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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4765, 4874, 4886
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου, σελ.
4756
3. Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος δηλώνει ότι επιλέγει την ιδιότητα του Βουλευτή, σελ. 4756-4757
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4753, 4765, 4767, 4842,
4844, 4845, 4847, 4848, 4883, 4887, 4889, 4890, 4893
5. Συµπληρωµατική Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α
του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή», κατόπιν της
υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σελ. 4887
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 4733-4737
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
4737-4749
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας:
i) σχετικά µε τους εργαζόµενους της "Express Service",
σελ. 4750
ii) σχετικά µε τον αποκλεισµό των δικαιούχων επιδόµατος
βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς, σελ. 4751
iii) σχετικά µε τη λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας, σελ. 4753
β) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i) σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων να εγκρίνει
την πρωτοβουλία του Οργανισµού "Νέον" µε θέµα "Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο", σελ. 4755
ii) σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας των Χρωµάτων, σελ. 4758
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάσταση
στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας, σελ. 4759
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», σελ. 4761
2. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας», σελ. 4762
3. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής

Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου,
µετά της Τελικής Πράξης», σελ. 4765-4768
4. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών», σελ. 4842-4848
5. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ‘’Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α 219/2013)’’», σελ.
4874-4886
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 4733-4762
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
σελ. 4762-4881
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 4881-4895
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ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 4765, 4847, 4883
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 4880
Β. Επί της Συµπληρωµατικής Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 4891, 4893
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
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Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 4762
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 4762
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
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ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
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Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΓ’
Τρίτη 17 Δεκεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 17 Δεκεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Νταβλούρο, Βουλευτή Αχαΐας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι αλιευτικοί σύλλογοι Δήµου Κατερίνης Θερµαϊκός Πρόοδος, Βόρειας Πιερίας Δήµου Πύνδας-Κολινδρού, Δίου Ολύµπου και ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μυδοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου Πιερίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους για το χαρακτηρισµό και τη χρήση του αλιευτικού καταφυγίου Γρίτσας Δίου Ολύµπου σε εµπορικό λιµάνι.
2) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Αλιευτικοί Σύλλογοι, Δήµου Κατερίνης Θερµαϊκός Πρόοδος, Βόρειας Πιερίας Δήµου Πύνδας-Κολινδρού και Δίου Ολύµπου αιτούνται την επίλυση διαφόρων προβληµάτων των παράκτιων αλιέων, προκειµένου να ανταπεξέλθουν, οι ίδιοι και το επάγγελµά τους.
3) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ιφιγένεια Πολίτη εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την αναστολή της βασικής της σύνταξης
από τον ΟΓΑ.
4) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) αιτείται τη ρύθµιση άτοκων δανείων που έλαβαν οι οινοποιητικοί συνεταιρισµοί για την
παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2009-2010.
5) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Μεσσήνης αιτείται όπως συµπεριληφθεί σχετική διάταξη
για τη µη ευθύνη των παραγωγών κατά την διάρκεια των ελέγχων, για τη διαπίστωση της νοµιµότητας της παρεχόµενης εργα-

σίας από τους εργάτες γης.
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Λασιθίου αιτείται την ανάκλιση της µετακίνησης
Αστυνοµικών από το Α.Τ. Σητείας για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Α.Τ της Ιεράπετρας και προτείνει εναλλακτικές λύσεις.
7) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δ.Χ. Νοµού Χανίων εκφράζει τη διαµαρτυρία του στην
επικείµενη αύξηση των τελών διοδίων για τα φορτηγά Δ.Χ..
8) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας Παραδεισίου του Δήµου Ρόδου εκφράζει τη διαµαρτυρία
του σχετικά µε την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει το Ταχυδροµικό Γραφείο Παραδεισίου.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού Κρήτης
αιτείται την αναβάθµιση και όχι το κλείσιµο του Λιµενικού Σταθµού Κόκκινου Πύργου στην περιοχή της Μεσαράς, λόγω της κοµβικής θέσης του.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών αιτούνται την άµεση
επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Ιθάκης µε την Πάτρα,
καθώς και τη διανυκτέρευση του πλοίου στο λιµάνι του Βαθέως.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την επιστολή των εργαζοµένων οδηγών του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας», µε την
οποία ζητούν την ανατροπή της απόφασης για το πρόγραµµα
διαθεσιµότητας.
12) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη διαφοροποίηση του Νοµού
Καρδίτσας από τις άλλες ορεινές περιοχές, όσον αφορά το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης και την ένταξή του στη Β’ Κλιµατική
Ζώνη.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών -
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Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου κατέθεσε επιστολή η
οποία αναφέρεται στις ληξιπρόθεσµες οφειλές επ’ απειλή κατάσχεσης, προτείνοντας τη δυνατότητα σταδιακής αποπληρωµής
τους.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Εργαζοµένων του
Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη συρρίκωνση και την απαξίωση του Εθνικού Κέντρου και αιτείται την παραµονή όλου του προσωπικού,
αλλά και την πρόσληψη εκατόν είκοσι πέντε ατόµων επιπλέον.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης
αιτείται για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις, σχετικές µε τα πρόστιµα των αυθαίρετων κτισµάτων
τους.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ µε ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων καταθέτει επιστολή, η οποία εκφράζει την αγανάκτηση
του, σχετικά µε τον καθορισµό ειδικού πρόσθετου κριτηρίου µοριοδότησης αξιολόγησης προς διαθεσιµότητα υπαλλήλων
ΥΠΠΟΑ.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Λουσών
«τα Σουδενά» του Δήµου Καλαβρύτων διαµαρτύρεται για την
υποβάθµιση, τη συγχώνευση και την πιθανή κατάργηση του Νοσοκοµείου Καλαβρύτων.
18) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων
για την Ψυχική Υγεία Νοµού Σερρών επισηµαίνει οικονοµική ενίσχυση του οικονοµικού προϋπολογισµού ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του 2013.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος αιτείται συνάντηση µε τον Υπουργό, ώστε να ενηµερωθεί για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης και
υλοποίησης των θεµάτων για τα πνευµατικά δικαιώµατα.
20) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών εκφράζει την αντίθεσή του στη διάταξη πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, περί διακοπής του ΕΚΑΣ στους κάτω των
εξήντα πέντε ετών δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού Ηρακλείου
Κρήτης εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αναστολή λειτουργίας των λιµενικών υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσσαράς.
22) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η πρόεδρος της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήµου Χαλκιδέων Ελένη Ζ. Αϊδίνη διαµαρτύρεται για την υποχρηµατοδότηση των σχολικών επιτροπών του
Δήµου Χαλκιδέων.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) εκφράζει τη διαµαρτυρία της για κάθε
µορφή διάκρισης και αιτείται την αξιοπρεπή αντιµετώπιση των
ατόµων µε αναπηρία από το κράτος και την πολιτεία και την οικονοµική τους στήριξη.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αιτείται τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας από-
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δοσης των επιχορηγήσεων για τα φωτοβολταϊκά πάρκα του αναπτυξιακού ν. 3299/2004.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών αιτείται την ολοκλήρωση της εκκρεµούσας υπουργικής
απόφασης, η οποία θα κρίνει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
και την επιτυχία ή µη του µέτρου του net-metering.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται
στις µεγάλες καταστροφές που υπέστη η Κίσαµος Χανίων, λόγω
βροχοπτώσεων και στην απαίτηση να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
27) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί
του Νοµού Πέλλας προβάλλουν τα αιτήµατά τους σε σχέση µε
την κινητικότητα των δηµοτικών αστυνοµικών που έχουν τεθεί σε
διαθεσιµότητα κατ’εφαρµογή του άρθρου 81 του ν.4172/2013.
28) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νοµού Πέλλας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την καθυστέρηση της οικονοµικής ενίσχυσης της οµάδας κτηνοτρόφων, η οποία εντάσσεται στο πρόγραµµα «Διατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων».
29) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Πέλλας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις επιπτώσεις που θα
υποστούν τα φαρµακεία από τις µειώσεις τιµών των φαρµάκων.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κύριος Αθανάσιος Κρίθης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη αναθεώρηση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ αν δεν έχουν συµπληρωθεί εκατό ένσηµα για τους
ηµεδαπούς από την στιγµή που οι αλλοδαποί χρειάζονται µόνο
πενήντα και αιτείται να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την λύση
του παραπάνω θέµατος µε την µείωση των απαιτούµενων ενσήµων για τους ηµεδαπούς.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την άρνηση
µεταφοράς της θέσης εισαγωγής στους πολύτεκνους και αιτείται
να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στους φοιτητές που ανήκουν
στην κατηγορία αυτή.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων του
ΕΠΑΛ Ιεράπετρας επισηµαίνει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για
τις τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών στο ΕΠΑΛ της περιοχής.
33) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Βιάννου εκφράζει την αντίθεσή του στη ρύθµιση που προωθείται
και αναµένεται να εφαρµοστεί απο το 2014 για υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ όλων των επαγγελµατιών και εµπόρων που
έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή εµπορική δραστηριότητα
σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και οι οποίοι µέχρι σήµερα είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαµαρτυρία της Οµοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζοµένων
Τυχερών Παιχνιδιών για τη διακινδύνευση των θέσεων εργασίας,
αλλά και της άδειας λειτουργίας του Καζίνου Λουτρακίου.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας
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Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για το σχέδιο νόµου του ενιαίου φόρων ακινήτων στα εντός
σχεδίου οικόπεδα και στα µη µισθωµένα ακίνητα.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού διαµαρτύρεται για την αναστολή λειτουργίας των Λιµενικών Υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσαράς.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευγενία Κουτσουλιέρη καταθέτει επιστολή µε θέµα τον κλονισµό της εµπιστοσύνης των
πολιτών στη δικαιοσύνη, ως συνέπεια της ατιµωρησίας επίορκων
λειτουργών της.
38) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµάτων του Νοµού Μαγνησίας, διαµαρτύρεται για
την επιβολή προστίµου για κάθε προσληφθέντα εργαζόµενο, ο
οποίος δεν έχει καταχωρηθεί στην ΑΠΔ.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Εµπόρων του Νοµού Θεσσαλονίκης καταθέτει δελτίο Τύπου µε
θέµα τον προυπολογισµό του 2014.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου εκφράζει την ανάγκη να ασχοληθούν τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης µε θέµατα όπως η φορολογία, το ασφαλιστικό, το παρεµπόριο και τις εµπορικές µισθώσεις, ώστε να
υπάρχει η απαραίτητη ενηµέρωση του κόσµου και αιτείται τις
αναγκαίες µειώσεις σε όλα τα βασικά αγαθά, ώστε να επιβιώσει
ο ελληνικός λαός.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου αιτείται έναν νέο ευρύτερο σχεδιασµό του
ασφαλιστικού τοµέα, ώστε οι ασφαλισµένοι να µπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αλλά και ο ασφαλιστικός φορέας
των εµπόρων (ΟΑΕΕ), να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος καταθέτει δελτίο Τύπου µε θέµα τον
προϋπολογισµό του 2014.
43) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ), διαµαρτύρεται για τη συνέχιση
του φαινοµένου της λαθρεµπορίας καυσίµων στην χώρα µας.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµική Σύµβουλος, Αγγελική
Καλογιάννη γνωστοποιεί τη διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών
για την αναγνώριση της σύστασης του µη κερδοσκοπικού σωµατείου «Σύνδεσµος Εθελοντών Μακράς Θητείας Ένοπλων Δυνάµεων».
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κύριος Ευάγγελος Φωτεινάκης
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη συχνή ψήφιση φορολογικών
µέτρων επί της ακίνητης περιουσίας και αιτείται το συσχετισµό
της µε το εισόδηµα του πολίτη.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος της Σύρου εκφράζει
τη δυσαρέσκεια του για το κούρεµα των ελληνικών οµολόγων και
αιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν οι οµολογιούχοι.
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47) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι της Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου, διαµαρτύρονται για την πιθανότητα συγχώνευσης της Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου µε τη Β’ ΔΟΥ.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Φλωράς εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε
εταιρείες χωρίς εγγυήσεις, µε αποτέλεσµα τη µη αποπληρωµή
τους και την επιβάρυνση των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εθελοντών Μακράς
Θητείας Ενόπλων Δυνάµεων καταθέτει δελτίο Τύπου µε θέµα
την υπ’αριθµόν 315/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε
την οποία ανεγνωρίσθηκε η σύστασή του ως µη κερδοσκοπικό
σωµατείο.
50) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι των Υπαλλήλων του Δήµου Ηρακλείου και των Εργαζοµένων ΟΤΑ του Νοµού Ηρακλείου και του Παγκρήτιου Σωµατείου
Δηµοτικών Αστυνοµικών εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους και ζητούν την άρση των αδικιών που προκύπτουν µε την απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης, σχετικά µε τη διαφορετική µοριοδότηση των δηµοτικών αστυνοµικών.
51) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου Νεάπολης Λασιθίου εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και αιτείται την άµεση πλήρωση των κενών διδακτικών ωρών βασικών µαθηµάτων.
52) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήµου Χαλκιδέων αιτείται
την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων στον
Λήλαντα ποταµό του Νοµού Ευβοίας µετά τις καταστροφικές
πληµµύρες στην περιοχή.
53) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Έδεσσας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για δηµοσίευµα εφηµερίδας όπου αναφέρεται ότι ετοιµάζεται το νέο κύµα διαθεσιµότητας και το
κλείσιµο αρκετών δηµοτικών επιχειρήσεων.
54) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και το 9ο Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Στερεάς του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους σχετικά µε την εγκατάσταση διοδίων στο δρόµο «Σχηµατάρι-Χαλκίδα.
55) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το δεκαπενταµελές µαθητικό συµβούλιο του εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης αιτείται
την ίση µεταχείριση µε τους µαθητές των ηµερήσιων λυκείων, τονίζοντας την τριπλή ιδιότητα των πρώτων (µαθητές, εργαζόµενοι
και γονείς).
56) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συντονιστικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου εκφράζει τη διαµαρτυρία του σχετικά µε την
απαγόρευση χρήσης του χώρου παρασκευής χηµειοθεραπειών
στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου.
57) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτρης Πιέτρης παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε ζητήµατα στην πώληση υπηρεσιών ασφαλιστικών προϊόντων.
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58) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση των
Δήµων του Νοτίου Αιγαίου - Τοπικό Παράρτηµα Κυκλάδων αιτείται τη διακοπή της παρακράτησης πόρων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, προκειµένου οι δήµοι να ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους.
59) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Αλιέων Μέσης και Παράκτιας Αλιείας Καλύµνου «Ο Ποσειδών»
αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που έχουν οδηγήσει στη
µείωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, τη µείωση του
στόλου, καθώς και τη σταδιακή εξαφάνιση του επαγγέλµατος
τους.
60) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων αιτείται την ανάκληση των απολύσεων του επιστηµονικού
προσωπικού στο Μετρό Θεσσαλονίκης για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη των αρχαιολογικών εργασιών και του έργου εν
γένει.
61) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων
Περιχώρων δηλώνει την αντίθεσή της στην έκθεση του ΟΟΣΑ
σχετικά µε τον κλάδο αρτοποιών και παραθέτει τις προτάσεις
της, προκειµένου να µειωθεί η τιµή του ψωµιού.
62) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ουρανία Πασχαλίδου, εκπαιδευτικός αιτείται να συνυπηρετήσει στην ίδια έδρα µε το σύζυγό
της, στρατιωτικό υπάλληλο.
63)Η Βουλεύτης Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων του 15ου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους και
αιτούνται να λυθεί άµεσα το κτηριακό πρόβληµα του 15ου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών.
64) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
διαµαρτυρία των εργαζοµένων της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου για ενδεχόµενη κατάργηση
της υπηρεσίας τους.
65) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου παραθέτει τις προτάσεις της για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
και τη σωτηρία του ασφαλιστικού φορέα των εµπόρων (ΟΑΕΕ).
66) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
υπολειτουργία του Επαγγελµατικού Λυκείου Γαράζου Μυλοποτάµου, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
67) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Παγκρήτια
Ένωση Αξιωµατικών Αστυνοµίας αιτείται την τροποποίηση της
διάταξης που αφορά το ανώτατο όριο χιλιοµετρικής απόστασης
για τη διαµονή από την έδρα της υπηρεσίας του αστυνοµικού
προσωπικού.
68) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Υποστήριξης και συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάµεων, παραθέτει τις προτάσεις
του, οι οποίες αφορούν τις άδειες ανατροφής τέκνων.
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69) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την απόφαση του Υπουργείου να αυξήσει
τα διόδια στους αυτοκινητόδροµους της χώρας κατά 60%.
70) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Σύνδεσµου Υποστήριξης και Συνεργασίας των Μελών των Ένοπλων
Δυνάµεων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την παρέµβαση που
έγινε ώστε η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ηπείρου να
µην συµµετάσχει στον εορτασµό της 21ης Νοεµβρίου.
71) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο τέως Διευθυντής Δηµοτικής
Αστυνοµίας Ιωαννίνων κ. Παναγιώτης Μπαλούγιας, παραθέτει τις
θέσεις από τους επιτυχόντες δηµοτικούς αστυνοµικούς της Περιφέρειας Ηπείρου στον γραπτό διαγωνισµό ΑΣΕΠ του έτους
1998.
72) Οι Βουλευτές, Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ και Β’
Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών αιτείται τη µη περικοπή του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΚΑΣ) στους νεφροπαθείς δικαιούχους κάτω των εξήντα πέντε
ετών.
73) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης, διαµαρτύρεται για την αύξηση
των διοδίων στους αυτοκινητοδρόµους.
74) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το προσωπικό του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση των αδειών (µηχανογραφικών, εξετάσεων, εκπαίδευσης, αναρρωτικών) και καταγγέλει το Λιµενικό Σώµα για τη µη
προσαρµογή του στο ν. 4210.
75) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας εκθέτει το πρόγραµµα του Χριστουγεννιάτικου Κονσέρτου
που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 Δεκεµβρίου του 2013.
76) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων, αιτείται την επιµήκυνση της καταβολής των δόσεων για τα άτοκα δάνεια που έλαβαν οι οινοποιητικές
επιχειρήσεις κατά την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής,
περιόδου 2009/2010.
77) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο συνθέτης, κ. Μπακαλάκος Θωµάς εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την παρήκµαση της ελληνικής µουσικής και του ελληνικού πολιτισµού και αιτείται να
δοθεί λύση µε θεσµοθέτηση των προεδρικών διαταγµάτων.
78) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διοίκηση του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης αιτείται την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «Δήµητρα» στην Ορεστιάδα από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, προσβλέποντας στην ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
πανεπιστηµίου.
79) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εθελοντές µακράς θητείας, διαµαρτύρονται για τη δυσµενή µεταχείρισή τους και την καταπάτηση των δικαιωµάτων τους.
80) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεθνής Συνοµοσπονδία Ποντίων Ελλήνων εκφράζει την καταγγελία της για την παράλειψη
της αναφοράς της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού από
τους Τούρκους, στο νέο αντιρατσιστικό νόµο και αιτείται η διορθωσή του.

«
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Β.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1620/13-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/31070/
1805/12-11-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

4738

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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2.Στην µε αριθµό 2156/27-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καπερνάρου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/518/8-11-

«
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2013 έγγραφο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου η ακόλουθη απάντηση:
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»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3.Στην µε αριθµό 2733/15-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-573/8-11-

4741

2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4.Στην µε αριθµό 2811/17-10-2013 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Πιπιλή Φωτεινής δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/215/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20516/8-11-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5.Στην µε αριθµό 2896/21-10-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Καραθανασόπουλου Νικολάου, Κατσώτη Χρήστου και Μανωλάκου Διαµάντως δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/548/8-11-2013

«
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έγγραφο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου η ακόλουθη
απάντηση:
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6.Στην µε αριθµό 2962/21-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 957/8-11-2013

«
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έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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»
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7.Στην µε αριθµό 3080/24-10-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Δηµαρά Ιωάννη και Αβραµίδη Γαβριήλ δόθηκε µε το υπ’

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. Φ.900α/9839/13626/8-11-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4749

»)

4750

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 2696/15-10-2013
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους της
«Express Service».
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία οδικής βοήθειας, η πιο γνωστή στη
χώρα, η «Express Service», απασχολεί περίπου εννιακόσιους εργαζοµένους και µαζί µε όσους συνεργάζονται µπορεί να φτάνει
µέχρι και τους χίλιους πεντακόσιους σε πανελλαδικό επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, αλλά και καταγγελίες των εργαζοµένων –απ’ ό,τι έχω υπόψιν µου σαράντα πέντε
εργαζόµενοι έχουν πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας και έχουν
κάνει σχετική καταγγελία- είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι στην
«Express Service» εδώ και δεκατρείς µήνες και ορισµένοι από αυτούς δεκατέσσερις και δεκαπέντε µήνες. Μάλιστα, δεν έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
Σαν να µην έφτανε αυτό, συνέβη και το εξής: Σε γενική συνέλευση που πραγµατοποίησαν οι εργαζόµενοι για να αποφασίσουν τι θα κάνουν µε τα δεδουλευµένα τους, πέντε από αυτούς
τοποθετήθηκαν για την ανάγκη να δηµιουργηθεί πανελλαδικό
σωµατείο, να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα και να διεκδικήσουν
τα δεδουλευµένα τους. Την άλλη µέρα απολύθηκαν και οι πέντε
και µάλιστα µε µήνυση του εργοδότη για συκοφαντική δυσφήµισή του για τοποθέτησή τους και παρέµβασή τους µέσα σε Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων.
Παραβιάστηκε και παρεµποδίστηκε ακόµη και η συνδικαλιστική δράση, πράγµα που απαγορεύεται ρητά από το συνδικαλιστικό ν. 1264/1982 και επισύρει ποινικές κυρώσεις για τον
εργοδότη.
Δεν έφτανε, δηλαδή για τους εργαζόµενους ότι έχει µειωθεί ο
µισθός τους το τελευταίο διάστηµα κατά 55%, αλλά είναι και
απλήρωτοι.
Απ’ ό,τι φαίνεται, η εταιρεία αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι από
τους µεγαλύτερους µεγαλοοφειλέτες του ΙΚΑ, χρωστώντας
πολλά εκατοµµύρια ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων.
Επειδή οι εκατοντάδες εργαζόµενοι της «Express Service» αντιµετωπίζουν και αυτοί και οι οικογένειές τους προβλήµατα επιβίωσης, επειδή χρωστάει, από ό,τι φαίνεται, η εταιρεία και
ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και ΦΠΑ που έχει εισπράξει από
τους πελάτες και µέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα, η
ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ, είναι η εξής: Τι σκέφτεται να κάνει
το Υπουργείο σας, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει, ώστε και
να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους οι εκατοντάδες εργαζόµενοι της «Express Service» και να κατατεθούν οι ασφαλιστικές
τους εισφορές από την επιχείρηση όπου δουλεύουν στο ΙΚΑ και
να σταµατήσουν οι αντεργατικές συµπεριφορές της εταιρείας
και να επαναπροσληφθούν οι πέντε απολυµένοι για συνδικαλιστική δράση ή για άποψη που εξέφρασαν στη Γενική Συνέλευση
του Σωµατείου τους;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον κύριο
Υπουργό να λάβει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο δεν σκέφτεται τώρα και προφανώς, δεν περιµένει η αρµόδια Υπηρεσία τις εντολές του
Υπουργού για να προχωρήσει στις απαιτούµενες και προβλεπόµενες από το νόµο ενέργειες για κάθε θέµα που αφορά παράβαση της εργατικής νοµοθεσίας είτε αυτό είναι ασυνέπεια στην
πληρωµή των εργαζοµένων είτε είναι παραβίαση άλλων δικαιωµάτων των εργαζοµένων.

Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει παρέµβει ουσιαστικά
στην εξέταση όλων των καταγγελιών και διαχρονικά, προβαίνοντας βεβαίως και στις απαραίτητες συµφιλιωτικές ενέργειες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα τα οποία έρχονται
µε τη µορφή καταγγελίας-αναφοράς των εργαζοµένων υπ’ όψιν
της υπηρεσίας.
Είναι πάρα πολύ αναλυτικό το σηµείο του ΣΕΠΕ, το οποίο θα
σας δώσω για να έχετε πλήρη εικόνα, που αναφέρεται και στις
ενέργειες του Τµήµατος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού
Τοµέα Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη,
αλλά και του Τµήµατος Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας, εδώ
στην Αττική, όπου υπάρχει άλλη έδρα της εταιρείας.
Συνολικά, πρέπει να υπάρχουν πάνω από είκοσι εργατικές διαφορές, από τις οποίες πάνω από τις µισές επιλύθηκαν και υπήρξε
συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Για τις άλλες δεν υπήρξε. Η υπηρεσία προέβη και στις απαραίτητες µηνύσεις και στην επιβολή προστίµων. Μου αναφέρει συγκεκριµένα τα πρόστιµα τα οποία έχουν
επιβληθεί.
Βεβαίως, σηµειώνει η υπηρεσία ότι δεν έχει λάβει καταγγελίες,
τουλάχιστον µέχρι τότε που έδωσε την ενηµέρωση το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας, ότι δεν έχει γίνει αποδέκτης
καταγγελιών από εργαζόµενους που να αναφέρονται σε µειώσεις
αποδοχών για το 2012-2013. Ανεξάρτητα αν υπήρξαν ή όχι, λέµε
ότι δεν έχει γίνει αποδέκτης.
Όµως, θέτετε επιπρόσθετα και ένα άλλο θέµα σήµερα, που
έχει να κάνει µε απολύσεις, µε αφορµή τη συνδικαλιστική δράση.
Είναι θέµατα για τα οποία θα επικοινωνήσω µε το ΣΕΠΕ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε τα προβλεπόµενα από το νόµο,
όπως σωστά αναφερθήκατε.
Ως προς τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις οφειλές της
εταιρείας και τι ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά της, πράγµατι υπάρχουν τεράστιου ύψους οφειλές. Έτσι µπορώ να τις χαρακτηρίσω. Θα αναφερθώ στη δευτεροµιλία µου αναλυτικά και
στα νούµερα, όπως και στις ενέργειες που έχουν γίνει και στο τι
προβλέπεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ως προς αυτά
που µου είπατε, όντως έτσι είναι. Είναι σε γνώση µας ότι έχουν
γίνει σαράντα πέντε καταγγελίες από σαράντα πέντε εργαζόµενους, ότι έχουν συζητηθεί στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, ότι
έχουν γίνει µηνύσεις κ.λπ..
Στην ουσία, όµως, υπάρχει το εξής πρόβληµα και θέλω να µε
ακούσετε πολύ προσεκτικά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, µε δηµόσιες δηλώσεις του -έχω εδώ
δηµοσιεύµατα εφηµερίδων µέχρι και σήµερα- έχει πει ότι θα πληρώσει τους εκατοντάδες εργαζόµενους, όταν πάρει χρήµατα
από την «Εθνική Ασφαλιστική», που έχουν επιδικαστεί σε αγωγή
την οποία έχει κάνει εναντίον της για αθέµιτο ανταγωνισµό. Λέει:
«Μόνο τότε θα πληρώσω τους εργαζόµενους και µόνο τότε θα
καταβάλω τις ασφαλιστικές εισφορές».
Ωστόσο, η «Εθνική Ασφαλιστική» µε δηµόσια ανακοίνωσή της
λέει ότι η απόφαση είναι αναγνωριστική και όχι εκτελεστή και ότι
θα προσφύγει στο εφετείο.
Καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να
περιµένουν δύο χρόνια στο εφετείο και άλλα πέντε χρόνια στον
Άρειο Πάγο. Οι εργαζόµενοι, όµως, έχουν οικογένειες, παιδιά,
ανάγκες. Τους χρωστούν δεκαπέντε µήνες. Πρέπει να πληρωθούν τώρα. Δεν µπορεί να επιτρέπει η συγκροτηµένη πολιτεία να
γίνονται όµηροι στις δικαστικές αντιπαραθέσεις µεταξύ «Express
Service» και «Εθνικής Ασφαλιστικής» και να περιµένουν το πότε
θα βγει εκτελεστή απόφαση του δικαστηρίου τελεσίδικη –και ενδεχοµένως αµετάκλητη- µέχρι να πάρουν τα χρήµατά τους.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει παρέµβαση τώρα του Υπουργείου
και της πολιτείας. Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να υπάρξει παρέµβαση της πολιτείας και δική σας παρέµβαση, κύριε Υπουργέ, που
να βοηθά στην κατεύθυνση να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήµατά
τους, να καταβληθούν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία και
να ανακληθούν οι παράνοµες αντιδραστικές, αυταρχικές και αυθαίρετες απολύσεις των πέντε εργαζοµένων, τις οποίες έκανε η
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εργοδοσία, επειδή απλώς εξέφρασαν τη γνώµη τους.
Υπάρχει ένας τρόπος που µπορεί να παρέµβει το Υπουργείο
Εργασίας. Ο τρόπος είναι να γίνει το συντοµότερο δυνατόν τριµερής συνάντηση µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας –µε δική
σας παρουσία και της Γενικής Γραµµατέως του Υπουργείου- του
εργοδότη, του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή του νόµιµου εκπροσώπου της και του σωµατείου των εργαζοµένων. Απ’ ό,τι γνωρίζω,
συγκροτήθηκε πρόσφατα σωµατείο εργαζοµένων που έχει φτάσει περίπου στα εκατόν είκοσι πέντε µε εκατόν πενήντα µέλη. Απ’
ό,τι γνωρίζω, επίσης, το συνδικάτο των εργαζοµένων και η Οµοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχουν στείλει αίτηµα
για τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να ανταποκριθείτε σ’ αυτό το αίτηµα το γρηγορότερο δυνατόν –αν είναι δυνατόν, και πριν τα Χριστούγεννα- για να µπορέσουν αυτοί οι εργαζόµενοι να πάρουν
τα δεδουλευµένα τους, αλλά να πάρουν και το δώρο, καθώς είναι
ποινικό αδίκηµα, αν δεν το καταβάλει ο εργοδότης και, µάλιστα,
αυτόφωρο, απ’ ό,τι γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ.
Ζητάµε, το ταχύτερο δυνατό να κανονιστεί αυτή η τριµερής
συνάντηση και να υπάρξει αποφασιστική, αποτελεσµατική και ουσιαστική παρέµβαση από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε αυτή η
EXPRESS SERVICE να πάψει να παρανοµεί και να εκπληρώσει
όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της απέναντι στους εκατοντάδες εργαζοµένους της, που δεν µπορούν
να τα βγάλουν πέρα, αφού δεκαπέντε µήνες τώρα είναι απλήρωτοι. Μπορεί να έγιναν κάποιες συµφιλιωτικές παρεµβάσεις του
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας και των Επιθεωρήσεων για κάποιους από τους σαράντα πέντε που προσέφυγαν, αλλά οι εργαζόµενοι είναι εννιακόσιοι έως χίλιοι πεντακόσιοι, όπως λέει ο
ίδιος ο εργοδότης µε δηλώσεις του.
Πρέπει να δοθεί συνολική πολιτική λύση για το πρόβληµα και
νοµίζω ότι υποδείξαµε τον τρόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λέτε για συνολική πολιτική λύση, εφ’ όσον υποβληθεί αίτηµα.
Γιατί δεν το κάνετε δεκτό…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι. Μπορεί και να έγινε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): …και µου κάνετε κοινοβουλευτικό έλεγχο για µία ενέργεια η οποία θα γίνει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν σας κάνω έλεγχο. Σας ρωτώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, αλλά µε ελέγχετε σήµερα
γιατί δεν έκανα τριµερή συνάντηση µέχρι τώρα. Είναι δυνατόν;
Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε µε συγκεκριµένες ενέργειες σε
οποιαδήποτε καταγγελία, ενέργεια ή αίτηµα των εργαζοµένων.
Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ αναλυτικό το σηµείωµα. Δεν ήθελα
να το διαβάσω. Τέτοια σηµειώµατα πρέπει να διαβάζονται για να
είµαστε ακριβείς, επειδή αναφέρονται σε ηµεροµηνίες, για το τι
επιλύθηκε και τι δεν επιλύθηκε και πώς προχωρεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Η δικηγόρος του σωµατείου µε
ενηµέρωσε ότι έκανε αίτηµα για τριµερή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι. Εφ’ όσον έκανε και στο
επίπεδο που το έκανε, θα ανταποκριθεί είτε η υπηρεσία, είτε η
Γενική Διεύθυνση Εργασίας του Υπουργείου –εφ’ όσον γίνει σε
επίπεδο Υπουργείου- είτε η Γενική Γραµµατέας είτε η πολιτική
ηγεσία. Αυτό είναι θέµα το οποίο εκτιµούµε εµείς και αναλόγως
πράττουµε, όχι ανάλογα µε τη σοβαρότητα, αλλά ανάλογα µε το
αν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες.
Εποµένως, δεν είµαστε αρνητικοί σ’ αυτό το οποίο προτείνετε.
Κάθε άλλο µάλιστα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουµε είναι µεγάλες στο πλαίσιο της συµφιλιωτικής διαδικασίας και µπορεί να µην έχουν θεαµατικά αποτελέσµατα λόγω και της κατάστασης, αλλά κυρίως της συµπεριφοράς των εργοδοτών που εκµεταλλεύονται την κατάσταση,
αλλά έχουµε κάποια αποτελέσµατα. Γι’ αυτό εξάλλου ζητούν να
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κάνουµε τριµερείς. Αλλιώς, δεν θα ζητούσαν, αν είχε απαξιωθεί
ο θεσµός ή ο ρόλος του ΣΕΠΕ.
Δεν έχει απαξιωθεί, είναι ενεργός και νοµίζω ότι πρέπει να τον
στηρίξουµε.
Τώρα, όσον αφορά τις οφειλές, οι δύο εταιρείες έχουν συνολικά οφειλές 175.000.000 ευρώ. Είναι κεφάλαιο συν τα πρόστιµα
και τις προσαυξήσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Στο ΙΚΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στο ΙΚΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Είναι 170.000.000 ευρώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι περίπου 175.200.000
ευρώ περίπου.
Το ΙΚΑ έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες και έχει εξαντλήσει
όλα τα νοµικά όπλα, τα οποία έχει από αναγκαστικά µέτρα, κατασχέσεις ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων –αυτά
είναι δεσµευµένα- κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών των
επιχειρήσεων και πλειστηριασµούς ακινήτων, προκειµένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις του ιδρύµατος. Μάλιστα, πρόσφατα
υπήρξε αυτόφωρη διαδικασία µε βάση το ν. 4038 που ψήφισε
αυτή η Βουλή το 2012 για τους µεγαλοοφειλέτες πάνω από
40.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Συνελήφθη πριν από ενάµισι µήνα, επικαλέσθηκε σοβαρούς
λόγους υγείας, προφανώς προς τον εισαγγελέα, για να µην εκτελεστεί το ένταλµα προσωποκράτησης και από ό,τι γνωρίζω ορίστηκε τακτική δικάσιµος που θα γίνει τις επόµενες µέρες στη
Θεσσαλονίκη, προκειµένου να δικαστεί γι’ αυτά τα οποία διεκδικεί το ΙΚΑ, για τις απαιτήσεις του ιδρύµατος, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις προσαυξήσεις.
Βέβαια, µε την λειτουργία του ΚΕΑΟ, αυτή η διαδικασία θα
απλοποιηθεί και θα έχουµε γρηγορότερα αποτελέσµατα, όσον
αφορά τους µεγαλοοφειλέτες και όχι µόνο.
Θεωρώ ότι όσον αφορά αυτήν την κατεύθυνση στην οποία είπατε ότι οδηγεί η πρόταση του εργοδότη για να πληρωθούν από
απαιτήσεις που έχει από άλλη εταιρεία κ.λπ., νοµίζω ότι δεν
αφορά τους εργαζόµενους. Μακάρι να ισχύει αυτό και να έχει
νόµιµες απαιτήσεις, τις οποίες θα µπορεί να πάρει. Εφόσον
υπάρχουν ή θα υπάρξουν αποφάσεις δικαστηρίου, κανένας δεν
θα έχει αντίρρηση. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να διασφαλίσουµε ότι σε µια τέτοια περίπτωση τα χρήµατα θα πάνε στους
εργαζόµενους και στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό µπορεί να
γίνει.
Όµως, δεν είναι δικό µας θέµα -ούτε δικό µας, αλλά ούτε και
των ίδιων των εργαζοµένων- να παρέµβουµε σε µια διαφορά που
πιθανόν να έχει αυτή η εταιρεία µε την άλλη εταιρεία, την «Εθνική
Ασφαλιστική». Άρα, για την τήρηση του νόµου και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας -έρχονται και Χριστούγεννα, άρα
θα έχουµε και νέα υποχρέωση για καταβολή του δώρου- θα κινηθούµε και σε επίπεδο υπηρεσίας και σε επίπεδο κεντρικού
Υπουργείου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς, κύριε
Υπουργέ.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 1777/17-9-2013 ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών τους
προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε όλοι το πρόβληµα µε τους ανασφάλιστους ανάπηρους. Είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβληµα
κοινωνικής προστασίας που αντιµετωπίζουµε σήµερα. Γι’ αυτό
το λόγο, έχει τεθεί και από άλλα κόµµατα και όχι µόνο από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες. Μαζί µε τους συναδέλφους κ.κ. Μουτσινά και Μεϊκόπουλο καταθέσαµε ερώτηση και αναφορά, οι
οποίες δυστυχώς είναι αναπάντητες εδώ και µήνες. Το ίδιο είχε
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πράξει και η κ. Ζέττα Μακρή ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας πριν γίνει Υπουργός.
Όµως, τελικά το ζήτηµα δεν είναι µόνο τι έχουν πράξει οι Βουλευτές, αλλά πώς ενεργοποιούνται στην προκειµένη περίπτωση
οι αρµόδιοι Υπουργοί. Γνωρίζετε πως οι δικαιούχοι επιδόµατος
βαριάς αναπηρίας είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ µεγάλες
ανάγκες, ανάγκες που δυστυχώς δεν καλύπτονται, γιατί δεν λαµβάνουν κανένα επίδοµα, ακόµα κι αν είναι προσωρινά ανασφάλιστοι. Μιλάµε δηλαδή για ΑΜΕΑ τα οποία είναι πιστοποιηµένα µε
απόφαση ΚΕΠΑ ως βαριά ανάπηροι. Εν τούτοις, λόγω της ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά τους ταµεία, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το συγκεκριµένο επίδοµα.
Όµως, το θλιβερό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν
έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών
τους προς τα ταµεία, εξαιτίας και των πολύ µεγάλων προσαυξήσεων, καταδικάζονται από τη πολιτεία κυριολεκτικά σε θάνατο,
καθώς αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, δεδοµένου
ότι λόγω της βαριάς αναπηρίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα
να εργαστούν.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, καµµία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί
σε αυτό το οξύ και θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, εξαιτίας του οποίου φθάνουν στο σηµείο να χάνουν ακόµη και τη ζωή
τους αθώοι άνθρωποι, γι’ αυτό σας ερωτώ ξανά ποια ακριβώς
µέτρα θα λάβετε άµεσα και πότε συγκεκριµένα, έτσι ώστε η συγκεκριµένη κατηγορία των συµπολιτών µας να συνεχίσει να παίρνει το απαραίτητο για την επιβίωσή τους επίδοµα βαριάς
αναπηρίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, τα προνοιακά επιδόµατα είναι διαφόρων κατηγοριών και κάθε επίδοµα έχει συγκεκριµένες προϋποθέσεις,
προκειµένου να καταβληθεί. Δεν θα ήθελα να αναλύσω τις κατηγορίες των επιδοµάτων και τις προϋποθέσεις τους. Όµως, για τη
συγκεκριµένη περίπτωση το επίδοµα ατόµων µε βαριές αναπηρίες δίδεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς που δεν εργάζονται, που
δεν µπορούν να εργαστούν, που δεν έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα, που δεν έχουν ασφάλιση, άρα στους ανασφάλιστους. Υπάρχει κάποιος ανασφάλιστος που του έχει κοπεί το
επίδοµα;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ασφαλώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ, λοιπόν,…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω το
εξής: Πριν φθάσω στο σηµείο να καταθέσω την ερώτηση και την
αναφορά, είχε στείλει πρώτος επιστολή ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του Δήµου Βόλου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για έναν ασφαλισµένο είχε
στείλει επιστολή. Όχι για ανασφάλιστο. Έχει διαφορά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Έκανε αναφορά σε συγκεκριµένο
άνθρωπο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει, ευχαριστώ. Έψαξα
και βρήκα την επιστολή. Αναφέρεται σε έναν ασφαλισµένο. Είναι
διαφορετική η περίπτωση.
Το επίδοµα βαριάς αναπηρίας, λοιπόν –να το ξεκαθαρίσουµεδίδεται για τον λόγο ότι δεν µπορεί να εργαστεί κάποιος στους
ανασφάλιστους ή στους έµµεσα ασφαλισµένους, αλλά που δεν
είναι οι ίδιοι ασφαλισµένοι.
Στην περίπτωση που είναι ο ίδιος ασφαλισµένος, είναι δυνητικά δικαιούχος, αν διαγραφεί από το Ασφαλιστικό Μητρώο. Άρα,
το πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι οι ανασφάλιστοι που δικαιούνται το επίδοµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
στην οποία αναφέρεστε έχουµε ασφαλισµένο, ο οποίος για διάφορους λόγους δεν θέλει ή δεν µπορεί –είτε το ένα είτε το άλλο,
δεν µπορώ να το εξετάσω από τα στοιχεία που µου έχετε δώσεινα διαγραφεί από το Μητρώο του Ασφαλιστικού Ταµείου, εάν ντε
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και καλά πρέπει να τον οδηγήσουµε προς την απόκτηση του επιδόµατος και όχι προς την απόκτηση σύνταξης. Γιατί ξέρετε ότι
οι βαριά ανάπηροι παίρνουν µε πολύ λίγα χρόνια σύνταξη.
Εάν, λοιπόν, καλύπτεται από τα χρόνια, εάν δηλαδή έχει συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια, δεν ξέρω εάν είναι προτιµότερο
να παίρνει το επίδοµα, το οποίο είναι και µικρό στη συγκεκριµένη
περίπτωση –είναι 313 ευρώ- ή εάν πρέπει να πάρει τη σύνταξή
του.
Έχουµε, λοιπόν, µία περίπτωση ασφαλισµένου, ο οποίος ή δεν
θέλει ή δεν µπορεί να διαγραφεί από τα Μητρώα του Ασφαλιστικού Ταµείου και πιθανολογώ ότι ο κύριος λόγος είναι οι µεγάλες
οφειλές που έχει προς το Ασφαλιστικό Ταµείο. Άρα, είναι άλλου
αντικειµένου το θέµα. Δεν είναι ότι κόβεται το επίδοµα στους
ανασφάλιστους. Είναι ένα άλλο πρόβληµα που θα πρέπει να
δούµε πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ την κυρία συνάδελφο να πάρει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Το πρόβληµα, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Οι συγκεκριµένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάλυψη ασφαλιστική, όταν πλέον φθάνουν στο σηµείο να οφείλουν
στα ασφαλιστικά τους ταµεία, δεν υπάρχει η δυνατότητα –κόβεται πλέον η χορήγηση- του συγκεκριµένου επιδόµατος. Αυτό
είναι το πρόβληµα. Και επειδή οι συγκεκριµένοι άνθρω- ποι, ακριβώς επειδή δεν µπορούν να ασκήσουν…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν είναι έτσι. Δεν δικαιούται
επίδοµα ο ασφαλισµένος βαριάς αναπηρίας. Είναι µόνο για ανασφάλιστο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μη µου λέτε ότι δεν είναι έτσι. Αυτό
έχει τεθεί και µάλιστα από την πλευρά του Υπουργείου σας
υπήρξε και αποδοχή ότι έτσι είναι.
Οι συγκεκριµένοι, λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι οφείλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και, βεβαίως, δεν
έχουν τη δυνατότητα στην προκειµένη περίπτωση να τις ρυθµίσουν, γιατί οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δεν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. Εφόσον, λοιπόν, είναι βαριά ανάπηροι
και είναι πιστοποιηµένη η βαριά τους αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να παίρνουν αυτό το επίδοµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάνετε λάθος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ.
Λυπάµαι, αλλά δεν κάνω λάθος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα σας πω γιατί κάνετε λάθος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μάλιστα, να σας πω ότι τη συγκεκριµένη ερώτηση δεν την έχω υποβάλει µόνο εγώ, την έχει υποβάλει και Βουλευτής, νυν Υπουργός της Κυβέρνησής σας. Άρα,
είναι ένα θέµα, το οποίο απασχολεί ευρύτατα. Δεν µπορείτε τώρα
να το αρνείστε και να λέτε πως δεν είναι έτσι.
Εγώ περίµενα από εσάς σήµερα που ήρθατε να απαντήσετε
την ερώτηση γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και έχει ευαισθησίες- πως θα µου λέγατε ότι θα υπάρξει
κάποια πρωτοβουλία. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει από ποιο κόµµα
θα προέλθει αυτή η πρωτοβουλία και µε ποιον τρόπο. Με ενδιαφέρει, όµως, να υπάρχει κάποια λύση γι’ αυτούς τους συγκεκριµένους ανθρώπους. Το να παραδεχόµαστε ότι υπάρχει
πρόβληµα, δεν µου λέει κάτι. Δεν µπορείτε να το αρνείστε αυτό,
διότι είναι ένα γεγονός το οποίο, αν θέλετε, έχει λάβει και ευρεία
δηµοσιότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ελπίζω να το εξηγήσω καλά
τώρα, για να το κατανοήσετε. Δικαιούχοι του συγκεκριµένου επιδόµατος είναι µόνο οι ανασφάλιστοι. Το καταλάβατε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εν πάση περιπτώσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επίσης είναι οι έµµεσα ασφαλισµένοι. Για παράδειγµα, ο πατέρας ο οποίος έχει ανάπηρο
παιδί είναι έµµεσα ασφαλισµένος και δικαιούται το επίδοµα. Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισµένοι που θα διαγραφούν από τα
Μητρώα, λόγω του ότι δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη. Δεν το
παίρνουν όσο είναι ασφαλισµένοι. Προκειµένου να το πάρουν
πρέπει να διαγραφούν από τα Μητρώα. Είναι κατανοητό αυτό;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δηλαδή εσείς ισχυρίζεστε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν ισχυρίζοµαι. Σας λέω αυτό
που ισχύει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …ότι άνθρωποι βαριάς αναπηρίας,
λόγω χρεών προς τους ασφαλιστικούς τους φορείς δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα. Αυτό κατάλαβα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν φθάσαµε στα χρέη ακόµα.
Τώρα φθάνουµε στις προϋποθέσεις και λέµε πως αν κάποιος, ο
οποίος είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ και έχει πέντε
χρόνια ασφάλισης, πάει και ρωτήσει τον ΟΑΕΕ αν δικαιούται σύνταξη και ο ΟΑΕΕ του απαντήσει «όχι», τότε διακόπτει τη δραστηριότητά του και πάει να πάρει το επίδοµα βαριάς αναπηρίας που
είναι µόνο γι’ αυτούς που δεν εργάζονται, δηλαδή για τους ανασφάλιστους. Αυτό να γίνει κατανοητό ή αποδεκτό. Αν θέλετε, θα
σας δώσω και το νόµο.
Το 1989 έγινε µία τροποποίηση, η οποία λέει πως µπορούν να
πάρουν το επίδοµα και αυτοί που είναι οι ίδιοι ασφαλισµένοι –οι
άµεσα ασφαλισµένοι, έτσι λέγονται- εφόσον δεν είναι δικαιούχοι
σύνταξης. Δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη µε τα ένσηµα που
έχουν ή µε τα χρόνια που έχουν.
Φθάνουµε, λοιπόν, στο σηµείο τώρα για τον συγκεκριµένο άνθρωπο, ο οποίος ζήτησε το επίδοµα πρόνοιας. Όπως είπε και ο
δήµαρχος, είχε και τη βεβαίωση του ΚΕΠΕ, αλλά δεν µπορούσε
η κοινωνική υπηρεσία του δήµου να του δώσει το επίδοµα, για
το λόγο ότι δεν µπορούσε να πάρει τη βεβαίωση ότι δεν δικαιούται σύνταξη από το ταµείο που ήταν εγγεγραµµένος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για ποιο λόγο; Λόγω οφειλής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι λόγω οφειλής. Δεν µπορούσε να πάρει τη βεβαίωση. Ο συγκεκριµένος, αν όφειλε ή
οφείλει, θα σας πω και πόσα οφείλει, δεν µπορεί να την πάρει
ακόµα και ρύθµιση να κάνει, γιατί είναι ασφαλισµένος, ασκούσε
κάποιο επάγγελµα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θα απαντήσετε στη συγκεκριµένη
ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας απαντάει, κυρία
Χρυσοβελώνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Από το 2006 και µετά που έγινε
η ηλεκτρονική καταγραφή των βεβαιώσεων της καταβολής των
ασφαλίστρων και άρα φαίνεται η οφειλή, ο συγκεκριµένος άνθρωπος, του οποίου το όνοµα δεν είπαµε και καλά κάναµε, χρωστάει 43 χιλιάδες ευρώ και επαναλαµβάνω µόνο από το 2006 και
µετά. Προφανώς, ο ΟΑΕΕ δεν τον διαγράφει από τα Μητρώα και
δεν του δίνει τη βεβαίωση αν δεν κάνει κάποια κίνηση σε σχέση
µε την οφειλή και τη δραστηριότητά του. Δεν ξέρω αν συνεχίζει
να έχει επαγγελµατική δραστηριότητα. Κατά την άποψή µου,
µπορεί να διαγραφεί από τα Μητρώα του ΟΑΕΕ, χωρίς ο ΟΑΕΕ
να χάνει τα δικαιώµατά του για τις οφειλές, κάνοντας µία συγκεκριµένη προσφυγή. Έτσι λύνονται τα θέµατα, όχι διαφορετικά.
Να δούµε και αν συνεχίζει τη δραστηριότητά του ή όχι, γιατί µπορεί να έχει και άλλο πρόβληµα, να µην µπορεί να τη διακόψει ή
να µην του έχει πει κανείς ότι δεν µπορεί να πάρει το συγκεκριµένο επίδοµα αν έχει επαγγελµατική δραστηριότητα, αν και
βαριά ανάπηρος. Μπορεί να δικαιούται άλλο. Το συγκεκριµένο
επίδοµα της βαριάς αναπηρίας δεν µπορεί να το πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία
Χρυσοβελώνη. Μπορείτε µετά να τα συζητήσετε ιδιαιτέρως.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, όσο και να θέλουµε να «λειάνουµε κάποιες γωνίες», δεν γίνεται.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, η κοινωνική
υπηρεσία του δήµου δεν εξετάζει ποτέ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
αναγνωρίζετε ότι και εσείς και ο κύριος Υπουργός από την ίδια
ευαισθησία διακατέχεστε. Άρα, λοιπόν, θα βρεθεί λύση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Με την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, ή ζεις ή πεθαίνεις. Έτσι είναι αυτό το θέµα. Πώς να το
κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν νοµίζω ότι κανείς
το βάζει έτσι, αλλά τέλος πάντων.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 3326/31-10-2013 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το θέµα της ερώτησης αφορά στα προβλήµατα στη λειτουργία του ΣΕΠΕ, ένα θέµα που έχει συζητηθεί αρκετά λόγω και των συνθηκών κρίσης όπου η επίθεση στα εργασιακά, µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα είναι ολοµέτωπη.
Θεσπίσατε µεγάλα πρόστιµα για την ανασφάλιστη εργασία, µε
σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, όµως αυτό προϋποθέτει και ελέγχους για να εντοπιστεί η παράβαση. Όπως έχουµε
πει, δεν αρκούν οι διασταυρώσεις της «Εργάνης» και των ΑΠΔ.
Η επάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό και σε υλικοτεχνική υποδοµή
είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να γίνονται επαρκείς έλεγχοι
στους εργασιακούς χώρους.
Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης που συζήτησε το
νέο οργανόγραµµα τον περασµένο Φεβρουάριο προβλέπει την
κατάργηση των τµηµάτων της Επιθεώρησης σε τουλάχιστον έξι
νοµούς της χώρας και την υποβάθµιση της Επιθεώρησης σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας. Η υποβάθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών οδηγεί σε πλήρη ασυδοσία την
µεγαλοεργοδοσία, µε τραγικές συνέπειες στις συνθήκες δουλειάς, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων.
Το ΚΚΕ, κατά τη συγκρότηση του ΣΕΠΕ, σηµείωνε τις ευθύνες
των κυβερνήσεων για τη συνειδητή επιλογή να έχουν το ΣΕΠΕ
σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι ανεπαρκής ο ρόλος του και
έτσι να βοηθά στην καταστρατήγηση όσων δικαιωµάτων δεν
έχουν καταργήσει ακόµα οι πολιτικές σας.
Τα ερωτήµατα είναι συγκεκριµένα: Πρώτον, τι ενέργειες έχετε
σχεδιάσει για να αναβαθµιστεί το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας,
καθώς και αν έχετε πάρει τέτοια µέτρα ή αν σχεδιάζετε τέτοια
µέτρα, γιατί το οργανόγραµµα δεν λέει για αναβάθµιση.
Δεύτερον, τι µέτρα θα πάρετε για τη στήριξη των υπηρεσιών
της Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης και τη στελέχωσή
της µε το απαραίτητο προσωπικό και τις ανάλογες αρµοδιότητες, µε βάση τις αυξηµένες ανάγκες αυτής της περιόδου, όπως
είπαµε και προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επειδή παρακολουθείτε και συµµετέχετε
ενεργά στα προβλήµατα των εργαζοµένων, γνωρίζετε από κοντά
τη δράση και τα αποτελέσµατα του ΣΕΠΕ. Πράγµατι, η υπηρεσία
σε όλη την Ελλάδα, µε τις δοµές που έχει, µ’ ένα ανθρώπινο δυναµικό που γνωρίζει καλά τα θέµατα, προσπαθεί και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο και τα
θεσµικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και όχι µόνο. Υπήρξε
µία Επιτροπή Αξιολόγησης συνολικά του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας και έχει καταθέσει την πρότασή της για το νέο οργανόγραµµα, το οποίο έχει περάσει και από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
Τι ενέργειες έχουν γίνει µέχρι τώρα και ποιο θα είναι το ΣΕΠΕ
µε την αναβαθµισµένη λειτουργία του; Κατ’ αρχήν, αλλάζουµε
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τη φιλοσοφία τού να πιάνει ένα δρόµο, «οδός τάδε» από την
αρχή, από το πρώτο κατάστηµα ή µία βιοµηχανική περιοχή από
την πύλη µέχρι το τέλος και να πηγαίνει «στα τυφλά».
Mε τα θεσµικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του µε το πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη», µπορεί πλέον να γνωρίζει κάθε
επιχείρηση, ανάλογα µε τη δυναµικότητά της, εάν υπολείπεται
προσωπικού –όπως φαίνεται από τα χαρτιά- άρα και αν υπολείπεται δηλωµένης και ασφαλισµένης εργασίας. Αυτό, σε σύγκριση µε δύο οµοειδείς επιχειρήσεις, γίνεται ακόµα πιο εύκολο.
Βεβαίως, αυτή η προσπάθεια µε την αναβάθµιση του συστήµατος «Εργάνη» χρειάστηκε ένα µεγάλο διάστηµα, προκειµένου να
έρθει σε αυτό το σηµείο.
Οι τελευταίες νοµοθετικές παρεµβάσεις που κάναµε, οι οποίες
ήταν αναγκαίες, κατά την οµολογία όλων των πλευρών, θα βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Από µόνες τους σαφώς και δεν µπορούν να λύσουν το πρόβληµα ή να δώσουν απάντηση στην
αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Όµως, θα βοηθήσουν σηµαντικά. Ιδιαίτερα από τον καινούργιο χρόνο, θα υπάρχει πλέον
αυτή η δυνατότητα, µετά και τη δηµοσίευση του νόµου, προκειµένου το ΣΕΠΕ να προχωρά σε στοχευµένους ελέγχους από την
εικόνα που έχει κάθε επιχείρηση, καθώς θα φαίνεται και το ποσοστό των εργαζοµένων που έχει δηλώσει και που έχει ασφαλίσει. Είναι πάρα πολύ απλό και ταυτόχρονα πολύ δυνατό αυτό το
εργαλείο, για να έχουµε αποτελεσµατικούς ελέγχους.
Για τα πρόστιµα που θεσπίστηκαν και που πράγµατι, όπως είπατε, είναι υψηλά, έχουµε αποτελέσµατα. Οι συντονισµένοι έλεγχοι που έγιναν το διάστηµα από το καλοκαίρι και µετά απέδωσαν.
Όµως, η µεγάλη απόδοση θα έρθει µετά από την ολοκλήρωση
αυτού του συστήµατος και τη διενέργεια των στοχευµένων ελέγχων.
Βεβαίως, χρειάζονται και άλλα πράγµατα, όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό, οι υποδοµές, τα µέσα κίνησης κ.λπ., στα
οποία θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν αµφισβητούµε ότι οι εργαζόµενοι στο
ΣΕΠΕ κάνουν τη δουλειά τους. Όµως, µιλάµε για τα εργαλεία
που τους δίνετε, έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατική η παρέµβαση αυτών των µηχανισµών ελέγχων.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η «Εργάνη» και η ΑΠΔ δεν µπορούν να
κάνουν έλεγχο στα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να
υπάρχουν σε ένα χώρο δουλειάς. Για τα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος.
Εσείς, µέσα από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης,
προβλέπετε ή σκέφτεστε τη συγχώνευση του Σώµατος Κοινωνικών Επιθεωρητών µε το ΚΕΠΕΚ, δηλαδή τους τεχνικούς και τους
υγειονοµικούς. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι εγκληµατικό σε
βάρος των εργαζοµένων.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο έλεγχος για τις συνθήκες δουλειάς υγιεινής και ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιείται και να είναι επαρκής,
έτσι ώστε να µην έχουµε τραγωδίες. Και είχαµε αρκετές. Μπορεί
το τελευταίο διάστηµα να µην φαίνονται τα εργατικά ατυχήµατα,
γιατί έχουµε µεγάλη µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας,
αλλά έχουµε ατυχήµατα και σε κλάδους ακόµη που δεν είναι τέτοιοι όπως η οικοδοµή και οι κατασκευές. Έχουµε κάθε µέρα θανάτους από έλλειψη υγιεινής και ασφάλειας. Άρα, δεν µπορεί να
συγχωνευτούν αυτές οι υπηρεσίες.
Επίσης, έχουµε είκοσι έξι αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα, που
είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, για να κάνουν
τους ελέγχους. Μέχρι πού θα φτάσουν τα είκοσι έξι αυτοκίνητα;
Σε πόσους νοµούς; Σε πόσες επιχειρήσεις; Αυτή είναι η αναγκαία
υλικοτεχνική υποδοµή, ώστε να διασφαλίσει τους επαρκείς ελέγχους;
Λέµε, λοιπόν, ότι αυτά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, αν πράγµατι θέλουµε να µην υπάρχει αυτή η ασύδοτη δράση. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι σήµερα έχετε δώσει µέσα από το νοµοθετικό πλαίσιο εργαλεία στην εργοδοσία να µην υλοποιεί τίποτα απολύτως
από αυτά που έχουν αποµείνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταργήθηκαν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δώσατε τη
δυνατότητα να γενικεύονται οι ελαστικές µορφές απασχόλησης.
Έχουµε συµβάσεις µιας µέρας, σκλαβοπάζαρα, εργαζοµένους
που είναι σε δουλέµπορους. Όλα αυτά είναι ένα µωσαϊκό εργασιακών σχέσεων. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και δεν φτάνει η
«Εργάνη» και η ΑΠΔ. Χαζός είναι ο εργοδότης να µην τον γράψει
ούτε στην «Εργάνη» ούτε στην ΑΠΔ ή να τον γράψει και στις δύο,
αλλά µε δύο ώρες δουλειάς και όχι οκτώ; Γιατί να το κάνει αυτό;
Άρα, ο έλεγχος από τους Επιθεωρητές Εργασίας είναι αναγκαίος για να διασφαλίσει ότι σε έναν χώρο δουλειάς υλοποιούνται αυτά τα ελάχιστα που έχουν αποµείνει από τις κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις, από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από τις τυχόν επιχειρησιακές συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί.
Να εφαρµοστεί το Εργατικό Δίκαιο. Δεν έχει αποµείνει απ’
αυτό, βέβαια, τίποτα. Έχει ανατραπεί πλήρως. Ό,τι έχει αποµείνει ακόµα όµως να υλοποιείται.
Νοµίζω ότι αυτές τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Μεταρρύθµισης θα πρέπει να τις ξαναδείτε. Δεν µπορεί να υποβαθµίζετε παραπέρα τον ΣΕΠΕ. Χρειάζεται αναβάθµιση για να
µπορούµε, αν µη τι άλλο, να µην έχουµε την εργασιακή «ζούγκλα», όπως έχει κυριαρχήσει να λέµε όλοι µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει καµµία πρόθεση ούτε καµµία
πρωτοβουλία για κατάργηση των ειδικοτήτων και κατάργηση των
υπευθύνων για την τήρηση υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Το έργο του ΣΕΠΕ στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας αφορά
στην κοινωνική επιθεώρηση, τις εργασιακές σχέσεις. Ο δεύτερος
πυλώνας αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους
εργασίας.
Να πούµε πού βοηθάει το ηλεκτρονικό σύστηµα, γιατί δεν
ισχυρίζεται κανείς ότι από µόνο του λύνει προβλήµατα. Έχεις την
εικόνα που σου παρουσιάζει η επιχείρηση. Έχεις ταυτόχρονα τα
στοιχεία της επιχείρησης. Έχεις για παράδειγµα ένα ξενοδοχείο
πεντακοσίων κλινών και σου παρουσιάζει τριάντα εργαζόµενους
εκεί που χρειάζεται διακόσιους για να δουλέψει. Θα πας σ’ αυτό
που έχει διακόσιους ως προτεραιότητα; Όχι, βεβαίως. Άρα, κατευθείαν οι έλεγχοι είναι στοχευµένοι µε το παράδειγµα που σας
είπα.
Δεύτερον, θα υποχρεούται πλέον, εκτός από τεχνικό ασφαλείας και για το γιατρό εργασίας να δηλώνει το ωράριο, στο
οποίο είναι στην επιχείρηση για την συµβουλευτική, δηλαδή να
δηλώνει, όχι µόνο ποιος είναι ο γιατρός, αλλά και ποιες ώρες πηγαίνει στην επιχείρηση. Έχεις την πρώτη εικόνα λοιπόν. Αν δεν
έχει τεχνικό σύµβουλο, δεν τον αφήνει να µπει µέσα στο σύστηµα. Αλλά και αν έχει πρέπει να είναι συγκεκριµένες ώρες που
γίνεται η εργασία από τον γιατρό εργασίας. Όλα αυτά βοηθούν
πάρα πολύ στο να έχουµε στοχευµένο έλεγχο. Σ’ αυτό θέλω να
συµφωνήσουµε.
Από εκεί και πέρα, για να γίνει ένας στοχευµένος έλεγχος χρειάζεται η ανάλυση των δεδοµένων. Δηµιουργήσαµε τη µονάδα
ανάλυσης και τεκµηρίωσης, προκειµένου να γίνεται αυτή η ανάλυση από τα δεδοµένα και να φεύγουν για έλεγχο σε όλες τις
επιχειρήσεις για τις οποίες έχουµε ενδείξεις.
Χρειάζεται το προσωπικό. Σε οκτακόσιους τριάντα θα ανέλθει
το προσωπικό. Υπολείπονται περίπου εκατό απ’ αυτό το νούµερο. Μετά την αξιολόγηση µε βάση τη διαδικασία της κινητικότητας θα στελεχωθεί. Βεβαίως, οι Επιθεωρητές Εργασίας, όπως
ξέρετε, χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση και πιστοποίηση. Δεν
είναι απλοί υπάλληλοι. Άρα, θα πάρει κάποιο χρόνο προκειµένου
να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Αυτό που αναφέρετε µε τα µέσα είναι σηµαντικό. Εδώ και τέσσερις µήνες όµως µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται
από το δικό µας δίκαιο, από τους νόµους, µε πίεση και ειλικρινές
ενδιαφέρον προσπαθώ για εξήντα αυτοκίνητα τα οποία είναι στη
διαδικασία της σύµβασης γιατί είναι µε leasing, δεν είναι καν προ-
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µήθεια.
Πρέπει να σας πω ότι επτά ή οκτώ φορές αναβλήθηκε αυτή η
επιτροπή το προηγούµενο διάστηµα. Την Τετάρτη, µε το καλό,
γίνεται η Επιτροπή Κρατικών Υποθέσεων, που είναι το τελικό στάδιο πριν την σύνταξη της σύµβασης και τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ελπίζω να ολοκληρωθεί θετικά για να έχουµε στη
διάθεσή µας εξήντα αυτοκίνητα.
Διαφορετικά, τι πρέπει να κάνουµε; Να καταργήσουµε τις διαδικασίες που προβλέπονται, που έχουν ασφαλιστικές δικλίδες,
για να γίνουν οι διαδικασίες σωστά; Υπάρχει ένα θέµα, αλλά ταυτόχρονα δεν µπορεί να περιµένει κανείς έξι µήνες κι ένα χρόνο
για να κάνει απλή σύµβαση leasing.
Αυτό είναι, δηλαδή, ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό, όµως,
πολύ σωστά το θέσατε, αν δεν υπάρχουν τα µέσα, δεν υπάρχει
η δυνατότητα µετάβασης του ανθρώπινου δυναµικού, ακόµα κι
αν έχεις περίσσιους που λέµε.
Επιπλέον, είναι σε εκκρεµότητα η κοινή υπουργική απόφαση,
η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Εργασίας και µένει να
υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονοµικών, για το νέο πλαίσιο για
τα έξοδα κίνησης και πιστεύω ότι µέχρι τέλος του χρόνου θα έχει
ολοκληρωθεί και αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη υπ’ αριθµόν 3654/11-11-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Πολιτισµού κι
Αθλητισµού, σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων να
εγκρίνει την πρωτοβουλία του Οργανισµού «Νέον» µε θέµα «Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο».
Η κυρία συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγκρίθηκε από το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Αθηναίων στις 26-9-2013 η πρόταση
του Οργανισµού «Νέον» που αποβλέπει, όπως αναφέρεται στην
απόφαση, στην πρόσβαση και γνωριµία των επισκεπτών και των
Αθηναίων µε τη σύγχρονη τέχνη, µε την τοποθέτηση έργων στον
Εθνικό Κήπο σύγχρονων καλλιτεχνών, σε συνδυασµό µε σηµειακή ανάπλαση αυτού.
Θα ήθελα από την αρχή να πω το εξής: Εγώ είµαι υπέρ της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είµαι υπέρ του έργου των χορηγών,
είµαι υπέρ των πρωτοβουλιών που έχουν να κάνουν µε την αναβάθµιση -την οποιαδήποτε αναβάθµιση- της καθηµερινότητας,
αλλά και της πολιτιστικής δραστηριότητας. Στην προκειµένη,
όµως, περίπτωση µιλάω ως Αθηναία, που από τότε που ήταν
παιδί κουβαλάει –όπως εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι- τις µνήµες του πραγµατικού Εθνικού Κήπου, ο οποίος υπενθυµίζω ότι
µε ΦΕΚ του Υπουργείου Πολιτισµού στις 23-3-2011 κηρύχθηκε
ως ιστορικός τόπος.
Επαναλαµβάνω ότι στηρίζω κάθε καινοτόµα πρωτοβουλία,
αρκεί αυτή να εντάσσεται στην ιστορικότητα και τη διαχρονικότητα περιοχών και µνηµείων, όπως είναι στη προκειµένη περίπτωση ο Εθνικός Κήπος.
Υπενθυµίζω, δε, ότι πρωτοστάτησα ως Δηµοτική Σύµβουλος
να φύγει από το Υπουργείο Γεωργίας η διάθεση του Εθνικού
Κήπου και να περάσει στα χέρια του Δήµου Αθηναίων, µόνο και
µόνο γιατί µία υπηρεσία του Δήµου Αθηναίων, η Υπηρεσία Πρασίνου, πρέπει να αναγνωρίζεται ως εξαιρετική στις αποδόσεις.
Εγώ λοιπόν ερωτώ, πρώτον, αν το Υπουργείο Πολιτισµού είχε
ενηµέρωση γι’ αυτά τα σχέδια σχετικά µε την απόφαση του
Δήµου Αθηναίων και δεύτερον, ποια είναι η άποψη του Υπουργείου, µε δεδοµένο ότι το Υπουργείο Πολιτισµού διαθέτει τις καλύτερες επιστηµονικές υπηρεσίες προς όφελος του πολιτισµού,
αρχαίου, νεότερου, και σηµερινού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όλοι γνωρίζουµε το έντονο ενδιαφέρον σας
για την πόλη της Αθήνας και προσωπικά θυµάµαι τα πολλά ρεπορτάζ που έχετε κάνει, ειδικά για τον Εθνικό Κήπο, αλλά και το

