφει τα αυτονόητα. Έρχεται µία Κυβέρνηση, η οποία µας θεωρεί απλό ντεκόρ. Θεωρεί ότι καλώς
βρισκόµαστε, καλώς υπηρετείται έτσι, νοµίζει, η δηµοκρατία,
αλλά µόλις ακούστηκε µία διαφορετική ιδέα από τον κ. Μαριά, ο
οποίος είχε µία έµπνευση και είπε «να βγούµε έξω στον κόσµο»,
σηκώθηκε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και είπε
«είναι αµαύρωση του Κοινοβουλίου».
Αυτό είναι αµαύρωση του Κοινοβουλίου; Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν είναι αµαύρωση του Κοινοβουλίου; Αυτές
οι αθλιότητες που βλέπουµε στις ψηφοφορίες, όταν ο Πρωθυπουργός δεν ψηφίζει σε όλες τις κάλπες, δεν είναι αµαύρωση
του Κοινοβουλίου;
Το ότι πάει ένα οργανωµένο σύστηµα και λεηλατεί τα αποθεµατικά των εργαζοµένων είναι κάτι που χωράει στο µυαλό πολιτισµένου ανθρώπου; Το ότι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
είχε 700 εκατοµµύρια ευρώ αποθεµατικό και ανοίγουν µία µέρα
τον κουµπαρά και βρίσκουν 200 εκατοµµύρια ευρώ και στο τέλος
χάνουν και όλο τον κουµπαρά, χάνουν και την περιουσία την ακίνητη, χάνουν και όλα τα δικαιώµατα, τι είναι; Περιµένει ο κόσµος.
Ξέρετε, είµαι από εκείνη τη γενιά όπου θυµάµαι ότι ήµουνα σε
ένα κινηµατογράφο στη Βέροια, µαζί µε την οικογένειά µου και
περιµέναµε την κλήρωση, αλλά δεν έτυχε να πέσει σε εµάς το
σπίτι τότε. Αλλά παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες οικογέ-
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νειες δικαιώθηκαν και πήρανε ένα σπίτι και ζήσανε.
Εγώ είµαι έτοιµος να διακόψω την οµιλία µου εάν δώσετε µία
εξήγηση που να στέκει σε ηθικό επίπεδο ή σε οποιοδήποτε επίπεδο γιατί διαλύσατε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Εάν
δώσετε µία εξήγηση, που να µπορεί να την αντιληφθεί ένας
µέσος νους, εγώ θα είµαι µαζί σας και από αύριο θα έρχοµαι να
σας υπηρετώ, όπου θέλετε, στο Υπουργείο Εργασίας. Να δώσετε µία εξήγηση γιατί θα µπορούσε, άραγε, µία Κυβέρνηση να
πάει και να κλέψει τα λεφτά. Γιατί είναι ποινικό αδίκηµα, όπως
και να το δεις. Βέβαια, πάσχετε από δαλτωνισµό. Έχετε ένα
θέµα. Γαλάζια και πράσινα έχουν γίνει ένα πράγµα. Είναι ένα ιατρικό φαινόµενο, το οποίο θα το παρατηρήσει κάποια στιγµή και
ο ιστορικός του µέλλοντος. Αυτό, όµως, δεν είναι το ζητούµενο.
Το ζητούµενο είναι ότι σήµερα βοά το παγκόσµιο ίντερνετ.
Βγήκαν και διάφορες αφίσες για τις φράουλες της Μανωλάδας.
Αλίµονο στην περιοχή, βέβαια, η οποία καταδυσφηµείται. Όµως
από ποιον καταδυσφηµείται; Ποιος ήταν ο ρατσισµός; Ποιος
όπλισε το χέρι αυτού του επιστάτη; Δεν έχω δει τη δικογραφία
ακόµα, αλλά αναρωτιέµαι αν είχαν αλυσίδες, άραγε, αυτοί οι Πακιστανοί, οι πρώην κάτοικοι του Μπανγκλαντές.
Εσείς ως Υπουργός Εργασίας πώς το νιώθετε; Τι θα πείτε στο
ελληνικό Κοινοβούλιο; Τι θα πείτε σε αυτόν τον κόσµο, στον
κόσµο των Αθηνών, που κάποτε ο Περικλής τούς έδινε τα θεωρικά, για να παρακολουθούν κάποια έργα; Γιατί ο πολιτισµός σηµαίνει ότι παράγεται, παρακολουθείται και αναδεικνύει µορφές.
Τα έδινε ο Περικλής τα θεωρικά, τα έδινε ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. Τα καταργήσατε τα θεωρικά. Καταργήσατε τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Δεν µπορεί πια κάποιος να
πάρει εισιτήριο και να πάει να δει µία ταινία.
Όλο αυτό σας κάνει να µας υποχρεώνετε να είµαστε συνεχώς
µέσα στο Κοινοβούλιο, για να είµαστε το ντεκόρ σας όταν θα
παίρνετε τις αποφάσεις σας. Και έρχεται σήµερα µε όλο εκείνο
το ωραίο ύφος ο Πρόεδρος της ΔΕΗ και µας λέει «πρέπει να αγοράσουµε µαζούτ» και φέρνει έναν λογαριασµό και λέει «θα αγοράζουµε µαζούτ για να παράγουµε ενέργεια». Εµείς εδώ στην
Ελλάδα µε τον καταπληκτικότερο ήλιο, εµείς θα παράγουµε ξανά
ενέργεια, γιατί δεν υπάρχει τρόπος, γιατί και τα φωτοβολταϊκά
τα ρηµάξατε και αυτά. Προλάβατε έναν ολοκαίνουργιο θεσµό και
τον ρηµάξατε και αυτόν. Δεν αφήσατε τίποτα όρθιο.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μητρόπουλε. Αναφέρατε ένα νούµερο, τα 750 ευρώ. Ξενίζονται οι άνθρωποι της συγκυβέρνησης
γιατί λέει είναι πολλά τα 750 ευρώ. Είναι πολλά τα 750 ευρώ;
Έγινε καµµία αναλογιστική µελέτη; Διαβάσατε την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους; Είχατε τη στοιχειώδη πολιτική
τσίπα;
Να σας υπενθυµίσω ότι έρχεται Πάσχα. Υπάρχει ένα εγκώµιο
στην Ακολουθία του Επιταφίου που λέει «ώσπερ πελεκάν». Ο
καλός, λοιπόν, πατέρας έρχεται η ώρα που για να διαφυλάξει τα
παιδιά του, τρυπάει το στήθος του για να τους δώσει αίµα, να
τους σώσει από τα φίδια, να τους σώσει από αυτούς που έρχονται να ληστέψουν την οικογένειά του, να ταΐσει τα παιδιά του.
Έτσι µπορεί να πολιτεύεται κανείς σωστά, ως καλός πατέρας.
«Ώσπερ πελεκάν» λοιπόν και καλό θα είναι να θυµηθείτε κάτι
από την κλασική παιδεία για να δείτε ότι δεν πολιτεύεστε σωστά.
Αυτήν την πατρίδα πρέπει να τη δείτε σαν να ήταν όλοι παιδιά
µας και να µην τους παίρνετε και το σπίτι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Γιοβανόπουλε.