4755

ενδιαφέρον σας ως Δηµοτική Σύµβουλο και την πρωτοβουλία
σας να περάσει –όπως είπατε- από το Υπουργείο Γεωργίας στο
Δήµο Αθηναίων όλη αυτή η έκταση του Εθνικού Κήπου µαζί µε
την ιστορία, µαζί µε τα κτήρια τα οποία έχουν σηµαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και είναι πολιτιστική κληρονοµιά.
Πράγµατι, ο Εθνικός Κήπος έχει περάσει πολλές περιπέτειες,
ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Γι’ αυτό και σας λέω εξ αρχής
ότι συµφωνώ µαζί σας πως πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί
ως προς την οποιαδήποτε παρέµβαση, ώστε αυτή να έχει θετικά
και µόνο αποτελέσµατα.
Να θέσουµε κατ’ αρχάς το πλαίσιο, που είπατε και εσείς λίγο
πριν, του ζητήµατος. Ο Εθνικός Κήπος έχει χαρακτηριστεί ως
ιστορικός τόπος, µε σχετική υπουργική απόφαση το 2011, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3028/2002 για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Συγκεκριµένα, στην αιτιολόγηση αναφέρεται ότι ο Κήπος είναι
χαρακτηριστικός και οµοιογενής χώρος που εµπεριέχει αξιόλογα
κτήρια, κατασκευές και διαµορφώσεις µεταγενέστερες του 1830,
ένα µοναδικό στη χώρα µας και ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγµα
αρχιτεκτονικής τοπίου, µε βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισµού του 19ου αιώνα και µε ιδιαίτερο βοτανολογικό ενδιαφέρον.
Αποτελεί τόπο στον οποίον έχουν αποτυπωθεί διαδοχικές εξελικτικές φάσεις της νεότερης ιστορίας των Αθηνών και έχει άρρηκτα συνδεθεί στη συλλογική µνήµη των κατοίκων της πόλης µε
σηµαντικές καµπές της ιστορίας, του ελληνικού κράτους, καθώς
και µε την καθηµερινή ζωή τους.
Στην απόφαση, επίσης, ορίζεται ότι η προστασία του Εθνικού
Κήπου πρέπει να έχει ως γνώµονα τη διατήρηση του πνεύµατος
και των σηµαντικών επεµβάσεων των τριών πρώτων φάσεων της
κατασκευής του. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3274/2004 ο
Εθνικός Κήπος έχει παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση για διάρκεια ενενήντα ετών στο Δήµο Αθηναίων. Αναφέρω ενδεικτικά τη
διατύπωση των οριζόµενων στο άρθρο αυτό, που αφορούν το
θέµα που εξετάζουµε σήµερα. Εργασίες συντήρησης και κάθε
είδους εξωραϊστικά, λειτουργικά και λοιπά έργα οφείλουν να διατηρούν και να αναδεικνύουν τον υπάρχοντα κηποτεχνικό ρυθµό
και υπόκεινται σε ευρύτερο σχεδιασµό του χώρου, ο οποίος σέβεται την αναλογία ανοικτών και κλειστών χώρων, συµβάλλει στη
διατήρηση και ανανέωση του σταθερού φυτικού υλικού και προστατεύει όλα τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική
αξία στον Εθνικό Κήπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα ακόµα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ακόµη, οι µελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων
εντός του Εθνικού Κήπου, συµπεριλαµβανοµένων και των αρχιτεκτονικών µελετών για την επισκευή ή επέκταση υπαρχόντων
κτισµάτων υποδοµής, υποβάλλονται προς έγκριση στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Οι κάθε είδους εργασίες εκτελούνται ύστερα από έγκριση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της. Μέχρι σήµερα δεν έχει υποβληθεί στις
υπηρεσίες του Υπουργείου η µελέτη για την ανάπλαση του Εθνικού Κήπου, που έγινε στο πλαίσιο, όπως είπατε, του Προγράµµατος «Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο». Η µελέτη αυτή, που
είναι πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Οργανισµού Κοινής Ωφέλειας «Νέον», έχει προς το παρόν εγκριθεί µόνο
από το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Αθηναίων και περιλαµβάνει δύο µέρη: την κηποτεχνική ανάπλαση και την παρουσίαση
και έκθεση έργων σύγχρονης τέχνης στο χώρο του κήπου.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δεν έχει ενηµερωθεί,
ούτε έχει κατατεθεί η µελέτη στις υπηρεσίες. Ενηµερωθήκαµε
από δηµοσιεύµατα και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός και
εγώ. Επικοινώνησε ο κ. Παναγιωτόπουλος µε τον κ. Δασκαλόπουλο. Μίλησαν και συµφώνησαν να υπάρξει µια συνάντηση την
επόµενη εβδοµάδα να συζητηθούν αυτές οι παράµετροι.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
θα αποφασίσει σύµφωνα µε τους κανόνες και σύµφωνα, βεβαίως, µε τη µελέτη, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να διευκρινίσω για αυτούς που παρακολουθούν ότι ο κ. Δασκαλόπουλος, είναι ο γνωστός κ. Δασκαλόπουλος, ο οποίος έχει αναπτύξει µια πρωτοβουλία ως προς τον
Οργανισµό «Νέον». Επαναλαµβάνω, για να µην παρεξηγηθώ, ότι
εγώ δεν είµαι εναντίον της πρωτοβουλίας. Εγώ είµαι εναντίον του
να αλλάξει στο ελάχιστο και στο παραµικρό η χρήση του Εθνικού
Κήπου, που είναι εθνικός κήπος και τίποτα άλλο.
Μάλιστα, επειδή ξέρω άριστα το θέµα και έχω ασχοληθεί µε
άλλα θέµατα που ταλάνισαν την αθηναϊκή κοινωνία, όπως το να
µη γίνει το Μουσείο Γουλανδρή στο πάρκο Ριζάρη και το θεωρώ
προς τιµή µου που και εκεί ήµουν πρωτοστάτης, έχω να προτείνω
στον Υπουργό το εξής: Πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους ενέργειες, όχι στον Εθνικό Κήπο. Ήδη, οι κάτοικοι έχουν προσφύγει
στο Συµβούλιο Επικρατείας και θα είναι και για τη δικαιοσύνη
χρονοβόρα διαδικασία µε µάλλον αναµενόµενο αρνητικό αποτέλεσµα.
Άρα, να προτείνουµε όλοι µαζί –και πόσω µάλλον το Υπουργείο Πολιτισµού- να διαθέσει η Εθνική Πινακοθήκη χώρο στον
Οργανισµό «Νέον», που υπάγεται σε εσάς και η οποία έχει τη µόνιµη γλυπτοθήκη στο Άλσος Γουδή, όπου είναι έτοιµος ο χώρος,
είναι άφθονος ο χώρος, δεν είναι κήπος. Ή, εγώ προτείνω πως
θα µπορούσε να γίνει αυτού του είδους η έκθεση υπαίθριας γλυπτικής στο Άλσος Ριζάρη, επειδή γειτνιάζει µε δύο ακόµη υπέροχους τόπους, το Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας- Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο ενώνεται µε πόρτα -που ανοίγει επιτέλους- και µε το Λύκειο του Αριστοτέλη, ώστε από το Χίλτον έως
το Λύκειο του Αριστοτέλη να έχουµε ένα συνδυασµό αρχαιότητας, βυζαντινής τέχνης, πρασίνου και υπαίθριας γλυπτοθήκης.
Να τονίσω ότι υπάρχει το Άλσος του Ζαππείου, µπροστά από
το Ζάππειο Μέγαρο, που είναι ένας κατάλληλος, υπέροχος αθηναϊκός τόπος, όπου µε τη συνδροµή του Υπουργείου, ο χορηγός,
που είναι ο Οργανισµός «Νέον», µπορεί να τοποθετήσει τη γλυπτοθήκη. Γιατί βάζω και έναν ακόµα παράγοντα. Τα γλυπτά είναι
ογκώδη. Για να µπουν τα γλυπτά στον Εθνικό Κήπο, θα πρέπει
να έχουν γερανούς, βάσεις, υποδοµές. Υπενθυµίζω ότι από το
600 π.Χ. βρίσκεται εκεί ένα από τα ιερά άλση του Λυκείου, αφιερωµένο στον Απόλλωνα και το να µπουν µπουλντόζες και γερανοί, έστω για µικρές παρεµβάσεις, µάλλον ζηµιά θα κάνει και θα
απαξιώσει και την πολιτιστική προσφορά του Οργανισµού
«Νέον».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ
για την ακρίβεια του λόγου σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να πάρει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κυρία
συνάδελφε, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, δεν έχει
κατατεθεί καµµία µελέτη στο Υπουργείο. Εάν κατατεθεί και όταν
κατατεθεί, θα ελεγχθεί αν τηρείται το νοµικό πλαίσιο που διέπει
τον Κήπο ως ιστορικό τόπο και αν η προτεινόµενη έκθεση έργων
τέχνης δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν θα επηρεάζει τους κανόνες ανταγωνισµού στο χώρο της τέχνης.
Αφετέρου, θα εξεταστεί η σκοπιµότητά της, δηλαδή πόσο αποτελεσµατικά επιτυγχάνεται η περαιτέρω προώθηση της σύγχρονης τέχνης, πόσο προβάλλεται το έργο των σύγχρονων Ελλήνων
καλλιτεχνών, αν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν
σε επαφή µε τη σύγχρονη τέχνη και βεβαίως, το κατά πόσο αναδεικνύεται η σχέση µεταξύ της τέχνης και του χώρου, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τοπίου του Κήπου, αλλά και
διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον.
Εποµένως, η µελέτη όταν κατατεθεί, θα κριθεί η νοµιµότητα
και η σκοπιµότητά της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και θα τύχει βέβαια, της ανάλογης αντιµετώπισης.
Καταθέσατε, πραγµατικά, κάποιες προτάσεις τις οποίες από
πρώτης όψεως, εγώ τουλάχιστον, τις βλέπω θετικές. Θα τις συζητήσω και µε τον Υπουργό, κ. Παναγιωτόπουλο και µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και θα σας απαντήσουµε.
Πάντως, νοµίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις
που κάνατε για τις συγκεκριµένες εκθέσεις στους χώρους που
υποδείξατε πριν από λίγο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό από την Παρασκευή 20 Δεκεµβρίου 2013 µέχρι το
Σάββατο 21 Δεκεµβρίου 2013, για υποχρεώσεις του στην έδρα
την Ηνωµένων Εθνών. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο συνάδελφος Βουλευτής Καρδίτσας κ. Αναγνωστόπουλος, µε δήλωσή του κάνει γνωστό ότι έως την εκλογή του ως
Βουλευτής είχε σχέση µίσθωσης ακινήτου για εµπορικούς λόγους µε το Δήµο Κηφισιάς. Κατόπιν της εκλογής του δηλώνει ότι
επιλέγει την ιδιότητα του Βουλευτού, διακόπτοντας την ως άνω
µισθωτική σχέση, κατά το άρθρο 57 του Συντάγµατος.
(Η προαναφερθείσα δήλωση του κ. Γιώργου Αναγνωστόπουλου καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη υπ’ αριθµόν 2593/11-10-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας των Χρωµάτων.
Κύριε Δήµαρχε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, επιτέλους συζητείται αυτή η ερώτηση. Ξεκίνησα να ασχολούµαι µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων -είµαι
µέλος του συλλόγου «Φίλοι της Ορχήστρας των Χρωµάτων»- από
τις 7 Ιουνίου 2013, κάνοντας ερωτήσεις και προς εσάς και προς
το Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν µου απαντάτε ποτέ ούτε το τότε
Υπουργείο Πολιτισµού ούτε το τότε Υπουργείο Οικονοµικών, που
είναι το ίδιο. Γίνεται ο ανασχηµατισµός και ξανακαταθέτω την
ερώτηση. Το Υπουργείο Οικονοµικών, µε τη γνωστή του τακτική,
µε παραπέµπει σε εσάς, ενώ ήξερε ότι για να µε παραπέµψει σε
εσάς, έπρεπε το ίδιο να έχει αποφασίσει εάν θα έβγαζε χρήµατα
να δώσει σε εσάς, για να δώσετε στην Ορχήστρα των Χρωµάτων.
Εσείς δεν µου απαντάτε. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση για δεύτερη φορά και ευχαριστώ που είστε εδώ σήµερα για να απαντήσετε.
Ακούστε: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, που είχαν επιλέξει στη ζωή τους να είναι σεµνοί ακόµη και
µε τον τρόπο που πέθαναν και µε τον τρόπο που ετάφησαν, αλλά
που άφησαν πίσω τους ένα τέτοιο έργο που τους κάνει να µην
τους ξεχνάµε ποτέ. Όλοι εµείς εδώ µέσα ή κάποιοι από εµάς,
όταν µας ρωτούν σε καµµία συνέντευξη τι µουσική ακούµε και
θέλουµε να ανεβάσουµε τις προσωπικές µας µετοχές, λέµε:
«Μάνο Χατζιδάκι», αλλά τον έχουµε γραµµένο το Μάνο Χατζιδάκι
κατά τα άλλα και κυρίως σε ό,τι αφορά το έργο του.
Πνευµατικό παιδί και πολιτιστικό παιδί που άφησε πίσω του
είναι αυτό, η Ορχήστρα των Χρωµάτων. Για το τι αξίζει πνευµατικά, µουσικά και πολιτιστικά η Ορχήστρα των Χρωµάτων δεν θα
µιλήσω εγώ, ένας γιατρός, έχουν µιλήσει άλλοι. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Θα την αφήσουµε να πεθάνει –γιατί είναι στην εντατική- ή θα τη σώσουµε; Εσείς, ως Υπουργείο Πολιτισµού, τι
απόφαση έχετε πάρει;
Το δεύτερο ερώτηµα, στο οποίο περίµενα να έχει πάρει θέση
το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι το εξής: Έχουν κάνει από τις
10 Απριλίου 2013 αίτηση να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραµµα
του ΕΣΠΑ, ώστε να µπορέσουν από εκεί να πάρουν κάποια χρήµατα. Καµµία απάντηση και από εκεί ούτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θέλω, λοιπόν, σήµερα να ακούσω -και ελπίζω να ακούσω- ότι θα βγάλουµε την Ορχήστρα από την εντατική και όχι να
την κηδέψουµε και αυτήν δίπλα στο Μάνο Χατζιδάκι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, γνωρίζουµε όλοι την ευαισθησία
σας και για τα θέµατα πολιτισµού. Πράγµατι, θίγετε ένα πιεστικό
ζήτηµα, ένα πραγµατικό θέµα που αφορά τον πολιτισµό µας,
γιατί είναι αλήθεια πως η κρίση την οποία βιώνουµε τα τελευταία
χρόνια, όπως κάθε παρόµοια κρίση, πλήττει άνισα και ασύµµετρα
τον πολιτισµό και τους φορείς του.
Η Ορχήστρα των Χρωµάτων που ιδρύθηκε το 1989 από το
Μάνο Χατζιδάκι είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου
µουσικού µας πολιτισµού. Ο Μάνος Χατζιδάκις την ίδρυσε ως
ένα επίλεκτο σύνολο µε πρωτότυπο ρεπερτόριο, η οποία στην
πορεία της µέσα στο χρόνο έχει παρουσιάσει στο κοινό πάνω
από διακόσιες εκτελέσεις έργων, µε πολλά από αυτά να είναι
έργα Ελλήνων συνθετών, παραγγελίες της Ορχήστρας ή πρώτες
εκτελέσεις.
Δυστυχώς, η οικονοµική δυσχέρεια που αντιµετώπιζε η Ορχήστρα από τα πρώτα της βήµατα οξύνθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια και µάλιστα µετά το 2010. Το πρόβληµα αυτό το κληρονοµήσαµε ως νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού.
Είµαστε, όµως, αποφασισµένοι και αυτό το πρόβληµα να το αντιµετωπίσουµε.
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε τη βούληση να εξαντλήσουµε
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κάθε δυνατότητα, προκειµένου η Ορχήστρα των Χρωµάτων να
παραµείνει ζωντανή και να συνεχίσει να προσφέρει στον πολιτισµό µας. Είναι βούλησή µας να συνεχίσει να λειτουργεί.
Ήδη, ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει επικοινωνήσει και έχει συναντηθεί και µε τον κ. Στεφανάκη και µε τον κ. Αλέξανδρο Λυκουρέντζο. Υπήρξε µία συνάντηση, όπου εξέτασαν τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η Ορχήστρα. Πράγµατι, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ενηµερότητα να πάρει, για να µπορέσει να εκταµιεύσει
ακόµη και το µικρό ποσό των 50.000 ευρώ που, το 2013 είχε εγκρίνει, µετά από συνεννόησή µας, ο κ. Σταϊκούρας.
Είναι πολύπλευρα και πολύπλοκα τα προβλήµατά της , αλλά
για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα και του διευθυντού και
των ελλείψεων που υπάρχουν στους µουσικούς, πρέπει να λύσουµε το οικονοµικό πρόβληµα.
Δέσµευσή µας, λοιπόν, είναι ότι θα λύσουµε τα προβλήµατα
αυτά, ώστε να µείνει ζωντανή αυτή η Ορχήστρα, αυτό το δηµιούργηµα του Μάνου Χατζιδάκι. Του το οφείλουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο συνάδελφος κ. Νικήτας Κακλαµάνης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα φύγω λιγότερο ανήσυχος απ’ ότι όταν ερχόµουν για να συζητήσουµε. Τα
καλά λόγια ακούστηκαν. Κρατώ βέβαια τη δέσµευσή σας, αλλά
εγώ δεν θα το αφήσω το θέµα. Εάν δεν δω ουσιαστική πρόοδο,
θα αναγκαστώ και θα κάνω άλλου τύπου κοινοβουλευτικό έλεγχο
και θα ζητήσω να µου πείτε, τα τελευταία δέκα χρόνια πόσα
λεφτά πήραν άλλες ορχήστρες, λιγότερο µάλιστα σηµαντικές
από την Ορχήστρα των Χρωµάτων. Θα σας ρωτήσω πόσα λεφτά
πήραν «µέγαρα» ή «καλύβες» και µετά αυτά θα τα βάλω σε σύγκριση ακόµη και µε τις 50.000 ευρώ που είπατε, που δεν τις
έβγαλε το Υπουργείο Πολιτισµού, κύριε Υφυπουργέ, εγώ τις
έβγαλα, πηγαίνοντας τρεις φορές στον κ. Σταϊκούρα για άµεσα
έξοδα, τα οποία σας τα έστειλε πράγµατι ο κ. Σταϊκούρας και
εσείς πράγµατι δεν µπορούσατε, γιατί δεν είχε φορολογική ενηµερότητα η Ορχήστρα των Χρωµάτων.
Κάνω παρέµβαση στον κ. Μαυραγάνη και πάει η Γενική Διευθύντρια εκεί, τη στέλνουν στον κ. Θεοχάρη και ο κ. Θεοχάρης
ξέρετε τι απήντησε; Ότι δεν είχε χρόνο για να τη δεχθεί, για να
ακούσει το αίτηµα. Ο µέγιστος τεχνοκράτης του Υπουργείου Οικονοµικών δεν βρήκε δέκα λεπτά χρόνο για να ασχοληθεί µε το
θέµα! Και αυτά τα 50.000 τα έχετε και δεν µπορείτε να τα δώσετε.
Δεν θα το αφήσω εγώ το θέµα, θα περιµένω να το φέρω µε
την καινούργια χρονιά. Δύο µήνες θα σας δώσω περιθώριο, µέχρι
τέλος Φεβρουαρίου, για να δω αν αυτές οι δεσµεύσεις θα υλοποιηθούν. Διαφορετικά, πείτε το µου στα ίσια να πάω να «ζητιανέψω» από το Ίδρυµα Νιάρχου ή απ’ όποιο άλλο Ίδρυµα. Θα πάω
να «ζητιανέψω», αλλά δεν θα αφήσω να πεθάνει η Ορχήστρα των
Χρωµάτων! Το οφείλω ως Έλλην, όχι ως πολιτικός, στη µνήµη
του Μάνου Χατζιδάκι και το οφείλουµε όλοι οι Έλληνες. Επειδή
δεν είναι πλέον εν ζωή και επειδή δεν εδήλωνε κατ’ επάγγελµα
δηµοκράτης, ποτέ δεν πήρε ένα ευρώ για την Ορχήστρα των
Χρωµάτων. Και τώρα που πέθανε, λένε, βρήκαµε την ησυχία µας,
άστην να σβήσει. Διότι αυτή είναι η πραγµατικότητα. Σκληρή,
αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να δείτε και το θέµα του
ΕΣΠΑ. Ωραία, αντιλαµβάνοµαι ότι δεν έχετε πακτωλό χρηµάτων,
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού τον ξέρουµε
όλοι. Ενώ θα έπρεπε να ήταν από τους καλύτερους, είναι από
τους χειρότερους, αν όχι ο χειρότερος. Δεν είµαι παράλογος και
ξέρω τις δυνατότητες, αλλά τουλάχιστον κάντε µία διυπουργική
–φωνάξτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρµόδιος ο κ. Χατζηδάκης, ο
κ. Μηταράκης- να δούµε µε το ΕΣΠΑ, µήπως πάρουµε από εκεί
τουλάχιστον λεφτά. Είναι ντροπή επί των ηµερών αυτής της Κυβέρνησης να «πεθάνει» η Ορχήστρα των Χρωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κύριε
συνάδελφε, και εµείς ως Έλληνες δεν θα αφήσουµε να «πεθάνει», να σταµατήσει να λειτουργεί η Ορχήστρα των Χρωµάτων.
Όπως σας είπα –και το ξεκαθάρισα πριν- είναι ένα πρόβληµα
το οποίο το βρήκαµε. Το τι λένε οι άλλοι δεν ξέρω. Όµως, το τι
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λέµε εµείς είναι δεδοµένο και η βούληση είναι δεδοµένη, για να
λυθεί το πρόβληµα και τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει
η συγκεκριµένη Ορχήστρα.
Υπάρχουν παραδείγµατα επιτυχούς αντιµετώπισης τέτοιων
σοβαρών προβληµάτων. Αναφέρω χαρακτηριστικά τη Λυρική
Σκηνή. Και αυτή αντιµετώπισε προβλήµατα, αλλά σήµερα βρίσκεται σε µία δυναµική πορεία. Μάλιστα, σήµερα παρουσίασε
τον προγραµµατισµό της για την προσεχή πενταετία, ένας προγραµµατισµός που εξέπληξε πάρα πολλούς που θεωρούσαν τη
Λυρική Σκηνή «τελειωµένη». Άρα, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι
υπάρχει η βούληση από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι δεδοµένες προς αυτή
την κατεύθυνση.
Ως προς το θέµα του ΕΣΠΑ, στη συνάντηση που έγινε µε πρωτοβουλία του κ. Παναγιωτόπουλου ήταν παρούσα και η κ. Μενδώνη που χειρίζεται το ΕΣΠΑ- συζητήθηκαν τρόποι και διαδικασίες για το πώς µπορεί η Ορχήστρα να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα. Έτσι, λοιπόν και αυτή η παράµετρος εξετάζεται.
Πιστεύω µε τη συνεργασία των ανθρώπων της Ορχήστρας που
υπάρχει όπως σας είπα, µε τη βούληση που είναι δεδοµένη, θα
καταφέρουµε να βρούµε µια λύση που θα διασφαλίζει ότι αυτή
η σηµαντική και ζώσα παρακαταθήκη του Μάνου Χατζηδάκι θα
συνεχίζει να προσφέρει στην Ελλάδα. Άλλωστε, το 2014 είναι η
χρονιά που συµπληρώνονται είκοσι χρόνια από το θάνατό του.
Άρα, το οφείλουµε όλοι µας στη µνήµη του, το οφείλουµε στο
έργο του, το οφείλουµε στη µεγάλη του προσφορά στον πολιτισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτό το θέµα. Δεν ήθελα να παρέµβω, αλλά είναι ένα θέµα που µας προσβάλλει όλους και το
έθεσε πολύ σωστά ο κ. Κακλαµάνης. Νοµίζω ότι µεγαλύτερος
δηµοκράτης απ’ όλους µας ήταν ο αείµνηστος Χατζηδάκις.
Ολοκληρώνουµε µε την δεύτερη υπ’ αριθµόν 1879/23-9-2013
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά
µε την κατάσταση στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας.
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Πετράκος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας από
την έλλειψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι
εκρηκτική. Οι ώρες εργασίας των γιατρών υπερβαίνουν κάθε
προβλεπόµενο νόµιµο όριο. Είναι γνωστό ότι για το θέµα αυτό
έχει παραπεµφθεί η χώρα µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα
τακτικά χειρουργεία, για λόγους ασφαλείας, σταµάτησαν από
χθες Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου και πραγµατοποιούνται µόνο τα
έκτακτα χειρουργεία. Επίσης, στο νοσοκοµείο δεν υπάρχουν αρκετοί αναισθησιολόγοι. Ακόµη, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος από τον Μάιο, οι ασθενείς αναγκάζονται να
απευθύνονται σε ιδιώτες.
Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί. Η σίτιση των ασθενών είναι υποβαθµισµένη και η φύλαξη του νοσοκοµείου ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται κλοπές, φθορές ακόµη και βιαιοπραγίες εναντίον του προσωπικού. Τεράστιες ελλείψεις υπάρχουν
και στα πλυντήρια.
Συνολικά είναι κενές σαράντα οκτώ θέσεις γιατρών, δηλαδή
από τις εκατόν δεκαεπτά οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί
εξήντα εννέα, όταν το 2010 που ήταν λιγότερες οι ανάγκες –γιατί
πήγαινε κόσµος και στην ιδιωτική τότε υγεία διότι είχε χρήµατα,
τώρα δεν έχει- υπήρχαν εβδοµήντα έξι θέσεις.
Ακόµη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Νοσοκοµείο της Κυπαρισσίας, όπου δεν υπάρχει καρδιολόγος. Μια φορά την εβδοµάδα πηγαίνει καρδιολόγος από την Καλαµάτα και µια φορά την
εβδοµάδα από την Πύλο, από το Κέντρο Υγείας. Οι εφηµερίες
γίνονται µε ειδικευόµενους γιατρούς µε εφηµερία ετοιµότητας
από το σπίτι. Τονίζω ότι στο Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας το καθεστώς εφηµερίας ετοιµότητας βρίσκονται και ειδικότητες, των
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οποίων η παρέµβαση έπρεπε να ήταν άµεση.
Συνολικά από εκατόν σαράντα πέντε θέσεις γιατρών που προβλέπονται και στα δύο νοσοκοµεία είναι καλυµµένες µόνο ενεννήντα δύο, δηλαδή 35% των θέσεων είναι κενές. Για την κάλυψη
των κενών, αντί το Υπουργείο να προχωρήσει στην πρόσληψη
µονίµου προσωπικού –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- προβαίνει σε προκηρύξεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, αλλά
και αυτές δεν καλύπτονται.
Συνεπώς, τα ερωτήµατα που θέτουµε στην ερώτηση που είχαµε καταθέσει από τις 23 Σεπτεµβρίου και δεν πήραµε απάντηση είναι, πρώτον, αν προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο
σε άµεση πρόσληψη του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού για τη
στελέχωση των νοσοκοµειακών µονάδων Καλαµάτας και Κυπαρισσίας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες. Δεύτερον, αν θα γίνουν άµεσα προσλήψεις αναισθησιολόγων και γαστρεντερολόγου, ώστε να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Νοσοκοµείο της
Καλαµάτας, καθώς και στο µικροβιολογικό εργαστήριο υπάρχει
πρόβληµα. Και, τρίτον, αν προτίθεται να προσλάβει ειδικευµένους γιατρούς για να λειτουργεί το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Επίσης, µέγα είναι το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τις
διαθεσιµότητες, των οδηγών των ασθενοφόρων. Διότι αν τα
ασθενοφόρα δεν έχουν οδηγούς, δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική προσφορά υγείας. Για το λόγο αυτό βρίσκονται οι γιατροί
καθηµερινά σε κινητοποιήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον κύριο
Υπουργό να λάβει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Στο ΕΣΥ, κύριε συνάδελφε, όντως υπάρχουν προβλήµατα σε
ορισµένες δοµές του σε σχέση µε τη στελέχωσή του µε ιατρικό,
κυρίως, προσωπικό και λιγότερο µε νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό.
Δεν νοµίζω, όµως, ότι χρειάζεται να παρουσιάζετε τέτοια καταστροφική εικόνα, διότι δεν κάνει καλό στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας µια τέτοια εικόνα όταν παρουσιάζεται.
Όταν, λοιπόν, έχουµε ελλείψεις προσωπικού –ιατρούς- έχουµε
δύο δυνατότητες: Ή θα προσλάβουµε µόνιµο προσωπικό ή θα
προσλάβουµε επικουρικό προσωπικό.
Σε σχέση µε το µόνιµο προσωπικό, γνωρίζετε πολύ καλά ότι
από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του
2015 ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς
πέντε, δηλαδή να έχουµε µια πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση οι διοικητές των υγειονοµικών περιφερειών µε βάση το ν. 4213/2013 –πρόσφατο νόµο- µπορούν
να µετακινούν ιατρικό προσωπικό από το ένα νοσοκοµείο σε
άλλο νοσοκοµείο, για να καλύψουν ανάγκες εντός της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας.
Σε σχέση µε τα προβλήµατα στις δύο µονάδες του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας, τη Νοσοκοµειακή Μονάδα της Καλαµάτας και τη Νοσοκοµειακή Μονάδα της Κυπαρισσίας, στις 10
Μαΐου 2013 δηµοσιεύθηκε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών για την πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου κ.λπ., στην οποία συµπεριλαµβάνονται τρεις
θέσεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.
Συγκεκριµένα, για το πρώην Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας
προβλέπεται µια θέση κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών για χρονική
διάρκεια δώδεκα µηνών και µια θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρµακείου για χρονική διάρκεια δώδεκα µηνών.
Για το πρώην Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας
προβλέπεται µια θέση κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών για χρονική
διάρκεια δώδεκα µηνών. Η διαδικασία επιλογής, η οποία γίνεται
µέσω ΑΣΕΠ, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και πολύ σύντοµα θα βρίσκονται στις συγκεκριµένες νοσοκοµειακές µονάδες.
Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πρόσφατης προκήρυξης εκατόν σαράντα δύο επικουρικών ιατρών για τα νοσοκοµεία της χώρας -ανακοινώθηκαν ήδη αυτά τα αποτελέσµατα
από το Υπουργείο Υγείας- τρεις νέοι επικουρικοί ιατροί προσλαµ-
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βάνονται στη Νοσοκοµειακή Μονάδα Καλαµάτας. Ειδικότερα,
προσλαµβάνεται ένας αναισθησιολόγος, ένας παθολόγος κι ένας
βιοπαθολόγος. Τις επόµενες µέρες προκηρύσσονται τέσσερις
θέσεις επικουρικών ιατρών για το Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας.
Συγκεκριµένα, προκηρύσσονται τρεις θέσεις για τη Νοσοκοµειακή Μονάδα Καλαµάτας -ένας ορθοπεδικός, ένας παθολόγος,
ένας αναισθησιολόγος- και µια θέση για τη Νοσοκοµειακή Μονάδα Κυπαρισσίας που είναι γενικός ιατρός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, στο τέλος Δεκεµβρίου αναµένονται και οι διορισµοί
δύο µονίµων καρδιολόγων για τη Νοσοκοµειακή Μονάδα της Κυπαρισσίας.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι υπεγράφη πρόσφατα η υπουργική απόφαση για την πρόσληψη τετρακοσίων δεκαέξι µόνιµων ιατρών.
Αυτοί θα προσληφθούν εντός του 2013. Η απόφαση υπεγράφη
από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Προετοιµάζεται η κατανοµή τους στα διάφορα
νοσοκοµεία της χώρας, ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν
και τις προτάσεις των υγειονοµικών περιφερειών.
Με βάση αυτήν την εξέλιξη θα διοριστούν εντός του 2013 ως
µόνιµοι ιατροί στη Νοσοκοµειακή Μονάδα Καλαµάτας οκτώ ιατροί µε ειδικότητες: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας µια θέση, µικροβιολογία µια θέση, παθολογία µια θέση, γενική ιατρική για το
Κέντρο Υγείας Μελιγαλά µια θέση, ουρολογία µια θέση, χειρουργική µια θέση, καρδιολογία µια θέση, αναισθησιολογία µια θέση.
Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας θα διοριστούν πέντε
ιατροί µε ειδικότητες: Καρδιολογία δύο θέσεις, παθολογία µια
θέση, παιδιατρική µια θέση και µια θέση αναισθησιολογίας µε το
βαθµό του διευθυντή. Συνολικά δεκατρείς θέσεις ιατρών
Άρα, νοµίζω ότι όταν αυτά δροµολογηθούν -που θα δροµολογηθούν τις επόµενες εβδοµάδες- και όταν αυτές οι διαδικασίες
θα έχουν ολοκληρωθεί, τότε θα έχουν αντιµετωπιστεί σε µεγάλο
βαθµό οι ανάγκες ιατρικού προσωπικού στις δύο νοσοκοµειακές
µονάδες τις Μεσσηνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Πετράκο να λάβει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, από τα στοιχεία
που είπατε προκύπτει ότι η ερώτησή µας ήταν ακριβής και
σωστή. Εσείς είπατε αυτήν τη στιγµή ότι: «Θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές και κάποιες επικουρικές, κ.λπ.». Άρα, αυτά που παρουσιάσαµε µε την ερώτησή µας από τις 23 Σεπτέµβρη και έχουµε φτάσει στις 23 Δεκέµβρη, είναι σωστά.
Δεύτερον, την κατάσταση δεν την κάνουµε εµείς άσχηµη, την
κάνει η πραγµατικότητα. Σε καθηµερινές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι γιατροί. Το ότι έχουν σταµατήσει τα χειρουργεία από χθες
είναι µία πραγµατικότητα. Όλες οι εφηµερίδες το λένε και όλος
ο κόσµος ο οποίος θέλει να χειρουργηθεί δεν µπορεί να χειρουργηθεί, διότι τα χειρουργεία έγιναν µέχρι τις 10 του µήνα. Αναγκάστηκαν οι γιατροί οι οποίοι δεν έκαναν κανένα ρεπό για να
κάνουν τα προγραµµατισµένα χειρουργεία και σταµάτησαν γιατί
υπήρχε κίνδυνος. Υπάρχουν αυτά τα ζητήµατα.
Πρέπει να γνωρίζετε, επίσης, ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Νοσοκοµείο της Καλαµάτας, υπάρχει αύξηση κατά 25%
εισαγωγών ασθενών τα τελευταία χρόνια και σε σχέση µε την
προ της κρίσης περίοδο, γιατί ισχύει αυτό που σας είπα, ότι αυτή
τη στιγµή κανένας δεν µπορεί να πάει σε κανένα ιδιωτικό ιατρείο
ή κλινική, γιατί δεν έχει χρήµατα. Άρα, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί,
οι γιατροί έχουν µειωθεί. Ακόµα και τα εµφράγµατα του µυοκαρδίου έχουν αυξηθεί κατά 44% σε σχέση µε την προ κρίσης περίοδο. Είναι µελέτη που παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2013 σε
διεθνές συνέδριο από τον καρδιολόγο και Πρόεδρο του Σωµατείου των Νοσοκοµειακών Γιατρών Καλαµάτας κ. Μάκαρη και
δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήµατος που υπάρχει, όπως και
σε άλλους τοµείς παραδείγµατος χάριν και σε σχέση µε τα προβλήµατα στην ψυχιατρική κλινική. Προχθές αναγκάστηκε ο Διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής να βγει και να δώσει συνέντευξη
για τα προβλήµατα και τις ελλείψεις που υπάρχουν.
Άρα, όταν σας είπαµε ότι υπηρετούσαν εβδοµήντα έξι γιατροί
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σε εκατόν δεκαεπτά θέσεις και τώρα µας λέτε ότι έχουν γίνει
εξήντα εννιά, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ελπίζουµε να γίνουν
κάποιες προσλήψεις και να έρθουν, αλλά οι ειδικευµένοι το ξέρετε ότι δεν έρχονται, διότι εκεί που έχετε πάει τους µισθούς δεν
έρχεται κανένας για ένα χρόνο. Αν δεν γίνουν κανονικές προσλήψεις, η υγεία δεν πρόκειται να αναβαθµιστεί και τα προβλήµατα θα είναι πολύ µεγάλα.
Δεν µου είπατε, επίσης, για τη διαθεσιµότητα που εφαρµόζεται
στους οδηγούς των ασθενοφόρων, που προσθέτει ένα επιπλέον
µεγάλο πρόβληµα. Γιατί το πρόβληµα δεν είναι µόνο να θεραπευτεί, το ζήτηµα είναι να µεταφερθεί ο άρρωστος όταν έχει πρόβληµα στο νοσοκοµείο. Και όταν δεν υπάρχουν οδηγοί των
ασθενοφόρων, πώς θα γίνει;
Επίσης, γνωρίζετε ότι σήµερα που µιλάµε οι γιατροί είχαν καταγγελία ότι αυτές τις ηµέρες έχουν ξεπαγιάσει οι ασθενείς λόγω
του ότι είναι µειωµένο το κονδύλι για το πετρέλαιο θέρµανσης,
γιατί υποτίθεται ότι η ενεργειακή αναβάθµιση, για την οποία
υπήρξε και βραβείο, δεν λειτουργεί και παρ’ όλα αυτά έχετε µειώσει τα κονδύλια για τη θέρµανση κατά 60% και ξεπαγιάζουν και
ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό; Αυτό το γνωρίζετε; Δεν
είναι προβλήµατα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα οποία οδηγούν
σε απαξίωση την υγεία;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, είπα και στην πρωτολογία µου, το επαναλαµβάνω και
τώρα, ότι εκτός από το επικουρικό προσωπικό του κλάδου φαρµακοποιών που θα έρθει στις νοσοκοµειακές µονάδες της Μεσσηνίας, εκτός από τους επικουρικούς ιατρούς, που µε νοµοθετική ρύθµιση η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, η θητεία των επικουρικών γιατρών µπορεί να επεκταθεί και για τρία
χρόνια πλέον σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας, εκτός από
τους δύο µόνιµους καρδιολόγους, οι οποίοι θα έλθουν στα νοσοκοµεία έως το τέλος Δεκεµβρίου, θα προσληφθούν και δεκατρείς, επίσης, µόνιµοι γιατροί, οκτώ –επαναλαµβάνω- για τη
Νοσοκοµειακή Μονάδα της Καλαµάτας και πέντε για την Νοσοκοµειακή Μονάδα της Κυπαρισσίας. Νοµίζω ότι όταν αυτά ολοκληρωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα σε
σχέση µε τη στελέχωση των Νοσοκοµειακών Μονάδων µε ιατρικό
προσωπικό.
Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα, επαναλαµβάνω ότι σας αρέσει
η κινδυνολογία. Συνεχίζετε. Υπάρχει κανείς οδηγός ασθενοφόρου αυτήν τη στιγµή στη χώρα, που να έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι άνθρωποι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Βρίσκονται σε κινητοποιήσεις γιατί εσείς τους κινητοποιείτε µε την κινδυνολογία
σας. Έχει τεθεί κανείς σε διαθεσιµότητα αυτήν τη στιγµή;
Σας λέω, λοιπόν, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβληµα σε σχέση µε τις µεταφορές, κανένα πρόβληµα σε σχέση
µε τους οδηγούς των ασθενοφόρων και κανένας δεν πρόκειται
να απολυθεί. Το αντίθετο συµβαίνει. Θα προσπαθήσουµε µέσα
από αλλαγές διοικητικές και οργανωτικές που θα κάνουµε να ενισχύσουµε το σύστηµα διακοµιδής και µεταφοράς των ασθενών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τρίτη µε αριθµό 1138/22-102013 αναφορά πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το προεδρικό διάταγµα που αφορά στις εξώσεις επιχειρήσεων στο «Παραλιακό Μέτωπο» Αττικής, δεν θα
συζητηθεί και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1277/17-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου
Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
ανάγκη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διορισµού Διοικητικού
Συµβουλίου για την εύρυθµη λειτουργία του Επιστηµονικού Πάρ-
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κου Πατρών, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Τέλος, η έβδοµη µε αριθµό 3295/30-10-2013 ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση Μουτσινά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ύπαρξη κινήτρων
για νέους που επιθυµούν να στραφούν σε αγροτικά επαγγέλµατα
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δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

4762

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αναβάθµιση και
βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επειδή, κύριε Πρόεδρε, έγινε
πολλή συζήτηση και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια για ένα
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία λόγω της
καθυστέρησης γνωµοδότησης από τα ΚΕΠΑ και επειδή το πρόβληµα επιδεινώθηκε λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, µε
τροπολογία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας προβλέπεται παράταση κατά τέσσερις µήνες καταβολής του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον εκκρεµεί η ιατρική κρίση στις υγειονοµικές επιτροπές των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας. Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί από
όλες σχεδόν τις πτέρυγες.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ενσωµατώνεται;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ενσωµατώνεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα διευκρινίσετε, κύριε Υπουργέ, αν ενσωµατώνεται;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν ενσωµατώνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλώς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για
την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των
ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 1
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ,
των 12 τοµέων του ΤΑΠΙΤ και των τοµέων
και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ
1. Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΑΠΙΤ) και του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους µισθωτούς
που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλει σύµφωνα µε την
ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νοµοθεσία. Την υποχρέωση υποβολής
Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούµενοι ήδη ασφαλισµένοι στο
ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες µισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µετά από γνώµη των
Διοικητικών Συµβουλίων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ
και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης
και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταµεία, το
ύψος της αποζηµίωσης - προµήθειας του ΙΚΑ για το σχετικό έργο
και ρυθµίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά
µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Πρόστιµο για τη µη καταγραφή στην Α.Π.Δ.
εργαζοµένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»
Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α’291), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόµενος ή εργαζόµενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση
κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ., οι
οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρµόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιµο)
ίση µε την επιβαλλόµενη από τους αρµόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της
µη αναγραφής εργαζοµένου στον πίνακα προσωπικού δυνάµει
της υπ’ αριθµ. 27397/122/19.8.2013 (Β’2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.»
Άρθρο 3
Ενίσχυση µηχανισµού ελέγχου
Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών
Το άρθρο 17 του ν. 4075/2012 (Α’89) αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών
Εντός του εποµένου του µήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο
άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) που τροποποιήθηκε µε την
παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α’18), διενεργείται από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών
και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούµενη µισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική
διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του εποµένου του µήνα υποβολής της Α.Π.Δ. µηνός.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν
έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν
στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη Επιβολής Εισφορών σε
βάρος του υπόχρεου υποβολής Α.Π.Δ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις εκάστου φορέα ή πράξη βεβαίωσης
οφειλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 101 του ν.
4172/2013 (Α’167) κατά περίπτωση.
Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας αυτής αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνοπτική αναφορά που περιλαµβάνει τουλάχιστον το πλήθος και
το ύψος των υποβληθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών ή
Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής. Η µη εφαρµογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 259
του Ποινικού Κώδικα.»
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Άρθρο 4
Ρύθµιση θεµάτων «διαδοχικής» επικουρικής
ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης
Δηµοσίου και φορείς του άρθρου 2 παρ. 4
του ν. 2084/1992 και Ταµείων επαγγελµατικής
ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012

«δδ) Το απασχολούµενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και
λοιπά νοµικά πρόσωπα επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού κερδοσκοπικά ή µη, αποκλειστικά και µόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών
αγώνων, αµειβόµενο µε την ώρα, την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα.»

1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί µεταξύ
φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίου Δικαίου και φορέων
του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012,
[άρθρο 36 παρ. 4 (Α’41)], συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και τον υπολογισµό του ποσού της
σύνταξης.
2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται για όλο
το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που
διανύθηκε σε κάθε ταµείο.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1.3.2013, η σύνταξη
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί διαδοχικής
ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέµει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς
να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασµοί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των ως άνω ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης και γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, ρυθµίζεται κάθε θέµα αναγκαίο για τη ρύθµιση του παρόντος.
4. Οι αποφάσεις των αναφερόµενων στην παρ. 4 του άρθρου
36 του ν. 4052/2012 νοµικών προσώπων σχετικά µε την υπαγωγή
στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βεβαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

Άρθρο 7
Διατάξεις Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς
και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ
1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων
πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον
ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των
πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόµενου, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/
2011 (Α’226).
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους
υπαγόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα σε 2% και
βαρύνει τον ασφαλισµένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά
0,75% και β) για τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς
και σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον
ασφαλισµένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούµενων ήδη ασφαλισµένων στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής
κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο
φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισµένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται
το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 4052/2012 (Α’ 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο διάταξη.
Άρθρο 6
Επέκταση κάλυψης εργοσήµου
στους απασχολούµενους αποκλειστικά
και µόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων
Στην περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010
(Α’115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ως εξής:

1. Ο πενταετής χρονικός περιορισµός της διάθεσης και απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου
81 του ν. 3655/2008 (Α’58), παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόµη έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α’58). Με
απόφαση των διοικήσεων των οργανισµών που διαθέτουν προσωπικό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω
διατάξεων, και ύστερα από αίτηµα των εν λόγω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να ανακαλείται ή να διατίθεται προσωπικό µε τους ίδιους όρους.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προσωπικό υπάγεται
στην ασφάλιση του Ταµείου, δύναται να ανατίθενται καθήκοντα
προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν
λόγω υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσής
τους, προϊστάµενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας και
ελλείπουν από το Ταµείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία
για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταµένων.
Άρθρο 8
Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας
Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’16) οι λέξεις
«την εκπροσώπηση των εργαζοµένων του Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζοµένων του συνιστώµενου Κ.Κ.Π., κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των
εργαζοµένων του Κ.Κ.Π., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία».
Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’50) αναφορικά µε τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της.
2. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος της αρµόδιας
διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να απαιτείται προηγούµενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
υποχρεούται να παρέχει στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κάθε διαθέσιµη
πληροφορία σχετικά µε τις καταβληθείσες µηνιαίες εισφορές
εκάστου ασφαλισµένου, καθώς και τα µητρώα και στοιχεία ασφαλισµένων που έχει στην κατοχή του.
3. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3371/2005
(Α’178) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο
Οικονοµικών».
4. ‘Έναρξη ισχύος του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’261)
ορίζεται η ηµεροµηνία ψήφισής του.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδοµάτων
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία
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Πρόνοιας αποστέλλει σε µηνιαία βάση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουµένων από αυτή προνοιακών
επιδοµάτων για να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτή του
ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1
προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδοµάτων, στη
διασταύρωση για τη χορήγηση ή µη σύνταξης στους λήπτες επιδοµάτων, καθώς και στην ενηµέρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά µε τη δικαιούµενη
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Άρθρο 11
Απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού
γέννησης του νεογέννητου
Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άµεση σύνδεση και σε πραγµατικό χρόνο, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α.
του.
Άρθρο 12
1. To αναφερόµενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’107), β) στο στοιχείο αα’ της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’107), γ) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν.
4152/2013 (Α’ 107), ποσό των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται µε το
ποσό των 10.000 ευρώ.
2. Το στοιχείο β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2
της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’107), όπως ισχύει, διαγράφεται.
3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γγ’ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’107)
και το τελευταίο εδάφιο του υποστοιχείου ββ’ του στοιχείου β’
της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ίδιου
νόµου αντικαθίστανται ως εξής:
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 4109/2013 (Α’16) προστίθενται οι λέξεις «µε τριετή θητεία».
Άρθρο 13
Η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως καθηγητών
κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 δεν ισχύει για
τους προέδρους, αντιπροέδρους, διοικητές, υποδιοικητές των
νοµικών πρόσωπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και υπάγονται στον Τοµέα Πολιτισµού,
εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωµα λήψεως
οποιασδήποτε αµοιβής για την παροχή των υπηρεσιών τους στα
νοµικά αυτά πρόσωπα.
Άρθρο 14
1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, µπορεί να
πραγµατοποιείται µέσω ειδικής εφαρµογής του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν
πρόσβαση, µε χρήση των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, µέσω διαδικτύου. Ως ηµεροµηνία παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρµογή, η οποία
καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζοµένων, καθώς και η νόµιµη
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της
στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και µπορεί να τηρείται µε τη µορφή ηµερολογίου
ή µηχανογραφηµένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και
υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται
από τον εργοδότη επί µια πενταετία από τη συµπλήρωσή του και
να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο,
οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητα του µισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της τροποποίησης ή της
υπέρβασης του νοµίµου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νοµίµου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγµατοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ηµεροµηνία χορήγησης αναπληρωµατικής ανάπαυσης
(ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζοµένου.
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει
επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζοµένου ή ότι εργαζόµενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση
αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά
τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας
και υπερωριών επιβάλλονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου,
σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και
28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένου είναι νόµιµες µόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό
Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ
ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός
του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε µήνα, το σύνολο των νοµίµων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγµατοποιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον προηγούµενο µήνα. Σε
περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»
Άρθρο 15
Αποφάσεις µεταφοράς προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατάταξής τους
σε προσωποπαγείς θέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 3979/2011 (Α’138)
και του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι οποίες δεν δηµοσιεύθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύονται µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σχετικής απόφασης του περιφερειακού συµβουλίου.
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,
2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς στην ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος από τα κόµµατα που διαφώνησαν
να λάβει τον λόγο;
Έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που
είναι κατά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια –Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Μαριά. Πρέπει να αναγνώσω ότι από τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες των κοµµάτων, ως ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων
Ελλήνων ορίστηκε ο κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος Κουΐκ. Αυτό
θέλετε να µου πείτε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα µιλήσουµε τελευταίοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει.
Επίσης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίστηκε ο κ.
Νότης Μαριάς. Από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος
και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος, για να αντιλέξει.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Υπήρχαν παλιά διάφορες συµβάσεις συνεργασίας της πατρίδας µας τυπικές µε την Ινδονησία, όπως και µε διάφορες άλλες
χώρες.
Το Νοέµβριο του 2009 υπεγράφη και η συνολική συµφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας. Σίγουρα πρόκειται για µία σύµβαση που έχει υπογραφεί εδώ και καιρό και τώρα
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έρχεται στη Βουλή για κύρωση.
Το ζητούµενο σε όλες αυτές τις –κατά τα άλλα τυπικές- κυρώσεις είναι το τι αποκοµίζει η πατρίδα µας, αν δηλαδή υπάρχει κάποια ωφέλεια για την Ελλάδα.
Έτσι όπως παρατίθεται η σύµβαση, φαίνεται ότι πρόκειται για
µια µάλλον τυπική σύµβαση. Η Ινδονησία είναι µια χώρα που έχει
σηµαντική θέση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Είναι η τέταρτη
σε πληθυσµό χώρα στην παγκόσµια κατάταξη και πρώτη σε µουσουλµανικό πληθυσµό και µάλιστα µε ραγδαία αύξηση σε σχέση
µε τα υπόλοιπα θρησκεύµατα που είναι ισχνή µειοψηφία πλέον
στην Ινδονησία.
Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ουδόλως να µας διαφεύγει,
όπως επίσης τοπ ότι η Ινδονησία έχει εξαιρετικές σχέσεις µε την
Τουρκία και µάλιστα έχουν και πολύ έντονη και ισχυρή αµυντική
συνεργασία και αγοράζουν όπλα από την τουρκική αµυντική βιοµηχανία.
Στο εσωτερικό της Ινδονησίας υπάρχουν έντονες πολιτικές και
θρησκευτικές διαφορές και συγκρούσεις. Το βιοτικό επίπεδο των
κατοίκων της χαρακτηρίζεται µάλλον ως χαµηλό και υπάρχει τεράστια φτώχεια στο εσωτερικό της. Επίσης, έχει καταγγελθεί για
πάµπολλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για αυταρχικές συµπεριφορές των κρατικών της οργάνων. Η θέση της γυναίκας επίσης είναι αρκετά δυσχερής, επικρατούν τα ισλαµικά
βάρβαρα ήθη και έθιµα και έχει καταγγελθεί και από τη Διεθνή
Αµνηστία για τη στάση της απέναντι στις γυναίκες.
Εξ αιτίας ακριβώς αυτού του µεγάλου πληθυσµού της και σε
συνάρτηση µε όλους αυτούς τους λόγους δεν θα πρέπει να µας
διαφεύγει ότι είναι δεδοµένο ότι θα επιχειρήσουν εκατοµµύρια
εξ αυτών να βρουν διέξοδο στην Ευρώπη, όπως κάνουν και πάµπολλοι άλλοι λαοί της Ασίας, της Αφρικής και από αλλού.
Επισηµαίνω ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στην πατρίδα µας από αρκετούς Ινδονήσιους οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνοµα στην πατρίδα µας και ασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις
κυρίως τουριστικής εκµετάλλευσης και εστίασης.
Στον οικονοµικό τοµέα δεν γνωρίζουµε τι είδους συναλλαγές
µπορούµε να έχουµε µε την Ινδονησία. Αυτό που είναι σίγουρο
είναι ότι, λόγω του ισλαµιστικού κινδύνου που υπάρχει από την
ισλαµιστική εισβολή στην Ευρώπη, η Ινδονησία είναι µια χώρα
που έχει τη δυνατότητα µέσω της κερκόπορτας ειδικότερα της
Ολλανδίας, που ήταν και αποικία της παλαιότερα, να βρει τον
τρόπο ώστε να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατοµµύρια φανατικών µουσουλµάνων, όπως γίνεται δυστυχώς και από άλλες χώρες.
Δεν λαµβάνουµε κανένα µέτρο ασφαλείας για τέτοιου είδους
κατά τα άλλα τυπικές συµβάσεις, γι’ αυτό και µόνο τον λόγο είµαστε κατά και καταψηφίζουµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Είναι γεγονός ότι η Ινδονησία είναι µια πολύ µεγάλη χώρα, µε
πάνω από διακόσια είκοσι εκατοµµύρια κατοίκους, είναι µέλος
του G-20 αλλά και του Συνδέσµου Χωρών της νοτιανατολικής
Ασίας, της ASIAN.
Σηµαντικότατη είναι η γεωστρατηγική της θέση, αφού περισσότερο από το 50% του παγκόσµιου εµπορίου διέρχεται από το
βόρειο θαλάσσιο σύνορό της. Φυσικά, έχει άφθονους φυσικούς
πόρους, τη µεγαλύτερη οικονοµία στην Nοτιανατολική Ασία. Και
η διπλωµατική της παρουσία σε περιφερειακά και παγκόσµια
fora, όπως είναι η Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού, η ASIAΝ G20, ολοένα αυξάνεται.
Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ινδονησία
έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία έξι χρόνια, όπως και οι επενδύσεις της αυξάνονται συνεχώς, µε την Ινδονησία να βρίσκεται στη
δεύτερη θέση µετά τη Σιγκαπούρη σε ό,τι αφορά τις άµεσες
ξένες επενδύσεις. Χίλιες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν επενδύσει περισσότερο από 1000 δισεκατοµµύρια. Υπάρχει, δηλαδή, εξαγωγή ευρωπαϊκού κεφαλαίου, για να κερδοφορήσει από την εκµετάλλευση και άλλων λαών.
Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται άµεσα για τη σύναψη συνολικής συµφωνίας οικονοµικής εταιρικής σχέσης, για
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να εξαλειφθούν σηµαντικά εµπόδια στο εµπόριο, στις επενδύσεις, για να έχει µεγαλύτερη κερδοφορία. Βεβαίως, θέλει να έχει
µεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή, για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών µονοπωλίων και επιχειρηµατικών οµίλων, δηλαδή την κερδοφορία τους.
Τέτοιες συµφωνίες δεν βασίζονται και δεν αφορούν την ισοτιµία και το αµοιβαίο όφελος των εργαζοµένων, δηλαδή τους
λαούς, αλλά µόνο τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εξάλλου, η Ινδονησία είναι µία πολύφερνη νύφη. Και η Κίνα
υπέγραψε πρόσφατα συµφωνίες δεκάδων δισεκατοµµυρίων, επιδιώκοντας την εµβάθυνση της οικονοµικής και πολιτικής συνεργασίας, για να µεγιστοποιήσει την ισχυρή παρουσία της στην
ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο ενδιαφέρον δείχνουν και οι ανταγωνίστριες ιµπεριαλιστικές χώρες, οι ΗΠΑ και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο δεύτερος εµπορικός εταίρος της
Ινδονησίας, δηλαδή αποτελεί πεδίο ανταγωνιστικών συµφερόντων.
Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη Ινδονησία την οποία µαθαίνουµε
από τις µεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζοµένων που διεκδικούν
καλύτερα µεροκάµατα για να µπορούν να ζήσουν, να έχουν σταθερή δουλειά και όχι να προσλαµβάνονται ως συµβασιούχοι µε
χαµηλότερες αµοιβές και λιγότερα δικαιώµατα στις βιοµηχανίες
της χώρας, όπως ανέφεραν πρόσφατα σε µεγάλη απεργία τους
τον περασµένο µήνα τα συνδικάτα της Ινδονησίας.
Δεν θα ψηφίσουµε, λοιπόν, αυτήν τη Συµφωνία µε την έννοια
ότι δεν αφορά τα συµφέροντα των λαών. Εξάλλου, τα περί σεβασµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διαφθοράς, οργανωµένου εγκλήµατος και άλλα που αναφέρονται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ινδονησία είναι ευχολόγια υποκριτικά και
απλώς τα κατονοµάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, επιφυλαχθήκαµε στην επιτροπή για την Ολοµέλεια. Όµως, επειδή
µιλάµε για θέµατα ευρωπαϊκά, οφείλω να ζητήσω για µία ακόµη
φορά δηµόσια από την Αίθουσα της Ολοµέλειας κάτι το οποίο
διάβασα ότι το ζητάει και η οµόλογός µου του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Δούρου, να έρθει επιτέλους ο αναλυτικός πίνακας του προϋπολογισµού για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
Το κρύβετε επιµελώς, κύριε Υφυπουργέ. Το κρύβει ο κ. Κούρκουλας, το κρύβει ο κ. Βενιζέλος. Μπορούµε να έχουµε, επιτέλους, δεκαπέντε, είκοσι µέρες πριν αρχίσει αυτή η ιστορία, αναλυτικό εξοδολόγιο µε κωδικούς, όταν στον προϋπολογισµό του
2013 είναι εγγεγραµµένα 27 εκατοµµύρια, 28 εκατοµµύρια, τα
οποία δεν ξέρουµε αν έχουν ήδη διατεθεί ή όχι και στον προϋπολογισµό το φετινό του 2014 εγγράφονται άλλα 30 εκατοµµύρια
-δηλαδή πάµε στα 60 εκατοµµύρια- όταν στην επιτροπή ζητήσατε
50 εκατοµµύρια; Τι γίνεται, λοιπόν, σε αυτό το πάρτι;
Δεύτερον, µπορώ να πάρω µία απάντηση για το ΙΣΤΑΜΕ; Όλως
συµπτωµατικά η αρµόδια Γραµµατεία του Υπουργείου Οικονοµικών βρήκε διαθέσιµο κτήριο για την Προεδρία αυτό που είχε πριν
από έναν χρόνο του ΠΑΣΟΚ στο ΙΣΤΑΜΕ, όπου τους άφησε µε
φέσια ενοικίων, όταν υπάρχουν υποδοµές και στο Μέγαρο στη
συµβολή της Πανεπιστηµίου µε τη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και
στο Μέγαρο Αρβανίτη;
Τρίτον, θα αποφασίσει ο Υπουργός των Εξωτερικών κ. Βενιζέλος –που τελικά είναι η τρίτη του ενασχόληση αυτή, πρώτη
ενασχόληση το διαλυµένο ΠΑΣΟΚ, πώς θα το συγκρατήσει, δεύτερη ενασχόληση η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, τρίτο και τελευταίο έχει πετάξει το Υπουργείο Εξωτερικών- να έρθει; Αυτόν
εγκρίνατε, το δικό σας το κόµµα, ο κ. Σαµαράς αυτόν έβαλε. Ο
κόρακας έβαλε τον κόρακα εκεί για να µην βγάλουν τα µάτια
τους µεταξύ τους. Θα αποφασίσει ο κ. Βενιζέλος να συγκροτήσει
επιτέλους το Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής; Ναι ή όχι;
Για να ξέρουµε τι γίνεται µε το Κυπριακό, το οποίο βράζει αυτήν
τη στιγµή, κύριε Υφυπουργέ, µε τον Νταβούτογλου περιχαρή να
παίρνει τηλέφωνο το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ και τον κ. Βενιζέλο. Η µυστική διπλωµατία Σαµαρά-Βενιζέλου έχει ξεπεράσει
όλες τις κόκκινες εθνικές γραµµές σε Σκοπιανό, σε ΑΟΖ, στο
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θέµα της Μακεδονίας. Και δείχνω τη συνάδελφο την κ. Γιαταγάνα, µία Μακεδόνισσα.
Του έχουµε ζητήσει να έρθει εδώ στη Βουλή για να πάρει από
τη Βουλή την εξουσιοδότηση τι όνοµα θα πάρει ο γελωτοποιός
των Βαλκανίων Γκρουέφσκι για το κράτος του. Και ούτε αυτό δεν
κάνει.
Το έχετε συµφωνήσει; Με ποιο δικαίωµα; Σας έδωσε εξουσιοδότηση ο ελληνικός λαός να πάτε να ξεπουλήσετε τη Μακεδονία,
την πατρίδα µας; Πώς; Γιατί; Αυτό το κόµµα είσαστε; Αλλά βέβαια! Σας θυµίζω ότι ήσασταν από εκείνους που γκρεµίσατε την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, που λέγατε ότι πήγε να ξεπουλήσει το
όνοµα «Μακεδονία». Τώρα γίνεστε εσείς το ίδιο και χειρότεροι.
Ένα τελευταίο, για να κλείνουµε αυτήν την υπόθεση. Σε ό,τι
αφορά την Ινδονησία –θα αναπτύξει τη θέση µας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας ο κ. Μαριάς- ερχόµαστε τελευταίοι
και καταϊδρωµένοι να κυρώσουµε µία σύµβαση, η οποία εκκρεµεί
εδώ και πέντε χρόνια. Πρόκειται για µία σύµβαση µε µία χώρα η
οποία είναι αλήθεια ότι, παρ’ ότι είναι µουσουλµανική, λόγω των
παλαιών σχέσεων που είχε αναπτύξει µε τους Αδέσµευτους και
τον Μακάριο, κρατάει µία ανεκτή στάση απέναντι στο θέµα της
Κύπρου.
Αλλά έχετε υπ’ όψιν τι ακριβώς περιλαµβάνει αυτή η σύµβαση;
Μέσα σε όλα, κυρίες και κύριοι, στο άρθρο 34 παράγραφος 2β
καλούµεθα να συµφωνήσουµε στη διατήρηση της αρχής τής µη
επαναπροώθησης λαθροµεταναστών, όταν θέλουµε να βάλουµε
σηµαία µας στην Ελληνική Προεδρία την άρση αυτής της ιστορίας, να τελειώνουµε µε την αθλιότητα του Δουβλίνο ΙΙ, που υπέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2002. Να τελειώνουµε!
Ως εισηγητής λέω «όχι». Δεν µου φταίει κάτι µία δύναµη µέσα
στους G20 αλλά δεν µπορώ να αποδεχθώ αυτήν τη µόνιµη σε
βάρος της Ελλάδας συµπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία θέλει να µας κάνει χωµατερή.
Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγητής λέω «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουίκ.
Τον λόγο έχει ο κ. Νότης Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
µείνω στο ζήτηµα της διµερούς συµβάσεως και θα πω το εξής:
Στο άρθρο 2, όπου αναφέρονται οι σκοποί της συνεργασίας,
προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η εδραίωση της συνεργασίας σε θέµατα µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης της νόµιµης και της
παράνοµης µετανάστευσης, της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων. Εξειδικεύει η διάταξη αυτή το σκοπό αυτό
στο άρθρο 34 µε τον τίτλο «Μετανάστευση» και ειδικότερα στην
παράγραφο 2α λέει ότι η συνεργασία θα εξετάσει τα βασικά αίτια
της µετανάστευσης –και είναι λογικό αυτό- και στην παράγραφο
2β –εδώ είναι το βασικό στοιχείο και νοµίζω ότι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε διαφορετικά σε αυτήν την Αίθουσα- λέει και επεξεργασία και εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας και εθνικών πρακτικών σύµφωνα µε τη σχετική διεθνή νοµοθεσία που εφαρµόζεται και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή και στα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση
από τη µία µεριά και την Ινδονησία από την άλλη και ειδικότερα
διασφάλιση της τήρησης της αρχής της µη επαναπροώθησης.
Κατ’ αρχάς, η αρχή της µη επαναπροώθησης δεν αφορά τη
µετανάστευση. Αφορά αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως
πρόσφυγες, αυτούς οι οποίοι αιτούνται άσυλο. Λέει, λοιπόν, ότι
σε µία χώρα που θεωρείται ασφαλής –και ως εκ τούτου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το Δουβλίνο ΙΙ κάθε χώρα θεωρείται ασφαλής- εκεί σ’ αυτήν την ασφαλή χώρα, εάν έρθει
κάποιος και ζητήσει άσυλο, εκεί θα πρέπει να εξεταστεί η αίτησή
του. Αν µε κάποιο τρόπο αυτός µεταβεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συλληφθεί, τότε επαναπροωθείται στη
χώρα εισόδου –και κατά κύριο λόγο αυτό συµβαίνει για την Ελλάδα- και εκεί θα εξεταστεί η αίτηση. Αυτή είναι η αρχή της µη
επαναπροώθησης.
Όµως, υπάρχει µία πρακτική κατά την οποία πάρα πολλοί παράνοµοι µετανάστες που δεν έχουν λόγους ή δεν µπορούν να
χαρακτηριστούν πρόσφυγες, σκίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα,
επικαλούνται εν συνεχεία ότι είναι πολιτικοί πρόσφυγες και πολλοί απ’ αυτούς συγκεντρώνονται στην Ελλάδα που δεν τους χο-
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ρηγεί έγκαιρα άσυλο, διότι έχει µία διαδικασία να εξετάσει. Ταυτόχρονα, αν κάποιοι απ’ αυτούς φύγουν και πάνε, όπως πηγαίνουν, σε άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εκεί θέλουν
να πάνε, τους επιστρέφουν.
Αυτό είναι το περίφηµο Δουβλίνο ΙΙ, για το οποίο έχουµε πει –
φαντάζοµαι, πάρα πολλοί σ’ αυτήν την Αίθουσα- ότι πρέπει να
καταργηθεί, διότι έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε µία αποθήκη
ψυχών, σε ένα χώρο όπου παράνοµοι µετανάστες –αλλά και αιτούντες άσυλο ακόµη- έχουν συγκεντρωθεί και δεν επιθυµούν να
παραµείνουν εδώ αλλά θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν, µάλιστα, πηγαίνουν εκεί, µε βάση την
αρχή αυτή της µη επαναπροώθησης, δηµιουργείται η κατάσταση
που έχει δηµιουργηθεί στην Ελλάδα.
Σας ενηµερώνω δε ότι υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης –πιστεύω να την έχετε υπ’
όψιν σας- που λέει ότι µετά από προδικαστικό ερώτηµα γερµανικού δικαστηρίου τέθηκε το ζήτηµα αν κάποιος µπορεί να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα, εκτός της χώρας εισόδου την οποία
υποτίθεται ότι δεν θεωρεί ασφαλή, διότι εκεί παραβιάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.
Επί της ουσίας εκδόθηκε απόφαση που επέτρεψε σε έναν παράνοµο µετανάστη να ζητήσει και να πάρει άσυλο στη Γερµανία
µε το αιτιολογικό ότι στην Ελλάδα παραβιάζονται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και ως εκ τούτου δεν είναι ασφαλής χώρα. Αυτό είναι
κόλαφος για την Ελλάδα, διότι τα γερµανικά δικαστήρια κρίνουν
–υποτίθεται- αν είναι η Ελλάδα ασφαλής χώρα ή όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα, υπάρχει και συγκεκριµένη ανάλυση και δηµοσίευµα της κ. Πολυχρονάκη στην εφηµερίδα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ». Πάρτε να δείτε και την απόφαση. Αυτή
η απόφαση δηµιουργεί πολλά προβλήµατα.
Άρα, λοιπόν, εµείς –και φαντάζοµαι ότι κι εσείς το είχατε πει
ως Προεδρία- θα παλέψουµε για την κατάργηση του Δουβλίνο
ΙΙ. Δεν θα ξαναψηφίσουµε εδώ µέσα µία σύµβαση που χωρίς να
το καταλάβει κάποιος, περνά τη διατήρηση του Δουβλίνο ΙΙ, διότι
όταν θα πάτε αύριο να διαπραγµατευτείτε την κατάργηση του
Δουβλίνο ΙΙ, θα µας πουν ότι η ελληνική Βουλή σήµερα κύρωσε
διεθνή σύµβαση που επιβεβαιώνει την αρχή της µη επαναπροώθησης, δηλαδή τη διατήρηση του Δουβλίνο ΙΙ. Δηλαδή, η Ελλάδα γίνεται αποθήκη ψυχών και υπάρχει εγκλωβισµός
παρανόµων µεταναστών, αλλά και αιτούντων άσυλο, ενώ δεν επιθυµούν να είναι εδώ.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό είναι ατόπηµα. Δεν το είδατε.
Κακώς το υπογράψατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Στη βάση αυτή, λοιπόν, παρ’ ότι έχουµε πολλούς λόγους να
ψηφίσουµε και διατάξεις, εµείς αυτό το θεωρούµε ζήτηµα αρχής,
διότι δείχνει µία πολιτική κατεύθυνση. Εποµένως, δεν µπορούµε
να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη σύµβαση, διότι νοµιµοποιούµε
το Δουβλίνο ΙΙ και εσείς ο ίδιος ανατρέπετε το βασικό επιχείρηµα
που έχετε αύριο –διότι το βάλατε ως καίριο στοιχείο της Προεδρίας, άκουσα και τον Πρωθυπουργό- για το θέµα της µετανάστευσης.
Τι θα πείτε εκεί αν ενσωµατώσετε σήµερα την αρχή της µη
επαναπροώθησης;
Γι’ αυτούς τους λόγους, κυρία Πρόεδρε, καταψηφίζουµε τη
συγκεκριµένη σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Κυριάκος Γεροντόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τα όσα είπατε.
Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι δεν τέθηκαν µόνο θέµατα που αφορούν τη σηµερινή συµφωνία, αλλά και κάποια άλλα ζητήµατα.
Εγώ, κύριε Κουίκ, θέλω απλώς να υπενθυµίσω ότι όταν στην
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήσαµε το θέµα της Προ-
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εδρίας από το µήνα Μάιο, τότε είχαµε διατυπώσει σαφώς όλες
οι πλευρές το αίτηµα -το οποίο τελικά περιλήφθηκε στην τροπολογία- να υπάρξει πλήρης απολογισµός για την ελληνική Προεδρία, όσον αφορά στα έξοδα…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αφήστε τα αυτά!
Προϋπολογισµό θέλουµε και όχι απολογισµό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Θα υπάρξει και προϋπολογισµός και απολογισµός.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Φέρτε τον! Σε δέκα
µέρες ξεκινάτε! Φέρτε τον!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
σας παρακαλώ, τα είπατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Στη συνέχεια, θέλω να σας πω ότι όπως και εσείς, αλλά και όλες
οι πτέρυγες, έτσι και εγώ έχω την ευαισθησία µου στα θέµατα
του Σκοπιανού. Πιστεύω ότι από την εποχή του Βουκουρεστίου,
όταν Πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραµανλής, έχουν µπει
κόκκινες γραµµές, οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Τον ακούσατε τον κ.
Κούρκουλα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήµατα…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Με συγχωρείτε, αλλά
δεν µπορώ να σας ακούσω. Φεύγω γιατί λέτε ψέµατα για µία
ακόµα φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
σας παρακαλώ! Αν θέλετε να φύγετε, φύγετε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αν δεν ακούτε τον
Υπουργό σας που λέει ότι έχει εγκρίνει τη σύνθετη ονοµασία µε
γεωγραφικό προσδιορισµό, τότε µε συγχωρείτε, αλλά δεν είστε
άξιος ούτε για την καρέκλα που κάθεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
σας παρακαλώ! Διακόπτετε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, προχωρήστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν
προς τον κ. Βενιζέλο, θα του τα µεταφέρω και πιστεύω ότι τις
προσεχείς µέρες θα έρθει εκείνος στη Βουλή και θα απαντήσει.
Και έρχοµαι τώρα στη συγκεκριµένη Συµφωνία. Η Ελλάδα είναι
η µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει κυρώσει
ακόµα την εν λόγω Συµφωνία. Όπως ξέρετε, αυτή η Συµφωνία
υπεγράφη στις 9 Νοεµβρίου 2009 και περιµένει και τη δική µας
υπογραφή. Εν τούτοις, η ενίσχυση της συνεργασίας της Ινδονησίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να αποφέρει στη
χώρα µας σηµαντικά οφέλη, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Θα δοθεί ώθηση στις ναυτιλιακές, εµπορικές και
επενδυτικές µας σχέσεις, καθώς επίσης και στους τοµείς της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης.
Σηµειώνεται ότι από το 2008 η Ελλάδα έχει σχεδόν πενταπλασιάσει τις εξαγωγές της προς την Ινδονησία, ενώ η Ινδονησία έχει
παραµείνει στο ίδιο επίπεδο εξαγωγών προς τη χώρα µας.
Για πρώτη φορά το 2012 η Ελλάδα ξεπέρασε τις εξαγωγές της
προς την Ινδονησία από ό,τι ήταν οι εισαγωγές της Ινδονησία
προς την Ελλάδα. Συγκεκριµένα, θέλω να σας πω ότι είχαµε µια
αύξηση περίπου 92% και ότι εµείς έχουµε 96 εκατοµµύρια εξαγωγές προς την Ινδονησία, όταν έχουµε 95,3 εκατοµµύρια εισαγωγές από την Ινδονησία προς την Ελλάδα.
Η αναβαθµισµένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας ως πλαίσιο αναφοράς θα βελτιώσει σηµαντικά και το διµερές διαπραγµατευτικό πλαίσιο Ελλάδας-Ινδονησίας. Οι
διµερείς συµφωνίες σχετικά µε τις ναυτιλιακές µεταφορές, την
αποφυγή διπλής φορολογίας και την οικονοµική, επιστηµονική
και τεχνολογική συνεργασία θα καταστούν πλέον επωφελείς και
αποδοτικές για τη χώρα µας.
Και επειδή κάποια στιγµή στην επιτροπή ο κ. Κουίκ είχε ρωτήσει τον κ. Κούρκουλα τότε, τι εισαγωγές και εξαγωγές έχουµε
από και προς την Ινδονησία, θέλω να σας πω ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδονησία περιλαµβάνουν συνήθως καπνά ανατολικού τύπου –ορισµένες φορές είναι σχεδόν το 50% του
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συνόλου- βαµβάκι, βαφές υφασµάτων, σύρµα περιτύλιξης, χαρτί
προς ανακύκλωση, µάρµαρα, ηλεκτρικούς µετασχηµατιστές
κ.λπ..
Τα δε κυριότερα προϊόντα που εισαγάγουµε εµείς από την Ινδονησία είναι φοινικέλαιο, έπιπλα από µπαµπού ρατάν, πολτός
ξύλου για χαρτί, υποδήµατα, ξύλινα έπιπλα, στερεά καύσιµα από
άνθρακα και νήµατα. Όλα αυτά τα πράγµατα για εµάς ήταν σηµαντικά, διότι σας λέω ότι για πρώτη φορά το 2012 –έστω και για
λίγο- περάσαµε τις εισαγωγές µας µε τις εξαγωγές που κάναµε.
Εγώ, λοιπόν, θα καλούσα την Ολοµέλεια να ψηφίσει αυτή τη
συµφωνία, γιατί σαφώς και είναι υπέρ των συµφερόντων της
χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση κατ’ αρχήν, κατ’
άρθρο και στο σύνολο ως έχει κατά πλειοψηφία.
«Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, η Συνολική Συµφωνία – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας,
αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, που υπογράφηκαν στην
Τζακάρτα, στις 9 Νοεµβρίου 2009, το κείµενο των οποίων σε
πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας µετά της
Τελικής Πράξης που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 παράγραφος 1 της Συµφωνίας.
Αθήνα,

2013
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
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14. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

15. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

18. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη
Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής,
Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή, µπορούν να
λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της Κυρώσεως αυτής
της Συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, για ένα λεπτό, αλλά έχει ζητήσει
τον λόγο και ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να κάνω δύο
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θεωρώ ότι είναι αναγκαίες ύστερα
από τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή. Αφορούν το τέταρτο
άρθρο και οι δύο. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
τέταρτου άρθρου, οι λέξεις «εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εθνικής άµυνας, δηµόσιας ασφάλειας». Στη δεύτερη παράγραφο του τέταρτου άρθρου διαγράφονται οι λέξεις «, σε εξαιρετικές περιπτώσεις». Είναι οι υποθέσεις που αφορούν την πραγµατογνωµοσύνη, οπότε είναι στην
κρίση της επιτροπής. Το ζήτησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και
έτσι γίνονται δεκτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζεται ειδικός
αγορητής ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος -τον οποίο δεν
βλέπω στην Αίθουσα και παρακαλώ να κληθεί να έρθει- και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος. Από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής ορίζεται ειδικός
αγορητής ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουκούτση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχω δώσει ήδη
τον λόγο. Θα τοποθετηθείτε µετά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι για την διαδικασία πριν
µπούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλουµε να δώσουµε τους αγωνιστικούς µας χαιρετισµούς στον κ. Παπαντωνίου, τον κ. Κάντα, τον κ. Βουλγαράκη και κυρίως, τον κ. Λιάπη. Δεν νοµίζουµε -απευχόµεθα- ότι
αυτοί οι άνθρωποι µπορεί να έχουν µία συµµορία πίσω τους. Δεν
το νοµίζουµε.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκές νοµικό
πλαίσιο, καθώς µε τους νόµους 1782/1988 και 1949/1991 ενσωµατώθηκαν στην έννοµη τάξη η σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης του ΟΗΕ, του 1984 και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, του 1987, αντίστοιχα.
Θεωρούµε ότι το άρθρο 15 του προς ψήφιση προαιρετικού
πρωτοκόλλου, που ορίζει ότι καµµία αρχή ή αξιωµατούχος δεν
διατάζει, εφαρµόζει, επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε κύρωση
κατά οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνωσης, επειδή κοινοποίησε στην υποεπιτροπή για την πρόληψη ή στους εκπροσώπους
της οποιαδήποτε πληροφορία, είτε αληθινή είτε ψευδή και κανένα τέτοιο πρόσωπο ή οργάνωση δεν θα βλάπτεται αλλιώς µε
οποιονδήποτε τρόπο, δεν δύναται να εφαρµοστεί, διότι συγκρούεται µε τις θεµελιώδης αρχές του δικαίου.
Παροµοίως, αντισυνταγµατική και παράνοµη είναι και η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του υπό ψήφιση προαιρετικού πρωτοκόλλου, που ορίζει ότι καµµία αρχή ή αξιωµατούχος δεν διατάζει,
εφαρµόζει, επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε κύρωση κατά οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνωσης, επειδή κοινοποίησε στον
Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης οποιαδήποτε πληροφορία, είτε
αληθινή είτε ψευδή και κανένα τέτοιο πρόσωπο ή οργάνωση δεν
θα βλάπτεται αλλιώς µε οποιονδήποτε τρόπο.
Δεν είναι δυνατόν να δώσουµε µονοµερώς το δικαίωµα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να διαδίδουν ακόµη και ψευδείς πληροφορίες και να µην έχουν δικαίωµα οι θιγόµενοι να ασκήσουν
τα αστικά ή ποινικά τους δικαιώµατα.
Παράλληλα, είµαστε αντίθετοι µε το άρθρο 35 του υπό ψήφιση
προαιρετικού πρωτοκόλλου, που προβλέπει ότι στα µέλη της
υποεπιτροπής για την πρόληψη και τον Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης παρέχονται όσα προνόµια και ασυλίες είναι απαραίτητα
για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους. Σε µια εποχή
που ζητούµε περισσότερη διαφάνεια στην άσκηση των καθηκόντων δηµόσιων λειτουργών, η θεσµοθέτηση προνοµίων και ασυλιών καταστρατηγεί τη συνταγµατική αρχή της ισότητας των
πολιτών ενάντια στο νόµο.
Επιπλέον, ας αναρωτηθούµε σε τι αποσκοπεί η δηµιουργία του
Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης. Διαθέτουµε ως χώρα την
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, την Ειδική
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε
Ψυχικές Διαταραχές, το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και το Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης. Άλλωστε ο πολίτης δικαιούται και σήµερα να
απευθυνθεί στο Συνήγορο του Πολίτη για αυθαιρεσίες της διοίκησης, πέραν της δυνατότητας να αναφερθεί στους άλλους φορείς που αναφέραµε προηγουµένως.
Με το να ορίσουµε το Συνήγορο του Πολίτη ως Εθνικό Μηχα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νισµό Πρόληψης και επιβαρύνουµε τον προϋπολογισµό µε περιττά έξοδα και ενθαρρύνουµε την αυθαίρετη και ψευδή πολλάκις καταγγελία ανύπαρκτων περιστατικών, τη στιγµή που οι
καταγγέλλοντες πολίτες ή οργανώσεις δεν θα έχουν το φόβο
αστικής ή ποινικής δίωξης, αφού θα καλύπτονται από νόµο υπερνοµοθετικής ισχύος.
Κατά την άποψή µας, το παρόν προαιρετικό πρωτόκολλο δεν
συνάδει ούτε µε την ελληνική πραγµατικότητα, που είναι µέλος
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Συµβουλίου της Ευρώπης και οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ελέγχονται
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Επιπλέον, στη δική µας έννοµη τάξη προστατεύονται οι θιγόµενοι τόσο αστικά όσο και ποινικά από συκοφαντική ή µη δυσφήµιση άνευ περιορισµών και δεν έχουν θέση στη νοµοθεσία µας
κείµενα που διακρίνουν κάποιους ως πιο ίσους από τους υπόλοιπους.
Για τους παραπάνω λόγους ως Λαϊκός Σύνδεσµος αντιτασσόµεθα στην ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκούτση.
Ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κωνσταντίνος
Γιοβανόπουλος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο.
Έχουµε ένα πρωτόκολλο, το οποίο καλούµαστε να κυρώσουµε
και να συµπεριλάβουµε στην εθνική νοµοθεσία. Όµως, θα πρέπει
να το ζυγίσουµε, να το σταθµίσουµε και να δούµε στη συγκεκριµένη συγκυρία τι είναι αυτό το οποίο ωφελεί τον τόπο και τι είναι
αυτό το οποίο πραγµατικά χρειαζόµαστε, για να αντιµετωπίσουµε φαινόµενα σαν και αυτό.
Λέµε, λοιπόν, να δηµιουργηθεί αυτή η υποεπιτροπή, η οποία
να επισκέπτεται τα κέντρα κράτησης και να ελέγχει αν τηρούνται
ή αν δεν τηρούνται τα δικαιώµατα, αν διασφαλίζονται όλες εκείνες οι ανθρώπινες συνθήκες και αν υφίστανται βασανιστήρια οι
άνθρωποι οι έγκλειστοι. Τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτηµα ποτέ στην
Ελλάδα, αν δηλαδή είχαµε ποτέ βασανιστήρια; Τίθεται ποτέ κάποιο τέτοιο ζήτηµα, αν παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώµατα ή
αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, υγιεινής κ.λπ.;
Κοιτάξτε, υπάρξουν πολλές Μ.Κ.Ο. οι οποίες είτε έγκυρα είτε
µε δικηγόρους, µε γιατρούς, µε ψυχολόγους επισκέπτονται ανά
πάσα στιγµή και ώρα όποια από τα κέντρα κράτησης επιθυµούν
να επισκεφθούν αιφνιδιαστικά και να κάνουν κάθε έλεγχο, για να
προκύψει ένα πόρισµα.
Πέρα απ’ αυτό, όµως, υπάρχει µια πάρα πολύ γνωστή διαδικασία στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Είναι η Επιτροπή CPT, δηλαδή η European Committee for the Prevention of Torture, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία –ξέρετεχωρίς να ειδοποιήσει κανένα εµφανίζεται σε όποιο κράτος θέλει,
επισκέπτεται όποιο κέντρο κράτησης επιθυµεί, µε δικούς της
όρους, να µιλήσει απευθείας και να πληροφορηθεί αν όντως συνέβησαν ή συµβαίνουν ή έχουν συµβεί ποτέ τέτοιου είδους αδικήµατα.
Νοµίζω ότι είναι τεράστια υπερβολή να εισάγουµε στην ελληνική νοµοθεσία µια τέτοια συνθήκη και να υποβάλουµε τον εθνικό
µας προϋπολογισµό σε ένα νέο έξοδο, σε µια νέα γραφειοκρατία
την οποία πραγµατικά δεν χρειαζόµαστε.
Η Ελληνική Αστυνοµία τηρεί το καθήκον της µε έναν απίστευτο
τρόπο. Αν µιλήσετε µε Έλληνες αστυνοµικούς που υπηρετούν
στα κέντρα λαθροµεταναστών, θα δείτε ότι πέρα από το φιλότιµο
εκπληρώνουν την αποστολή τους υπέρ του δέοντος, δίνοντας οι
ίδιοι πολλές φορές τα προσωπικά τους τηλέφωνα, αν και χρησιµοποιούνται άνετα απ’ όποιον κρατούµενο θέλει να επικοινωνήσει µε όποιον θέλει στην πατρίδα του.
Μάλιστα έχει προβλεφθεί από την ελληνική νοµοθεσία όποιος
κρατούµενος υπάρχει, οποιασδήποτε προέλευσης και να είναι,
να πάρει τα δικαιώµατά του εγγράφως στη γλώσσα του και όλοι
–είτε είναι Αφγανοί είτε Πακιστανοί είτε Μπαγκλαντεσιανοί- σε
οποιαδήποτε διάλεκτο παίρνουν έντυπα γραµµένα τα δικαιώµατά
τους και µάλιστα αναρτώνται και µε εµφανή τρόπο που να µην
αµφιβάλλει κανείς ότι δεν υπάρχει κανένα διακύβευµα.
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Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υποτιµήσουµε τον ρόλο
που παίζει η Ελληνική Αστυνοµία και γιατί θα πρέπει να ιδρύσουµε εµείς ξαφνικά τώρα µια υποεπιτροπή πολυέξοδη, πολυγραφειοκρατική, τοποθετώντας ανθρώπους τους οποίους
µάλλον κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν είτε για αµοιβές είτε
για οποιονδήποτε δικό τους λόγο και σπέκουλα, ενώ δεν υπάρχει
τέτοια ανάγκη.
Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει οι λαθροµετανάστες να
έχουν αυτήν την ειδική µεταχείριση, όταν οι Έλληνες κρατούµενοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήµατα και ζουν
σε φυλακές, σε ανάλογα ιδρύµατα, δεν έχουν παρόµοιες µεταχειρίσεις.
Θέλω να παρατηρήσω ότι καθένας από τους κρατούµενους σε
αυτά τα κέντρα λαθροµεταναστών, ενυπόγραφα παραλαµβάνουν έντυπο δικαιωµάτων και είναι ελεύθεροι κάθε ένας από αυτούς να επικοινωνούν είτε µε τον πρέσβη, είτε µε τον διπλωµατικό ακόλουθο, είτε µε όποιον εκείνοι επιθυµούν, ακόµα και
συγγενή τους.
Νοµίζω ότι µία τέτοια διάταξη, µία τέτοια υποεπιτροπή -για να
δηµιουργήσουµε ένα νέο συνήγορο, ο οποίος θα κάνει νέες περιφορές και κύκλους, χωρίς να προσφέρει το παραµικρό και µάλιστα ιδρύοντας και την αµφιβολία ότι συµβαίνουν πράγµατα και
φαινόµενα στην Ελλάδα, σαν να είναι κάποια υποανάπτυκτη
χώρα- δεν τη χρειαζόµαστε και η άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι αρνητική, κυρία Πρόεδρε. Δεν ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας δώσω τον λόγο για δύο-τρία
λεπτά, για διευκρινήσεις -διότι απ’ ό,τι βλέπω στην επιτροπή είχατε ταχθεί υπέρ-. Υπάρχει ανοχή από το Προεδρείο για σας και
για την κ. Κανέλλη, η οποία ζήτησε τον λόγο. Σας παρακαλώ να
τοποθετηθείτε για δύο-τρία λεπτά ως προς τις επιφυλάξεις για
κάποια άρθρα, αν κατάλαβα καλά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς θα καταθέσω για τα
Πρακτικά ακριβώς τις επιφυλάξεις που είχαµε διατυπώσει και οι
οποίες είναι για συγκεκριµένα άρθρα. Τα λέω εκτός χρόνου και
είµαι βέβαιη ότι θα έχω την ανοχή σας.
Έχουµε, λοιπόν, ρητώς διατυπώσει την επιφύλαξή µας για τα
άρθρα 2, 3, 4 κι έχουµε πει ότι ψηφίζουµε θετικά τα άρθρα 1, 5,
7 και 8. Έχουµε ψηφίσει θετικά επί της αρχής και επιφυλαχθεί
επί του συνόλου.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουν σηµασία αυτά τα θέµατα, είµαι βέβαιη ότι και εσείς το
εκτιµάτε ως νοµικός. Αυτό που έρχεται σήµερα «Προς κύρωση
πρόσθετο προαιρετικό πρωτόκολλο», στην πραγµατικότητα είναι
«Κύρωση µε το άρθρο 1» και εν συνεχεία υπάρχουν ακόµη επτά
άρθρα, τα οποία δεν είναι κύρωση του πρωτοκόλλου αλλά έχουν
αυτοτελή πρωτογενή νοµοθεσία. Για το λόγο αυτό ζήτησα να
έχω επί της διαδικασίας τον λόγο. Μου τον δίνετε τώρα -δεν έχει
σηµασία- διότι είναι άλλο θέµα η κύρωση και άλλο θέµα τα
άρθρα της πρωτογενούς νοµοθεσίας που παράγονται απ’ αυτό
το σχέδιο. Υπό αυτήν την έννοια το σωστότερο θα ήταν να είναι
«Κύρωση και άλλες διατάξεις», συναφείς διατάξεις, βεβαίως.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα. Θα είµαι σύντοµη αλλά θα χρειαστώ
λίγο παραπάνω από πέντε λεπτά.
Είναι σηµαντικό ότι επιτέλους, µετά από έντεκα χρόνια, έρχεται προς κύρωση αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο, για το οποίο η
Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει απευθύνει δηµόσια έκκληση στην Κυβέρνηση -και είναι όργανο της πολιτείας
η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου- από το 2004.
Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησης και Πρόληψης
των Βασανιστηρίων έχει προβεί σε δηµόσια δήλωση εναντίον της
χώρας µας, ήδη από τις 15 Μαρτίου του 2011, για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν σε χώρους στέρησης της ελευθερίας.
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Δυστυχώς, είµαστε στη χώρα όπου ο κ. Δένδιας έσπευσε πέρυσι τον Οκτώβριο να υπερασπιστεί αστυνοµικά όργανα και να
διαβεβαιώσει απειλώντας ακόµη και µε µηνύσεις και αγωγές την
εφηµερίδα «GUARDIAN», ότι δεν υπέστησαν βασανισµό οι συλληφθέντες µετά την αντιφασιστική µοτοπορεία.
Δυστυχώς, είµαστε στη χώρα όπου διακόπηκε και εκποµπή
στην ΕΡΤ, του κ. Αρβανίτη και της κ. Κατσίµη, επειδή τόλµησαν,
όταν αποκαλύφθηκαν ιατροδικαστικώς τα βασανιστήρια, να
ασκήσουν κριτική στον Υπουργό.
Δυστυχώς, είµαστε στη χώρα όπου ήταν τόσο άγρια η κακοποίηση των συλληφθέντων στο Βελβεντό Κοζάνης, ώστε χρειάστηκε να υποστούν photoshop, δηλαδή ηλεκτρονική επεξεργασία οι φωτογραφίες που δηµοσιεύθηκαν, µε δηµόσια οµολογία
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του
κ. Δένδια, ότι το photoshop έγινε για να µπορούν να αναγνωριστούν. Ήταν, δηλαδή, κακοποιηθέντες σε σηµείο µη αναγνωρισιµότητας.
Ήταν, δηλαδή, κακοποιηθέντες σε σηµείο µη αναγνωρισιµότητας.
Δυστυχώς, είµαστε στη χώρα όπου τον Απρίλιο του 2013 τα
ΕΚΑΜ εισέβαλαν µε teaser στις φυλακές των Γρεβενών και υπάρχουν και από κει εκκρεµείς καταγγελίες. Δυστυχώς, είµαστε στη
χώρα όπου αυτά δεν τα λέει βεβαίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά τα λένε οι επίσηµες αρχές, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα λέει και το έγγραφο του 7ου ανακριτή ο οποίος
διαβίβασε κατ’ άρθρο 38 τη δικογραφία προκειµένου να ελεγχθούν αυτά τα αδικήµατα.
Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν θεωρούµε καθόλου δεδοµένο ότι δεν
κινδυνεύουν από βασανιστήρια όσοι στερούνται την ελευθερία
τους στη χώρα µας, πολύ περισσότερο δεδοµένου ότι ακόµα και
η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι αυτοτελώς οι συνθήκες
κράτησης συνιστούν µορφή βασανιστηρίου και σκληρής και
απάνθρωπης µεταχείρισης, το δε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει πολλάκις καταδικάσει τη χώρα µας για
σκληρή και απάνθρωπη µεταχείριση.
Αντί άλλου, αναφέροµαι στο πρόσφατο έγγραφο του εισαγγελέως εφετών Θεσσαλονίκης, του προϊσταµένου της Εισαγγελίας
κ. Γιαννάκη, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου στηλιτεύει το
ίδιο ακριβώς ζήτηµα και φυσικά στις αλλεπάλληλες συστάσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη και της ΕΕΔΑ και φυσικά στη γνωστή
απόφαση του Πληµµελειοδικείου Ηγουµενίτσας που έκρινε ότι η
απόδραση απ’ αυτές τις συνθήκες στέρησης της ελευθερίας δεν
είναι αξιόποινη ακριβώς διότι αυτές οι συνθήκες στέρησης της
ελευθερίας είναι παράνοµες και παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Λέγοντας αυτά, εµείς ψηφίζουµε βεβαίως επί της αρχής την
κύρωση του πρωτοκόλλου και διατυπώνουµε ευθέως την επιφύλαξή µας για το εάν ο Συνήγορος του Πολίτη µε την υποστελέχωση, µε τη λήξη θητείας και µ’ αυτά τα πενιχρά µέσα τα οποία
διαθέτει, χωρίς να τού διατίθενται περαιτέρω µέσα, µπορεί να
ανταποκριθεί σ’ αυτό το έργο. Υπ’ αυτήν την έννοια διατυπώθηκε
η επιφύλαξή µας.
Επίσης, διατυπώνουµε την επιφύλαξή µας σε σχέση µε το
άρθρο 4 και την κατά την άποψή µας υπερβολική χρονική διάρκεια του περιθωρίου που έχουν οι αρχές να µην επιτρέψουν στον
Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης να έχει πρόσβαση, γιατί το πλεονέκτηµα αυτών των αυτοψιών είναι ο αιφνιδιασµός, δεν είναι να
έχει έναν «αέρα» είκοσι τεσσάρων ωρών η υπεύθυνη αρχή ούτως
ώστε να σκηνοθετήσει ακόµη-ακόµη τι συνθήκες.
Καλωσορίζουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανε ο κύριος Υπουργός. Είναι µετά από αποδοχή σχετικών προτάσεων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Για τους συναδέλφους προφανώς υπάρχουν άλλα θέµατα µεγαλύτερου ενδιαφέροντος.
Καλωσορίζουµε, λοιπόν, αυτές τις βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούµε να έχουµε επιφυλάξεις ως προς το άρθρο 4.
Για το άρθρο 2 για το οποίο διατυπώσαµε την αρχική µας επι-
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φύλαξη θα ψηφίσουµε θετικά, όµως θα διατηρήσουµε τις επιφυλάξεις µας για τα άρθρα 3 και 4. Ψηφίζουµε θετικά στα άρθρα
5, 7 και 8. Επιφυλασσόµαστε και για το άρθρο 6.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καπερνάρος έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταρχάς πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι στο πρώτο άρθρο
στην αιτιολογική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων, µε το
παρόν σχέδιο νόµου προτείνεται η νοµοθετική κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύµβαση κατά των βασανιστηρίων
και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας των Ηνωµένων Εθνών που υιοθετήθηκε στις
18 Δεκεµβρίου του 2002. Από τις 18 Δεκεµβρίου του 2002 που
υιοθετήθηκε, τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου του 2006. Από το
2006 το φέρνουµε στο τέλος του 2013.
Ερώτηµα: Γιατί τώρα;
Όταν έγινε αυτό, το κεντρικό νόηµα στο οποίο ανεφέρετο αυτή
η διάταξη, αφορούσε το νοµικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και ταπεινωτικής
µεταχείρισης που θέσπισε η ελληνική πολιτεία µετά τη σκληρή
δοκιµασία που υπέστη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κ.λπ.
Πουθενά δεν αναφέρεται, κύριε Υπουργέ, η πρόσθετη αιτιολόγηση των ΚΕΠΥ. Τώρα µπήκαν τα σωφρονιστικά καταστήµατα
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών ΚΕΠΥ, δηλαδή τα Κέντρα Πρώτης
Υποδοχής Αλλοδαπών.
Για το σκοπό αυτό –και µιλάω για το άρθρο 6- προβλέπεται ότι
η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα γίνεται από κονδύλια του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιατί έχουµε πρόσθετες επιτροπές; Γιατί συµβαίνει αυτό αφού αφορούν τα ΚΕΠΥ και τους
λαθροµετανάστες; Για ποιο λόγο να τα επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισµός; Από πού προβλέπεται να µπει αυτή η διάταξη;
Εµείς λέµε το εξής: Γιατί να πληρώνονται επιπροσθέτως όταν
έχουµε το Συνήγορο του Πολίτη, κύριε Υπουργέ; Στο άρθρο 52
του Σωφρονιστικού Κώδικα στην παράγραφο 7 µε τον ν. 3772/
2009 αναφέρεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη επισκέπτεται και
διενεργεί ελέγχους σε σωφρονιστικά καταστήµατα, αστυνοµικά
κρατητήρια και ψυχιατρεία. Ήδη δηλαδή µπορεί και το κάνει ο
Συνήγορος του Πολίτη. Γιατί επιπροσθέτως στα ΚΕΠΥ να εµφανίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη και αυτά τα πρόσθετα έξοδα να
τα υφίσταται ο προϋπολογισµός, δηλαδή ο ελληνικός λαός;
Σας έχω επισηµάνει ότι θα µπορούσαν να υπάρχουν κοινωνικοί
λειτουργοί και να επιτελούν αυτό το λειτούργηµα –πείτε το όπως
θέλετε-, αυτήν την αποστολή. Και θα σας πω ένα παράδειγµα,
κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, γιατί εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αρεσκόµεθα να επιχειρηµατολογούµε και να έχουµε παραδείγµατα.
Αυτήν τη στιγµή στη φυλακή του Δοµοκού, η οποία εγκαινιάστηκε το 2007, δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός και δεν υπάρχει ιατρός για λόγους οικονοµίας. Θεσπίζετε νέες επιτροπές
όπου ο Συνήγορος του Πολίτη µε όσα άτοµα θέλει, θα µπορεί να
δικαιολογεί όσες µέρες θέλει –βεβαίως ξενοδοχεία και εστιατόρια- την ύπαρξή τους για να ελέγξουν το ΚΕΠΥ της Κοµοτηνής
που υποτίθεται –ο κ. Γεροντόπουλος είναι πλησίον- ότι έγινε προσωρινά για σπουδαίους λόγους αλλά για πολύ µικρό διάστηµα.
Κι εσείς νοµοθετείτε ότι δίκην χώρου κρατήσεως θα το επισκέπτεται ο Συνήγορος του Πολίτη!
Αυτά είναι αντιφατικά. Αποφασίστε τι θέλετε. Δεν µπορεί ένα
νοµοθέτηµα να αθετεί το άλλο, διότι ή ισχύει ότι είναι προσωρινό
το ΚΕΠΥ της Κοµοτηνής ή εδώ προβλέπεται ότι έχει τεράστια
χρονική συνέχεια έτσι ώστε θα γίνονται και βασανιστήρια τα
οποία θα ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη.
Γι’ αυτόν τον λόγο επειδή υπάρχει ο Συνήγορος του Πολίτη
και σύµφωνα µε τον Σωφρονιστικό Κώδικα µπορεί να επισκέπτεται αυτά τα ιδρύµατα, δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισµός.
Εάν θέλετε διορίστε –που είστε υποχρεωµένοι και παραβαίνετε το νόµο- να πάνε κοινωνικοί λειτουργοί –που δεν υπάρχουν-
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σε όλες τις φυλακές, να πάνε ιατροί –που δεν υπάρχουν- και τον
ρόλο αυτόν να τον εκτελέσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί –που δεν
υπάρχουν- δηλαδή, κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας.
Αφού δεν τηρείτε τους υπάρχοντες νόµους, θέλετε να ψηφίσετε
άλλους νόµους για κάποιους λόγους που δεν µας τους έχετε
αναφέρει και εξακολουθούµε να είµαστε ανενηµέρωτοι γι’ αυτήν
τη σκοπιµότητα που εξυπηρετείτε.
Για αυτόν τον λόγο, όπως σας είπε και ο εισηγητής µας, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοθέτηµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Η κ. Κανέλλη έχει τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα είµαι πολύ σύντοµη, κυρία Πρόεδρε, και
δεν θα πάρω παραπάνω από δύο λεπτά.
Θέλω να είµαι συνεπής µε τη δήλωση και τη συµφωνία µεταξύ
µας. Επειδή θα έφερνε νοµοτεχνικές αλλαγές -όπως και έφερεο Υπουργός, είχαµε πει ότι ακόµα και αν έχουµε πει «ναι» επί της
αρχής, θα µπορέσουµε να τοποθετηθούµε για να εκφράσουµε
επιφυλάξεις.
Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το πρωτόκολλο του ζητήµατος των βασανιστηρίων πάσχει εν πολλοίς. Αν
θα µπορούσε κάποιος να το συζητήσει σε έναν ΟΗΕ ο οποίος
ούτως ή άλλως εγκρίνει κατά καιρούς και συµµαχίες προθύµων,
θα µπορούσε να έχει ενστάσεις.
Ωστόσο το ιδεολογικό, πολιτικό, ουσιαστικό, µείζον, είναι τα
βασανιστήρια. Και ενέχει και το χαρακτήρα του προαιρετικού, ή
τουλάχιστον ως τέτοιο προσφέρεται.
Το γεγονός ότι η χώρα καθυστέρησε τόσα χρόνια να το ψηφίσει είναι πρόβληµα. Και αυτή ήταν και η ψήφος µας επί της
αρχής. Το ότι η έννοια των βασανιστηρίων είναι σύµφυτη µε την
εφαρµογή του ιµπεριαλιστικού συστήµατος σε ολόκληρο τον
κόσµο το αποδεικνύει η βάση Μπόντστιλ, δεκατρία Γκουαντάναµο στην Ευρώπη και ένα Γκουαντάναµο που όλο καταργείται
και ποτέ δεν πρόκειται να καταργηθεί –τρόπος και µηχανισµός
ατελέσφορος, κατά την άποψή µας. Και αυτό ήθελα να καταγραφεί.
Ο Συνήγορος του Πολίτη: αρχή εγγράφου αποδείξεως επί
πληθώρας ζητηµάτων υπάρχει. Είναι από τα εφευρήµατα του συστήµατος να φτιάχνουµε µαξιλαράκια εφαρµογής της πολιτικής.
Η ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στα βασανιστήρια µας υποχρεώνει να πούµε «ναι» για να υπάρχει τουλάχιστον εκείνη η θεωρητική και διεθνής βάση µε την οποία να κρίνουµε και το ατελέσφορο και τις πράξεις του Συνήγορου του πολίτη, που δε θα
προλαβαίνει να κάνει κυριολεκτικά τίποτα ως µηχανισµός ελέγχου.
Έχω µια επισήµανση, κυρία Πρόεδρε. Δε θα σταθώ ούτε καν
στα άρθρα. Θα πω «ΝΑΙ» σε όλα για έναν πολύ σοβαρό λόγο.
Είναι µέρες τώρα που υπάρχει µια ανθρωποφαγική προσέγγιση
µε τιµολόγιο. Είναι µε τιµολόγιο. Συζητάµε τώρα και ιεραρχούµε
ποιος θα πεθάνει µε αυτό το τιµολόγιο και ποιος θα επιζήσει µε
το άλλο τιµολόγιο. Αυτό είναι κυριολεκτικά αφόρητο, εξαιρετικά
υποκριτικό για να µπορώ να κάνω διαχωρισµούς στην εφαρµογή
της πολιτικής. Το ΚΚΕ είναι αποφασισµένο να ελέγχει οποιονδήποτε βασανισµό, από οποιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε συµβαίνει, µε οποιονδήποτε τρόπο. Δε θα σώσει τώρα η τιµολόγηση,
αν είναι ακριβά ή φτηνά τα βασανιστήρια.
Κατ’ αυτήν την έννοια πάρτε ένα «ναι» σε αυτό, αλλά θα παίρνετε «όχι» στην καθηµερινότητα µε το πρώτο «κιχ» που θα κάνετε
και θα δοκιµάσετε να βάλετε τους ανθρώπους σε τιµολογηµένη
ανωτερότητα και κατωτερότητα µε βάση τη θρησκεία τους, το
χρώµα τους, τα λεφτά τους, τον λόγο για τον οποίον ήρθαν, τον
λόγο για τον οποίον ζουν. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε εγκληµατίες και σε µη εγκληµατίες. Αυτοί που εγκληµατούν θα πληρώνουν ποινικά. Για όλα τα υπόλοιπα δεν επιτρέπεται πουθενά
τιµολόγηση του ανθρώπινου είδους πέραν της βούλησης και των
πράξεών του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Κανέλλη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σηκώσατε
το χέρι σας. Δεν σας είδα.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητάω τον λόγο για δυο τροπολογίες.
Την πρώτη την έχω καταθέσει δυο φορές και την καταθέτω
ακόµη µια φορά. Είναι Υπουργείου Εξωτερικών η αρµοδιότητα,
αλλά µε την ευκαιρία της καταθέσεως της κύρωσης αυτής της
σύµβασης την καταθέτω τώρα. Αφορά αποκατάσταση αιτηµάτων
ολοκαυτώµατος, κύριε Μαριά.
Την καταθέτω ακόµα µια φορά, κυρία Πρόεδρε, αναµένοντας
την τεχνικά επαρκέστερη –όπως µας διαβεβαίωσε- ρύθµιση από
το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλω µε τον τρόπο αυτό, µε την επανειληµµένη κατάθεσή της να πω στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι
δεν ξεχνάµε το θέµα. Έχουν υποσχεθεί ως κυβέρνηση ότι θα το
φέρουν µε αρτιότερη νοµοτεχνικά ρύθµιση. Είµαστε σε αναµονή.
Το δεύτερο θέµα για το οποίο έχουµε καταθέσει µε τον κ. Αηδόνη τροπολογία αφορά την παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών.
Κυρία Πρόεδρε, έχοντας και το ηθικό και το πολιτικό δικαίωµα
να κάνουµε αυτήν την παρέµβαση, αφού και ως Υπουργοί και ως
Βουλευτές έχουµε εισηγηθεί και ψηφίσει την αναστολή των πλειστηριασµών για τα έτη 2011, 2012, 2013, καταθέσαµε τον Αύγουστο την τροπολογία αυτή. Κυρία Πρόεδρε, αφορά η αναστολή
αυτή των πλειστηριασµών όλες τις περιπτώσεις και σε ό,τι
αφορά την πρώτη κατοικία και σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε
κατοικία, ακόµα και την επαγγελµατική στέγη, αν τα δάνεια είναι
ως 200.000 ευρώ.
Το καλοκαίρι ενώ συζητείτο η τροπολογία αυτή και φαινόταν
ότι απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής θα υιοθετηθεί, υπήρξε παρέµβαση του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε την οποία η ρύθµιση
θα έρθει µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε µια εξαίρεση για
αυτούς που έχουν χρήµατα και δεν πληρώνουν. Τους απεκάλεσαν µπαταχτσήδες.
Είχαµε πει ότι εκείνη η παρέµβαση ήταν θετική εξέλιξη και περιµέναµε επί εβδοµάδες να έρθει η ρύθµιση αυτή.
Μαθαίνουµε τώρα ότι αυτές τις µέρες η Βουλή θα κληθεί να
παρέµβει. Εν όψει αυτής της εξέλιξης και πάλι οφείλω να πω ως
Βουλευτής ότι έχουµε θετική προσµονή αλλά εάν πιστέψουµε κι
ερµηνεύσουµε ορισµένες παρεµβάσεις Υπουργών που µιλούν
για την πρώτη κατοικία των φτωχών και µόνο, υπάρχει η εντύπωση, που γίνεται σιγά, σιγά βεβαιότητα, ότι δεν αποκλείεται να
έρθει µία ρύθµιση που αφορά κάτι πολύ λιγότερο απ’ αυτό που
η Βουλή για τρία χρόνια έχει πάρει θέση. Στην περίπτωση αυτή,
εάν η Βουλή δεν αποδεχθεί τη συγκεκριµένη ρύθµιση –κι επειδή
κλείνει για τις διακοπές των Χριστουγέννων-, την 1η Ιανουαρίου
η αναστολή των πλειστηριασµών λαµβάνει τέλος. Άρα, θα πρέπει
να προετοιµαστούµε για το ενδεχόµενο να µην µας καλύπτει η
τροπολογία.
Παίρνω, λοιπόν, την αφορµή -και γι’ αυτό κατέθεσα µε τον κ.
Αηδόνη αυτήν την τροπολογία σήµερα- και λέω το εξής: Επειδή
ψηφίσαµε επανειληµµένα ως Βουλή, έχοντας συνοδεύσει τα κείµενα της αναστολής των πλειστηριασµών όταν η Κυβέρνηση, δηλαδή, τα πρότεινε µε εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα που να αφορά την τεχνική και τα τυπικά µίας τροπολογίας. Κι επειδή θα πρέπει όλες
οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν πάρει θέση θετική ως
προς το θέµα -και νοµίζω ότι είναι όλες- να µην πλειοδοτήσουν
προσθέτοντας τις παρεµβάσεις τους για την απαγόρευση των
πλειστηριασµών και άλλες διατάξεις σε µία απόπειρα να πλειοδοτήσουµε σε ό,τι αφορά τη διάθεσή µας για αλληλεγγύη -θα
ήταν κακό αυτό- να περιοριστούµε στη ρύθµιση όπως ίσχυσε επί
τρία χρόνια.
Αυτό να γίνει µε πρωτοβουλία όλων και αν δεν µας καλύψει η
εισήγηση της Κυβέρνησης, που απ’ ό,τι ακούµε και από τις σηµερινές δηλώσεις Βουλευτών –της Πλειοψηφίας- θα κατατεθεί
την Πέµπτη ή την Παρασκευή ως τροπολογία, να υιοθετήσουµε
τη δική µας παρέµβαση. Το Σώµα να πάρει µία απόφαση.
Κάνω, λοιπόν, έκκληση να σταµατήσουν οι συνάδελφοι και οι
Κοινοβουλευτικές Οµάδες να πλειοδοτούν ως προς το θέµα προ-
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σθέτοντας στην αναστολή των πλειστηριασµών και άλλα θέµατα,
να περιοριστούµε µόνο σε αυτό και αν την Πέµπτη ή την Παρασκευή η τροπολογία που θα κατατεθεί µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, δεν µας καλύπτει, να υιοθετήσουµε στη θέση της
αυτό που πραγµατικά όλοι πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε
να πάρετε τον λόγο, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί των τροπολογιών θα
ήθελα να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε αυτήν που κατατίθεται η τροπολογία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν µου δώσετε ένα
λεπτό, θα σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θα µου εξηγήσετε; Πείτε µου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα σας πω το εξής:
Πρώτα απ’ όλα έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες, ως εκ τούτου,
δικαιούµαι να τοποθετηθώ διότι δεν είναι η διαδικασία πλέον της
κύρωσης, εφόσον τέθηκαν τροπολογίες.
Δεύτερον, η διαδικασία η οποία είναι περί κυρώσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπείτε στο
θέµα, κύριε συνάδελφε. Πείτε αυτό που θέλετε να πείτε επί της
ουσίας, επί του πολιτικού θέµατος και όχι επί της διαδικασίας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η διαδικασία περί των
κυρώσεων έχει προβλεφθεί να λειτουργεί µε την έννοια των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Δηλαδή, όσοι διαφωνούν, αν ήταν Βουλευτές, παίρνουν τον λόγο καθώς και οι Κοινοβουλευτικές
Οµάδες. Αν, όµως, υπάρχει Βουλευτής που συµφωνεί για την κύρωση, αυτός δεν µπορεί να πάρει τον λόγο, ακόµα κι αν η Κοινοβουλευτική του Οµάδα διαφωνεί. Κι επειδή δεν κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία, δεν µπορεί να φανεί η θέση.
Άρα, λοιπόν, έχω να πω τα εξής: Πιστεύω ότι η κύρωση του
συγκεκριµένου προαιρετικού πρωτοκόλλου είναι σηµαντική.
Αυτοί οι οποίοι θεωρούν µόνο και µόνο ότι εδώ πρόκειται για µία
διαδικαστικού τύπου κατάσταση και ταυτόχρονα επικεντρωνόµαστε µόνο στο οικονοµικό µέρος, πιστεύω ότι δεν λαµβάνουν
υπ’ όψιν την ευρύτερη ιστορική διάσταση.
Είµαι µέλος, όπως ξέρετε, της αντιπροσωπείας που συµµετέχει στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Είναι καθοριστικό στοιχείο να
υπάρχει η κύρωση του συγκεκριµένου προαιρετικού πρωτοκόλλου για κατάδειξη, πρώτα απ’ όλα, ιδιαίτερου νοµικού πολιτισµού.
Όσοι έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο δεν σηµαίνει ότι στις
χώρες τους αποδέχονται ότι γίνονται βασανιστήρια.
Δεύτερον, είµαστε µάρτυρες στο Συµβούλιο της Ευρώπης σηµαντικών καταγγελιών και κατά την έννοια αυτή πρέπει να εξετάζονται. Η παρέµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης είχε µεγάλη ιστορική αξία σε ιστορικές εποχές, όπως ήταν η δικτατορία.
Άρα, από άποψη αρχής δεν βλάπτεται µια χώρα όταν αποδεχτεί
να γίνει αντικείµενο ελέγχου µε τις προϋποθέσεις της συµβάσεως, αλλά και του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Εποµένως, εγώ είµαι υπέρ του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου.
Δεν τίθεται, βέβαια, ονοµαστική ψηφοφορία. Εάν έµπαινε σε ονοµαστική ψηφοφορία, θα ψήφιζα υπερ. Θέλω να καταγραφεί η
θέση στα Πρακτικά.
Επίσης, θέλω να καταγραφεί η θέση ότι είµαι υπέρ της τροπολογίας του συναδέλφου του κ. Λοβέρδου για το ολοκαύτωµα,
διότι την έχουµε υποστηρίξει σε αρκετές συνεδριάσεις.
Είµαι υπέρ της τροπολογίας για την αναστολή των πλειστηριασµών, διότι λήγει η προθεσµία και οι µόνες διέξοδοι που µένουν
είναι οι εξής: Ή θα φέρει τροπολογία η Κυβέρνηση Πέµπτη-Παρασκευή για το σοβαρό θέµα στο νοµοσχέδιο –αλλά είναι πολύ
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σοβαρό θέµα για να το φέρετε ως τροπολογία- ή θα φέρετε άλλο
νοµοσχέδιο το Σάββατο –δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να το φέρετε- ή αν επιχειρήσετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, νοµίζω ότι θα κάνετε λάθος.
Εποµένως, εγώ υποστηρίζω τις δύο τροπολογίες. Υποστηρίζω
για τους λόγους που ανέφερα την κύρωση του προαιρετικού
πρωτοκόλλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μαριά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Με το πρωτόκολλο θεσπίζεται µηχανισµός πρόληψης και ελέγχου των προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που οφείλονται σε βασανιστήρια ή ταπεινωτικές συµπεριφορές. Δεν θεσπίζεται, το πρώτον, κύρωση. Αυτά προβλέπονται στον Ποινικό µας
Κώδικα στα άρθρα 137 α’ επόµενα. Οι διατάξεις αυτές που προβλέπουν για τα βασανιστήρια και τον ορισµό των βασανιστηρίων
-τώρα απαντώ σε όλους συνολικά- υπάρχουν στον Ποινικό Κώδικα όπου προβλέπεται τι είναι βασανιστήρια.
Σας αναφέρω, λοιπόν, όπως λέει στην παράγραφο 2 του άρθρου 137 α’ «βασανιστήρια συνιστούν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο κάθε µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία,
τη σωµατική ακεραιότητα κ.λπ.». Από ποιον όµως; Αυτό θα µας
το πει πάλι η παράγραφος 1 του άρθρου 137 α’ που δεν µπορεί
να είναι ο οποιοσδήποτε πολίτης αλλά αυτός στον οποίο είναι
διαπιστευµένη η φύλαξη και η σωµατική ακεραιότητα. Μας το
λέει, λοιπόν, ότι πρέπει δηλαδή να είναι υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη, η ανάκληση,
κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, υπάρχει µια ενότητα στο ποινικό µας σύστηµα,
όσον αφορά και την καταστολή και την πρόληψη για να µην γίνονται καταχρήσεις. Δεν είναι τυχαίο δε ότι οι διατάξεις αυτές
που σας ανέφερα για τα βασανιστήρια έχουν µπει στο κεφάλαιο
αυτό νοµοτεχνικά που αφορούν την προσβολή του πολιτεύµατος. Για λόγους και ιστορικούς αλλά και συµβολικούς έχουν µπει
σε αυτές τις διατάξεις. Μάλιστα, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω
ότι οι διατάξεις αυτές µπήκαν µε το ν.1500/1984 επί υπουργίας
του αξέχαστου Μαγκάκη.
Τώρα όσον αφορά για αυτό που ειπώθηκε για τη «GUARDIAN»
ότι έκανε µερικές καταγγελίες ότι υπήρχαν βασανιστήρια κ.λπ.,
θα περιµένουµε –έχουν επιληφθεί τα δικαστήρια- να δούµε κατά
πόσο είναι βάσιµες ή όχι οι καταγγελίες. Οποιαδήποτε εφηµερίδα µπορεί να γράφει οτιδήποτε θέλει αλλά από το να γράφουµε κάτι µέχρι του σηµείου να αποδεικνύεται µια κατηγορία
απέχει πάρα πολύ.
Για τις φυλακές αναφέρθηκα και άλλη φορά και απαντώ σε
όλους τους οµιλητές. Και εµείς δεν είµαστε περήφανοι για την
κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές. Παραλάβαµε µια κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ άσχηµη. Σας είπα και άλλη φορά
ότι έχουµε περίπου 38,5% παραπάνω κρατούµενους από τη δυναµικότητα των φυλακών. Καταβάλλουµε τεράστιες προσπάθειες και σε νοµοθετικό επίπεδο για να µπορέσουµε να κάνουµε
µια αποσυµφόρηση και βεβαίως να βελτιωθούν και οι συνθήκες
όσων µένουν αλλά βεβαίως και σε λειτουργικό επίπεδο.
Ψηφίσαµε και το νόµο τελευταία για τα βραχιολάκια, αυτήν
την ηλεκτρονική επιτήρηση. Πιστεύω γρήγορα να υλοποιηθεί,
ούτως ώστε να µπορέσουµε να βελτιώσουµε το σύστηµα των φυλακών µας.
Και βεβαίως η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας είναι
γνωστή. Πράγµατι, ήταν µία απόφαση η οποία έθεσε τα πράγµατα στη σωστή βάση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν µπορούµε
από τη µια µέρα στην άλλη να αλλάξουµε το σωφρονιστικό σύστηµα. Προσπαθούµε όµως και σύντοµα θα φέρουµε και το Σωφρονιστικό Κώδικα µε τις παρατηρήσεις που οµόφωνα η αρµόδια
επιτροπή της Βουλής έχει κάνει.
Όσον αφορά τον Συνήγορο του Πολίτη, είναι αρκετά στελεχωµένος. Κάποια Αρχή έπρεπε να είναι. Σκεφτήκαµε ποια πρέπει να
είναι η Αρχή. Είπαµε να είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ πε-
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ρισσότερο αφού σύµφωνα µε το Σωφρονιστικό Κώδικα –αν θυµάµαι καλά µε το άρθρο 52- ήδη εποπτεύει σε φυλακές ή όπου
κρατούνται διάφοροι κρατούµενοι -είτε είναι συγκεντρώσεις είτε
είναι φυλακές είτε είναι αστυνοµικά τµήµατα, όπου υπάρχουν
κρατούµενοι- και επιβλέπει για τις συνθήκες διαβίωσης. Είναι το
λιγότερο κακό. Είναι το καλύτερο που µπορούσαµε να κάνουµε.
Όσον αφορά τη στελέχωση, στελεχώνονται από τρεις επιστήµονες και αν δούµε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ότι χρειάζονται και άλλοι, εδώ είµαστε να αυξήσουµε το προσωπικό.
Όσον αφορά το άρθρο 4, είπα και την προηγούµενη φορά
στην επιτροπή ότι αν δείτε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου που κυρώνουµε, είναι πιο σφιχτό, πιο αυστηρό. Εµείς
το άρθρο 4 το κάναµε πιο ευέλικτο. Είναι ακόµα δηλαδή περισσότερο ευέλικτο από τα όργανα που θα εποπτεύουν για να κάνουν ελέγχους. Δηλαδή λέµε: «Με ή χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών να γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος», ενώ δεν προβλέπεται αυτό στο πρωτόκολλο. Άρα, λοιπόν,
και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι µπορεί να γίνονται. Πότε µόνο µπορεί
να υπάρχουν αντιρρήσεις; Αναφέρονται οι αντιρρήσεις αλλά σε
είκοσι τέσσερις ώρες επιλύνονται. Συνεπώς και το άρθρο 4 όπως
το διατυπώσαµε είναι ακόµα καλύτερο και είναι πιο ευέλικτη η
κατάσταση.
Τέλος, ειπώθηκε ότι η Ελλάδα δεν κύρωσε το πρωτόκολλο και
ότι είναι µία χώρα η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
επειδή καθυστερήσαµε να το κυρώσουµε. Χώρες όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Φινλανδία µέχρι τώρα δεν το
έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο. Η Νορβηγία, η Ιταλία και η Πορτογαλία το κύρωσαν προχθές. Η Αυστρία το κύρωσε το 2012. Σηµαίνει αυτό ότι δεν έχουν ευαισθησία στην κύρωση του πρωτοκόλλου;
Άρα, δεν είναι ζήτηµα εάν καθυστέρησε να κυρωθεί το πρωτόκολλο. Πράγµατι, εγώ βρήκα πάρα πολλές συµβάσεις, πρωτόκολλα τα οποία έπρεπε να κυρωθούν και καταβάλλουµε µια
τεράστια προσπάθεια στο Υπουργείο για να τα φέρουµε όλα
προς ψήφιση. Όπως είδατε, πολλά νοµοθετήµατα, συµβάσεις ή
πρωτόκολλα έχουν έρθει προς κύρωση.
Νοµίζω ότι είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χαρακτηρίζει όλες
τις πολιτισµένες χώρες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και ζητώ από όλες τις πτέρυγες να ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για τα διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται
άλλη συζήτηση επί διαδικαστικών. Δεν θα αλλάξουµε τον Κανονισµό τώρα. Η συζήτηση γίνεται βάσει του άρθρου 108.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη
Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
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Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση κατά
των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή
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ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (κυρωτικός νόµος της
Σύµβασης 1782/1988, Α’ 116), που υιοθετήθηκε µε το ψήφισµα
57/199 (18 Δεκεµβρίου 2002) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, το κείµενο του οποίου στο πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης
1. Ως «Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης», κατά τα άρθρα 3 και
17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (καλούµενου εφεξής
«Προαιρετικό Πρωτόκολλο»), ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α’ 10) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως «Εθνικός Μηχανισµός
Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 17 του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, στη σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεµβρίου 2002.»
3. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, o Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης δύναται να συνεργάζεται µε άλλους φορείς
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προάσπισης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και ειδικότερα της πρόληψης των βασανιστηρίων
και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης, ιδίως µε την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου – Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές (άρθρο 2 του ν.
2716/1999), το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ν. 3938/2011) και το Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Καταστηµάτων Κράτησης (ν. 3090/ 2002).
Άρθρο τρίτο
Στελέχωση Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης στελεχώνεται από µέλη του προβλεπόµενου στο άρθρο 5
του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
2. Για την επάρκεια στελέχωσης του Εθνικού Μηχανισµού
Πρόληψης συνιστώνται στο Σ.τ.Π. τρεις (3) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της ίδιας ειδικότητας της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 284 του ν.
3852/2010, που προστέθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 9 του
ν. 3861/2010. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, οι
οποίες διατάξεις διέπουν και το καθεστώς του υπηρετούντος σε
αυτές προσωπικού.
3. Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του
Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης δύναται να αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από υπηρεσίες του Δηµοσίου
ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται από τις ισχύουσες διατάξεις,
για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτηµα του Σ.τ.Π., χωρίς γνώµη υπηρεσιακών
συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών ή ειδικών
διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, δύναται
να παρατείνεται δύο ακόµη φορές για ίσο χρονικό διάστηµα µε
διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τα λοιπά για τις
αποσπάσεις ή µετατάξεις υπαλλήλων εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 και της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Ε.Μ.Π. που προβλέπονται από τις παρούσες δια-
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τάξεις, σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους.
Άρθρο τέταρτο
Διενέργεια επισκέψεων – Πραγµατογνωµοσύνη
1. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης διενεργεί επισκέψεις σε όλους τους χώρους
στέρησης της ελευθερίας, µε ή χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση
των αρµόδιων αρχών που προΐστανται των χώρων αυτών. Αιτιολογηµένη αντίρρηση για επίσκεψη σε συγκεκριµένο χώρο στέρησης της ελευθερίας µπορεί να προβληθεί, υπό την αίρεση της
έγκρισής της από την αµέσως ανώτερη αρχή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, µόνο για επείγοντες και επιτακτικούς λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας ασφάλειας, φυσικών καταστροφών ή
σοβαρής αναταραχής στο χώρο στον οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη, οι οποίοι αποτρέπουν προσωρινά την
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας επίσκεψης.
2. Ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης δύναται να παραγγέλλει
πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του
π.δ. 273/1999 «Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη».
Άρθρο πέµπτο
Σύνταξη εκθέσεων
Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 (Α’ 10) προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας,
διενεργεί έρευνες και δηµοσιεύει εκθέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του «Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας», όπως αυτό κυρώνεται δια του παρόντος νόµου.»
Άρθρο έκτο
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία του Εθνικού
Μηχανισµού Πρόληψης και την εκτέλεση του έργου του, αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των κατ’ έτος εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πιστώσεων, ύστερα από πρόταση
του Συνηγόρου του Πολίτη.
Άρθρο έβδοµο
Με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται θέµατα λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης.
Άρθρο όγδοο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28
αυτού.
Αθήνα,
2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς στην ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απροβλέπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» (Α 219/2013)»».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, στις 11-12-2013, τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου σε µία µόνο συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μπέζας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θέλω να κάνω
προφορικά µία νοµοτεχνική βελτίωση. Ο τίτλος του νοµοσχεδίου
αναδιατυπώνεται ως εξής: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου
του ν. 4163/2013» (ΦΕΚ Α219/2013)». Αυτός πρέπει να είναι
ορθός τίτλος του νοµοσχεδίου.
Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι καµµία τροπολογία που έχει κατατεθεί από τους συναδέλφους δεν γίνεται αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Για το συζητούµενο νοµοσχέδιο από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζονται ως ειδικός αγορητής ο κ. Παναγιώτης Μελάς και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νότης Μαριάς.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζονται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές ορίζεται
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η
Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέας
Μαρίνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απροβλέπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ(Α219/2013)»».
Είναι αλήθεια πως το Εθνικό Σύστηµα Υγείας βρίσκεται σε µία
ιδιαίτερα κρίσιµη καµπή για την ιστορία του. Η υγεία αποτελεί
αγαθό πρώτης ανάγκης, το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν θα
πρέπει να πλήττεται λόγω των δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων, αλλά και των υποχρεώσεων που καλείται η Κυβέρνηση να
καλύψει έναντι των δανειστών µας.
Η αναδιάρθρωση του χώρου της δηµόσιας υγείας είναι επιβεβληµένη, αφού τόσα χρόνια λόγω των γνωστών σε όλους µας
παθογενειών του συστήµατος λειτουργούσε εν τέλει εις βάρος
των πολιτών, χωρίς να προσφέρουν οι υγειονοµικές µονάδες του
κράτους τις άριστες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη.
Οφείλουµε να προχωρήσουµε σε ένα αυστηρό έλεγχο των
πόρων που κατευθύνονται στον τοµέα της υγείας, όπως µας υπαγορεύει το ήδη διαµορφωµένο πλαίσιο δηµοσιονοµικού περιορισµού, µε σεβασµό βέβαια στις θυσίες των Ελλήνων.
Είµαστε υποχρεωµένοι να εργαστούµε σκληρά για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των πόρων µε βασική µέριµνα τον εξορθολογισµό των δαπανών, ώστε να επιτευχθεί µια στοχευµένη
αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Το κύριο µέληµά µας πρέπει να είναι ο πολίτης, ο άνεργος, ο άπορος, ο ανασφάλιστος. Φυσικά, προβλήµατα υπάρχουν πολλά και γνωστά σε
όλους, προβλήµατα σχετικά µε τη διάθεση των φαρµάκων, των
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νοσοκοµειακών υλικών, των µεγάλων χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων, την αδυναµία του ΕΟΠΥΥ να ανταπεξέλθει στις πληρωµές του, ζητήµατα εξαιρετικά σηµαντικά τα οποία έχουµε χρέος
να εξετάσουµε µε ιδιαίτερη προσοχή.
Πραγµατικά, οι αλλαγές που συντελούνται σήµερα στο χώρο
της υγείας υποδηλώνουν την αναγκαιότητα να διαµορφωθεί ένα
νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών µε έναν λειτουργικό εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια υγεία, όπως προανέφερα, είναι αγαθό υψίστης σηµασίας, το οποίο προσφέρεται ανταποδοτικά στους πολίτες, γεγονός που σηµαίνει πως δεν πρέπει
να υπολογίζονται οι δαπάνες µε τη στενή λογιστική. Και αυτό