Ο κατάλογος των οµιλητών θα κλείσει µε τον κ. Σταθά. Μετά
θα δώσω το λόγο για τρία λεπτά, όπως µου ζήτησαν, στον κ.
Μαριά και στον κ. Κατσώτη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τέσσερις είµαστε, τρία λεπτά για τον καθέναν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Οι εισηγητές έχουν δικαίωµα να ξαναµιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ δεν είπα το αντίθετο και ούτε πρόκειται να διαφωνήσω σε κάτι που είναι ορθόν.
Είπα ευελπιστώντας ότι ο χρόνος θα είναι…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πρώτοι που εγκατέλειψαν την Αίθουσα θα πάρουν όλο το χρόνο και εµείς θα υποστούµε όλα τα δεινά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είπαµε κάτι, κύριε
Γιοβανόπουλε, ούτε σας στέρησε κανένας το λόγο.
Κύριε Σταθά, συγγνώµη που σας διέκοψα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε ένα τραγικό γεγονός, που έγινε
σήµερα στον Πύργο, στη Μανωλάδα. Τέτοιο τραγικό γεγονός
δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το
έχουµε ξαναδεί να συµβαίνει στο παρελθόν, να στοιβάζονται όλοι
οι εργαζόµενοι, µε µισθούς πείνας και όχι µόνο σε αυτήν την περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αποκορύφωµα
είναι τα τρία τελευταία χρόνια όπου η Ελλάδα και οι εργάτες ανεξαρτήτως εθνικότητας, να έχουν γίνει µία Μανωλάδα. Με το µισθό των 400 ευρώ που παίρνει ο ανειδίκευτος εργάτης δεν µπορεί
πια να επιβιώσει, δεν µπορεί πια να ζήσει αξιοπρεπώς.
Οι εργαζόµενοι σε όλη την επικράτεια αυτήν τη στιγµή –όσοι
έχουν αποµείνει και εργάζονται- εργάζονται στην κυριολεξία µε
µισθούς πείνας. Τα 750 ευρώ αυτήν τη στιγµή, µε τα χαράτσια
τα οποία έχουν µπει και µε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, είναι πάρα πολύ λίγα, δεν φτάνουν,
είναι ελάχιστα. Ακόµα και αν αυτό το σχέδιο νόµου ψηφιστεί, πάλι
είναι ελάχιστο γι’ αυτό που περνάει ο τόπος µας και ο λαός.
Λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί πριν από τρία χρόνια, όταν ήρθε το
µνηµόνιο είπαν ότι έφταιγαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι αυτός ο οποίος παράγει, δίνει ώθηση στην οικονοµία -έλεγαν και ισχύει κιόλας- και ότι δεν πρέπει να τον πειράξουµε. Όµως όχι µόνο τον πειράξανε, αλλά κατήργησαν τα
πάντα. Δεν υπάρχουν πια συλλογικές συµβάσεις, έχουµε πάει
στην κυριολεξία στις ατοµικές συµβάσεις. Είµαστε όπως στη Μανωλάδα. Σε λίγο θα πηγαίνουν να πληρωθούν και θα τους πυροβολούν. Τι µου θυµίζει αυτό ιστορικά; Ήταν στην εποχή των
τσιφλικάδων, στην εποχή που στο Κιλελέρ µε τον Αντύπα έκαναν
τα ίδια και σκότωναν τότε τους αγρότες. Το ίδιο πράγµα επαναλαµβάνεται µετά από εκατό χρόνια. Σε αυτό φταίµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Σταθά, δεν σας
διακόπτω αλλά µην αδικούµε όλους τους ανθρώπους….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Σε αυτό φταίµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας βοηθάω. Επιτρέψτε µου. Δεν αφορά όλους, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Σ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, φταίµε όλοι, ανεξαρτήτως. Ο καθένας έχει την πορεία του και τους αγώνες του
που έχει συµβάλλει. Έχουµε καταφέρει, λοιπόν, να έχουµε αυτά
τα φαινόµενα, τα οποία είναι πραγµατικότητα. Συµβαίνουν στη
χώρα µας. Έχουν ξανασυµβεί στο παρελθόν. Η χώρα µας πάει
εκατό χρόνια πίσω.
Πριν δύο µέρες πήρε µια απόφαση η Κυβέρνηση για την άρση
της µονιµότητας επί της ουσίας, για τις απολύσεις στο δηµόσιο
που γίνονται. Είναι πάλι µια απόφαση που µας πηγαίνει εκατό
χρόνια πίσω, στην Πλατεία Κλαυθµώνος. Το 1911 έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τη µονιµότητα για να µην αλλάζουν οι κυβερνήσεις και βάζουν τους δικούς τους. Όλα αυτά τα πληρώνουν οι
αδύναµοι, τα πληρώνουν οι εργάτες, οι αγρότες, αυτοί που δεν
έχουν αυτό που λέµε «µπάρµπα στην Κορώνη».
Υπάρχει όµως ελπίδα. Είµαστε ένας περήφανος λαός. Οι εργάτες και οι αγρότες έχουν καταφέρει όλα αυτά που ανέφερα.
Με αγώνες κατέκτησαν αυτά που σήµερα χάνουµε. Είµαι σίγουρος ότι αυτό θα ξαναγίνει. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση,
ο λαός είναι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος, αυτός που θα κερδίσει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά του.
Αυτήν τη στιγµή είµαι Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου,
αλλά πάνω απ’ όλα είµαι εργάτης και µε αυτόν τον τρόπο µιλάω
εδώ. Έχω την τύχη να έχω αυτήν τη στιγµή πέντε χιλιάδες ένσηµα βαρέα ανθυγιεινά. Ξέρω τι σηµαίνει να βλέπεις τον εργάτη
δίπλα σου να σκοτώνεται στο χώρο εργασίας. Από ένα τυχαίο
γεγονός δεν είµαι νεκρός σε εργατικό ατύχηµα.
Σέβοµαι όλους τους επαγγελµατίες, όποια δουλειά και αν κάνουν, αλλά σίγουρα οι εργάτες είναι αυτοί που δουλεύουν. Σέβονται τον ιδρώτα τους, εκτιµούν, σηκώνονται το πρωί ή το βρά-
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δυ να πάνε για δουλειά και πρέπει να ανταµειφθούν για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι άνθρωποι περήφανοι, αξιοπρεπείς. Δεν
µπορούµε να τους καταδικάζουµε και να τους πυροβολούµε,
ανεξάρτητα ποιας εθνικότητας είναι. Είναι άνθρωποι που έχουν
µεγαλύτερη αξιοπρέπεια από κάποιους χαρτογιακάδες.
Αυτή η Κυβέρνηση και εµείς ως Κοινοβούλιο, πρέπει να εξασφαλίσουµε σε αυτούς τους ανθρώπους την περηφάνια τους.
Λέω και πάλι ότι τα 750 ευρώ µε τις σηµερινές συνθήκες είναι ψίχουλα στην κυριολεξία.