ακριβώς αποδεικνύει η σηµερινή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έρχεται για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων µε µια ουσιαστική κίνηση, αφού
δίνει τη δυνατότητα σε ένα κοινωφελές ίδρυµα να λειτουργήσει
προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Ένα ίδρυµα µε ανεκτίµητη
προσφορά και µε εξαιρετικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο
προσωπικό, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε
δεινή θέση. Και, βεβαίως, δεν είναι του παρόντος να εξετάσουµε
τις αιτίες που οδήγησαν το «Ερρίκος Ντυνάν» στην κατάσταση
την οποία παρουσιάζει σήµερα.
Με την εν λόγω, λοιπόν, κύρωση και µε τις προτεινόµενες διατάξεις επεκτείνεται χρονικά για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
και συµφέροντος της δηµόσιας υγείας, αφ’ ενός µεν η προστασία του ιδρύµατος από κατασχέσεις πιστωτών στα ακίνητά του,
καθώς και σε ιατρικά µηχανήµατα, τραπεζικούς λογαριασµούς,
απαιτήσεις τρίτων κ.λπ., η οποία είναι επιβεβληµένη για τη συνέχιση των υπηρεσιών του και αφ’ ετέρου στη δηµόσια υγεία η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικής ενηµερότητας µέχρι 31-1-2014, η
οποία είναι εκ του νόµου απαραίτητη για την είσπραξη χρηµάτων
από τον ΕΟΠΥΥ και γενικά από τρίτους για τη συνέχιση λειτουργίας του νοσοκοµείου.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τις προτεινόµενες αυτές διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού
προϋπολογισµού ή των επιχορηγούµενων από αυτόν νοµικών
προσώπων. Ωστόσο, επέρχεται υστέρηση είσπραξης εσόδων
στον κρατικό προϋπολογισµό από την περαιτέρω αναστολή των
πάσης φύσεως πράξεων εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών µέτρων έως 31-1-2014 και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο από την περαιτέρω αναστολή των πάσης φύσεως πράξεων
εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών µέτρων όσο και από την περαιτέρω έως 31-1-2014 χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας,
χωρίς τη διενέργεια παρακράτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» ανήκει εξολοκλήρου στο Κοινωφελές Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν», νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε από
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι
ένα σύγχρονο ίδρυµα που προσφέρει σηµαντικότατο κοινωνικό
έργο στους τοµείς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Στις εγκαταστάσεις του που εκτείνονται σε πενήντα
πέντε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, αναπτύσσονται κλινικές, εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, πλήρως εξοπλισµένα µε
µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας.
Το νοσοκοµείο στελεχώνεται από χίλιους διακόσιους περίπου,
εκ των οποίων οι διακόσιοι είναι κορυφαίοι γιατροί αποκλειστικής
απασχόλησης, καθώς και από πλήθος διακεκριµένων εξωτερικών
συνεργατών ιατρών που έχουν συνεργασία µε το Κοινωφελές
Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν».
Διαθέτει, επίσης, τριακόσιες τρεις κλίνες κλινικών, είκοσι πέντε
χειρουργεία, τριάντα οκτώ κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας,
είκοσι τέσσερις κλίνες µονάδων τεχνητού νεφρού και εβδοµήντα
οκτώ κλίνες νοσηλείας µιας ηµέρας.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε την ψήφιση και ουσιαστικά την
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου δίνουµε ανάσα
ζωής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» για το καλό των ασθενών, χωρίς οικονοµικές επιβαρύνσεις εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού. Απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση συνιστά η
εξασφάλιση των εργαζοµένων του, χωρίς να γίνει καµµία από-
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λυση, γεγονός το οποίο, αν συνέβαινε, θα είχε διπλό κόστος. Από
τη µια πλευρά οι άνθρωποι αυτοί που καθηµερινά και κάτω από
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπερβάλλουν εαυτόν, προσφέροντες πολύτιµες υπηρεσίες, θα προσµετρούνταν στο ήδη µεγάλο ποσοστό της ανεργίας, ενώ παράλληλα θα αποδυνάµωναν
σε µεγάλο βαθµό τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε για τα µεγάλα
χρέη, τους απλήρωτους εργαζόµενους και τη γενικότερη εικόνα
παρακµής του Ιδρύµατος «Ερρίκος Ντυνάν» και είναι βέβαιο ότι
όλοι επιθυµούµε να ξαναγίνει ένα από τα καλύτερα νοσοκοµεία
της χώρας. Η παρούσα Κυβέρνηση επιδιώκει να βρει µια βιώσιµη
λύση για το ιστορικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Βιώσιµη λύση
για τους ασθενείς του νοσοκοµείου, βιώσιµη λύση για τους εργαζόµενους, βιώσιµη λύση για τη δηµόσια υγεία. Και έχουµε όφελος και χρέος να το πράξουµε.
Οι προσπάθειες, όµως, διάσωσής του δεν εξαρτώνται από
εµάς, καθώς εδώ προβάλλει η ανάγκη να επιδιωχθεί και η συνεργασία του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού µε την ηγεσία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.
Όλοι αναγνωρίζουµε πως η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
δεν αποτελεί πανάκεια. Είναι η τρίτη που γίνεται κατά σειρά, προκειµένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω λειτουργία του νοσοκοµείου. Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο παριστάµενος Υφυπουργός κ.
Μπέζας στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, πρόκειται
για την τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για το κοινωφελές ίδρυµα. Σε αυτό, λοιπόν, που πρωτίστως πρέπει να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας, είναι να υπάρξει ένας διαχειριστικός έλεγχος -έλεγχος των οικονοµικών- ώστε να δούµε
τελικά ποιοι ευθύνονται και µε ποιον τρόπο για το σηµείο που
έχει φτάσει το «Ερρίκος Ντυνάν».
Να γίνει, λοιπόν, µια επισταµένη δουλειά πάνω σε αυτό, ώστε
να µη χρειαστεί και άλλη πράξη, γιατί τα χρήµατα τα οποία διατέθηκαν για το νοσοκοµείο δεν είναι ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά έχει
σηµασία να πούµε ότι είναι συνδροµές απλών ανθρώπων, συνδροµές που προέρχονται από το υστέρηµά τους, από ανθρώπους που συµπάσχουν για τον συνάνθρωπό τους.
Η προσφορά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό είναι αυθόρµητη
και ενσυνείδητη πράξη για κάθε Έλληνα και η πολύπλευρη
δράση του υποστηρίζεται από την κοινωνία των πολιτών. Αυτό
αποτελεί αδιάψευστο µάρτυρα της ποιότητας και της ευαισθησίας των ανθρώπων αυτής της χώρας, αφού µε τις σηµερινές
συνθήκες η αλληλεγγύη δεν αποτελεί µόνο αξία αλλά είναι και
αδήριτη ανάγκη.
Η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει την παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ευελπιστούµε ότι κατά τη διάρκεια της
παράτασης που δίνουµε θα ρυθµιστούν όσο το δυνατόν οι
όποιες οικονοµικές υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου «Ερρίκος
Ντυνάν». Δεν θα επιτρέψουµε να συνεχιστεί ακόµη περισσότερο
η υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας που θα αποβεί εις βάρος της υγείας των ασθενών. Αυτό τον αγώνα δίνει καθηµερινά η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η παρούσα Κυβέρνηση.
Επιβάλλεται να στηριχθεί η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
φροντίδα υγείας, όχι µόνο από πλευράς προσωπικού -ιατρικού,
νοσηλευτικού και διοικητικού- αλλά από σύσσωµο τον ελληνικό
λαό. Γιατί το στοίχηµα αυτό αφορά όλους µας. Οφείλουµε να είµαστε παρόντες και συµµέτοχοι σε αυτήν τη µεταρρύθµιση που
στο τέλος θα µας ωφελήσει. Η πολιτεία απλώνει δίκτυ προστασίας σε όλους τους πολίτες της χώρας µας που εσχάτως δοκιµάζονται. Οφείλουµε µε κάθε τρόπο, µε κάθε µέσο να τους
εξασφαλίσουµε και να τους παράσχουµε ένα κράτος αυξηµένης
φροντίδας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Μαρίνο.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς έχει
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τη διασφά-
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λιση της λειτουργίας του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Ερρίκος
Ντυνάν» έρχεται σήµερα στη Βουλή, ενώ εξελίσσεται µια εντατική κυβερνητική προσπάθεια συρρίκνωσης των υπηρεσιών και
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας φροντίδας
υγείας, καθώς και συρρίκνωσης των κοινωνικών παροχών, προκειµένου να εξοικονοµηθεί το «περίφηµο» πρωτογενές πλεόνασµα.
Η υγεία βαδίζει προς το 2014 τραυµατισµένη βαριά και στηριζόµενη σε έναν ελλιπή προϋπολογισµό. Μειώνεται και στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας κατά 334 εκατοµµύρια ευρώ η κρατική
επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ που µε τη σειρά του µειώνει κατά 539
εκατοµµύρια τις παροχές του προς τους ασφαλισµένους. Με
αυτά τα εφόδια βγαίνει ο ΕΟΠΥΥ στην αγορά υπηρεσιών υγείας
µοναδικός αγοραστής -και µόνο όµως αγοραστής υπηρεσιών
υγείας. Δηλαδή, βγαίνει στη ζούγκλα των ολιγοπωλιακών συµφερόντων των µεγάλων διαγνωστικών ιδιωτικών θεραπευτηρίων.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι έτοιµος να υποκύψει σε ετεροβαρείς διαπραγµατεύσεις µε τα καρτέλ των χώρων της υγείας και να µετακυλίσει
στους ασφαλισµένους -τους ασθενείς και τις οικογένειές τουςτις καταστροφικές δαπάνες υγείας.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι έτοιµος –και ήδη το κάνει, βέβαια- να αποπληρώνει τις υπηρεσίες στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών, αλλά
να µην καταβάλλει τα νοσήλια των δηµόσιων νοσοκοµείων, να
δηµιουργεί δηλαδή τεράστια ελλείµµατα στα νοσοκοµεία, που
µε τη σειρά τους δεν µπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες για αναβάθµιση των υπηρεσιών τους, τη στιγµή που ο προϋπολογισµός
του 2014 είναι µειωµένος για τα νοσοκοµεία κατά 30%.
Τα νοσοκοµεία σήµερα δεν µπορούν να παράσχουν συνθήκες
αξιοπρεπούς παραµονής των ασθενών, δεν µπορούν να προµηθευτούν πολλές φορές ούτε απλά υλικά –γάζες και ράµµατα δηλαδή- δεν µπορούν να πληρώσουν τις υπερωρίες και τις εφηµερίες του προσωπικού τους.
Αυτές τις µέρες έρχεται –σύµφωνα και µε τις εξαγγελίες του
Υπουργού Υγείας- το δεύτερο κύµα κινητικότητας και διαθεσιµότητας των εργαζόµενων στα νοσοκοµεία της περιφέρειας.
Ήδη, το προσωπικό από κλάδους εστίασης, φύλαξης, καθαριότητας ακόµη και οι οδηγοί των µέσων µεταφοράς, των ασθενοφόρων των νοσοκοµείων είναι στον προθάλαµο της κινητικότητας. Ήδη, έχει κατατεθεί τροπολογία, η οποία θα συζητηθεί –
από ό,τι ξέρουµε- µετά τις γιορτές. Άρα καραδοκεί για όλες
αυτές τις κατηγορίες η απόλυση, αφού µόλις χθες ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
ότι υπάρχει πολιτική εκτίµηση για τη µικρότερη εµπλοκή του κράτους σε µια σειρά υπηρεσιών κι εν προκειµένω, ανέφερε την καθαριότητα.
Άρα, λοιπόν, καραδοκούν στα νοσοκοµεία οι ιδιωτικές εταιρείες µε µισθούς πείνας, µε ελαστικά ωράρια να εκτοπίσουν τους
δηµόσιους υπαλλήλους και να παράσχουν πακέτα υπηρεσιών.
Σήµερα, δηλαδή, βιώνουµε τον διαµελισµό και τον κατατεµαχισµό των κλάδων του νοσοκοµειακού προσωπικού για να υπάρξει
βίαια λιγότερο κράτος, για να λειτουργήσουν τα µνηµονιακά και
µίζερα βασικά πακέτα υγείας για τους φτωχούς εργαζόµενους
και ψήγµατα παροχών σε µικρά τµήµατα των ανασφάλιστων πολιτών.
Σε µερικές µέρες, από τον καινούργιο χρόνο, αρχίζει η καταβολή των 25 ευρώ από κάθε ασθενή που εισάγεται στο νοσοκοµείο και η καταβολή του 1 ευρώ για κάθε συνταγή που εκδίδουν
οι γιατροί.
Έτσι λοιπόν, πληρώνουµε και πάλι χαράτσι κι επιβαρύνονται
οι πολίτες, οι χρόνιοι ασθενείς και µάλιστα, τη στιγµή που έχουν
τη µεγάλη ανάγκη προστασίας, όταν εισάγονται, δηλαδή, στα νοσοκοµεία και πρέπει να παλέψουν για την υγεία τους κι ενδεχόµενα για τη ζωή τους.
Ενώ είναι καθηµερινή η δηµόσια συζήτηση και στους κοινωνικούς φορείς και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για τις πολιτικές
της Κυβέρνησης που οδηγούν στη διάλυση του ιστού της δηµόσιας υγείας στη χώρα, µέσα από πελώριες αντιφάσεις λόγου και
πράξεων η Κυβέρνηση ισορροπεί στην περίπτωση του Ιδρύµατος
«Ερρίκος Ντυνάν» σε σκανδαλώδη περιδίνηση τραπεζών και µεγάλων επενδυτών και ιδιωτικών συµφερόντων, που επιδιώκουν
την πιο συµφέρουσα –για τον καθένα- συµφωνία.
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Έτσι λοιπόν, έρχεται σήµερα για τρίτη φορά από τον Ιούλιο
του 2012 η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά το κοινωφελές νοσηλευτικό Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν», η
εικοστή τέταρτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µέσα στο δεκαοκτάµηνο ζωής της παρούσας Βουλής.
Και οι τρεις νοµοθετικές πράξεις για το «Ερρίκος Ντυνάν» επικαλούνται τις ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά
επειγουσών –µέχρι σήµερα, τον άλλαξε ο κύριος Υφυπουργός
τον τίτλο- κι απρόβλεπτων αναγκών για το κοινωφελές ίδρυµα,
προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί, επίσης, η ύπαρξη των θέσεων εργασίας µε δύο τρόπους: µε τη χορήγηση στο ίδρυµα
φορολογικής ενηµερότητας και την αναστολή των πράξεων διοικητικής κι αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδονται από
τους διάφορους πιστωτές.
Στην ουσία, ενάµιση χρόνο τώρα παρατείνεται το µετέωρο
βήµα του νοσοκοµείου, δεν αξιοποιείται η παρουσία εκατοντάδων εξειδικευµένων στελεχών κι εργαζόµενων, δεν αξιοποιούνται
οι δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών από το «Ερρίκος Ντυνάν». Δίνουµε, δηλαδή, χρόνο για να καταλήξει η διαµάχη των
ισχυρών επιχειρηµατικών συµφερόντων, που προέρχονται κυρίως από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και θέλουν να επενδύσουν
στις σίγουρες αποδώσεις στον τοµέα της υγείας σε καιρούς
υγειονοµικής φτώχειας κι ανθρωπιστικής κρίσης.
Πρέπει να δούµε την τύχη των χιλίων είκοσι οκτώ εργαζοµένων
που είναι σήµερα -οκτακόσιοι εβδοµήντα πλην των γιατρών- και
την ανάγκη εξασφάλισης των θέσεων εργασίας τους, την ανάγκη
να πληρώνονται και να ζουν αξιοπρεπώς από τη δουλειά τους. Η
µισθοδοσία τους είναι απολύτως εξαρτηµένη από τη δανειακή
σύµβαση που έχει συνάψει το ίδρυµα µε τράπεζες. Πληρώνονται
κατά διαστήµατα σήµερα όταν ο ΕΟΠΥΥ εκταµιεύει τµήµα του
χρέους του προς το ίδρυµα. Παραµένουν, όµως, οι άνθρωποι
αυτοί οκτώ και δέκα µήνες απλήρωτοι και οι εργαζόµενοι στο σύνολό τους βρίσκονται σε µια σηµαντική εκκρεµότητα για το µέλλον της δουλειάς τους, σε µια µεγάλη εργασιακή ανασφάλεια.
Είναι φανερό ότι η οικονοµική κατάρρευση του ιδρύµατος είναι
αποτέλεσµα χρόνιων διαχειριστικών αδυναµιών, αδιαφανούς διαχείρισης και κατασπατάλησης των οικονοµικών και εµµέσως των
ανθρώπινων πόρων. Υπάρχουν ευθύνες, είναι σίγουρο και έχουν
συζητηθεί. Στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στο διαδίκτυο
πάρα πολλές φορές κυκλοφορούν ειδήσεις και για τις δικαστικές
έρευνες και για τις εκκρεµότητες προς τους εισαγγελείς και µάλιστα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έχει ορίσει ειδικό
ανακριτή για την υπόθεση και από τους κλάδους των επιθεωρητών ελεγκτών δηµόσιας υγείας. Πότε, όµως, θα αποδοθούν οι
ευθύνες είναι ένα ερώτηµα που πρέπει να απευθύνουµε προς το
Υπουργείο Υγείας. Έχει ελεγχθεί µέχρι τώρα το Διοικητικό Συµβούλιο του «Ερυθρού Σταυρού», το Διοικητικό Συµβούλιο του
«Ερρίκος Ντυνάν», τα πεπραγµένα της διαχείρισης;
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιχορηγείται 13 εκατοµµύρια
ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο. Άρα και επειδή εµµέσως χρηµατοδοτείται µε όλες αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που αναστέλλουν τις απαιτήσεις του δηµοσίου και µε τα άλλα
χρέη προς τους δηµοσίους φορείς κοινής ωφελείας, νοµίζουµε
ότι πρέπει άµεσα να προβεί το Υπουργείο σε διαχειριστικό
έλεγχο. Έχει όλη τη δικαιοδοσία.
Υπάρχει η έκθεση του καθηγητή κ. Λιαρόπουλου από το 2010
που εντόπιζε σηµαντικά προβλήµατα. Τελικά, δεν έχει κατατεθεί
αυτή η έκθεση, παρ’ όλο που την έχουν ζητήσει όλες οι πτέρυγες
της Βουλής, ούτε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ούτε
στο Σώµα.
Το «Ερρίκος Ντυνάν» έχει συσσωρεύσει τεράστια χρέη προς
τους πιστωτές, τις τράπεζες, τους παρόχους, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δηµοσίους φορείς κοινής ωφέλειας. Υπάρχει, όµως,
αντίστοιχα και ένα χρέος των ασφαλιστικών ταµείων προς το
ίδρυµα, χρέος που κληρονόµησε ο ΕΟΠΥΥ και µε τη σειρά του
αποδίδει τµηµατικά. Υπάρχει και η οικονοµική διασύνδεση µε το
Νοσοκοµείο «Ερυθρός Σταυρός» και µε την Οργάνωση «Ερυθρός Σταυρός», που έχουν και χρέη προς το «Ερρίκος Ντυνάν»,
γιατί υπήρχε µία σύµβαση µεταξύ τους. Τα χρέη αυτά αποτιµούνται από 1,5 µέχρι 25 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν έχει δοθεί καµµία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απάντηση για το ακριβές τίµηµα και δεν υπάρχει και εκεί διαχειριστικός έλεγχος. Όλες αυτές οι οικονοµικές εξαρτήσεις και το
πλέγµα των διοικητικών κυρίως σχέσεων και χρεών έχουν στραγγαλίσει το κοινωφελές ίδρυµα και αυτή τη στιγµή µόνο 10% µε
15% των κλινών του αξιοποιείται.
Πώς προχώρησε µέχρι σήµερα η διαχείριση και ο έλεγχος των
πεπραγµένων που συνταράσσουν την ίδια την ύπαρξη του νοσηλευτηρίου; Πώς θα επιτευχθεί ο έλεγχος σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το καταστατικό; Ποια είναι εντέλει η σχέση του Ιδρύµατος
«Ερρίκος Ντυνάν» µε την οργάνωση του «Ερυθρού Σταυρού»,
που διοικείται σήµερα από ένα διοικητικό συµβούλιο που προέκυψε από δικαστική απόφαση και παραιτείται κατά τµήµατα; Οι
εργαζόµενοι αλλά νοµίζω και όλοι εµείς, µπορούµε να ζητήσουµε
από το Υπουργείο Υγείας να παρέµβει άµεσα και καταλυτικά για
να διοριστεί ένα διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα µπορεί να διοικήσει αποτελεσµατικά το ίδρυµα.
Το ίδρυµα είναι ολοφάνερο ότι είναι αιχµάλωτο των πιστωτών
του και µέχρι σήµερα, παρ’ όλο που πέρασε ενάµισης χρόνος
συζητήσεων και τρία χρόνια δηµοσιότητας των προβληµάτων,
δεν γνωρίζουµε ποιοι ακριβώς είναι οι πιστωτές.
Το µεγάλο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο- και οι σχέσεις του- πιστεύουµε ότι δεν δηµιουργεί κατάλληλο έδαφος για ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυµα. Το ίδρυµα για τους πιστωτές είναι οι
κτηριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός, είναι το ανεξόφλητο
δάνειο των 90 εκατοµµυρίων. Γι’ αυτούς δεν έχουν αξία χρήσης
ούτε οι άνθρωποι -οι ανθρώπινοι πόροι, δηλαδή, οι εργαζόµενοιούτε ακόµη περισσότερο οι ασθενείς.
Το «Ερρίκος Ντυνάν» είναι ένα «φιλέτο» για τα συµφέροντα
παλιότερα της Alpha Bank, µετά της τράπεζας Marfin, στη συνέχεια της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Τώρα από την οικονοµική
κατάρρευσή του δεν έχουµε πληροφορίες για το ποια τράπεζα
διακρατεί το δάνειο και ποια είναι η προοπτική της δανειακής
σύµβασης.
Πρέπει να υπάρχει µια καθαρή απάντηση και σήµερα από το
Υπουργείο Υγείας, γιατί οι πόροι που δηµιούργησαν το «Ερρίκος
Ντυνάν» προέρχονται από το υστέρηµα των απλών λαϊκών ανθρώπων. Το ίδρυµα, δηλαδή, ανήκει συλλογικά στην ελληνική
κοινωνία.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ΣΥΡΙΖΑ, παραµένουµε
στη θέση που είχαµε µέχρι τώρα και στις άλλες δύο συζητήσεις
για την κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή καταψηφίζουµε αυτές τις πράξεις, αφού είναι ολοφάνερο
ότι δεν δίνουν διέξοδο ούτε στη λειτουργία του ιδρύµατος που
παραπαίει ούτε στην εξασφάλιση των θέσεων των εργαζοµένων.
Εµείς νοµίζουµε ότι σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς της
ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονοµικής φτώχειας θα µπορούσε το Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν» να ενσωµατωθεί στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, γιατί η κεφαλαιακή του αξία και ο εξοπλισµός
του, αλλά, κυρίως, οι εργαζόµενοι µε την εξειδίκευση και την εµπειρία τους, είτε πρόκειται για νοσηλευτικό είτε για ιατρικό είτε
για άλλο προσωπικό, θα «αιµοδοτήσουν» το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Πρόκειται για ένα νοσοκοµείο εξειδικευµένο, ένα νοσοκοµείο
µεταξύ δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας παροχής υπηρεσιών
υγείας, που θα µπορούσε να ενισχύσει σήµερα την παροχή υγειονοµικής φροντίδας στο Λεκανοπέδιο. Θα µπορούσε, κυρίως, να
ενσωµατωθεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να ενταχθεί, για να
µπορεί να δοθεί µία οριστική απάντηση στις τράπεζες και τους
πιστωτές, που έχουν σήµερα σηκώσει µία παντιέρα και πρέπει
να πάρουν µια ανάλογη απάντηση από το λαό µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Ζαχαριά.
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Κουτσούκος έχει
τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θυµάµαι ότι από τη δεκαετία του 1980 είχε απασχολήσει τη
δηµόσια συζήτηση για πάρα πολύ καιρό η αντιπαράθεση που τελικά οδήγησε στις λύσεις και στην ανοικοδόµηση του κτηρίου
στο οποίο σήµερα στεγάζεται το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
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και στη συνέχεια είχαµε όλοι παρακολουθήσει τα πάρα πολύ
καλά και εγκωµιαστικά σχόλια και για το επίπεδο των υποδοµών
και των παρεχοµένων υπηρεσιών σ’ αυτό το ίδρυµα, το οποίο
ήταν περιζήτητο.
Θυµάµαι, µάλιστα, ότι ο κ. Αβραµόπουλος µάς είχε φέρει εδώ
πέρα στη Βουλή να περάσουµε µία ρύθµιση για να µπορεί το δηµόσιο να νοικιάζει τις µονάδες εντατικής. Εµείς του λέγαµε να
δώσει χρήµατα να φτιάξει τις µονάδες εντατικής στα δεκατέσσερα καινούργια περιφερειακά νοσοκοµεία που είχε κάνει τότε
το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε µία αντιπαράθεση.
Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα νοσηλευτικό ίδρυµα, το
οποίο ήταν από τα πιο περιζήτητα και θα έλεγα ότι η «πελατεία»
του, οι ασθενείς, δηλαδή, ήταν ενός επιπέδου, που δεν είχαν να
κάνουν µε τον απλό λαό που πήγαινε στα υπόλοιπα δηµόσια νοσοκοµεία.
Μετά, πέσαµε σε µία δίνη, σε µία περιπέτεια και σε µία συνεχή
κατρακύλα, που οδήγησε στην πλήρη απαξίωση, στη διακοπή
σχεδόν οριακά της λειτουργίας του και ανάγκασε την Κυβέρνηση
να φέρει µία, δύο, τρεις σήµερα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για να κρατηθεί στη ζωή, δηλαδή να µη χρεοκοπήσει.
Τι σηµαίνει η πράξη που ψηφίζουµε σήµερα; Δίνουµε ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα στο ίδρυµα, για να µπορεί να
εισπράττει τις οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία, να πληρώνει µε αυτά τους εργαζόµενους και τα
αναγκαία υλικά για να εξασφαλίζει τη λειτουργία των όποιων κλινών λειτουργούν σήµερα.
Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε –µια και εδώ έχουµε πάρα πολλούς
γιατρούς που παρακολουθούν το θέµα και έχουν ασχοληθείέχουµε τον άρρωστο στην εντατική διασωληνωµένο και ψάχνουµε να βρούµε τώρα τους κατάλληλους επιστήµονες, τους
χειρουργούς, τους αναισθησιολόγους, για να δούµε τι επέµβαση
θα κάνουµε. Όσον τον κρατάµε τον άρρωστο, υπάρχει περίπτωση να µας φύγει, να τον χάσουµε.
Το είπα στην επιτροπή, το λέω και σήµερα: Είχε δεσµευτεί ο
κ. Λυκουρέντζος στην προηγούµενη παράταση ότι θα έρθει στην
επιτροπή µας το Υπουργείο µε µια πρόταση, ένα σχέδιο, έστω
µια περιγραφή. Να ακούσει και τις δικές µας σκέψεις και τις ιδέες
που έχουν ακουστεί για το πώς θα εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα και θα βγάλουµε το ίδρυµα αυτό από αυτήν την περιδίνηση.
Και το λέω αυτό, διότι πράγµατι σε µια κρίσιµη φάση για το
Εθνικό Σύστηµα Δηµόσιας Υγείας και τις ανάγκες του λαού µας,
αυτή η νοσηλευτική µονάδα µάς είναι απολύτως απαραίτητη και
για το επίπεδο των εγκαταστάσεών της και για το επίπεδο του
ιατρικού και του λοιπού προσωπικού, που έχει τη δυνατότητα να
παρέχει υπηρεσίες υγείας µε αυξηµένη ποιότητα.
Αυτό το σχέδιο δεν έχει έρθει. Και όχι µόνο δεν έχει έρθει αλλά
όπως µας ενηµέρωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κρεµαστινός στη συνεδρίαση µε αντικείµενο αυτήν
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, εκκρεµεί εισαγγελική
έρευνα µε βάση το πόρισµα που ακούστηκε νωρίτερα ότι έχει
συντάξει ο κ. Λιαρόπουλος, αλλά και τα πρακτικά της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία είχαν προσκληθεί για ακρόαση οι διοικητικοί παράγοντες του «Ερυθρού Σταυρού». Αυτό
έγινε, για να έχουµε και εµείς µια εικόνα, όσο µπορούµε πιο
πλήρη και σαφή, για το ποιοι ευθύνονται και οδήγησαν αυτό το
ίδρυµα εκεί. Και αυτό δεν το έχουµε.
Άρα υπάρχει ανάγκη να διαλευκανθεί, να χυθεί άπλετο φως,
για να ξέρει ο απλός πολίτης που έδωσε τον οβολό του από το
αίσθηµα της αλληλεγγύης που είχε στον «Ερυθρό Σταυρό» και ο
Έλληνας φορολογούµενος, γιατί είχε συµµετοχή και το δηµόσιο,
πώς αξιοποιήθηκαν αυτά τα χρήµατα, πού σπαταλήθηκαν –αν
σπαταλήθηκαν- και γιατί οδήγησε αυτή η διαχείριση το ίδρυµα
σε αυτήν την κατάσταση.
Δεύτερον, χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν θα χάσει αυτούς τους
κόπους που επενδύθηκαν εκεί και ότι η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σχέδιο, το οποίο θα κρατάει τη λειτουργία αυτού του
ιδρύµατος σε ένα επίπεδο τέτοιο που θα συµβάλει στις ανάγκες
που έχει σήµερα ο λαός µας για υγειονοµική περίθαλψη.
Το να συζητάµε σήµερα αν θα ψηφίσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να δώσουµε την παράταση αυτή, είναι εκ
περισσού. Δηλαδή, αν δεν την ψηφίσουµε, ξέρετε τι σηµαίνει;
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Ότι αύριο το ίδρυµα δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, άρα δεν µπορεί να εισπράξει αυτά που του χρωστάµε,
άρα δεν µπορεί να πληρώσει κανέναν εργαζόµενο. Δεν νοµίζουµε
ότι είναι πράξη ευθύνης. Οποιαδήποτε δικαιολογία και να αναζητήσουµε, δεν είναι πράξη ευθύνης να πούµε ότι δεν ψηφίζουµε.
Το να λέµε ότι είναι τελευταία παράταση, εγώ δεν µπορώ να
το εγγυηθώ ως Βουλευτής. Δεν ξέρω αν µπορεί να το εγγυηθεί
και ο παριστάµενος Υφυπουργός, του οποίου την προσωπική
αξιοπιστία δεν την αµφισβητώ. Αλλά, δίνουµε µία παράταση µέχρι 31 Ιανουαρίου. Είναι δυνατόν; Τόσες παρατάσεις δώσαµε µέχρι τώρα και δεν είχαµε κανένα αποτέλεσµα. Δίνοντας έναν µήνα
παράταση παραµονές των Χριστουγέννων που κλείνει η Βουλή,
είναι δυνατόν να µας πει κανένας ότι θα είναι η τελευταία παράταση; Θα έλεγα για µένα, το πιο αξιόπιστο θα ήταν να δώσουµε
µια µεγαλύτερη παράταση και να αναλάβει τη δέσµευση η Κυβέρνηση, γι’ αυτό που αποτελεί απαίτηση όλων των πτερύγων
της Βουλής, να παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο της σωτηρίας, να
το κουβεντιάσουµε µε νηφαλιότητα και µε άνεση χρόνου.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται κανείς να σπαταλήσει το χρόνο που
του δίνει ο Κανονισµός για να αναφερθεί σε αυτό θέµα, ούτε να
εκµεταλλευτεί την ευκαιρία για να κάνει µια γενικότερη αναφορά
στα πράγµατι κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο σε συνθήκες κρίσης κρατιέται
ζωντανό, γιατί υπήρξε µια προσπάθεια για περιστολή των δαπανών και για σωστή τους κατανοµή και, βεβαίως, χάρη στις προσπάθειες του υγειονοµικού και του υπόλοιπου προσωπικού.
Και το λέω αυτό, κυρία Πρόεδρε, και θα τελειώσω µε τούτο,
γιατί είχαµε πρόσφατα µια συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων για τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, η οποία είναι ο βασικός πυλώνας του δηµοσίου συστήµατος υγείας.
Αν δεν έχεις πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας να προστατεύσει
τον ασθενή, να λειτουργήσει προληπτικά και να τον καθοδηγήσεις σε σχέση µε το δευτεροβάθµιο σύστηµα µε τα νοσοκοµεία,
τότε θα ναυαγήσει και το ίδιο το ΕΣΥ αλλά και τα νοσοκοµεία.
Εµείς υποστηρίξαµε την ανάγκη αυτής της µεταρρύθµισης, για
να ενοποιήσουµε όλες τις δοµές. Η έγνοια µας είναι τα έντεκα
εκατοµµύρια των ασφαλισµένων. Υποστηρίξαµε ότι αυτές οι
δοµές πρέπει να έχουν µία ορθολογική κατανοµή ανάλογα µε τις
ανάγκες του πληθυσµού. Δεν είναι λάθος να πάνε υπό την ευθύνη των υγειονοµικών περιφερειών.
Ο ΕΟΠΥΥ ως αγοραστής υπηρεσιών πρέπει να διαχειριστεί τα
χρήµατα µε σεβασµό στις εισφορές των ασφαλισµένων και των
φορολογουµένων, να προστατεύσει το σύστηµα από διαρροές
και σπατάλες. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει µία γενικότερη συµφωνία στη Βουλή, όχι όταν φέρνουµε ζητήµατα που αφορούν την
αντιµετώπιση της σπατάλης να βρίσκουµε διάφοροι άλλοθι, για
να µην ψηφίζουµε διότι κάποιοι µας πιέζουν και βεβαίως να αντιµετωπίζουµε µε έναν τρόπο που θα εγγυάται την ασφάλεια
στους εργαζόµενους και κυρίως στους γιατρούς, ώστε αυτή η
µεταρρύθµιση να αποδώσει εις όφελος των ασφαλισµένων.
Το λέω αυτό –και κλείνω- διότι η πρόταση που καταθέσαµε
στην επιτροπή να υπάρξει µία νηφαλιότητα, να συζητηθεί αυτό
µε άνεση για ένα µήνα βλέπω ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και ταλαιπωρούνται παραµονές των εορτών οι ασφαλισµένοι. Είναι η
έκκλησή µας, απευθύνεται προς όλες τις πλευρές. Τους όρους
και τις προϋποθέσεις τις έχουµε θέσει. Δεν θέλω να τις επαναλάβω.
Με αυτά ψηφίζουµε τη σύµβαση και περιµένουµε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου σε σχέση µε την οριστική λύση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει το «Κοινωφελές Ιδρυµα Ερρίκος
Ντυνάν».
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πάντως εγώ
όταν διάβαζα, κύριε Κουτσούκο, αυτό το σχετικό –δεν είµαι στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων- ξαναδιάβασα για να δω µήπως
έκανα λάθος, «δηλαδή για ένα µήνα δίνουµε παράταση;». Συµφωνώ µε αυτό που είπατε, δηλαδή έβλεπα µέχρι πότε παρατείνεται και έλεγα «για ένα µήνα; Μήπως είναι ορθογραφικό
λάθος;».
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μήπως έκανα λάθος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μεροδούλι, µεροφάι, κυρία
Πρόεδρε…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Η πράξη έχει
υπογραφεί από τον Οκτώβριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το είδα, κύριε
Υπουργέ.
Είναι τρεις, τέσσερις µήνες. Πρέπει να είµαστε µέσα σε χρονικά όρια έτσι και αλλιώς και από το Σύνταγµα. Δώστε, όµως, κάτι
παραπάνω γιατί πιστεύω θα χρειαστεί και άλλη παράταση.
Ο κ. Παναγιώτης Μελάς, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάµε σήµερα για τρίτη φορά κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία αφορά το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν».
Με αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου επιτρέπεται η
χορήγηση στο ως άνω ίδρυµα ασφαλιστικής ενηµερότητας µέχρι
31 Ιανουαρίου 2014, χωρίς παρακράτηση κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων.
Επίσης, διατάσσεται η αναστολή από 30 Σεπτεµβρίου 2013
µέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2014 πάσης φύσεως πράξης αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου, που επισπεύδονται ή ασκούνται από
πιστωτές του Ιδρύµατος.
Τα προβλήµατα λειτουργίας του εν λόγω νοσοκοµείου είναι
διαχρονικά και τα έχουµε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν
και στην Ολοµέλεια και κυρίως στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Όµως, παρά τις συζητήσεις που έχουµε κάνει, λύσεις µέχρι σήµερα δεν έχουν βρεθεί από την Κυβέρνηση.
Το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου φιλανθρωπικού χαρακτήρα εποπτευόµενο από το
Υπουργείο Υγείας. Είναι –θα έλεγα- κάτι ενδιάµεσο µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Η πραγµατικότητα είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική
του κατάσταση είναι απελπιστική και συνεχώς οδεύει από το
κακό στο χειρότερο, αφού οφείλει πολλά εκατοµµύρια ευρώ και
δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια του.
Συγκεκριµένα, οφείλει σήµερα γύρω στα 250 εκατοµµύρια
ευρώ. Στους προµηθευτές και στα ασφαλιστικά ταµεία οφείλει
περίπου 120 εκατοµµύρια ευρώ, στις τράπεζες 90 περίπου εκατοµµύρια ευρώ και γύρω στα 12 µε 13 εκατοµµύρια ευρώ στους
εργαζόµενους.
Οι εργαζόµενοί του, που φθάνουν γύρω στους χίλιους πενήντα
περίπου, έχουν να πληρωθούν γύρω στους οκτώ µήνες, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, να βιώνουν καθηµερινά τραγικές καταστάσεις, ενώ παρ’ όλα αυτά προσπαθούν
να κρατήσουν το νοσοκοµείο εν ζωή.
Σήµερα στο νοσοκοµείο νοσηλεύονται, περίπου, σαράντα
ασθενείς, από τις τετρακόσιες κλίνες που είναι η δυναµική του.
Ο λόγος που έφτασε σε αυτήν τη δεινή οικονοµική κατάσταση
το νοσοκοµείο είναι η κακοδιαχείριση, η οποία έχει προέλθει από
ανθρώπους τού «Ερρίκος Ντυνάν» από της ιδρύσεώς του.
Γι’ αυτό διερωτάται κανείς: Γιατί µέχρι σήµερα το αρµόδιο
Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάνει έλεγχο σε βάθος, ώστε να έχουν
αποκαλυφθεί πλήρως οι ευθύνες αυτών που οδήγησαν το νοσοκοµείο στα πρόθυρα του κλεισίµατος;
Οι εργαζόµενοι του νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» µιλούν για
µεγάλη σπατάλη χρήµατος. Όπως αναφέρει ο σύλλογος των εργαζοµένων σε επιστολή που έχω λάβει, «η κατάσταση αυτή είναι
αποτέλεσµα χρονίων διαχειριστικών αδυναµιών και δυσλειτουργιών και ενδεχοµένως και περιπτώσεων αδιαφανούς διαχείρισης».
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ιδρύµατος ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στο ίδρυµα και κάθε
χρόνο τού υποβάλλονται καταστάσεις απολογισµού, ισολογισµού και των πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου. Άρα
επαναλαµβάνω: Το Υπουργείο Υγείας έπρεπε να έχει προβεί σε
ενδελεχή διαχειριστικό έλεγχο.
Μέχρι σήµερα το νοσοκοµείο δεν έχει δει καµµία βελτίωση της
θέσης στην οποία βρίσκεται. Οι δε εργαζόµενοί του βρίσκονται
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σε οικονοµική εξαθλίωση και σε αγχώδη κατάσταση σχετικά µε
τη διατήρηση της εργασίας τους.
Έχω τονίσει και παλαιότερα ότι, χρήσιµο είναι, να συνεχίσει το
«Ερρίκος Ντυνάν» να λειτουργεί και για το καλό των ασθενών,
αλλά και για το καλό των εργαζοµένων, χωρίς όµως να υπάρχει
σπατάλη δηµοσίου χρήµατος, διότι το δηµόσιο χρήµα είναι
χρήµα των πολιτών και οι πολίτες σήµερα υποφέρουν. Γι’ αυτό
το κράτος και η Κυβέρνηση πρέπει να το προστατεύουν όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Είπα «για το καλό των εργαζοµένων». Αναφέροµαι ιδιαίτερα
στους εργαζόµενους του νοσοκοµείου, διότι εάν κλείσει το «Ερρίκος Ντυνάν» θα µείνουν άνεργοι πάνω από χίλια άτοµα. Σε
αυτήν τη δύσκολη οικονοµική περίοδο, που διέρχεται η χώρα
µας, η ανεργία έχει ξεπεράσει το 27% και οι άνεργοι είναι πάνω
από ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν
ένας εργαζόµενος χάσει τη δουλειά του, δεν έχει ελπίδα να βρει
εργασία. Νοµίζω ότι επ’ αυτού δεν διαφωνεί κανείς.
Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι να µην µπορεί να
συντηρήσει ο εργαζόµενος που θα χάσει τη δουλειά του τον
εαυτό του και την οικογένειά του και πολλοί να οδηγούνται σε
ψυχολογικά προβλήµατα και σε χειρότερες ακόµα καταστάσεις.
Την τελευταία φορά που είχαµε µιλήσει πάλι για τα προβλήµατα του «Ερρίκος Ντυνάν» είχαµε αναφερθεί και είχε αναφερθεί
και το Υπουργείο στους επενδυτές. Όµως και αυτή η προοπτική
ναυάγησε και έτσι µέχρι σήµερα το πρόβληµα παραµένει ως έχει,
µε χειρότερη πορεία του νοσοκοµείου.
Επιβάλλεται όµως το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας να µην παρατείνει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που επικρατεί στο «Ερρίκος Ντυνάν», αλλά να δώσει λύση. Λύση σοβαρή, λύση
υπεύθυνη και αποτελεσµατική και όλο να παρατείνει συνεχώς και
να διογκώνει το πρόβληµα µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
και λύση να µη δίνεται.
Η διάσωση του νοσοκοµείου θα συµβάλει στο να µη µείνουν
άνεργοι οι εργαζόµενοί του και να υποστούν τις επιπτώσεις που
σας ανέφερα. Η διάσωση µπορεί να γίνει, είτε µε επενδυτή, µε
την προϋπόθεση –το τονίζω- να κρατήσει τους εργαζόµενους,
είτε να περάσει το νοσοκοµείο σε άµεσο κρατικό έλεγχο µε
πλήρη και αποκλειστική χρηµατοδότηση από το κράτος, υπό τη
σκέπη του «Ερυθρού Σταυρού».
Μία τέτοια νοµοθετική ρύθµιση θα την ψήφιζα. Δεν ψηφίζω
όµως ίδιες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν επιφέρουν καµµία βελτίωση της θέσης τού «Ερρίκος Ντυνάν».
Επιπλέον, καταψηφίζω τη νοµοθετική αυτή ρύθµιση διότι έρχεται µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε τονίσει ότι δεν ψηφίζουµε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μελά.
Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τις ηµέρες αυτές διαβάσαµε ότι ο κ. Σηµίτης έχει 500.000 σε
οµόλογα ξένων τραπεζών. Μπράβο εµπιστοσύνη στην πατρίδα!
Τώρα, όµως, µε την ελιά, συµµετέχοντας και αυτός, θα µας
σώσει! Ο κ. Βενιζέλος, από το 2010 έως το 2013, έχει καταθέσεις
αρκετά µεγάλες σε λίρες και δολάρια. Μεγάλη εµπιστοσύνη είχε
στο ευρώ και στη διακυβέρνηση του Τζέφρι!
Παπαντωνίου, Λιάπης, Κάντας, Βουλγαράκης, Τσοχατζόπουλος, Γιαγκούλας, Νταβέλης, αυτοί και άλλοι τόσοι αρχιληστές
δεν είναι οι συµµορίες της Χρυσής Αυγής; Όχι, δεν είναι η συµµορία της Χρυσής Αυγής. Μάλλον πρέπει να ψάξουµε να βρούµε
και άλλες συµµορίες εδώ, σε αυτή την Αίθουσα. Δεν είναι µόνο
αυτή.
Ένα παιδί είκοσι ετών σήµερα, ατυχέστατα µέλος της Χρυσής
Αυγής, µπήκε στη φυλακή. Έγινε κάποιο επεισόδιο στο σχολείο
του, βρήκαν χρόνο, χτυπήθηκε µε έναν συνοµήλικό του, µέλος
της Χρυσής Αυγής και µπήκε σήµερα στη φυλακή, είκοσι χρονών,
ως µέλος εγκληµατικής συµµορίας.
Την ίδια ηµέρα, την ίδια ώρα, ένας Ροµά, ο οποίος τιµωρήθηκε
πέρυσι µε δεκαεπτάµισι χρόνια φυλακή για απόπειρα ανθρωπο-
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κτονίας στο Αιτωλικό της Αιτωλοακαρνανίας, βγήκε έξω, κύριε
Αθανασίου -που δεν είστε εδώ!- για αποσυµφόρηση των φυλακών. Μάλιστα! Δύο µέτρα και δύο σταθµά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας
πιαστούµε όλοι χέρι-χέρι και ας ψάλουµε το «Μακαρία η οδός»!
Ζωή σε εσάς, κυρίες και κύριοι! Πάει και η δίωξη εκείνη για το
χρηµατιστήριο! Αθώοι όλοι! Κανένα πρόβληµα δεν υπάρχει!
Εσύ που µας βλέπεις από τις κάµερες, Έλληνα, εσύ πούλησες
το βιος σου για να πλουτίσεις. Καλά να πάθεις και τιµωρήθηκες!
Αυτοί παραµένουν πλούσιοι και δεν τιµωρούνται. Αυτοί που σου
τα πήραν, είναι ατιµώρητοι και παραµένουν πλούσιοι.
Ξύπνα, καηµένε µου ραγιά. Τίποτε άλλο. Ξύπνα, επιτέλους!
Ας πάµε τώρα στις άλλες µάσες, στις άλλες ρεµούλες. Υπάρχει, άραγε, σωτηρία; Πάλι στην εντατική; Υπάρχει κάποια διέξοδος; Οι εργαζόµενοι τι θα κάνουν;
Η Χρυσή Αυγή λέει ξεκάθαρα ότι το «Ερρίκος Ντυνάν» πρέπει
να περάσει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Διαφωνούµε κάθετα µε
την παράταση της προθεσµίας αναφορικά µε τη χορήγηση
ασφαλιστικής ενηµερότητας και την αναστολή της αναγκαστικής
εκτέλεσης από πιστωτές του Ιδρύµατος έως 31-1-2014, καθώς
είχε ήδη δοθεί προθεσµία για τη ρύθµιση των οφειλών του έως
30-9-2013. Δεν προκύπτει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επειγούσης και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του, αλλά µόνιµη κάλυψη
του ιδρύµατος από τους πιστωτές του.
Στην έκθεση δε του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι πέραν της υστέρησης είσπραξης εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού υπάρχει υστέρηση εσόδων και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κατά βάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των τοµέων
υγειονοµικών του ΕΤΑΑ. Δηλαδή, σε µία περίοδο που τα ταµεία
έχουν οξύτατο πρόβληµα επιβίωσης, επιλέγεται η αναστολή είσπραξης των χρεών του εργοδότη προς αυτά, ενώ είναι αυτονόητο ότι η παροχή εργασίας πρέπει να είναι ασφαλιστέα.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύµατος-κοινωφελούς, τέλος πάντων!- «Ερρίκος Ντυνάν» δεν έχουν
τις ευθύνες τους για την οικονοµική διαχείρισή του; Εν πάση περιπτώσει, το ίδρυµα δεν είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου;
Όχι, βέβαια. Γιατί τυγχάνει, λοιπόν, προνοµιακής µεταχείρισης
σε σχέση µε τους υπόλοιπους ιδιωτικούς παρόχους υγείας;
Ούτε είδαµε και την Κυβέρνηση, που δήθεν κόπτεται για την
εξασφάλιση των θέσεων εργασίας του «Ερρίκος Ντυνάν», να ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση των χαµένων θέσεων εργασίας
του ιδιωτικού τοµέα, που έχουν φτάσει την ανεργία στο 27,4%
τον Σεπτέµβριο, µε σχεδόν ενάµισι εκατοµµύριο άτοµα εγγεγραµµένα στον ΟΑΕΔ;
Δεν έχουµε τίποτα µε το προσωπικό τού «Ερρίκος Ντυνάν».
Τουναντίον, εµείς θέλουµε και µόνιµοι να γίνουν και να δουλέψουν στο ΕΣΥ και να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σπίτι τους
ένα µεροκάµατο.
Όµως, πού είναι οι εισαγγελείς παρεµβάσεις για απόδοση ευθυνών σε όποιους έφεραν το «Ερρίκος Ντυνάν» στη σηµερινή
κατάσταση, όπως διαχέεται εντέχνως στα ΜΜΕ; Γιατί, άραγε,
προχώρησε η Κυβέρνηση σε ρυθµίσεις µε σηµαία πάλι τους εργαζόµενους, ενώ παραµένουν εργαζόµενοι-άνεργοι απλήρωτοι,
χωρίς µέλλον; Γιατί καθυστερεί η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ενώ έχουν όλα τα πολιτικά, νοµοθετικά, οικονοµικά εργαλεία
για την έγκαιρη επίλυση του ζητήµατος χρηµατορροών προς το
νοσοκοµείο;
Αυτά δεν τα λέµε εµείς, αλλά οι εργαζόµενοι. Λένε για άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων για την οµαλοποίηση της µισθοδοσίας από το κράτος, για εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, ώστε να περάσει το νοσοκοµείο σε άµεσο κρατικό έλεγχο
µε πλήρη και αποκλειστική χρηµατοδότηση.
Βέβαια, το «Ερρίκος Ντυνάν» είχε µία διοίκηση γενναιόδωρη:
Τσάντες Louis Vuitton, κοσµήµατα Cartier, άνθη ετήσιας δαπάνης
200.000 ευρώ σε συµβούλους, επώνυµους ασθενείς και κρατικούς αξιωµατούχους, µε την ευκαιρία ονοµαστικών εορτών σε
γραφεία και οικίες προς σύσφιγξη των δηµοσίων σχέσεων.
Ποιος τα έκανε όλα αυτά; Μα, ποιος άλλος; Ο υπεύθυνος –
σύµφωνα µε τον κ. Λιαρόπουλο- ήταν µία γνωστή καθηγήτρια
που εισέπραττε 8.000 ευρώ µηνιαίως και, µάλιστα, χωρίς να είναι
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διευκρινισµένες και οι αρµοδιότητές της. Να σηµειωθεί ότι της
συγκεκριµένης καθηγήτριας της έγινε πρόσφατα µείωση µισθού
κατά 50% και οι αµοιβές της περιορίστηκαν στις 4.000 ευρώ.
Ωστόσο, όταν της ζητήθηκε να αποχωρήσει, ζητούσε επιµόνως
να αποζηµιωθεί, µε υψηλές γνωριµίες, κ.λπ..
Φυσικά, επειδή εµείς πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους –και κανένας δεν το αναφέρει ούτε το ανέφερε κάποιος,
έστω και από την Αντιπολίτευση- οµιλούµε για την κ. Παναγιωταρέα. Πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Όπως είπαµε, η σπατάλη των χρηµάτων δεν περιορίζεται µόνο
στους µισθούς. Διαπιστώθηκαν, λοιπόν, διπλά βιβλία, επιλεκτικές
πληρωµές σε συγκεκριµένους εργαζόµενους και προµηθευτές,
προνοµιακή τιµολογιακή µεταχείριση σε µεµονωµένες κατηγορίες ασφαλισµένων. Υπάρχουν αναφορές για νέες κατηγορίες
ασφαλισµένων που συλλέγονταν στις σουίτες, όπως αστυνοµικοί, δηµοσιογράφοι, διπλωµάτες, δικαστικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών, ορκωτοί λογιστές, εκπρόσωποι της δικαιοσύνης. Ο ένας δίπλα στον άλλο.
Παρατηρήθηκαν υψηλές αποδοχές. Από τους συνολικά οκτακοσίους εργαζοµένους στο νοσηλευτικό και διοικητικό τοµέα,
εκατόν πενήντα τουλάχιστον πληρώνονταν, αλλά δεν εµφανίζονταν στο νοσοκοµείο και δεν παρείχαν ποτέ καµµία υπηρεσία. Πενήντα άτοµα λάµβαναν αποδοχές από 5.000 ευρώ έως και 18.000
ευρώ το µήνα. Στην κορυφή δε της µισθοδοσίας ήταν πάντα η
οικονοµική διευθύντρια του «Ερρίκος Ντυνάν», µε µηνιαίες αποδοχές περίπου 5.000 ευρώ.
Επειδή, λοιπόν, δεν δίνονται λύσεις, η Χρυσή Αυγή δεν είναι
δυνατόν να συνηγορήσει. Είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κουκούτση.
Η κ. Αικατερίνη Μάρκου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις προηγούµενες φορές εµείς είχαµε συναινέσει στην παράταση, µε κύριο
µέληµα να συνεχίσει τη λειτουργία του το «Ερρίκος Ντυνάν» και
να µπορέσει να πληρωθεί και να πληρώσει µε τη σειρά του τους
εργαζόµενους. Ως πότε, όµως, θα συζητάµε το ίδιο πράγµα;
Πότε, επιτέλους, θα αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο να
χυθεί φως στην υπόθεση του νοσοκοµείου και να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες εκεί που ανήκουν;
Η λογική µε την οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κοινωφελές Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν» ήταν πρωτοποριακή και ελπιδοφόρα. Ήταν να δηµιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο νοσοκοµείο
που δεν θα ανήκει ούτε στο δηµόσιο ούτε στον ιδιωτικό τοµέα,
αλλά θα κινείται µεταξύ των δύο µε τρόπο που να συνδυάζει τα
πλεονεκτήµατά τους.
Δηµιουργήθηκε, λοιπόν, ένας µη κρατικός φορέας υγείας,
αλλά µε κοινωφελή σκοπό. Από το 2010, οπότε ξεκίνησε η διερεύνηση των οικονοµικών του «Ερρίκος Ντυνάν», µέχρι σήµερα
έχουν υπάρξει πολλές εκθέσεις για την κακοδιαχείριση του νοσοκοµείου. Από το ΣΔΟΕ, από το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας,
από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, υπάρχει έκθεση
διαχείρισης του καθηγητή κ. Λιαρόπουλου που µιλά για διπλά βιβλία, προνοµιακές τιµολογήσεις σε συγκεκριµένα ταµεία, παχυλές αµοιβές.
Κάποιες από τις εκθέσεις αυτές έχουν πάρει το δρόµο της εισαγγελικής έρευνας. Όλα αυτά είναι γνωστά. Όµως, ποιο είναι
σήµερα το αποτέλεσµα; Ποιος ευθύνεται τελικά για τα
300.000.000 ευρώ σε χρέη και ελλείµµατα του νοσοκοµείου;
Ποιος ευθύνεται για τα 11.000.000 ευρώ ακάλυπτες επιταγές
που εκκρεµούν στον «Τειρεσία»; Πρέπει να προχωρήσει άµεσα
η διαδικασία της αναζήτησης και απόδοσης ευθυνών σε όσους
εµπλέκονται σ’ αυτήν την υπόθεση, αλλά και στην άµεσα σχετιζόµενη υπόθεση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει επανειληµµένα αναφερθεί µε επιστολές του στην προβληµατική λειτουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στις οικονοµικές του
υποχρεώσεις απέναντι στη διεθνή οργάνωση, αλλά και σε προβλήµατα που υπάρχουν µε το απαρχαιωµένο καταστατικό του.
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Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι να τελεί σε πλήρη απαξίωση ένα νοσοκοµείο που θα µπορούσε να αποτελεί πρότυπο
στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, όχι µόνο στον ελληνικό
χώρο αλλά και στην Ευρώπη.
Υπάρχει µια λογική από κάποιους ότι αφού το «Ερρίκος Ντυνάν» δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση, δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει το τι θα απογίνει. Πράγµατι τα λεφτά που χάθηκαν δεν
είναι του δηµοσίου, αλλά ανήκουν σε πολίτες που τα δώρισαν
στον Ερυθρό Σταυρό πιστεύοντας ότι θα πάνε για τους σκοπούς
ενός κοινωφελούς ιδρύµατος και όχι στις τσέπες κάποιων επιτηδείων. Αυτούς τους πολίτες µε τις ευγενείς προθέσεις έχουµε
υποχρέωση να τους προστατεύσουµε. Εξάλλου, λόγω του κοινωφελούς του χαρακτήρα, το «Ερρίκος Ντυνάν» επωφελήθηκε
από µια σειρά ευνοϊκών ρυθµίσεων, όπως είναι η απαλλαγή από
το ΦΠΑ, την οποία βέβαια εκµεταλλεύτηκε και ιδιωτικό µαιευτήριο που λειτουργούσε εντός του «Ερρίκος Ντυνάν».
Και φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε και τους χίλιους εξήντα
εργαζόµενους και γιατρούς του νοσοκοµείου που έχουν µείνει
απλήρωτοι ένα χρόνο τώρα. Αν εξαιρέσουµε κάποιες ενδιάµεσες
καταβολές δεδουλευµένων, αλλά και τους εργαζόµενους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται σε εξίσου δυσχερή
θέση, απλήρωτοι είναι κι αυτοί τους τελευταίους έντεκα µε δώδεκα µήνες.
Όσον αφορά το τι θα γίνει µε το «Ερρίκος Ντυνάν», βεβαίως
και µας αφορά, όπως αφορά και ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει,
λοιπόν, το Υπουργείο να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες και να
µη νίπτει τας χείρας του για το µέλλον του νοσοκοµείου, όπως
δήλωσε πρόσφατα ο κύριος Υπουργός.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το κράτος διόρισε τρία µέλη στο διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου και από το 2006 είχε αντιπρόεδρο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση.
Η πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς ήταν από την αρχή
ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του
Ιδρύµατος. Ζητούµε να βρεθεί µια φόρµουλα µέσα και από το
νέο νοµικό πλαίσιο και την κοινωνική οικονοµία, ώστε να παραµείνει το «Ερρίκος Ντυνάν» ιδιωτικό ίδρυµα, αλλά µε κοινωφελή
σκοπό.
Η επιχειρούµενη ιδιωτικοποίηση του νοσοκοµείου είναι το αποτέλεσµα της αδυναµίας του κράτους να ελέγξει αποτελεσµατικά