Πρέπει, λοιπόν, άµεσα να επαναφέρουµε την αξιοπρέπεια, την
αξιοπρεπή διαβίωση του ελληνικού λαού, των εργατών, των
αγροτών. Αυτήν τη στιγµή και οι αγρότες, µε τις συνθήκες που
έχουν διαµορφωθεί, δεν µπορούν να σπείρουν τα χωράφια τους
και µε τις τιµές που υπάρχουν δεν µπορούν ούτε αυτοί να ζήσουν.
Αυτό που θέλω να πω στην Κυβέρνηση είναι ότι τουλάχιστον
πρέπει να µπει η πρόταση σε ψήφιση και να µην βρίσκουµε προφάσεις µε το άρθρο 73, γιατί και τα άρθρα 21, 22 και 23 του Συντάγµατος έχουν καταργηθεί στην πράξη. Άρα, µην βάζουµε ως
πρόσχηµα το Σύνταγµα για να µην φέρουµε σε ψήφιση αυτό το
νοµοσχέδιο. Πρέπει να ψηφιστεί. Ξαναλέω ότι είναι µια «ασπιρίνη» µπροστά στα προβλήµατα που υπάρχουν στην ελληνική
κοινωνία.
Καλόν αγώνα στους Έλληνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Σταθά.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στα τρία λεπτά του χρόνου µου θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις. Η πρώτη επισήµανση είναι γι’ αυτό που ακούστηκε
από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και
την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι η πρόταση
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους.
Δεν έχει κανένα αντίκρισµα, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού του κατώτερου µισθού, διότι πια ο ΟΕΚ και ο Οργανισµός
Εργατικής Εστίας έχουν ενταχθεί στον ΟΑΕΔ και διάφορα τέτοιου τύπου επιχειρήµατα.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, την πρόταση νόµου
που κάνουµε για την αποκατάσταση των κατώτερων µισθών, των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά και των κοινωνικών πολιτικών µέσω του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, την κάνουµε για λόγους ουσίας, για λόγους επιβίωσης του ελληνικού λαού.
Ζούµε σε µια Ελλάδα που έχει ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους,
που το 60% όσων εργάζονται αµείβεται µε βάση ατοµικές συµβάσεις εργασίας και µε µειωµένους µισθούς, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, από 15% έως
και 50%.
Η αποκατάσταση του κατώτερου µισθού, η αποκατάσταση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών
είναι και ζήτηµα αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως απέναντι στα λαϊκά στρώµατα που σήµερα υποφέρουν και
βασανίζονται από τις κατεδαφιστικές πολιτικές του µνηµονίου.
Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, όπως είπα και πριν, διότι αν δεν
υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αν δεν υπάρχει εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, δεν υπάρχει δηµοκρατία σε αυτόν
τον τόπο, ο οποίος γέννησε τη δηµοκρατία. Είναι και ζήτηµα προϋπόθεσης ανάταξης της οικονοµίας µας και της ανάπτυξης της
χώρας, διότι µε εργάτες και εργαζόµενους χωρίς λεφτά θα
υπάρχουν και µαγαζιά και επιχειρήσεις χωρίς δουλειά. Η ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και του λαού
είναι προϋπόθεση ενίσχυσης της ζήτησης και εφαρµογής αναπτυξιακών πολιτικών και διεξόδου από την κρίση.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι καθορίστηκε από την 1η Απριλίου
νέος τρόπος υπολογισµού του κατώτερου µισθού. Θα λένε µεταξύ τους οι κοινωνικοί φορείς και στο τέλος θα αποφασίζει ο
Υπουργός κατά βούληση. Αυτό όµως αµφισβητείται όχι µόνο από
τον ΣΥΡΙΖΑ ή και από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και της
Αριστεράς.
Σήµερα πληροφορήθηκα ότι πριν από λίγο η Γενική Συνοµο-
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σπονδία Εργατών Ελλάδας έστειλε εξώδικο στις εργοδοτικές οργανώσεις και ζητάει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων -επειδή λήγει κατά τη ΓΣΕΕ στις 15 Μαΐου η µετενέργεια
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης- να συζητήσουν για
τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Ο καθένας -και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ- µπορεί να έχει
τις εκτιµήσεις που έχει για τις ευθύνες της ηγεσίας της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, που φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Στην ουσία
όµως µε αυτήν την κίνηση αµφισβητείται όλο αυτό το θεσµικό
πλαίσιο που εσείς έχετε δροµολογήσει.
Επίσης, διάβασα όχι µια έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόµµατος
της Αντιπολίτευσης ή του Ινστιτούτου Εργασίας ή της ΓΣΕΕ αλλά
διάβασα έκθεση της ΟΚΕ, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ανεξάρτητα ποια εκτίµηση έχει ο καθένας από εµάς εδώ
για το λεγόµενο κοινωνικό εταιρισµό ή όχι, η ίδια η ΟΚΕ -στην
οποία συµµετέχουν µέσα και εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, κυρίως η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, που έχουν θέσει την επαναφορά του κατώτερου µισθού, γιατί το θεωρούν όρο ύπαρξης και
των ίδιων να υπάρχει αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων,
ώστε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις- µε πόρισµά της και γνωµοδότησή της ζητά την αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και του κατώτερου µισθού διότι
θεωρεί ότι έχει διαρραγεί –µε τη δική της φρασεολογία µιλάω- η
κοινωνική συνοχή και ότι οδηγούνται σε φτωχοποίηση ευρύτερα
στρώµατα του λαού. Ακόµα και η ΟΚΕ σάς λέει ότι η πολιτική
σας της κατάργησης του κατώτερου µισθού και των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας είναι αντικοινωνική.
Μπήκαν πολλά ερωτήµατα. Εγώ το λέω για να γίνει κτήµα των
πάντων και κυρίως της Κυβέρνησης, αλλά να διευκρινιστεί και
στον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση της Αριστεράς, στην οποία θα
συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα µνηµόνια της καταστροφής θα ακυρώσει και τους επαχθείς όρους των δανειακών συµβάσεων θα
καταγγείλει και το µεγαλύτερο µέρος του χρέους θα διεκδικήσει
µε κάθε τρόπο να διαγραφεί. Τελεία και παύλα.
Επίσης, εφόσον έρθει η κυβέρνηση της Αριστεράς, στην οποία
θα συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τον κατώτερο µισθό θα αποκαταστήσει και τις συλλογικές συµβάσεις, όπως επίσης τους κοινωνικούς
οργανισµούς και τις κοινωνικές πολιτικές του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας. Θα αποκαταστήσει και τους µισθούς σταδιακά
µέσω της αποκατάστασης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
και της δυνατότητας των εργαζοµένων και των συνδικάτων τους,
µέσα από την ταξική κοινωνική πάλη και διεκδίκηση, να ξαναπάρουν πίσω όσα τους αφαιρέσατε -οι µνηµονιακές κυβερνήσειςσε εισοδήµατα, σε εργασιακές σχέσεις και µισθούς τα τρία χρόνια του µνηµονίου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να καταδικάσουµε και εµείς µε τη σειρά µας τα θλιβερά επεισόδια στη
Μανωλάδα και την επίθεση που έγινε στους εργαζόµενους στην
περιοχή αυτή και κυρίως το γεγονός ότι έµειναν απλήρωτοι για
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, ότι δεν είχαν κάλυψη ούτε από τις
υπηρεσίες του κράτους και βεβαίως ότι στο τέλος τους επιτέθηκαν.
Η συζήτηση, έτσι όπως εξελίσσεται, επιβεβαιώνει αυτά που
είπα και στην πρωτολογία µου. Είναι παρά πολύ απλό το θέµα.
Πώς λειτουργούµε πλέον ως Κοινοβούλιο; Η ίδια η λειτουργία
της Κυβέρνησης ουσιαστικά έχει δηµιουργήσει ένα έντονο αντικοινοβουλευτικό κλίµα στον ίδιο το λαό. Όχι µόνο η ουσία των
µέτρων, τα οποία παίρνονται, που είναι αντιλαϊκά, που χτυπάνε
το κοινωνικό κράτος, που είναι µέτρα κατάργησης σηµαντικών
κοινωνικών οργανισµών, αλλά και η ίδια η διαδικασία, ο τρόπος
διεξαγωγής του παιγνιδιού, όπου δεν τηρούνται οι όροι, αποδεικνύουν πλέον ότι η στήριξη της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας
είναι πρώτα απ’ όλα, η καταγγελία όλων αυτών των αντικοινοβουλευτικών φαινοµένων και κυρίως, η προσφυγή στον ίδιο το
λαό, η προσφυγή στις µορφές της άµεσης δηµοκρατίας, προκειµένου να στηρίξει και την ίδια την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Η πρόταση που έκανα ήταν πάρα πολύ απλή. Όσοι Βουλευτές
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νοµίζουν του αντιµνηµονιακού πατριωτικού δηµοκρατικού τόξου
ότι θέλουν να ακούσουν την πρότασή µου πρέπει να κάνουν το
εξής:
Στα τέλη Μαΐου που είναι και η επέτειος των Πλατειών να αποχωρίσουµε από τη Βουλή –δεν είπα να παραιτηθούµε, αλλά να
αποχωρήσουµε- βεβαίως να µην έχουµε το βουλευτικό µισθό και
τις όποιες παροχές έχουν οι Βουλευτές και να πάµε στις πλατείες µαζί µε τον ελληνικό λαό. Από εκεί να δώσουµε τη µάχη
απέναντι στη τρόικα και στα µνηµόνια. Να ασκούµε τα δικαιώµατα –όποια δικαιώµατα µας δίνει το Σύνταγµα και οι νόµοι- που
έχει ο Έλληνας Βουλευτής εκτός του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Θεωρώ ότι εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε αυτό τον συσχετισµό
δύναµης και κυρίως, µε τον τρόπο λειτουργίας των µνηµονίων
και της τρόικας, δεν µπορεί να προσφερθεί ένα έργο σηµαντικό
για τον ίδιο τον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτό το λόγο, θα υπάρξει κι επιστολή δική µου προς τους
συναδέλφους, που θα προσδιορίζει και την ηµέρα κατά την οποία
πρέπει να αποχωρήσουµε από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Να
ασκήσουµε τα δικαιώµατά µας µαζί µε τον ελληνικό λαό, για να
στηρίξουµε τη δηµοκρατία, να στηρίξουµε τον αγώνα που πρέπει
να κάνουµε και να πετάξουµε την τρόικα έξω από την πατρίδα
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε. Μία διευκρίνιση, επειδή τέθηκε ένα θέµα από την
κ. Χριστοφιλοπούλου.
Εξήγησα από την αρχή της οµιλίας µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με την άδεια του κ.
Κουτσούκου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πώς παίρνετε το λόγο;
Έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, έχω
δώσει το λόγο στον κ. Κουτσούκο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντάξει, µε συγχωρείτε,
εγώ για διευκόλυνση το έκανα. Πάντως, αφού ψάξατε τον Κανονισµό, θα δείτε ότι έχω δικαίωµα να δευτερολογήσω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εσείς τον επικαλείστε
όποτε θέλετε τον Κανονισµό και όποτε θέλετε τηρείτε τον Κανονισµό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έψαχνε ολόκληρος
Υπουργός να δει αν έχω δικαίωµα δευτερολογίας. Θα έπρεπε να
ντρέπεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αφαιρέστε του το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, καθίστε
κάτω, σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι κατάντια για
Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαριά, σας παρακαλώ! Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να χαλάσουµε τη συνεδρίαση.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ µην απαντάτε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έψαχνε να δει αν έχω
δικαίωµα δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Που ξέρετε τι έκανε
ο κ. Παναγιωτόπουλος; Είναι δυνατόν;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Μαριά, µέχρι να αποφασίσετε
να φύγετε απ’ αυτήν την Αίθουσα, τουλάχιστον µην µας εµποδίζετε να µιλάµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντάξει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Για πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε, να πω τα εξής: Τράβηξε η συζήτηση. Εγώ έµεινα για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης και από
σεβασµό στους συναδέλφους. Θέλω να µείνω στο περιεχόµενο
της συζήτησης και να µην επεκταθώ σε ζητήµατα που πιστεύω
ότι θίγουν και σε εκφράσεις που ακούστηκαν εδώ πολύ βαριές
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ότι «Η Βουλή αυτή είναι για τα µπάζα» και άλλες τέτοιες απόψεις.
Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις, αναφέρθηκα στην πρωτολογία
µου και θέλω και δύο λόγια να πω και στη δευτερολογία µου.
Παρά το πλήγµα που έχει δεχθεί το Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο και οφείλουµε όλοι να αναλάβουµε την ευθύνη να το αποκαταστήσουµε µε τον τρόπο που ο καθένας το εννοεί- το εναποµείναν
πλαίσιο µας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουµε πρωτοβουλίες για να ξαναπάρουν στα χέρια τους ζητήµατα που τους αφορούν και µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας -που άκουσα από τον συνάδελφο ότι πήρε πρωτοβουλία η
ΓΣΕΕ- και µέσω των κλαδικών συµβάσεων και µέσω των επιχειρησιακών, χωρίς να φοβόµαστε.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, νοµίζω ότι υπάρχει περιεχόµενο και βοηθάει η σηµερινή συζήτηση –και αυτή που έγινε και την προηγούµενη εβδοµάδα- για
να δούµε τα κενά που υπάρχουν από την πρωτοβουλία που πήρε
η Κυβέρνηση να εντάξει δραστηριότητες στον ΟΑΕΔ, ως µία
λύση ανάγκης. Εγώ ανέφερα συγκεκριµένα ζητήµατα που πρέπει
να αντιµετωπιστούν και θα επιµείνω στη πορεία σε αυτό.
Θα κλείσω µε το εξής, για να µην σας βασανίζω κι εγώ. Κατ’
αρχάς, η µεγάλη πλειοψηφία, αν όχι οµόφωνα, καταδικάζει αυτά
που έγιναν στη Μανωλάδα και για τα οποία µίλησα παίρνοντας
το λόγο. Εκείνο όµως που µε ικανοποιεί είναι το γεγονός ότι
άκουσα πολλούς συναδέλφους να συµφωνούν µε την άποψη που
διατύπωσα ότι δεν φτάνει να καταγγέλλουµε, αλλά πρέπει να ψάξουµε να βρούµε και λύσεις.
Εγώ κατέθεσα ένα πλαίσιο και θέλω να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα επιχειρήσω να το φέρω και στη Βουλή. Νοµίζω
ότι µπορούµε και πρέπει να συνεργαστούµε για να δώσουµε τη
δυνατότητα να έχουµε νόµιµη απασχόληση µε έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία. Να µη δηµιουργούµε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε δικαιώµατα παράνοµων µεταναστών. Να δίνουµε βάση
σε αυτά που έχουν να κάνουν µε την απασχόληση και την κατοχύρωση του δικαιώµατος στην αµοιβή και στην ασφάλιση. Ταυτόχρονα, να διευκολύνουµε την αγροτική µας παραγωγή, αντί να
τη δυσφηµούµε, όπως έγινε µε το συγκεκριµένο περιστατικό. Θα
επανέλθουµε, λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζονται αυταπάτες και από τη συζήτηση
διαπιστώνεται ότι οι εργαζόµενοι και ο λαός πρέπει να πάρουν
την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους, για να µην τους σκοτώνουν οι τσιφλικάδες, οι βιοµήχανοι, οι ξενοδόχοι και οι εφοπλιστές, για να µην πεινούν, να µην κρυώνουν, για να έχουν την
υγεία και να µορφώνουν τα παιδιά τους.
Ας σκεφτούν οι εργαζόµενοι τι λέτε: Ο µικτός µισθός των 751
ευρώ καταστρέφει τη χώρα. Αυτό είπε κι εδώ η εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ. Τα 586 ευρώ πάλι τα θεωρείτε πολλά. Πού θα πάτε τον
κατώτατο µισθό; Σε τι ύψος δεν κινδυνεύει η χώρα; Δεν κινδυνεύει σε αυτό το ύψος όσο δεν κινδυνεύουν τα συµφέροντα των
µονοπωλίων και των πολυεθνικών.
Απαιτούν κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και το νοµοθετείτε. Δηµιουργείτε τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα µε ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. Τι λέτε; «Πεινάς; Δεν έχεις να βάλεις τίποτα
στο τσουκάλι; Δέκα ευρώ µεροκάµατο; Με ατοµική σύµβαση εργασίας να είναι σύννοµο». Η «COSCO», η Μανωλάδα είναι τα
πρότυπα που δηµιουργείτε.
Ο ενιαίος οργανωµένος αγώνας µε αµφισβήτηση της εξουσίας
τους µπορεί να κατακτήσει, όπως λένε, και τον κατώτατο µισθό
και τις συλλογικές συµβάσεις, την κατοικία και άλλα. Η 1η Μάη
για εµάς χρειάζεται να πάει ένα βήµα µπροστά αυτόν τον αγώνα
της εργατικής τάξης µε την πανεργατική απεργία.
Όσο για τα δηµιουργήµατα του Μεταξά, να πούµε ότι το ΚΚΕ
έδωσε χιλιάδες νεκρούς για το δίκαιο του λαού. Αντιµετώπισε
παλικαρίσια τον φασισµό που είναι η άλλη έκφανση του καπιταλισµού. Πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στο ναζισµό. Συνέβαλε µε πολλές θυσίες στο τσάκισµά του, παρά το ότι ο Μεταξάς
τους παρέδωσε στους ναζί και τους πήγαινε στα διάφορα στρα-
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τόπεδα του Άουσβιτς.
Στάθηκε απέναντι στη χούντα που ήταν κι αυτή έκφραση του
καπιταλισµού µε εξορίες, µε βασανιστήρια και άλλα. Διεξάγει
από την ίδρυσή του σκληρό αγώνα, αδιάλλακτο για το κοινωνικό
σύστηµα των πολλών, της πλειοψηφίας του λαού, το σοσιαλισµό
και όχι το κοινωνικό σύστηµα των λίγων, των καπιταλιστών, των
δυναστών του λαού.
Είναι µπροστά, πρωτοστατεί στους αγώνες της εργατικής
τάξης και περιφρουρεί τους αγώνες του. Δεν επέτρεψε και δεν
θα επιτρέψει τις προβοκάτσιες που επιχειρήσατε και επιχείρησε
η Χρυσή Αυγή εδώ στο Σύνταγµα. Δεν τους πέρασε. Μας χτυπήσανε, αλλά τους το ανταποδώσαµε.
Δεν θα επιτρέψουµε, λοιπόν, τέτοιες προβοκάτσιες. Είσαστε
πολύ καιρό µόνοι σας και δεν µπήκατε µέσα και µας λέτε τώρα
ότι περιφρουρούσαµε τη Βουλή. Περιφρουρούσαµε την οργάνωσή µας, τον κόσµο µας, την απεργία µας που όταν η απεργία
ερχόταν στο Σύνταγµα, η Χρυσή Αυγή µπροστά µε όλους τους
µηχανισµούς χτύπαγε τους αγώνες.
Η κρίση επηρέασε το κόµµα µας. Βεβαίως, υπήρξαν απολύσεις. Κάθε απόλυση είναι εφιαλτική, είναι εφιάλτης. Δεν κάνει,
όµως, το κόµµα µας απόλυση για να κερδίσει. Το κόµµα µας αγωνίζεται για την προστασία των οικογενειών των εργαζόµενων. Στο
κόµµα µας έχουµε άλλη λειτουργία. Κανείς δεν µπαίνει για να
λύσει το πρόβληµα της δουλειάς, αλλά για να αγωνιστεί για τη
δουλειά για όλους, για τη ζωή που δικαιούνται όλοι.
Φέρατε εδώ πληροφορίες για τα ρούβλια, για επιχειρήσεις και
άλλα από την ΚΥΠ, από την CIA. Είναι οι ίδιες µε αυτές που έλεγαν ότι ο Χαρίλαος έχει καράβια, ότι έχουµε τον «ΓΕΡΜΑΝΟ» και
άλλα τέτοια, για να χτυπήσουν το ΚΚΕ.
Εµάς µας χρηµατοδοτεί η εργατική τάξη από το υστέρηµά της.
Εµείς ποτέ δεν κρύψαµε το σκοπό µας, ότι είναι η συγκέντρωση
δυνάµεων για την αλλαγή τάξης στην εξουσία, να έρθουν οι πολλοί, οι δηµιουργοί του πλούτου, οι εργάτες, οι εργάτριες και οι
σύµµαχοί τους να πάρουν στα χέρια τους όλα τα µέσα παραγωγής από τα παράσιτα, τους καπιταλιστές και να αξιοποιήσουν
κάθε παραγωγική δυνατότητα, να σχεδιάσουν τις ανάγκες του
λαού σε πανεθνικό επίπεδο, για να ικανοποιούνται.
Ποτέ δεν κρύψαµε τη στρατηγική µας, το στρατηγικό µας
στόχο, που είναι η σοσιαλιστική κοινωνία. Για εµάς, η εργατική
τάξη είναι ενιαία και ενιαία χρειάζεται να αγωνιστεί, ανεξαρτήτως
χρώµατος και θρησκείας, για την απελευθέρωσή της. Ο στόχος,
όµως, αυτός θα χανόταν, θα τον προδίδαµε, αν πηγαίναµε µε τον
ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση που θα διαχειρίζονταν τις ανάγκες
του καπιταλισµού, αυτής της βαρβαρότητας.
Ναι, κύριε Μητρόπουλε, ένα ΚΚΕ που θα άφηνε στην άκρη το
στόχο της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης, που θα συνεργαζόταν µαζί σας για να υπερασπίσουµε ίσως µε άλλο µείγµα
τους βιοµήχανους, τους τραπεζίτες, τους ξενοδόχους, δεν το
χρειάζονται οι εργαζόµενοι, δεν χρειάζονται ένα τέτοιο κόµµα.
Θα συνεχίσουµε αδιάλλακτοι στον αγώνα για την απελευθέρωση
της τάξης µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατσώτη.
Κύριε Παναγιώταρε, ζητήσατε το λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και µετά θα ήθελα εγώ το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εννοείται ότι µε εσάς
θα κλείσουµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το δικαιούστε.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουµε ότι πονάει πολύ την Αριστερά το γεγονός ότι η
Χρυσή Αυγή ανεβαίνει, ότι έχει µπει και έχει εισβάλει στα µέχρι
χθες «ληµέρια» τους -εντός εισαγωγικών η λέξη γιατί δεν ήταν
ποτέ στην πραγµατικότητα ληµέρια τους. Ο κοµµουνισµός και ο
καπιταλισµός είναι οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος, διεθνιστικά και τα δύο. Πολύ εύκολα µπορούµε να κάνουµε κάποιους
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παραλληλισµούς και να δούµε όλοι αυτοί, είτε είναι Έλληνες είτε
είναι της τρόικας είτε παλαιότερα ήταν Αρχηγοί κρατών, πού
ήταν όταν ήταν νέοι και πού βρέθηκαν µετά.
Να ξεκινήσουµε από τον κ. Στουρνάρα, που ήταν µέλος της
ΚΝΕ; Να ξεκινήσουµε από δεκάδες στελέχη, τα οποία έχουν φορέσει τα κοστούµια και τις γραβάτες και ενώ ήταν φανατικοί αριστεροί µε τα αµπέχονα, τα ταγάρια και το «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»
παραµάσχαλα και την ΚΝΕ-«ΟΔΗΓΗΤΗ», τώρα παίρνουν αποφάσεις και διαλύουν τον ελληνικό λαό; Να ξεκινήσουµε από τα µεγάλα αφεντικά που λέτε, όπως τον κ. Μπόµπολα που αναφέρετε
συνεχώς;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ξεκινήστε µε τους ταγµατασφαλίτες.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ο ιδιοκτήτης του «ΕΘΝΟΥΣ» είναι, ο
µεγαλύτερος εχθρός της Χρυσής Αυγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Βγάλτε την κουκούλα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Την κουκούλα; Κουκούλες φοράνε
οι δικοί σας. Εµείς ποτέ δεν είχαµε καµµία κουκούλα. Με ονοµατεπώνυµο, στα ίσια και σταράτα. Και όταν ο απλός κόσµος ερχόταν χωρίς κοµµατικές σηµαίες στο Σύνταγµα για να διαµαρτυρηθεί, εσείς µε τα όργανά σας και µε τις κοµµατικές σας σηµαίες
τους διώχνατε όλους και υπηρετούσατε πιστά το σύστηµα και
όλους αυτούς που επέβαλαν και επιβάλλουν αυτά τα αντιλαϊκά
µέτρα.
Τέτοιοι ήσασταν πάντοτε, τέτοιοι είσαστε, γι’ αυτό και µένετε
µόνοι σας. Σας ενοχλεί πολύ το γεγονός ότι οι άνθρωποι που κάποτε σας στήριζαν, γιατί τους πουλούσατε φούµαρα, έρχονται
στις τάξεις µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 4ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
Καλώς ήρθατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Μητρόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα είχε
προγραφεί, δηλαδή, είχε καταργηθεί µε το πρώτο µνηµόνιο. Παρείχετο τότε η δυνατότητα µε το ν. 3845 παράγραφος 7, οι όροι
των οµοιοεπαγγελµατικών, επιχειρησιακών και κλαδικών συµβάσεων να µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντιστοίχων όρων
των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Τελείωσε η υπόθεση. Είχε προγραφεί µε τη συµφωνία Παπανδρέου
µε την Τρόικα, µε το πρώτο µνηµόνιο.
Με το δεύτερο µνηµόνιο επιτάθηκε αυτό το γεγονός, δηλαδή
αυτό που σας ανέγνωσα, κύριε Πρόεδρε. Όχι µόνο 586 ευρώ είχε
θεσπίσει, αλλά και 300 ευρώ και 200 ευρώ και 100 ευρώ. Έλεγε
ότι µπορούν να αποκλίνουν οι όροι των οµοιοεπαγγελµατικών και
άλλων συµβάσεων. Πόσο; Μπορεί και να µηδενιστούν, κατά µία
εκδοχή.
Ήρθε το δεύτερο µνηµόνιο -στον κατώτατο µισθό πάλι είµαι,
κύριε Υπουργέ, είναι η σελίδα 713, την οποία επικαλέστηκε ο
υπεύθυνός µας επί της εργατικής πολιτικής κ. Στρατούλης, ο ν.
4046- και λέει ότι τα µέτρα αυτά για τον κατώτατο µπορούν να
µειώσουν την απόκλιση στο επίπεδο του κατώτατου σε σχέση µε
τους ανταγωνιστές µας. Διαβάζω: Πορτογαλία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Πριν επτά µήνες ενθυµείστε και εσείς, ότι είχε αναπτυχθεί µία
φιλολογία, την οποία είχε διασπείρει ο ένας εκ των τριών της
τρόικας, για µισθούς Κροατίας-Σλοβακίας. Εκεί, οι µισθοί είναι
300 ευρώ, ενώ της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας είναι 150
ευρώ.
Όµως, ήρθατε και δυστυχώς, φοβούµαι και για τη συνδικαλιστική ηγεσία και τα αριστερά κόµµατα, διότι διαβάζω σε ιστορικά
έντυπα «Προτάσεις για τη νέα Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας».
Διαβάζω και για τους µαχητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την εξής φράση -επειδή ανεφέρθη ότι η ΓΣΕΕ σας κοινοποίησε
σχέδιο Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας- από το τρίτο µνηµόνιο,
αγαπητέ κύριε Κατσώτη: «Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας καθορίζουν τους ελαχίστους µη µισθολογικούς
όρους εργασίας». Τι να συζητήσετε; Της έχετε στερήσει το δικαίωµα να παζαρεύει, να συζητά το επίπεδο του κατώτατου µισθού, το ορίσατε µε την ΠΥΣ, που ζητάµε την κατάργηση.
Κάνατε, όµως, και το χειρότερο: «Κουρέψατε» και τον κατώτατο. Έχω δικό σας σχέδιο και θέλω να µου απαντήσετε. Για τα
νέα παλικάρια δεν υπάρχουν 586 ευρώ, αλλά 510,095 ευρώ, ουσιαστικά 510 ευρώ. Όταν κλείσει την τριετία, λέει το έγγραφο
του Υπουργείου σας, το νέο παλικάρι –αγόρι– κορίτσι πρέπει να
πάρει 562 ευρώ από 510 ευρώ. Θα πάρει 562 ευρώ ή θα παγώσει
στα 510 ευρώ µέχρι η ανεργία να γίνει 10%; Συγκαταβαίνετε και
συµφωνείτε. Το 586 ευρώ του ενήλικα, του µετά τα είκοσι πέντε,
θα πρέπει να γίνει 644, 069 ευρώ στην πρώτη τριετία.
Σας ερωτώ να µου απαντήσετε: Θα πάρει, κλείνοντας την τριετία 586 ευρώ πάλι ή θα πάρει 644 ευρώ την πρώτη τριετία; Συµπληρώνοντας τα έξι, σας ξαναρωτώ: Θα καθηλωθεί στα 586
ευρώ πάλι µε εξαετή προϋπηρεσία ή θα πάρει τα 703,030 ευρώ,
που λέει ο πίνακάς σας;
Σας απαντώ το εξής, διότι έχετε ψηφίσει, δυστυχώς, µε συναίνεση και εκπροσώπων από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλων, την εξής
ρύθµιση. Κουρέψατε τον κατώτατο. Ενδεχοµένως, η τρόικα υπέδειξε, διότι θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς είστε και έντιµοι και κάποιοι ίσως δεν ξέρουν και τι ψηφίζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν της µηνιαίας -και αυτό ίσως δεν γνωρίζει η συνδικαλιστική ηγεσία- αφού παγώσατε τον κατώτατο, αφού παγώσατε τις
τριετίες, αφού, όταν τις ξεπαγώσετε µε το 10% της ανεργίας, θα
ξεπαγώσετε µόνο τις τρεις τριετίες -συµφωνήσαµε σε αυτό- δηλαδή, µόνο εννέα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ τα άλλα δεν θα µετρούν στο χρονοεπίδοµα, τι κάνατε; Ψηφίσατε ρύθµιση που δεν
έχει προηγούµενο σε καµµία νοµοθεσία του πλανήτη.
Αποφλοιώσατε τον κατώτατο, αποεπιδοµατοποιήσατε τον κατώτατο και λέτε ότι από το Φλεβάρη που µαχόµαστε εµείς, από
τότε που θεσπίσατε τον κατώτατο -διαβάζω το νόµο του τρίτου
µνηµονίου- «πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω
προϋπηρεσίας», την οποία έχετε παγώσει, «καµία άλλη προσαύξηση δεν περιλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό».
Άρα, για ένα µεταβατικό διάστηµα, ενδεχοµένως σε συνεννόηση µε την τρόικα, παγώσατε το 586 ευρώ, που στην ουσία
δεν είναι 586 ευρώ. Διότι, αν ρωτήσετε την ΓΣΕΕ, στον ιδιωτικό
τοµέα ενενήντα χιλιάδες αµείβονται µε τα 586 ευρώ.
Όµως, έχουµε και µισό εκατοµµύριο νέων παλικαριών που
δουλεύουν µε τα σύµφωνα κατάρτισης, µε τα τετρακοσάρια,
κ.ο.κ..
Άρα, θα πρέπει να µάθουν όλοι οι εργαζόµενοι, κυρίως στον
ιδιωτικό τοµέα, ότι έχει ψηφιστεί ρύθµιση του «γυµνού» κατώτατου µισθού, δηλαδή του µισθού χωρίς κανένα επίδοµα. Το µόνο
επίδοµα που έχει ψηφιστεί είναι το χρονοεπίδοµα, το οποίο έχετε
παγώσει.
Υπ’ αυτήν την έννοια δεν µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι,
διότι σας ανέγνωσα πίνακα. Ενώ για τρία χρόνια καθηλώνεται ο
µισθός και υπάρχει αυτό που λέµε «µισθολογική καταβύθιση»
των µισθών του ιδιωτικού τοµέα, η ανεργία έχει εκτιναχθεί. Δεν
βγαίνει το πρόγραµµα. Δεν είναι σωτήριο το πρόγραµµα. Δεν χαίρονται οι Έλληνες για το πρόγραµµα και πρέπει κάτι να γίνει. Δεν
µπορεί να συνεχίζουν οι Έλληνες να υφίστανται τις κοινωνικές
αυτές επιδεινώσεις, χωρίς όραµα και χωρίς προοπτική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και εσάς για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα σε
νέα παλικάρια, ενώ θα έπρεπε να συµπεριλάβω και τα νέα κορίτσια. Ζητώ συγγνώµη που δεν το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα έλεγα για νέα
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παλικάρια. Έχει και νέα παλικάρια …
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, εννοούµε τους εργαζόµενους µε τους κατώτατους µισθούς που είναι και νέα παλικάρια και νέα κορίτσια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επειδή έµαθα να
εκτελώ σωστά συνταγές ως φαρµακοποιός, το κατάλαβα. Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγµατα σε µία πραγµατικά
ζωηρή συζήτηση που βαίνει την έβδοµη, όγδοη ώρα διεξαγωγής
της. Εγώ τουλάχιστον στις 11.00’ το πρωί µπήκα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αναµφισβήτητα, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγµατα.
Ακούστηκαν και µανιφέστα εκτός θέµατος. Ακούστηκαν και ασυναρτησίες.
Ακούσαµε ακόµα και για το ΤΕΙ Καβάλας, κύριε Πρόεδρε, λες
και έχει καµµία σχέση µε τη σηµερινή συζήτηση, αλλά βρέθηκε
πρόσφορο Προεδρείο και κυβερνητικό έδρανο και υπέστηµεν και
αυτήν την πρόκληση, αν θέλετε, αυτήν την εκτροπή της συζήτησης.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα επιµείνω στα πολλά και αναµφισβήτητα ενδιαφέροντα επιχειρήµατα που συζητήθηκαν κυρίως
από πλευράς του προτείνοντος κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και θα προσπαθήσω να κάνω δύο-τρία σχόλια πάνω
σ’ αυτά πολύ σύντοµα.
Επιβεβαιώθηκε η άποψή µου. Ώρες-ώρες έχω την αίσθηση ότι
σ’ αυτήν τη χώρα η πολιτική πραγµατικότητα είναι ο παράδεισος
του ασκούντος την κριτική, πολλές φορές άκοπα, ανέξοδα, ακοστολόγητα, ιδίως χωρίς πολιτικό κόστος και αντίστοιχα η κόλαση
γι’ αυτόν που καλείται να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις, αψηφώντας το πολιτικό κόστος στο βαθµό που κρίνει ότι το πολιτικό
κόστος ήταν µία ανασταλτική δύναµη στα πολλά και σωστά που
έπρεπε να γίνουν από καιρό σ’ αυτήν τη χώρα.
Εδώ θα πρέπει να αποφασίσουµε αν θα πρέπει να εξακολουθούµε να πολιτευόµαστε ισχυριζόµενοι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν µόνο δικαιώµατα και καθόλου υποχρεώσεις για οποιονδήποτε, από τον πολίτη, τον εργαζόµενο, τον πολιτευόµενο, τον
οποιονδήποτε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Και το κράτος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βέβαια, το ζητούµενο
δεν είναι το αντίστροφο, δηλαδή να υπάρχουν µόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώµατα. Όµως, προς Θεού, να µη ζητάµε επανάκτηση όλων των δικαιωµάτων και σχετικοποίηση όλων των υποχρεώσεων.
Έχω την οπτική γωνία όλου αυτού του προβλήµατος στη βάση
µιας υπόθεσης που ξεπερνάει και το εργασιακό και το ζήτηµα
του κατώτατου µισθού, όπως και το ζήτηµα του παγώµατος των
τριετιών, ακόµα και το ζήτηµα της επανασύστασης του Οργανισµού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Και τούτο είναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση
της χρηµατοδότησης της χώρας.
Σ’ αυτήν τη βάση αποφασίστηκαν πολλά δύσκολα και πολλά
επαχθή, ενδεχοµένως και πολλά δυσβάσταχτα. Αποφασίστηκαν,
όµως, στη βάση της διασφάλισης του ευρύτερου ζητήµατος. Δυνάµει της δανειακής σύµβασης του ν. 4046/2012 καταργήθηκαν
εν µία νυκτί αυτοί οι δύο αυτοί οργανισµοί, ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας και ορίστηκε στη συνέχεια
ο ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος αυτών, όσον αφορά τις γεγενηµένες υποχρεώσεις, τη λειτουργική εκκαθάριση και τη συνέχιση
κάποιων δραστηριοτήτων κοινωνικής υφής.
Η δυνατότητα του Έλληνα να αποκτήσει στέγη –και ξέρουµε
ότι πολύ µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού αυτής της χώρας, το
µεγαλύτερο στην Ευρώπη, έχει αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη, µία
ιδιοτυπία κατά πολλούς του Έλληνα, αλλά είναι µία πραγµατικότητα παρά ταύτα- κατοχυρώνεται και συνταγµατικά. Όµως, αυτό
δεν σηµαίνει ότι η κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας τινάζει στον αέρα αυτήν τη συνταγµατική κατοχύρωση. Στεγαστική πολιτική µπορεί, έπρεπε και θα µπορούσε να ασκηθεί και
κάτω από κάποια οργανωµένη µορφή.
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Όµως, παραδεχθήκαµε ότι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
δεν ήταν το µοναδικό όργανο, το µοναδικό µέσο για να παρασχεθεί µια τέτοια πολιτική. Ίσως να έρθει η ώρα να ξανασκεφθούµε
ως πολιτεία τη σύσταση ενός τέτοιου οργανισµού, αλλά στη
βάση µιας σωστής λειτουργίας –θα έλεγα- και κυρίως στη βάση
της χρηστής διαχείρισης, που σε πολλές περιπτώσεις έλειψε από
τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
Άκουσα ένα επιµέρους επιχείρηµα στο ζήτηµα των παραχωρητηρίων. Όντως πρέπει να δοθούν τα παραχωρητήρια για όσες
κατοικίες έχουν αποπερατωθεί. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες της παραχώρησης. Υπενθυµίζω ότι στο τελευταίο δίµηνο
παραχωρήθηκαν εργατικές κατοικίες στο Ρέθυµνο, στα Τρίκαλα
και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώµαι. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες ηµερίδες και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις παραχώρησης εκεί
όπου θα αποπερατώνονται έργα.
Υπάρχουν προβλήµατα µε τις εργολαβίες που βρίσκονται σε
εκκρεµότητα. Κάποια από αυτά τα προβλήµατα έχουν χρηµατοδοτική φύση, έχουν δηλαδή να κάνουν µε εργολάβους που έχουν
λαµβάνειν. Άλλωστε, σε όλο το φάσµα της οικοδοµικής δραστηριότητας υπάρχουν τέτοια ζητήµατα και πρέπει να διευθετηθούν.
Συµφωνώ. Είναι σε εκκρεµότητα και πρέπει να διευθετηθούν,
αλλά αυτό θα γίνει κάτω από την αιγίδα του ΟΑΕΔ, στον οποίο
πλέον έχει µεταβιβαστεί µε το καθεστώς της καθολικής διαδοχής
ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας.
Θα πρέπει οπωσδήποτε και το στελεχιακό δυναµικό του ΟΑΕΔ
να αγκαλιάσει αυτό το αντικείµενο. Είναι ένα ζητούµενο και για
µας ως πολιτεία να του το επιβάλουµε, έτσι ώστε να µπορέσει
να λειτουργήσει στην ουσία των πραγµάτων η στεγαστική πολιτική ως προς την εκκαθάριση των γεγενηµένων υποχρεώσεων
και κυρίως το κοµµάτι των κοινωνικών παροχών της πρώην Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας. Αυτό αποτελεί εκπεφρασµένη πολιτική βούληση, πολιτική απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας και θα γίνει στο βαθµό που οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Ο κοινωνικός τουρισµός δεν θα παρασχεθεί στο 100% του ποσοστού που παρεχόταν µέχρι χθες, αλλά θα παρασχεθεί σε κάποιο ποσοστό και αυτό θα γίνει ήδη από το 2013.
Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι επί της ουσίας συνεχίζεται το
έργο, ιδίως ως προς τις κοινωνικές παροχές αυτών των δύο οργανισµών. Εµείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και εσείς ως ελεγκτικό όργανο της λειτουργίας της Κυβέρνησης
και στο πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου θα εξασφαλίσουµε ότι
αυτό θα συµβεί και στην πραγµατικότητα, εν τοις πράγµασι.
Από εκεί και πέρα, δέχοµαι κάποιες παρατήσεις, ιδίως όσον
αφορά τα εργασιακά ζητήµατα. Είπα την άποψή µου για την ισχύ
και την έκταση ισχύος της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Είπα την άποψή µου για την παραµονή στα ίδια επίπεδα
του κατώτατου µισθού, µε µοναδική διαφορά σε σχέση µε προηγούµενα καθεστώτα ότι τώρα θεσπίζεται ο µηχανισµός προσδιορισµού του µε κυβερνητική νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά
µέσα από µία πολύ εκτεταµένη, και διευρυµένη ως προς τους
συµµετέχοντες σ’ αυτή, διαδικασία διαβούλευσης φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστηµονικών φορέων.
Θεωρώ ότι έχουµε αποκοµίσει αρκετά θετικά απ’ αυτήν τη συζήτηση. Νοµίζω ότι επειδή και τα εργασιακά ζητήµατα είναι µία
δυναµική κατάσταση που εξελίσσεται ανάλογα µε τις κοινωνικές
συνθήκες, έφθασε η ώρα να σταµατήσουµε να µιλάµε σ’ αυτήν
τη χώρα για περαιτέρω περιστολή αυτών των εργασιακών δικαιωµάτων. Πρέπει να ανοίξουµε µία πραγµατική συζήτηση για
την καταπολέµηση της ανεργίας και την τόνωση της απασχόλησης, για το κράτος της κοινωνικής προστασίας και για όλα αυτά
που αποτελούν σήµερα φλέγοντα προβλήµατα της ελληνικής
κοινωνίας.
Εδώ θα είστε, εδώ θα είµαστε και εµείς, για να αποκοµίσουµε
και να σχεδιάσουµε θετικά πράγµατα σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλής σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ.
6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του «Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

«Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)»».
Η πρόταση νόµου δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία διότι εµπίπτει
στις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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