την τήρηση της νοµιµότητας, ενώ δεν ξέρουµε καν αν θα εξασφαλίσει πλήρως τα εργασιακά δικαιώµατα του προσωπικού.
Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να κάνουµε δηµόσιο κάθε
ίδρυµα, οργανισµός ή επιχείρηση που δεν µπορεί να επιβιώσει,
γιατί η ένταξη του «Ερρίκος Ντυνάν» στο ΕΣΥ σηµαίνει ότι το
κράτος, δηλαδή οι φορολογούµενοι, θα πρέπει να φορτωθούν
και τις υποχρεώσεις του νοσοκοµείου, οι οποίες ανέρχονται σε
κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, όπως είπα. Είναι διαφορετικό το θέµα του εκπαιδευόµενου προσωπικού και του πανάκριβου εξοπλισµού που διαθέτει το νοσοκοµείο.
Στην επιτροπή επιφυλαχθήκαµε για την ψήφο µας. Επειδή,
όµως, θέλουµε το ίδρυµα να συνεχίσει να λειτουργεί και να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του πρώτα και κύρια προς τους εργαζόµενους, θα δώσουµε θετική ψήφο.
Περιµένουµε, όµως από τον κύριο Υπουργό να µας παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το µέλλον του «Ερρίκος Ντυνάν» µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ενεργειών. Διαφορετικά,
πολύ φοβάµαι ότι πάλι σε ένα χρόνο θα κάνουµε ακριβώς την
ίδια συζήτηση.
Περιµένουµε να απαντήσετε στις προτάσεις που έχουν γίνει
και από τη Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά και από άλλα κόµµατα
για τον τρόπο µε τον οποίον πρέπει να λειτουργήσει από εδώ και
πέρα το νοσοκοµείο.
Παράλληλα, ζητάµε πλήρη ενηµέρωση για την πορεία των
ερευνών, σχετικά µε το πώς έφτασε το «Ερρίκος Ντυνάν» στη
σηµερινή κατάσταση και ποια είναι τα ευθυνόµενα πρόσωπα, αν
και ίσως ο σωστός τρόπος για την κουβέντα αυτή να είναι µια
εξεταστική επιτροπή.
Τέλος, περιµένουµε τη δέσµευση του κυρίου Υπουργού ότι
πρώτη προτεραιότητα θα είναι να καλυφθούν έστω κάποια από
τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους -αν όχι όλα- και να δοθεί ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τέλος στην ταλαιπωρία τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Μοναδικός εγγεγραµµένος οµιλητής είναι ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης, ο οποίος φαίνεται να µην είναι στην Αίθουσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα µιλήσει ο κ.
Λαµπρούλης από το ΚΚΕ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, το Προεδρείο ξέρει τι κάνει. Κάνει και λάθη, αλλά ξέρει
και κάποια πράγµατα.
Αφού, λοιπόν, δεν είναι εδώ ο κύριος συνάδελφος, τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα είµαι πολύ
σύντοµος, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η τέταρτη παράταση, η οποία δίνεται. Η πρώτη ήταν
µέχρι 31-3-2013, η δεύτερη µέχρι 30-6-2013, η τρίτη µέχρι 30-92013 και η συγκεκριµένη µέχρι 31-1-2014 . Πρόκειται για παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας και αναστολής
πάσης φύσεως πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αυτά ειπώθηκαν και
προηγουµένως από τους συναδέλφους στις τοποθετήσεις τους.
Με την παράταση προστατεύονται στο πλαίσιο του χρονικά
εφικτού, βέβαια, η λειτουργία του ιδρύµατος, οι εργαζόµενοι και
φυσικά η περιουσία του, τα ιατρικά µηχανήµατα, οι τραπεζικοί
λογαριασµοί, τα ακίνητα -υπάρχει δάνειο από τράπεζα που δεν
έχει εξυπηρετηθεί- προστατεύονται όλα από τις κατασχέσεις πιστωτών.
Με την ασφαλιστική ενηµερότητα διασφαλίζεται η δυνατότητα
πληρωµών, κυρίως από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), προκειµένου να πληρωθούν διάφοροι οι
οποίοι έχουν δοσοληψίες µε το ίδρυµα και µε το νοσοκοµείο και
κυρίως να καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζοµένων. Δεν ήταν
δυνατόν να µην εξασφαλίσουµε κάποιες ακόµη δυνατότητες
προστασίας του ιδρύµατος. Έπρεπε να το κάνουµε, αλλά παράλληλα χωρίς να θίγονται οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Γι’ αυτό και η παράταση η οποία δόθηκε είναι µικρή. Βέβαια,
έχουν προηγηθεί οι προηγούµενες παρατάσεις το προηγούµενο
διάστηµα.
Θέλω να ολοκληρώσω µε δύο ακόµη ζητήµατα. Το πρώτο ζήτηµα είναι σε σχέση µε τα θέµατα τα οποία τέθηκαν για τη διαχείριση του νοσοκοµείου και του Ερυθρού Σταυρού. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι έχουν γίνει επανειληµµένως συζητήσεις και εδώ
στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όσες
φορές είχαν έρθει οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµιών. Όσα
έχουν καταγγελθεί –όλος ο φάκελος και µέσω της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων- έχουν διαβιβασθεί στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου.
Σε ό,τι αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Υπουργείο
Υγείας έχει ζητήσει -και έχει ξεκινήσει- διαχειριστικό έλεγχο για
την κρατική επιχορήγηση η οποία καταβάλλεται ετησίως και είναι
της τάξεως των 13 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, το πόρισµα των Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης για
το έτος 2009, που αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έχει διαβιβασθεί και αυτό από το Υπουργείο Υγείας στον εισαγγελέα,
όπως επίσης ανάλογη έρευνα είναι σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ.
Γιατί τα λέω αυτά; Διότι θέλουµε να διαβεβαιώσουµε ότι τουλάχιστον από την πλευρά µας, ως Υπουργείο Υγείας, και ανοχή
δεν υπάρχει και κανένας συµβιβασµός δεν υπάρχει και δεν κλείνουµε τα µάτια, δεν γυρίζουµε την πλάτη. Ό,τι είναι να γίνει σε
σχέση µε τον έλεγχο της προηγούµενης κατάστασης θα γίνει και
βρίσκεται ήδη στα αρµόδια όργανα της πολιτείας.
Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, τελειώνοντας, είναι
το θέµα της προθεσµίας. Αναφέρθηκε προηγουµένως ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκος στο θέµα της προθεσµίας. Είπε
ότι ουσιαστικά δίνουµε παράταση για ένα µήνα. Και εσείς, κυρία
Πρόεδρε, το είπατε αυτό. Βέβαια, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει υπογραφεί εδώ και αρκετό διάστηµα από τις αρχές
Οκτωβρίου και τώρα γίνεται η κύρωσή της, όπως προβλέπει ο
Κανονισµός και το Σύνταγµα.
Θα φαινόταν λογικό ίσως να δώσουµε µια άλλη παράταση,
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αλλά από τη στιγµή που είναι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
δεν µπορεί να υπάρξει καµµία τροποποίηση στη συγκεκριµένη
προθεσµία. Κυρώνουµε την πράξη η οποία έχει υπογραφεί εδώ
και πολλές εβδοµάδες. Εποµένως, νοµικά δεν µπορούµε να δώσουµε καµµία απολύτως παράταση και καµία τροποποίηση δεν
µπορεί να γίνει στο συγκεκριµένο κείµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Έχουµε την ελπίδα, διότι έχουµε βάσιµες πληροφορίες, ότι
ολοκληρώνεται η διαδικασία µεταβίβασης του γνωστού δανείου
από την Τράπεζα Κύπρου στην Τράπεζα Πειραιώς και, εποµένως,
έχουµε την ελπίδα ότι αυτή η παράταση η οποία έχει δοθεί θα
είναι η τελευταία.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι η διαδικασία µεταβίβασης του δανείου
από την κυπριακή τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς είναι στην
ουσία η αφετηρία για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
του νοσοκοµείου. Καµµία άλλη διαδικασία δεν µπορεί να προχωρήσει. Επισπεύδων φορέας, επισπεύδουσα αρχή στην αλλαγή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος µπορεί να είναι µόνο η τράπεζα
η οποία κατέχει το δάνειο.
Αυτό, λοιπόν, µπορεί το επόµενο διάστηµα να µας οδηγήσει
σε µία βιώσιµη λύση για τη λειτουργία του Ιδρύµατος και του
συγκεκριµένου νοσοκοµείου. Γι’ αυτό είπα και πριν πως ελπίζουµε ότι αυτή η παράταση, η οποία δίνεται µε τη συγκεκριµένη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία κυρώνουµε σήµερα, θα είναι η τελευταία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ευχόµαστε,
κύριε Υπουργέ, αλλά δεν το βλέπουµε να είναι η τελευταία.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω δύο σκέψεις, πριν µπω στο θέµα. Θα ήθελα να παρακαλέσω δι’ υµών τη Νέα Δηµοκρατία να απαντήσει στο αίτηµα και
στην απόφαση που είχε πάρει η Βουλή, να συσταθεί διακοµµατική κοινοβουλευτική επιτροπή, για το ζήτηµα των γερµανοκατοχικών αποζηµιώσεων. Είχαµε τότε συµφωνήσει, όλα τα κόµµατα,
να συσταθεί νέα κοινοβουλευτική επιτροπή και από τότε περιµένουµε την απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Πιστεύω ότι η ύπαρξη µίας τέτοιας επιτροπής, µε µέλη από
όλα τα κόµµατα, θα βοηθήσει πάρα πολύ την εκάστοτε κυβέρνηση. Μια τέτοια επιτροπή µπορεί να ασκήσει στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής διπλωµατίας σηµαντική δραστηριότητα και να
πιέσει τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το θέµα
αυτό στο εξωτερικό, ώστε κάποια στιγµή να λυθεί αυτό το ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα για το οποίο θέλω να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε, είναι το εξής: Έχει ξεσπάσει µία µεγάλη κρίση σε έναν
πολύ ευαίσθητο οργανισµό τον ΟΚΑΝΑ. Δεν ακούστηκε τίποτα
γι’ αυτό το θέµα, για έναν πάρα πολύ ευαίσθητο τοµέα της δηµόσιας υγείας. Ακούγονται πολύ βαριές κατηγορίες ένθεν και
ένθεν και νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν χρήσιµο να έρθετε
άµεσα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και να µας ενηµερώσετε επίσηµα για το τι ακριβώς συµβαίνει σε αυτόν το χώρο.
Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Θεωρώ ότι ο καλύτερος
χώρος για να συζητηθεί αυτό το θέµα είναι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ερχόµαστε στην υπόθεση του «Ερρίκος Ντυνάν», όπου εδώ
και χρόνια ίσχυε ένα αµαρτωλό καθεστώς, κάτω από την ανοχή
των εκάστοτε Υπουργών Υγείας, µε το αζηµίωτο, διότι ξέρουµε
πολύ καλά το αλισβερίσι που συντελείτο στο χώρο αυτό µε την
υπόθεση των προσλήψεων. Έτσι, υπήρχε µία ανοχή σε µία καταστροφική πορεία ενός διοικητικού συµβουλίου, το οποίο πριν
από δέκα χρόνια είχε καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
Δεν ξέρω τι έγινε µετά στο εφετείο και ενώ υπήρξε καταδικαστική
απόφαση πρωτοδίκως για αµαρτωλές εκποιήσεις ακινήτων πραγµατικών φιλάνθρωπων προς τον «Ερυθρό Σταυρό», κάτι έγινε,
κάτι δεν έγινε και αθωώθηκαν οι κύριοι αυτοί.
Κυρία Πρόεδρε, πώς έφθασε το «Ερρίκος Ντυνάν» σε αυτό το
κατάντηµα; Είναι εξωπραγµατικό το ερώτηµα, όταν εδώ και τρία
χρόνια –από τις αρχές του 2010, στα Πρακτικά της Βουλής, των
Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι όλα τα ζητήµατα- και ο
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οµιλών και άλλοι Βουλευτές, ζητούσαµε να γίνει διαχειριστικός
έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας στο «Ερρίκος Ντυνάν»; Γιατί
αποφεύγετε µέχρι σήµερα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος; Δεν
είναι ένα ερώτηµα αυτό; Δεν δικαιούµεθα µία απάντηση;
Δεν υπάρχει απάντηση, διότι ακριβώς ο διαχειριστικός έλεγχος
θα αναδείξει πτυχές φοβερές και τροµερές, κυρία Πρόεδρε. Πολιτικοί, δικαστικοί, δηµοσιογράφοι, αστυνοµικοί και άλλοι τινές
νοσηλεύονταν στο ίδρυµα αυτό, χωρίς να πληρώσουν 1 ευρώ.
Οι µισθοί ήταν υψηλότατοι σε «ηµετέρους» και υπήρχαν περίεργες προµήθειες.
Κυρία Πρόεδρε, φαντάζεστε ότι εκατόν σαράντα πρόσωπα
καθώς και συγγενικά πρόσωπα πολιτικών φαινόντουσαν ότι εργάζονται στο ίδρυµα αυτό, πληρωνόντουσαν, χωρίς να έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους;
Δεν τα λέω εγώ αυτά, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει η έκθεση
του κ. Λιαρόπουλου. Ξέρετε πόσες φορές έχουµε υποβάλει το
αίτηµα και στους προκατόχους σας Υπουργούς να µας κατατεθεί
στη Βουλή;
Κυρία Πρόεδρε, εµείς δικαιούµεθα ως Βουλή των Ελλήνων να
γνωρίζουµε την έκθεση Λιαρόπουλου για να δούµε πραγµατικά
τι έχει συµβεί; Δικαιούµεθα ως Βουλή των Ελλήνων να ξέρουµε
ποιο ήταν το πόρισµα του ΣΔΟΕ για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα,
για έναν τόσο σηµαντικό φορέα όπου δαπανήθηκαν πάρα πολλά
λεφτά, χωρίς να ξέρουµε πώς έγινε η διαχείριση και γιατί έφτασε
εκεί το ίδρυµα; Ξέρουµε γιατί έφτασε, αλλά δεν έχουµε τα επίσηµα έγγραφα, γιατί ούτε η έκθεση Λιαρόπουλου έχει δοθεί,
ούτε το πόρισµα του ΣΔΟΕ ούτε διαχειριστικός έλεγχος έχει
γίνει.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό προηγουµένως να λέει ότι διατάχθηκε διαχειριστικός έλεγχος στο σωµατείο «Ερυθρός Σταυρός»
για τα χρήµατα που έδωσε το Υπουργείο. Εάν περιορίζεται σ’
αυτό ο έλεγχος, είναι επιλεκτικός έλεγχος και έχει σκοπιµότητα,
κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος η διατύπωση, αλλά
έχετε όλο το δικαίωµα. Κανένας δεν µπορεί να σας περιορίσει
να ασκήσετε διαχειριστικό έλεγχο στο φιλανθρωπικό σωµατείο
«Ερυθρός Σταυρός» γιατί το σωµατείο αυτό υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, του τότε τουλάχιστον, γιατί την πρόνοια τώρα την πήγατε στο Υπουργείο Εργασίας.
Για την παράταση αυτή εύλογα διερωτηθήκατε: «Μα, για έναν
µήνα; Μήπως έχει γίνει λάθος, µήπως είναι διατύπωση;». Αυτή η
παράταση δεν απηχεί την πραγµατικότητα. Εµείς πιστεύουµε ότι
το Υπουργείο οδηγεί τα πράγµατα σε κλείσιµο του νοσοκοµείου
γιατί δεν έχει λογική αυτό. Ήδη είµαστε σε µέρες εορτών. Δηλαδή σ’ ένα µήνα θα έλθει σχέδιο; Το ζητάµε όλοι εδώ και ενάµιση χρόνο. Ο κ. Κουτσούκος µίλησε γι’ αυτό το θέµα, αλλά και
άλλοι Βουλευτές κατά καιρούς έχουν πει: «Φέρτε ένα σχέδιο να
το συζητήσουµε όλοι µαζί».
Όλοι πρέπει να δείξουµε νηφαλιότητα και υπευθυνότητα για
να δώσουµε µία λύση, γιατί πραγµατικά αυτό το νοσοκοµείο είναι
ένα «διαµάντι» που θα µπορούσε να συµβάλει στην αναβάθµιση
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µία περίοδο µεγάλης δοκιµασίας του δηµόσιου συστήµατος υγείας και µεγάλης
ανθρωπιστικής κρίσης, όταν έχουµε τρία εκατοµµύρια ανθρώπους χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Νοµίζω ότι όλοι θα συµβάλουµε στο να βρεθεί µία λύση, αρκεί η Κυβέρνηση να είναι
αποφασισµένη να µας φέρει ένα σχέδιο.
Τι σηµαίνει το να πάµε από παράταση σε παράταση; Αυτό γίνεται, κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι η τέταρτη παράταση και σ’ ένα
µήνα κατά πάσα πιθανότητα θα έλθει εδώ το Υπουργείο να µας
ζητήσει άλλη µία παράταση. Νοµίζω ότι αυτό είναι µία πολιτική
«µεροδούλι-µεροφάι», όπως λέει ο λαός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει το Υπουργείο να φέρει µία συγκεκριµένη πρόταση που να δίνει λύση στο ζήτηµα, διότι αυτού
του είδους οι παρατάσεις το µόνο που κάνουν είναι να κρατούν
τον ασθενή ηµιθανή στην εντατική.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτού του είδους τις παρατάσεις,
όχι γιατί κρίνουµε ότι δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των εργαζοµένων, αλλά νοµίζω ότι µ’ αυτόν τον τρόπο συν-
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τελούµε κι εµείς σε µία λογική η οποία δεν δίνει καµµία προοπτική. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εµείς πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, που υποκαθιστούν τη σοβαρή και ουσιαστική λειτουργία του Κοινοβουλίου, δεν ψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Η κ. Βούλτεψη έχει τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι όλοι µας αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα στο νοσοκοµείο αυτό το οποίο χρονίζει και σ’
αυτό συµφωνούµε όλοι.
Αυτό, όµως, το οποίο καλούµεθα σήµερα να κάνουµε είναι να
κυρώσουµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του Οκτωβρίου.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για µία νέα παράταση, αλλά για κύρωση
της παράτασης που δόθηκε τον Οκτώβριο και γι’ αυτό ακριβώς
ισχύει µέχρι το τέλος του πρώτου µήνα του 2014. Το λέω αυτό
γιατί δεν πρέπει να δηµιουργούνται εντυπώσεις ότι µιλάµε για
κάτι το καινούργιο.
Από εκεί και πέρα, κρατούµε και εµείς τη δέσµευση που έχει
εκφραστεί επίσηµα και σήµερα από την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας ότι θα καταβληθεί η προσπάθεια τα δοθεί µία τελική λύση
σε αυτό το πρόβληµα. Αλλά όταν υπάρχει µία πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου από τον Οκτώβριο µε την οποία είχαµε -όχι όλοισυµφωνήσει, εµείς δεν µπορούµε να εµφανιστούµε ανακόλουθοι
µήνες µετά και να πούµε στους εργαζόµενους «κακώς συνεχίσατε να υπάρχετε αυτούς τους µήνες» ή «κακώς παίρνετε την
ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να µπορείτε να έχετε τις συναλλαγές
σας µε τον ΕΟΠΥΥ και µε άλλους προµηθευτές». Νοµίζω δηλαδή
ότι από ένα σηµείο και µετά πρέπει να βλέπουµε και τι έχουµε
µπροστά µας. Υπό αυτήν την έννοια εµείς θα κυρώσουµε αυτήν
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι η πρακτική «δεν κυρώνω καµµία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου» δεν µας βρίσκει σύµφωνους στη λογική ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπονται σαφώς. Το να µην κυρώνεις πολλές είναι ένα θέµα. Το
να µην κυρώνεις καµµία είναι µία στάση που δεν έχει καµµιά
σχέση µε αυτό το οποίο ισχύει στην έννοµη τάξη µας και στον
Κανονισµό της Βουλής. Άλλο να λες «είναι πολλές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αυτή µπορούσε να µην έρθει και να τη
συζητήσουµε» και άλλο να λες στα τυφλά «δεν κυρώνω καµµία».
Υπό αυτήν την έννοια και για να µην πάρω περισσότερο χρόνο,
φυσικά και θα κυρώσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
δοθέντος ότι δεν µπορούµε πάµε σε εργαζόµενους -αν κάποιοι
µπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν- και να τους πούµε ότι αναδροµικώς ακυρώνουµε αυτό το οποίο ισχύει από τον Οκτώβριο,
διότι αυτό θα συνέβαινε αν δεν κυρωνόταν σήµερα η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και αυτοί που δεν την κυρώνουν θεωρώ
ότι το κάνουν εκ τους ασφαλούς.
Επαναλαµβάνω και τελειώνω µε αυτό: Είναι αδύνατον να πάµε
τέλος Δεκεµβρίου, Χριστούγεννα και να πούµε στους εργαζόµενους ότι αυτό το οποίο νόµιµα αποφασίσαµε τον Οκτώβριο, το
παίρνουµε πίσω σήµερα. Σκεφθείτε πόσο µεγάλη αναταραχή θα
δηµιουργείτο αν έβγαινε παράνοµη αυτή η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου όσον αφορά τα ζητήµατα που δηµιουργούνται µε
την ασφαλιστική κάλυψη που δίνουµε στο νοσοκοµείο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής
µας έχει καλύψει πλήρως το θέµα.
Θέλω να πω ότι η αρνητική ψήφος που επανέλαβε ο αγαπητός
συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, πραγµατικά δεν έχει νόηµα. Κανένας µας δεν θέλει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Κανένας
δεν θέλει παρατάσεις επί παρατάσεων, αλλά πιστεύω και ότι κανένας δεν θέλει χριστουγεννιάτικα να βρεθούν οι εργαζόµενοι
στο δρόµο και να µπει σε µία σαφή χειροτέρευση της θέσης ένα
ίδρυµα για το οποίο ακούστηκαν αυτά τα οποία ακούστηκαν σε
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ό,τι αφορά τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις και τη δυνατότητά
του να παρέχει συγκεκριµένες υπηρεσίες. Νοµίζω ότι και οι εισηγητές των κοµµάτων που ψηφίζουν ήταν όλοι σαφείς. Δεν έχω
να προσθέσω κάτι σε αυτό.
Δεν έχει νόηµα, λοιπόν, νοµίζω, η αρνητική ψήφος παρά την
αποφυγή ανάληψης κάποιων ευθυνών. Είναι κοινή απαίτηση,
κύριε Υπουργέ, το ολοκληρωµένο σχέδιο για το «Ερρίκος Ντυνάν» να το συζητήσουµε στην αρµόδια Επιτροπή και αν κρίνει η
επιτροπή και στην Ολοµέλεια, γιατί αυτή η ιστορία πρέπει κάποια
στιγµή να κλείσει µε απόλυτη διαφάνεια.
Δεν είναι αρµοδιότητα, κύριε Υπουργέ, µόνο του εισαγγελέα.
Σας το είπε ο εισηγητής, σας το λέω και εγώ. Έχουµε ανάγκη και
απαίτηση για µία ολοκληρωµένη συζήτηση. Αυτό είναι το πρώτο
θέµα και νοµίζω ότι έχει περαιωθεί η συζήτηση. Δεν έχει νόηµα
να το συζητούµε περαιτέρω, καθώς θεωρώ υποχρεωτική από
όλους µας τη ψήφιση αυτής της κύρωσης πράξεως νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Το δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε, για το οποίο πήρα το λόγο
είναι το θέµα του ΟΚΑΝΑ, όπου θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο κ. Κουρουµπλή. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει
άµεσα ενηµέρωση της αρµόδιας Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα δηµόσιο ζήτηµα.
Και νοµίζω ότι η Βουλή δικαιούται να γνωρίζει τι ακριβώς έχει
συµβεί σε έναν οργανισµό ο οποίος είναι αρµόδιος και υπεύθυνος για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα που είναι η καταπολέµηση
των ναρκωτικών. Πρέπει να υπάρξει άµεσα αυτή η ενηµέρωση
και θέλω να είµαι ιδιαίτερα σαφής από την πλευρά µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να τοποθετηθώ και εγώ ότι η πρόταση του συναδέλφου κ. Κουρουµπλή που αφορούσε αυτήν τη γνωστή συζήτηση και πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί για τη δηµιουργία διακοινοβουλευτικής επιτροπής για τις γερµανικές οφειλές
νοµίζω ότι είναι µια πάρα πολύ σηµαντική πρωτοβουλία. Εµείς
απ’ αυτό το Βήµα την έχουµε υποστηρίξει.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούµε -και σας εξηγήσαµε κατά
τη συζήτηση στον προϋπολογισµό- ότι πρέπει ή έπρεπε να έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι γερµανικές οφειλές. Ταυτόχρονα ήµασταν και υπέρ της τιτλοποίησης του κατοχικού δανείου.
Θεωρούµε λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουµε σ’
αυτήν τη δηµιουργία της διακοινοβουλευτικής επιτροπής για τις
γερµανικές οφειλές προκειµένου να αναπτυχθεί µια σοβαρή κοινοβουλευτική διπλωµατία γύρω από το ζήτηµα αυτό.
Η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε,
και αφορά τις διαδικασίες που έχουν ψηφιστεί έχει σχέση µε τον
τρόπο συζήτησης της ειδικής διαδικασίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων. Είχα πει τότε ότι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία δυνατότητας συζήτησης…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας παρακαλώ. Έχω τον
λόγο µου να το λέω αυτό.
Είχα πει τότε ότι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία δυνατότητας συζήτησης εκτεταµένης µε συµµετοχή όλων των Βουλευτών
και όχι µόνο των Βουλευτών που αντιτίθενται, διότι κάποιοι µπορεί να είχαν την άποψη να ψηφίσουν «Παρών». Δίνεται η δυνατότητα µόνο σε Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τοποθετηθούν και ενδεχόµενα τοποθετήσεις κοινοβουλευτικών κοµµάτων
διά του Κοινοβουλευτικού τους Εκπροσώπου να µην καλύπτει τις
τοποθετήσεις και τις απόψεις που έχουν Βουλευτές της συγκεκριµένης Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Γι’ αυτό και είχα πει ότι
χρειάζεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα µε βάση τον Κανονισµό.
Την άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί της συγκεκριµένης
συζήτησης που θα ακολουθήσει θα την εκφράσει ο συνάδελφος
κ. Καπερνάρος.
Εγώ θέλω και επιθυµώ να τοποθετηθώ εξηγώντας τη θέση που
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θα εκφραστεί στην ονοµαστική ψηφοφορία αύριο. Λέω, λοιπόν,
το εξής, χωρίς να δηµιουργήσω πρόβληµα στην επόµενη διαδικασία και να συζητούµε, αν µπορούµε να συζητήσουµε.
Κατά την άποψη τη δική µου -προσωπικά µιλώ ως Βουλευτής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότης Μαριάς- θεωρώ ότι σε σχέση
µε την αναστολή της χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων η τοποθέτηση που κάναµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά τότε ότι χρειάζεται πλήρης διασφάλιση όλων των δικαιωµάτων, κυρίως του τεκµηρίου της αθωότητας και των προϋποθέσεων που είχαµε θέσει εκείνη τη στιγµή σε σχέση µε το νόµο,
ήταν ζητήµατα σηµαντικά και γι’ αυτό είχαµε ψηφίσει τότε
«Παρών».
Παρά ταύτα υπάρχει µια απόφαση, υπάρχει ένας συγκεκριµένος νόµος. Βάσει αυτού του νόµου, λοιπόν, έρχεται η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η οποία έχει µια
εισήγηση. Η εισήγηση εν προκειµένω είναι θετική. Θεωρεί, δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει αναστολή της χρηµατοδότησης της
Χρυσής Αυγής. Αυτό που θεωρεί η επιτροπή µε βρίσκει απόλυτα
σύµφωνο και γι’ αυτόν το λόγο αύριο θα ψηφίσω υπέρ της πρότασης της επιτροπής, δηλαδή υπέρ της αναστολής χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής. Είναι πολύ απλό.
Πρώτον, έχει ασκηθεί δίωξη µε βάση το άρθρο 282 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας κατά του Αρχηγού τού κόµµατος για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 187 και 187α του Ποινικού Κώδικα. Εν προκειµένω, το 187 είναι η ποινική δίωξη. Οι πράξεις
αυτές των φυσικών προσώπων έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα του κόµµατος. Αυτό προκύπτει και από τα εντάλµατα τα
οποία έχουν εκδώσει οι ειδικές ανακρίτριες, η κ. Γεωργουλέα και
η κ. Παπακώστα, για το θέµα αυτό.
Εν προκειµένω, η δεύτερη προϋπόθεση, όπως δέχεται και η
επιτροπή από τη συζήτηση που έκανε, έχει σηµαντικά στοιχεία
όπου ακούστε τι λέει η επιτροπή και τι γνωρίζουµε: Ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχουν διαπραχθεί σωρεία σοβαρότατων
εγκληµατικών πράξεων από την πλευρά των µελών, στελεχών και
ορισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, που εντάσσονται στο
άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, οι αξιόποινες πράξεις αποδίδονται σε συγκεκριµένα µέλη-στελέχη και αποδίδονται πολύ συγκεκριµένα στο κατηγορητήριο και ότι εν προκειµένω από την ίδια
την παραστρατιωτική δοµή της Χρυσής Αυγής, την αυστηρή ιεραρχία και τη δράση της προκύπτει ότι όλες οι προϋποθέσεις
που περιγράφει ο νόµος πληρούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν αντιλαµβάνοµαι
καλά, κάνετε αυτήν την τοποθέτηση τώρα, επειδή µετά δεν θα
έχετε τη δυνατότητα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι προφανές και αυτό
είναι λόγω του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια, λοιπόν, του Σώµατος συνεχίστε, απλώς παράκληση να συντοµεύετε
για να µπούµε στο κυρίως θέµα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αναγκαζόµαστε να το κάνουµε αυτό, όπως έγινε και σε
άλλη διαδικασία πριν, κύριε Πρόεδρε, γιατί περιορίζεται το δικαίωµα του Βουλευτή να τοποθετηθεί, ακόµη και αν είναι υπέρ.
Κλείνω λέγοντας ότι εν προκειµένω εγώ αύριο στην ονοµαστική ψηφοφορία θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την
αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Επιµένω επίσης να πω –και το είπα από την πρώτη στιγµή ως
τοποθέτηση- ότι το τι θα πράξει η δικαιοσύνη αφορά την ίδια τη
δικαιοσύνη και δεν έχει καµµία σχέση η πολιτική. Αυτό είναι ένα
θέµα σοβαρό, ο καθένας µπορεί να τοποθετηθεί µε βάση τη δικιά
του άποψη και κατά συνείδηση –γιατί δεν είναι θέµα κοµµατικής
εντολής. Εκφράζοντας, λοιπόν, αυτήν τη γνώµη θα τοποθετηθώ
αύριο µε την ψήφο µου και αυτό το λέω για να παραµείνουν τα
θέµατα στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ για την ανοχή του Σώµατος, αλλά τουλάχιστον να
πάµε να αλλάξουµε τον Κανονισµό, για να µπορούµε να εκφραζόµαστε σε όλα τα θέµατα.
Σε σχέση µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω να
πω ότι εδώ έχουµε άλλο φαινόµενο, την παράταση προθεσµίας.
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Και εγώ ρωτάω: Εφόσον έχουµε εν προκειµένω τρεις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου που γίνεται παράταση προθεσµίας,
πιστεύω ότι κακώς εκδώσατε και νέα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Τι προτείνω; Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κυρώνεται µε νόµο, εποµένως αποκτά συγκεκριµένη ισχύ. Κατά τη
γνώµη µου µπορούσατε, αν θέλατε, να φέρετε µία τροπολογία
παράτασης µόνο ισχύος του νόµου -γιατί πλέον έχει κυρωθεί µε
νόµο η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- και έτσι να συνεχιστεί
αυτό το οποίο περιέχει.
Επί του πρακτέου όµως, εδώ έχουµε διαδικασίες συνεχών παρατάσεων. Δεν µπορεί να έχουµε συνεχείς πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που να παρατείνεται συνεχώς η λειτουργία της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή εδώ φτάνουµε σε
σηµεία που πραγµατικά οδηγούµαστε στο άλλο άκρο.
Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι η ίδια η διαδικασία των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου δεν είναι µία διαδικασία –πέραν του ότι
παρακάµπτει και τη Βουλή σε µεγάλο βαθµό- πρόσφορη, ιδίως
για το θέµα του «Ερρίκος Ντυνάν». Άρα σε σχέση µε τις διαδικασίες αυτές καθαυτές είµαστε αντίθετοι.
Επί της ουσίας πάλι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα. Κατ’ αρχάς,
εδώ έχουµε το κοινωφελές Ίδρυµα του «Ερρίκος Ντυνάν». Πιθανόν –επειδή µας ακούει ο ελληνικός λαός- κάποιοι να µη γνωρίζουν ότι ο Ερρίκος Ντυνάν έχει βραβευθεί µε το βραβείο Νόµπελ
Ειρήνης στις αρχές του 1900. Είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε τον
Ερυθρό Σταυρό, είναι ένας πρωτοπόρος της εποχής εκείνης.
Αυτό, λοιπόν, το ίδρυµα κυρίως αλλά και το Σωµατείο «Ερυθρός
Σταυρός» θα έπρεπε να φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλµού από
αυτούς που το διοικούν, που τους έχουν εµπιστευθεί αυτήν τη
διοίκηση της κοινωφελούς δράσης µε ιστορία σηµαντικότατη.
Αντί αυτού έχουµε, όπως είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, µία
διαδικασία συνεχών παρεµβάσεων που άπτονται τεραστίων οικονοµικών ζητηµάτων που έριξαν έξω αυτό το κοινωφελές ίδρυµα, που το έχουν καταστήσει αντικείµενο ενδεχόµενων κατασχέσεων και φτάνουµε σε αυτό το σηµείο εµείς ως ελληνική Βουλή
να κάνουµε τι;
Πρώτον, ορθώς να υπάρχει η προστασία από κατασχέσεις και,
δεύτερον, να µπορεί να πάρει και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Αλλά προσέξτε πού έχει φτάσει ένα ιστορικό ίδρυµα.
Εποµένως, το ότι τέθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους και επί της ουσίας πολλά θέµατα τα έθεσε ο κ. Μελάς και τα ανέλυσε- το ζήτηµα του διαχειριστικού ελέγχου είναι καθοριστικό.
Και δεν µπορεί να περιοριστεί, όπως σωστά ειπώθηκε, µόνο
στο σωµατείο Ερυθρός Σταυρός. Πρέπει να υπάρξει διαχειριστικός έλεγχος και από το ΣΔΟΕ και από άλλες υπηρεσίες στο κοινωφελές ίδρυµα. Εκεί πρέπει να γίνει έλεγχος. Εκεί πρέπει να
δούµε γιατί φτάσαµε σε αυτό το σηµείο και να αποδοθούν συγκεκριµένες ευθύνες.
Εποµένως, αυτό είναι το σοβαρό ζήτηµα, που δεν βλέπω όµως
να έχουµε µια δραστηριότητα. Δεν βλέπω να υπάρχει µια πολιτική. Δεν βλέπω να παίρνουµε µέτρα για να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις.
Σαφέστατα οι εργαζόµενοι τι θα γίνουν; Είναι προφανές, το
έχετε θέσει. Αλλά δεν µπορεί στο όνοµα της προστασίας των εργαζοµένων να αφήνουµε µια κατάσταση να διαχέεται. Σας έδωσα
µια λύση, γιατί και τώρα καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να δοθεί
λύση µέχρι 31 Ιανουαρίου. Θα πάµε σε άλλη παράταση. Για να
µην έχουµε τα ίδια, θεωρώ ότι µπορεί η παράταση αυτή να δοθεί
πλέον µε απλή τροπολογία, αν χρειαστεί.
Δεύτερον, θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε την έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής, γιατί είναι µια ευκαιρία να δούµε όλοι
-αναλύει πλέον εµπεριστατωµένα- τι είναι η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, υπό ποιες προϋποθέσεις προχωρεί και ποια είναι
τα όρια της. Αν δεν αποδεχόσασταν τόσο καιρό τις απόψεις που
εµείς καταθέσαµε, τουλάχιστον πάρτε την άποψη της Επιστηµονικής Επιτροπής, έτσι ώστε στο µέλλον να σταµατήσει η διαδικασία παραγωγής συνεχών πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θεωρώ κατάκτηση αυτό που έκανε ο Υπουργός, µετά από πιέσεις και δέσµευση του κ. Μεϊµαράκη, ότι δεν θα υπάρχουν τροπολογίες σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι σηµαντική
κατάκτηση. Αλλά η κατάκτηση είναι να µην υπάρξουν πλέον πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
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Σας λέω από εδώ ότι σε σχέση µε την αναστολή των πλειστηριασµών, µε τη διατήρηση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών -που για εµάς πρέπει να γίνει απαγόρευση των πλειστηριασµών µέχρι το 2020 για όλες τις οφειλές, όχι µόνο προς το
δηµόσιο, αλλά προς τα ασφαλιστικά ταµεία και προς το ΙΚΑ και
προς τις τράπεζες- καλό θα είναι να έρθει νοµοσχέδιο και ας
έρθει το Σάββατο. Δεν έχει κανένα λόγο η Βουλή να κλείσει έτσι
εσπευσµένα που προγραµµατίζετε την Παρασκευή. Δεν επιθυµούµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου σε σχέση µε τους πλειστηριασµούς ούτε τροπολογία. Φέρτε, λοιπόν, νοµοσχέδιο το
Σάββατο να το συζητήσουµε και να τελειώνει η ιστορία, Τρίτη,
Τετάρτη, να λήξει το θέµα αυτό και να υπάρξει προστασία της
πρώτης κατοικίας.
Εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό, όπως εξήγησε και
ο εισηγητής µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Οικονόµου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τουλάχιστον σε αυτό συµφωνήσατε, κύριε Μαριά, µε τον εισηγητή σας σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά αυτή είναι η τέταρτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την οποία φέρνει η Κυβέρνηση από τον
Ιούλιο του 2012 µέχρι σήµερα, δηλαδή σε αυτό το δεκαοκτάµηνο, για την αυτή περίπτωση του «Ερρίκος Ντυνάν». Υπερβολική χρήση, λοιπόν, των νοµοθετικών πράξεων αλλά πρέπει να
δοθεί µια λύση, έστω προσωρινή, ώστε να ανασταλεί κάθε πράξη
διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών µέτρων και, πραγµατικά, να δοθεί ασφαλιστική ενηµερότητα. Η
πρώτη παράταση δόθηκε µέχρι 31-3-2013, η δεύτερη τον Ιούνιο
του 2013, η τρίτη τον Σεπτέµβριο του 2013 και η τέταρτη φτάνει
το τέλος του Γενάρη του 2014.
Άρα, λοιπόν, µιλάµε για βήµατα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσµα, πράξεις που κάνει η Κυβέρνηση αναγκαστικά. Νοµίζω ότι οι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε αυτές τις συνθήκες έτσι
όπως δροµολογούνται οι εξελίξεις για αυτό το ίδρυµα, αποκτούν
νόηµα. Και το Επιστηµονικό Συµβούλιο όταν ερµηνεύει πότε και
γιατί και για ποιο λόγο υπάρχει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, εξηγεί το έκτακτον της περιστάσεως και το αναγκαίον που
οδηγούν πολλές φορές σε αυτή τη δικαιολόγηση αυτών των πράξεων.
Αυτές οι τέσσερις πράξεις δηλαδή εκ των πραγµάτων δεν δηµιουργούν µείζον θέµα για την αξία χρήσης αυτού του νοµοθετικού εργαλείου. Θέλω να πω όµως ότι είναι η εικοστή τέταρτη σε
αυτό το δεκαοκτάµηνο. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι η φύση
αυτών των νοµοθετικών πράξεων που, πραγµατικά, πρέπει να αντιµετωπίσουν το µείζον πρόβληµα, τι γίνεται µε το νοσοκοµείο
και µε τους εργαζόµενους, µε αυτόν τον κύκλο εργασιών που
κάνει το νοσοκοµείο υποβαθµισµένο, γιατί, όπως είναι γνωστό,
από τις τετρακόσιες κλίνες κάποιες ελάχιστες αυτήν τη στιγµή
είναι σε λειτουργία.
Πρέπει, όµως, το νοσοκοµείο, πάσει θυσία, να µείνει ανοιχτό.
Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουµε κι εµείς
ότι πρέπει να δοθεί, έστω και την ύστατη στιγµή, µία λύση και µία
δυνατότητα.
Βέβαια, εµείς βλέπουµε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
και η Κυβέρνηση κατ’ επέκταση, µε αµηχανία προσεγγίζει το ζήτηµα του «Ερρίκος Ντυνάν» και ευρύτερα το θέµα του «Ερυθρού
Σταυρού». Η περίπτωση του «Ερυθρού Σταυρού» και του «Ερρίκος Ντυνάν» είναι µια πληγή, έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση.
Η δικαιοσύνη έχει δεκάδες φακέλους γι’ αυτές τις δύο υποθέσεις, ειδικά για τον «Ερυθρό Σταυρό». Επειδή, λοιπόν, αυτά τα
ζητήµατα είναι σε εκκρεµότητα, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση δεν θα
πρέπει να µένει µόνο σε µία πρώτη ανάγνωση του προβλήµατος
λέγοντας: «Τι να κάνω, να κλείσω το νοσοκοµείο και να στείλω
χίλιους εργαζόµενους στην ανεργία και να διαλύσω µία τέτοιας
δυναµικότητας και αξίας νοσηλευτική µονάδα;». Αυτό είναι ένα
πραγµατικό ερώτηµα και εκεί, πραγµατικά, ερχόµαστε εµείς και
σας λέµε, όχι, να µην το κλείσετε!
Έχουν προκύψει, όµως, µέχρι σήµερα και µέχρι να καταστεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτή η µονάδα σε αυτήν την αθλία κατάσταση, πολλά ερωτήµατα. Έχουν τεθεί, έχουν µπει. Η περίπτωση «µυρίζει»! Και εκεί
δεν είναι το θέµα, τι θα κάνει µόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η
οποία ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις –µιλάω για τον «Ερυθρό
Σταυρό»- σπεύδει βραδέως. Το θέµα είναι η Κυβέρνηση τι κάνει.
Ασκεί και εξαντλεί όλα τα εργαλεία και τα όπλα που έχει, έτσι
ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και η διαφάνεια;
Γιατί, εµµέσως, έχει λόγο. Έχει λόγο από τη χρηµατοδότηση
µέσω του «Ερυθρού Σταυρού» και –όπως πολύ σωστά ειπώθηκε
και από προηγούµενο οµιλητή- αυτές οι πράξεις, ουσιαστικά,
είναι άσκηση δηµόσιας εξουσίας, που δίνουν µε έµµεσο τρόπο
τις δυνατότητες να πάρει ανάσα το ίδρυµα, να πάρει ανάσα το
νοσοκοµείο. Όταν δίνεις την ασφαλιστική ενηµερότητα εκεί που
δεν πρέπει τι είναι; Έµµεση χρηµατοδότηση και επιχορήγηση δεν
είναι η δυνατότητα να µπορεί να την έχει αυτό το ίδρυµα, αυτό
το νοσοκοµείο;
Άρα, στις τρεις λύσεις, που πολύ σωστά ειπώθηκε ότι είναι
µπροστά η Κυβέρνηση, στη λύση της ιδιωτικοποίησης, στη λύση
της κρατικοποίησης και στο λουκέτο –είναι ουσιαστικά οι τρεις
λύσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι- εµείς σας έχουµε δώσει µία
τέταρτη δυνατότητα και µία τέταρτη λύση.
Τελειώνω, κύριε Μπούρα, µη φοβάστε, και θα µπούµε στα θέµατα που έχουν πιο µεγάλο ενδιαφέρον αλλά και η περίπτωση
του «Ερρίκος Ντυνάν» έχει ενδιαφέρον. Διότι αλίµονο σε αυτήν
τη χώρα που δεν µπορεί να κρατήσει «διαµάντια» του επιπέδου
«Ερρίκος Ντυνάν» ως νοσοκοµεία. Αλίµονο στη χώρα!
Βρισκόµαστε µπροστά σε αυτό το σίριαλ –γιατί έχει καταντήσει σίριαλ αυτήν τη στιγµή- να προσπαθούµε όλοι να κρατήσουµε
ζωντανό αυτό το νοσοκοµείο-«κόσµηµα» και συνέχεια να βρισκόµαστε προ εκπλήξεων, δυσάρεστων όµως.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε από την περίπτωση της Σκύλλας
και της Χάρυβδης, δηλαδή της κρατικοποίησης, της ιδιωτικοποίησης ή του κλεισίµατος, να µπει η µονάδα αυτή στο πλαίσιο της
κοινωνικής οικονοµίας και των δυνατοτήτων που δίνει ο ν.
4019/2011, που είναι για την κοινωνική οικονοµία. Να µπορέσουν
δηλαδή, σε συνδυασµό µε την κρατική στήριξη, να αναλάβουν οι
εργαζόµενοι, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας, αυτού του
νέου µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο στη χώρα µάλλον ως κινέζικο ανέκδοτο ακούγεται. Ούτε που έχει πάρει τίποτα χαµπάρι
για την κοινωνική οικονοµία αυτή η χώρα αλλά, πραγµατικά, µπορεί να ασκήσει αναπτυξιακές πολιτικές, µε συνεταιριστικό
πνεύµα, να βάλει µέσα τον εργαζόµενο, να κάνει κοινωνική πολιτική και όχι µε πολύ µεγάλα κεφάλαια, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια.
Υπάρχουν τέτοιες µεγάλες δυνατότητες. Υπάρχει και αυτή η
δυνατότητα. Αξιοποιήστε την, ψάξτε την, δείτε την. Αλλιώς, µε
το να πάµε σε µια εύκολη λύση, το να κλείσουµε δηλαδή το νοσοκοµείο ή να πούµε ότι φορτώνουµε και αυτό το νοσοκοµείο
στον κρατικό κορβανά ώστε να επιβαρυνθεί πραγµατικά ο δηµόσιος προϋπολογισµός µε έναν τρόπο κάλυψης κακών συµπεριφορών και νοοτροπιών. Δηλαδή, επειδή κατέληξε το νοσοκοµείο
να έχει γίνει συντρίµµια, να πρέπει να το φορτωθεί πάλι το δηµόσιο; Όχι, πριν τουλάχιστον αποδοθεί δικαιοσύνη και υπάρξουν
διαφάνεια και καθαρή εικόνα του τι υπάρχει εκεί µέσα.
Εµείς λέµε ότι δεν έχει νόηµα ο ιδιωτικός τοµέας ή ο φιλανθρωπικός τοµέας ή κοινής ωφελείας, τέλος πάντων αυτό το
σπορ στο οποίο διάφοροι επιδίδονται µε µεγάλη µαεστρία και
καµµιά φορά «αν δεν µας κάτσει», όπως λέει και το ρητό, τα φορτώνουµε στο δηµόσιο. Όχι. Να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, να µπορέσουµε να κρατήσουµε τη µονάδα, είµαστε οι πρώτοι που το λέµε και στηρίζουµε και την πράξη που ξαναφέρνετε
αλλά κάντε και κάποια επιπλέον ενέργεια. Δεν µπορεί να έρχεστε
κάθε τρεις ή τέσσερις µήνες εδώ και να λέτε, άλλη µια φορά εις
το πηγάδι. Κάπου πρέπει να υπάρξει πάτος, κάπου πρέπει να µαζευτεί το νερό, να το πιούµε να ξεδιψάσουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, επειδή η Δηµοκρατική Αριστερά δείχνει
πνεύµα καλής θελήσεως, εµείς θα στηρίξουµε τη σηµερινή πρωτοβουλία σας αλλά πραγµατικά, περιµένουµε και από εσάς κάποιο φως στο τούνελ για αυτήν τη µεγάλη δυσώδη υπόθεση που
λέγεται «Ερυθρός Σταυρός» και «Ερρίκος Ντυνάν».
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκαν πολλά και στην επιτροπή αλλά και σήµερα εδώ
στην Αίθουσα. Έτσι, λοιπόν, από τη µεριά της Κυβέρνησης η επίκληση της άσχηµης οικονοµικής κατάστασης του Νοσοκοµείου
«Ερρίκος Ντυνάν» για την προώθηση της τέταρτης, όπως τονίστηκε, πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αποτελεί το προκάλυµµα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης του
νοσοκοµείου είτε αυτό παραµένει στην εκµετάλλευση του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» είτε µισθωθεί ή πωληθεί ολόκληρο
ή µέρος του σε ιδιώτες επιχειρηµατίες.
Ήδη είναι γνωστό τοις πάσι, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η διοίκηση του νοσοκοµείου κινείται προς την κατεύθυνση εξεύρεσης επενδυτών, στην ουσία για να το πουλήσει.
Αυτό σχεδιάζεται και βεβαίως το σχέδιο νόµου είναι στην ίδια κατεύθυνση µε τις προηγούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Το ότι δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι τώρα αυτή η κατεύθυνση
ιδιωτικοποίησης αντανακλά ένα συγκεκριµένο γεγονός, την
άγρια και σφοδρή αντιπαράθεση µεταξύ των ιδιωτικών επιχειρηµατικών οµίλων που διεκδικούν ακόµα µεγαλύτερα µερίδια στην
αγορά υπηρεσιών υγείας. Και, βεβαίως, το «Ερρίκος Ντυνάν»
αποτελεί µεγάλο φιλέτο στην αγορά υγείας.
Εδώ θα ανοίξω µια παρένθεση και θα σας θυµίσω ότι δεν υλοποιήθηκε πριν από ένα-δύο χρόνια –αν κάνω λάθος, διορθώστε
µε- το πάντρεµα, η ιδιωτικοποίηση, η πώληση, αν θέλετε, του
«Ερρίκος Ντυνάν» σε µεγάλο ιδιωτικό κέντρο των Αθηνών.
Έτσι, λοιπόν, η σηµερινή κατάσταση του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», του κατ’ επίφαση κοινωφελούς χαρακτήρα ιδρύµατος, είναι αποτέλεσµα της επιχειρηµατικής δράσης και του
ανταγωνισµού, που στηρίζουν βεβαίως τόσο η σηµερινή Κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, η τρικοµµατική, η δικοµµατική και πάει λέγοντας πηγαίνοντας προς τα πίσω.
Αποδεικνύεται στην πράξη και στην περίπτωση του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» η χρεοκοπία –αυτό που τονίστηκε και
υπερθεµατίζεται κιόλας ειδικά στο παρελθόν- της µεικτής οικονοµίας, η οποία αποτελεί το όχηµα που οδηγεί στην πλήρη επιχειρηµατική δράση. Εκεί το οδηγείτε.
Θυµίζουµε παράλληλα ότι όλες οι κυβερνήσεις πρωτοστατούσαν στη διαφήµιση αυτού του µοντέλου που ακολουθήθηκε στο
«Ερρίκος Ντυνάν» ως πρότυπο λειτουργίας, που πρέπει βεβαίως
–αυτό λέγατε οι διαδοχικά εναλλασσόµενες κυβερνήσεις- να το
µιµηθούν και τα υπόλοιπα νοσοκοµεία του δηµόσιου τοµέα.
Και βεβαίως, η σκανδαλολογία και η αναφορά σε σκάνδαλα
δεν είναι πρώτη φορά που συζητιέται για το «Ερρίκος Ντυνάν».
Και στις προηγούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έγιναν αναφορές. Και εµείς πιστεύουµε -και βεβαίως το είπαµε και
τις προηγούµενες φορές- ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Όµως, λέµε το εξής: Ότι δεν πρόκειται να διαλευκανθεί ποτέ, γιατί όπως
λέει και ο σοφός λαός µας, κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει.
Και έτσι και αυτό το σκάνδαλο θα πάει όπως τα υπόλοιπα, γιατί
είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό του ίδιου του ιδιωτικού συστήµατος υγείας, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Συνεπώς, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου εντάσσεται στην προσπάθεια του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» να αξιοποιήσει το
νοσηλευτικό ίδρυµα µε κάθε µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως πώληση κ.λπ.. Οποιαδήποτε λύση βρεθεί προς
αυτήν την κατεύθυνση, θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρηµατιών στην υγεία, περαιτέρω λεηλασία των ασφαλιστικών ταµείων, την εκµετάλλευση των ασθενών
και ταυτόχρονα θα χτυπηθούν και οι χίλιοι εκατό εργαζόµενοι µε
µείωση των µισθών, µε ανατροπή των συνθηκών εργασίας της
δουλειάς τους και των εργασιακών σχέσεων και µε απολύσεις.
Με το παρόν σχέδιο νόµου που συζητάµε, δεν υπάρχει καµµία
δέσµευση για την πληρωµή των χρωστούµενων µισθών στους
εργαζόµενους αλλά και των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών.
Η Κυβέρνηση, η σηµερινή ιδιοκτησία του «Ερρίκος Ντυνάν»
και οι υποψήφιοι µελλοντικοί ιδιοκτήτες, ουσιαστικά αξιοποιούν
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την αγωνία των εργαζοµένων, προκειµένου να εκβιάσουν την
αποδοχή της επιχειρηµατικής λύσης που θα επιδεινώσει ακόµη
περισσότερο τη θέση τους, όπως ακριβώς έγινε σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Και βεβαίως χρωστάνε στους εργαζόµενους, χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταµεία, χρωστάνε στους
νοσηλευτές έξι µήνες µισθούς και στους γιατρούς οκτώ µήνες
µισθούς.
Από την άποψη της λειτουργίας των υποδοµών και του εξοπλισµού, επειδή αναφέρθηκαν οι περισσότεροι από τους οµιλητές,
βεβαίως έχει µεγάλες δυνατότητες το νοσοκοµείο και βεβαίως
µένει σε ένα µεγάλο βαθµό αναξιοποίητο για τις ανάγκες, όµως,
ποιων; Των ασθενών. Και δεν αξιοποιείται.
Αυτό, λοιπόν, είναι το δηµόσιο συµφέρον που επικαλείται η Κυβέρνηση; Όλοι παραδεχόµαστε ότι και αυτό το νοσοκοµείο έγινε
µε λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτό δεν λέµε όλοι; Πώς τ’ αφήνετε, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή, µεσούσης αυτής της κρίσης -που
όλοι αναγνωρίζετε την ανάγκη κοινωνικού κράτους- να µη λειτουργεί σε όφελος του λαού που µε τα ίδια του τα χρήµατα χτίστηκε και φτιάχτηκε αυτό το νοσοκοµείο και θα έπρεπε να ήταν
στη διάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας και να λειτουργεί µε
βάση το λαϊκό συµφέρον;
Η θέση µας είναι ξεκάθαρη και την έχουµε διατυπώσει και στις
προηγούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Να πληρωθούν οι εργαζόµενοι όλα τους τα δεδουλευµένα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πληρωµή των µισθών κάθε µήνα. Να
πληρώσει άµεσα ο εργοδότης όλες τις ασφαλιστικές εισφορές,
το νοσοκοµείο να περάσει στο δηµόσιο 100%, να λειτουργήσει
µε κρατική χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, να
στελεχωθεί µε µόνιµο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και να παρέχει εντελώς δωρεάν όλες τις υπηρεσίες σε όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Επειδή ρωτάτε συνεχώς για τα κονδύλια, βεβαίως από τον
κρατικό προϋπολογισµό και το τονίζουµε, διότι στον κρατικό
προϋπολογισµό, αποτυπώνεται µε τον πιο άγριο τρόπο η υπερφορολόγηση των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων και
βεβαίως οι εργαζόµενοι πρέπει να πάρουν ένα κοµµάτι από
αυτήν την πίτα του πλούτου που παράγουν και στο ζήτηµα της
υγείας, γιατί στο κάτω-κάτω, η υγεία των εργαζοµένων διασαλεύεται πού; Στους χώρους εργασίας, εκεί κρίνονται όλα.
Έτσι, λοιπόν, εµείς µε βάση όλα αυτά καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1 του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013
(ΦΕΚ Α219/2013)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1 του δευτέρου
άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1
του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1
του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής!
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 1 του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013
(ΦΕΚ Α219/2013)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 11 Οκτωβρίου 2013 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» που δηµοσιεύτηκε στο υπ’
αρίθµ. 219 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’),
που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση της παρ. 1 του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/
2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης
της λειτουργίας, δηλαδή της παροχής ιατροφαρµακευτικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών, του νοσοκοµείου του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η προθεσµία του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/ 2013 (Α’ 155)
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου»», η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού
ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις (Α’ 32)» που παρατείνει τις προ-

θεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου
1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου», η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»», που παρατάθηκαν µε το άρθρο 1 της από 29.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4163/2013, παρατείνεται από τη λήξη τους µέχρι 31.1.2014.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ».
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΥΓΕΙΑΣ

3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς στην
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν.
4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής,
για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός
Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή», κατόπιν της υποβολής γνώµης από την
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η
οποία ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σηµερινής συνεδρίασης.
Σας ενηµερώνω ότι η συζήτηση γίνεται µε τη διαδικασία του
άρθρου 83Α’ σε συνδυασµό µε το άρθρο 108, παράγραφος 1,
εδάφιο Β’, του Κανονισµού της Βουλής. Εποµένως, το λόγο δικαιούνται να λάβουν µόνο οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων και οι Βουλευτές που έχουν αντίρρηση µε τη γνώµη της
επιτροπής για πέντε λεπτά της ώρας ο καθένας.
Ο λόγος δίνεται πάντοτε και στον εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας την οποία αφορά η γνώµη της επιτροπής, για
τον οποίο προτείνεται ο χρόνος οµιλίας να είναι έως δεκαοκτώ
λεπτά.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση κάθε Βουλευτής για τον οποίο φέρεται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου
7Α του ν. 3023/2002 έχει δικαίωµα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της
σηµερινής συνεδρίασης.
Τέλος, ενηµερώνω ότι αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της
γνώµης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
ορίζεται ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στη συζήτηση για την αναστολή της χρηµατοδότησης του κόµµατος «Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή».
Επίσης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
Οµοίως, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κασιδιάρη,
έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς, θεωρούµε την παρούσα διαδικασία παράνοµη και αντισυνταγµατική, για λόγους που θα αναλύσω εν συνεχεία µε επιχειρήµατα νοµικά αλλά και ηθικά και
πολιτικά. Η Βουλή καλείται να συµπράξει σε µία απολύτως παράνοµη διαδικασία, η οποία αποτελεί βόµβα –κυριολεκτικά- στα
θεµέλια της δηµοκρατίας και έχει στόχο την εκτροπή, την καταστροφή του πολιτεύµατος.
Θα πληρώσει το πολίτευµα πολύ ακριβά αυτήν την εκτροπή αυτή είναι η πρόθεσή σας- πιο ακριβά απ’ όσα είναι τα χρήµατα
που δεν πρόκειται να δοθούν στη Χρυσή Αυγή. Θα εξηγηθώ εν
συνεχεία και θα επιχειρηµατολογήσω.
Εγώ έχω να πω προς όλους τους διώκτες της Χρυσής Αυγής,
πως καθόλου δεν µας πτοεί η απώλεια αυτών των χρηµάτων.
Ούτως ή άλλως, η Βουλή µας χρωστάει λεφτά. Το καταγγέλλω
αυτό στον ελληνικό λαό.
Είχαµε υπογράψει από την πρώτη µέρα που βρεθήκαµε εδώ,
ένα σεβαστό ποσοστό από τα χρήµατα που θα λαµβάνουν οι
Βουλευτές να πηγαίνει απευθείας στο λογαριασµό του κόµµατος. Από τον περασµένο Μάιο δεν το κάνει αυτό η Βουλή. Κατακρατά τα χρήµατα, τα οποία έπρεπε να αποδίδονται στο
κοµµατικό ταµείο της Χρυσής Αυγής, τα οποία -όπως ξέρετε- πηγαίνουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αυτές που
θα γίνουν κι αύριο Τετάρτη στη Δηλιγιάννη στο Σταθµό Λαρίσης
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στην Αθήνα και το Σάββατο στο κέντρο του Πειραιά και στο Πέραµα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος.
Ο αγώνας µας δεν γίνεται περί χρηµάτων, αλλά περί αρετής.
Εποµένως, διόλου δεν µας πτοεί κι αυτή η παράνοµη απόφαση,
την οποία λάβατε εντολή να πάρετε.
Είδα πάνω στο Έδρανο, στο οποίο καθόµουν, ένα έγγραφο µε
την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θεωρώ ντροπή, ο
συγκεκριµένος Υπουργός Δικαιοσύνης, θεωρώ ντροπή, η συγκεκριµένη Κυβέρνηση να οµιλεί για πρωτόκολλο και σύµβαση περί
ταπεινωτικής µεταχείρισης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Μιλάει για ταπεινωτική µεταχείριση πολιτών η Κυβέρνηση αυτή που έκανε το πρωτοφανές, που δεν γίνεται ούτε σε
κράτη της Υποσαχαρίου Αφρικής, να µεταφέρει Βουλευτές σαν
τσίρκο –κυριολεκτικά- µε χειροπέδες µπροστά σε κανάλια, να
µας διαποµπεύει εντελώς παράνοµα µε εντολή του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, µε σύµπραξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, µε σύµπραξη του Πρωθυπουργού, µε στόχο να κλέψει τις
ψήφους της Χρυσής Αυγής. Τολµάει και µιλάει αυτή η Κυβέρνηση για προαιρετικά πρωτόκολλα περί ταπεινωτικής µεταχείρισης, η Κυβέρνηση αυτή, που έχει ουσιαστικά διαλύσει κάθε έννοια ανθρώπινου δικαιώµατος. Ντροπή, λοιπόν.
Θα αναλύσω τρεις συγκεκριµένους λόγους, σύµφωνα µε τους
οποίους υπάρχει συγκεκριµένη ακυρότητα σε αυτό που ψηφίζεται σήµερα. Υπάρχει παρανοµία και αντισυνταγµατικότητα.
Πρώτον, η Βουλή καλείται να αποφασίσει για πράξεις, τις
οποίες δεν έχει κρίνει η δικαιοσύνη για ανύπαρκτα –δήθεν- εγκλήµατα που η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί. Ερωτώ τους
νοµικούς που είναι παρόντες. Έχει δικαίωµα δικονοµικά, συνταγµατικά, δικαιοπολιτικά ακόµα και ηθικά –αν θέλετε- η Βουλή να
θεωρήσει ως εκ προοιµίου δεδοµένο και αποδεδειγµένο το κατηγορητήριο; Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και δεν
µιλάω για τον ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό. Μιλάω για χώρες της
Λατινικής Αµερικής και της Αφρικής. Το κάνετε, όµως, στην Ελλάδα. Γι’ αυτό εκτρέπεστε κι υπάρχει κι εκτροπή του πολιτεύµατος.
Δεύτερο επιχείρηµα. Ερωτώ. Δεν έχει δώσει κανείς απάντηση.
Με βάση ποια στοιχεία αποφασίζει σήµερα το Σώµα; Στη Βουλή
δεν έχει έρθει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Δεν έχει
έρθει καν σχεδόν κανένα στοιχείο της δικογραφίας. Μόνο τα
εννέα µέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, έχουν ένα ελάχιστο µεροληπτικά επιλεγµένο τµήµα της δικογραφίας. Έχουν επί της ουσίας τις καταθέσεις πέντε ανωνύµων µαρτύρων.
Σύρονται στη φυλακή Βουλευτές και απλοί πολίτες και ο Αρχηγός του δεύτερου αυτήν τη στιγµή πολιτικού κόµµατος της
χώρας χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που τους κατηγορούν.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά αλλά και να διαβάσω τι
έλεγε ο νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας που τα δέχεται όλα αυτά τώρα -κι είναι αχαρακτήριστος κατ’ εµέ, διότι είναι
και νοµικός- ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, όταν ερχόταν στη
Βουλή προς ψήφιση ο περίφηµος νόµος αυτός, ο λεγόµενος
«τροµονόµος» για την ανωνυµία των µαρτύρων.
Σας διαβάζω, τι έλεγε τότε αυτός ο παράγοντας της Νέας Δηµοκρατίας, που σήµερα αποδέχεται την αθλιότητα αυτή µε τους
ανώνυµους µάρτυρες.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης: «Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στο
σκαµνί κατηγορούµενος και να έχω κατηγορία, η οποία να στηρίζεται σε πράκτορα «Χ» ή σε µάρτυρα «Α» ή σε µάρτυρα «Γ».
Κι απαντάει ο Προεδρεύων Γείτονας του ΠΑΣΟΚ: «Έτσι είναι.
Κανείς δεν θα το ήθελε. Είναι σαφές αυτό». Και συµπληρώνει ο
Μαρκογιαννάκης: «Κάθε κατηγορούµενος που θα έρθει στο δικαστήριο, θα ζητήσει να µάθει –είναι λογικό, είναι νόµιµο, είναι
φυσικό- ποιος είναι εκείνος που τον κατηγορεί. Εάν, όµως, δεν
το θελήσει ο ίδιος, εάν συνεχίσει να κρύβεται πίσω από την ανωνυµία ο µάρτυρας, τότε η αποδεικτική αξία της κατάθεσης του
είναι µειωµένη».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τον λόγο αυτό, λέµε ότι ο πολιτικός κόσµος της χώρας, το
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αντισυνταγµατικό τόξο, έχει κάνει την κυβίστηση επάγγελµα. Σας
διάβασα, τι έλεγε η Νέα Δηµοκρατία το 2001 που σήµερα η Νέα
Δηµοκρατία φυλακίζει το βασικό της πολιτικό αντίπαλο µε βάση
καταθέσεις ψευδοµαρτύρων.
Για αυτό λέµε ότι δεν είστε µόνο η «χούντα του µνηµονίου»
αλλά στην ουσία είστε η «χούντα των κουκουλοφόρων». Με κουκουλοφόρους προσπαθείτε να θέσετε εκτός νόµου ένα νόµιµο
πολιτικό κόµµα.
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, σε αυτήν την περίφηµη ανάκριση που γίνεται για τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι µόνο οι ψευδοµάρτυρες που καταθέτουν, υπάρχουν και Βουλευτές. Δηλαδή, οι
πολιτικοί µας αντίπαλοι είναι αυτοί που µας θέλουν στη φυλακή,
που από την πρώτη µέρα που µπήκαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα µας αποκαλούσαν δολοφόνους, εγκληµατίες, µαχαιροβγάλτες. Οποία αµεροληψία;
Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγγραφο στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, δεν υπάρχει κανένα άλλο έγγραφο κατατεθειµένο στη Βουλή, που καλείται να αποφασίσει σήµερα εις βάρος
της Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχουν ούτε οι υπερασπιστικοί ισχυρισµοί των κατηγορουµένων, δεν υπάρχει ούτε καν η κατάθεση
του έκτου προστατευόµενου µάρτυρα, ο οποίος ουσιαστικά αναιρεί όσα λένε οι υπόλοιποι ψευδοµάρτυρες κατηγορίας. Δεν
υπάρχουν –πολύ βασικό αυτό, να το σηµειώσουν οι νοµικοί που
εν συνεχεία θα λάβουν το λόγο- οι αποφάσεις απόρριψης της αίτησης αποφυλάκισης του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νικολάου
Μιχαλολιάκου και του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου Χρήστου Παππά, από τις οποίες προκύπτει ξεκάθαρα, το έχουν γράψει ρητά οι ανακρίτριες, ότι κατηγορούνται και τα αποδεικτικά
στοιχεία εις βάρος τους είναι άρθρα, οµιλίες τους, βιβλία που
έχουν γραφτεί από τους ίδιους και βιβλία που βρέθηκαν στις βιβλιοθήκες τους. Με βάση άρθρα, οµιλίες και βιβλία έχουµε αυτήν
τη στιγµή προφυλακισµένους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κάποιοι λένε ότι κάνω αναίτια επίθεση στη δικαιοσύνη. Αυτό
είναι µέγα ψέµα. Εγώ καταγγέλλω όσους δεν κρίνουν µε βάση
πραγµατικά περιστατικά αλλά κρίνουν µε βάση ιδέες, πεποιθήσεις, άρθρα και βιβλία. Και ερωτώ. Αυτή είναι η δίκαιη δίκη, που
είχε σπεύσει να προαναγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αθανασίου, πριν κάτσω εγώ και οι υπόλοιποι Βουλευτές στο γραφείο
του ανακριτή; Που µέχρι και οι ανακριτές τραβούσαν τα µαλλιά
τους. Είχε αναγγείλει ότι θα παραπεµφθούµε σε δίκη πριν πάµε
στον ανακριτή. Αυτή είναι µία διαδικασία πρωτοφανής, ισοπεδώνει το νοµικό µας πολιτισµό, εξοµοιώνει την Ελλάδα µε τριτοκοσµικές χώρες και µε τη Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν.
Υπάρχει βέβαια, και µία ακόµη µεγαλύτερη εκτροπή και εδώ
πραγµατικά είναι να φρίττει και να ανατριχιάζει κανείς. «Όπως
προκύπτει, λέει η Επιτροπή Δεοντολογίας, από τις εικόνες που
είδαν το φως της δηµοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστηµα».
Η βάση για την απόφαση της Βουλής είναι τι λέει το «MEGA», ο
«ALPHA» και ο «ΣΚΑΪ». Με βάση τα κανάλια των εργολάβων και
των νταβατζήδων, που υβρίζουν µονίµως και λασπολογούν τη
Χρυσή Αυγή, καλείται σήµερα να κρίνει η Βουλή, µε βάση την
προπαγάνδα των καναλιών. Δηλαδή, όχι µόνο η Βουλή νοµιµοποιεί την παρανοµία, διότι είναι παράνοµη πράξη η διαρροή
απόρρητου ανακριτικού υλικού αλλά λαµβάνει υπ όψιν της όσα
έχουν δείξει τα κανάλια εις βάρος της Χρυσής Αυγής.
Κάνατε κριτές µας τους καναλάρχες. Φύγατε από τις θέσεις
σας και βάλατε εδώ στις θέσεις σας εδώ, του Κοινοβουλίου, το
Μπόµπολα, τον Αλαφούζο και τους λοιπούς µεγαλοκαρχαρίες,
τον Κοντοµηνά, που µου έχει κάνει και µήνυση, όλους αυτούς
που υβρίζουν και συκοφαντούν τη Χρυσή Αυγή, γιατί παίζονται
πάρα πολλά λεφτά στα κανάλια. Είναι παράνοµα λεφτά και λεφτά
που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Και όλοι αυτοί ξέρουν πως όταν
έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγµατα, τότε θα χάσουν τα παράνοµα
λεφτά που εισπράττουν σήµερα εις βάρος του δηµοσίου. Αυτός,
λοιπόν, είναι ο µέγιστος διασυρµός της Βουλής. Να είστε βέβαιοι, πως για αυτήν την εκτροπή, για αυτές τις παρανοµίες, για
αυτήν την κατάλυση κάθε έννοιας συνταγµατικής νοµιµότητας,
µία µέρα οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν.
Και θέλω να ρωτήσω εδώ και να κάνω ένα προσωπικό ερώτηµα
προς τον Υπουργό Μιχελάκη, ο οποίος απουσιάζει. Ελπίζω ο
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Υφυπουργός που είναι παρών να του το µεταφέρει. Ο Υπουργός
Μιχελάκης, λοιπόν, έκανε µία σύσκεψη την Παρασκευή προτού
συλληφθούν οι Βουλευτές και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής,
µαζί µε τους Δένδια, Αθανασίου και Βορίδη και έβγαλαν µάλιστα
και σχετικό δελτίο Τύπου τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, όπου είπαν ότι θα υπάρξει άµεσα τροπολογία –
η αντισυνταγµατική τροπολογία που οδήγησε σε αυτό που
ψηφίζεται σήµερα- η οποία θα αναστέλλει τη χρηµατοδότηση σε
κόµµατα που έχει ασκηθεί δίωξη µε βάση το άρθρο 187 εις
βάρος του Αρχηγού, στελεχών και Βουλευτών τους.
Μόνο που την ώρα εκείνη που έβγαζαν αυτήν την ανακοίνωση,
δεν είχε ασκηθεί καµµία απολύτως δίωξη από τη δικαιοσύνη.
Ήρθε µετά στη Βουλή ο Μιχελάκης και είπε ότι «αναγκαστήκαµε
να οδηγηθούµε σε αυτήν την τροπολογία, διότι ασκήθηκαν οι
διώξεις». Μέγα ψέµα! Όταν δηµιουργήθηκε αυτή η τροπολογία,
κατόπιν αυτής της συσκέψεως, που δεν κρατήθηκαν και την προανήγγειλαν στα κανάλια, δεν υπήρξε καµµία δίωξη.
Και ερωτώ, λοιπόν, και περιµένω απάντηση µήνες τώρα που
το λέω, από την πρώτη µέρα που αφέθηκα ελεύθερος το λέωπώς ήξερε ότι θα λάβει αυτήν την απόφαση η δικαιοσύνη; Ποιος
είναι αυτός, που έκανε τη µέγιστη εκτροπή και παρενέβη στο
έργο της δικαιοσύνης; Γιατί αυτή είναι ωµή παρέµβαση στο έργο
του Αρείου Πάγου. Εδώ µιλάµε ξεκάθαρα για εκτροπή, µιλάµε
για κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών και για κατάλυση του
Συντάγµατος.
Και άλλο ένα ερώτηµα για τον κ. Μιχελάκη. Πόσα λεφτά χρωστάει στις τράπεζες; Χρωστάει αµύθητα ποσά στις τράπεζες.
Γιατί δεν τον ενοχλούν οι τράπεζες; Να µας απαντήσει. Εδώ, εν
ονόµατι του ελληνικού λαού, ερωτώ τον Υπουργό των Εσωτερικών πόσα λεφτά χρωστάει στις τράπεζες και γιατί δεν έχει ενοχληθεί για αυτά τα χρέη του, όπως ενοχλείται ο κάθε βιοπαλαιστής καθηµερινά.
Το τρίτο σηµείο, στο οποίο οφείλω ν’ αναφερθώ, είναι ότι στο
σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, αναφέρεται ότι µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει διαπραχθεί σωρεία σοβαρότατων εγκληµατικών πράξεων, που αναφέρονται στο
άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα και ότι γι’ αυτές τις πράξεις, κατηγορούνται Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Πείτε µου µία πράξη, που περιλαµβάνεται στο άρθρο 187 και
για την οποία κατηγορείται Βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν
µιλάω για ένα χαστούκι ή για τους πάγκους στη Ραφήνα ή ότι
είχα πει εγώ τον Βενιζέλο «πολιτικό παχύδερµο». Μιλάω για πράξεις που περιέχονται στο άρθρο 187. Πείτε µου µία. Όποιος ανέβει εδώ στο Βήµα και υπερψηφίσει αυτήν την αθλιότητα, ας µου
πει µία πράξη για την οποία κατηγορείται Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής και αναφέρεται στο άρθρο 187. Σας πληροφορώ ότι δεν
υπάρχει καµµία. Δεν υπάρχει απολύτως καµµία. Γι’ αυτό η διαδικασία σας είναι παράνοµη. Θα έρθουν νοµικοί εδώ να µιλήσουν.
Αναµένω µία απάντηση. Μόνο πληµµελήµατα υπάρχουν.
Έχει γίνει ολόκληρο θέατρο εδώ µέσα στη Βουλή µε τις άρσεις
ασυλίας. Θυµάµαι ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, κατηγορούσατε έναν Βουλευτή µας για παράνοµη οπλοφορία, ενώ είχε
άδεια οπλοφορίας και έβγαινε ο αρµόδιος Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας και έκανε «πηγαδάκια» και έλεγε ότι δεν είναι για
πιστόλι, είναι για ένα ρόπαλο. Έλεγε κάτι ψέµατα, κάτι γελοιότητες, κάτι αθλιότητες.
Την ίδια ώρα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατηγορούµενος
για υπεξαίρεση, κατηγορούµενος, δηλαδή, για οικονοµικό έγκληµα σε βαθµό κακουργήµατος και η µισή Νέα Δηµοκρατία
πήγε και ψήφισε υπέρ του, γιατί τα έχετε βρει όλοι εδώ, τα έχετε
«κάνει πλακάκια» στην κυριολεξία, ούτως ώστε αυτοί που κάνουν
τα βαριά αδικήµατα να «καθαρίζουν» και όλοι µαζί να χτυπάτε µε
παράνοµα µέσα τη Χρυσή Αυγή.
Την ώρα που ο Αρχηγός και Βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι
στη φυλακή, είναι εκτός φυλακής οι Γερµανοί της «SIEMENS» θα αναφερθώ και σ’ αυτό- είναι εκτός φυλακής, τα καθάρµατα
που έστησαν το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου και κατέστρεψαν
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, είναι εκτός φυλακής όλοι αυτοί
που ευθύνονται για τη σηµερινή κατάντια της χώρας µας.
Σέβοµαι τη δικαιοσύνη. Το τονίζω αυτό. Όµως, εγκαλώ από
αυτό εδώ το Βήµα, όσους συγκαλύπτουν τόσα χρόνια τα εγκλή-
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µατα της διεφθαρµένης εξουσίας.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, και ερωτώ. Για ποιο λόγο αφέθηκαν
ελεύθεροι οι Γερµανοί της «SIEMENS» χωρίς περιοριστικούς
όρους, που απολογήθηκαν για τις µίζες εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ την προηγούµενη εβδοµάδα; Κανένα Μέσο Μαζικής
Ενηµέρωσης δεν το έδειξε.
Αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, παρά τις
δηµόσιες καταγγελίες και ακόµα δεν έχουν συλληφθεί οι γνωστοί
εργατολόγοι, δικηγόροι και δήµαρχοι, που φέρονται να έχουν νοµιµοποιήσει παράνοµα στο δηµόσιο εκατοντάδες συµβασιούχους. Σε ποια κόµµατα ανήκουν, άραγε, όλοι αυτοί; Γιατί δεν
συλλαµβάνονται; Γιατί τα κόµµατά τους δεν καλούνται εγκληµατικές οργανώσεις; Γιατί δεν µπήκε η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία
στα σπίτια τους, να µας δείξει το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών
υπολογιστών τους;
Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία πίσω από τις διώξεις εις βάρος της
Χρυσής Αυγής. Δεν φοβάστε µήπως καταλύσουµε το πολίτευµα,
γιατί ξέρετε, πρώτον, ότι εµείς είµαστε οι µόνοι που σεβόµαστε
το πολίτευµα, είµαστε οι µόνοι που έχουµε στόχο να επαναφέρουµε στη χώρα την άµεση δηµοκρατία, να αποφασίζει ο λαός
µέσω δηµοψηφισµάτων για τα µείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήµατα και όχι µία «κολοβή» Βουλή των διακοσίων ενενήντα επτά
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Φοβάστε ότι αν έλθουµε στα πράγµατα και κυβερνήσουµε, θα
αποκαλύψουµε τα αναρίθµητα σκάνδαλα που έχετε διαπράξει τα
τελευταία σαράντα χρόνια, κυβερνώντες και αντιπολιτευόµενοι,
Αριστεροί και Δεξιοί. Φοβάστε την αποκάλυψη των σκανδάλων,
αυτά που τόσα χρόνια συγκαλύπτει η συµµορία του αντισυνταγµατικού τόξου.
Θέλω να πάω σε λίγα ζητήµατα τεχνικά, σχετικά µε την απόφαση αναστολής της χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, σε
λίγα ζητήµατα, για τα οποία –επιµένω- θέλω εν συνεχεία απάντηση απ’ όσους λάβουν τον λόγο, καθώς δεν αρκούν οι αφορισµοί. Εδώ θέλουµε ουσιαστικές απαντήσεις, οι οποίες, ασφαλώς,
δεν υπάρχουν, γιατί αυτή η τροπολογία που ήλθε και οδήγησε
στο σηµερινό αίσχος είναι και παράνοµη και αντισυνταγµατική.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα, στο
άρθρο 29 παράγραφος 2 του Συντάγµατος ορίζεται ρητά ότι: «Τα
κόµµατα, έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από το
κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως
ο νόµος ορίζει». Σε εφαρµογή αυτής της διάταξης έχει εκδοθεί
ο ν.3023 2002, ο οποίος ρυθµίζει και τα σχετικά µε την κρατική
επιχορήγηση προς τα κόµµατα.
Ο νοµοθέτης, λοιπόν, δεν δύναται να προβλέψει διάταξη περί
διακοπής ή αναστολής χορήγησης κρατικής χρηµατοδότησης σε
πολιτικά κόµµατα, καθ’ ότι θα αναιρούσε τον ίδιο τον πυρήνα του
συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος των κοµµάτων στην
κρατική χρηµατοδότηση. Εποµένως, η διάταξη που οδηγεί στο
σηµερινό αίσχος και στη σηµερινή εκτροπή είναι προδήλως αντισυνταγµατική.
Προβλέπονται απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση πολιτικών
κοµµάτων από αλλοδαπούς, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες εφηµερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθµών, καθώς και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου. Αυτό γίνεται σήµερα. Στην ουσία, πίσω από τα κόµµατα
είναι οι «νταβατζήδες». Αυτό, όµως, δεν έχει προβλεφθεί από κανέναν εδώ να ελεγχθεί, παρά µόνο το ΣΔΟΕ µπαίνει στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής, εκεί που έλεγε ο Πρωθυπουργός σας ότι θα
ανακαλύψει εφοπλιστές, µεγαλοβιοµηχάνους που µας χρηµατοδοτούν.
Και τι βρήκε τελικά; Απολύτως τίποτα! Το ίδιο φιάσκο ήταν και
τα οπλοστάσια, το ίδιο φιάσκο, ήταν όλη αυτή η ιστορία της εγκληµατικής οργάνωσης. Και τώρα απεργάζεστε –επειδή αυτό το
φιάσκο δεν σας βγαίνει- να πείτε ότι θέλουµε να καταλύσουµε
το πολίτευµα. Δυστυχώς για εσάς, το πολίτευµα το έχετε προ
πολλού καταλύσει εσείς, µε την κλεπτοκρατία σας, µε το µνηµόνιο, µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είναι γνωστό ότι κατά πάγια αρχή του δηµοσίου δικαίου, ο
νόµος πρέπει να θεσπίζει κανόνες δικαίου που είναι γενικοί και
απρόσωποι και ρυθµίζουν γενικά µια έννοµη σχέση ή κατάσταση.
Υπό την έννοια αυτή δεν επιτρέπεται στο νοµοθέτη να περιγρά-
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φει µε γενικούς όρους και έννοιες µια εξατοµικευµένη περίπτωση. Απαγορεύεται στο νοµοθέτη να εισάγει τις λεγόµενες
«φωτογραφικές διατάξεις», όπου είναι ξεκάθαρο ότι αφορούν µια
πολύ συγκεκριµένη περίπτωση.
Ιδού λοιπόν. Με µια φωτογραφική διάταξη, φτάσατε να ψηφίζετε σήµερα εντελώς παράνοµα την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής. Εάν, πράγµατι, υπάρχει ένας
άνθρωπος πλην ηµών εδώ µέσα που επιθυµεί την κάθαρση του
δηµοσίου βίου, ας ψηφίσει διάταξη που θα ορίζει ότι αναστέλλεται η κρατική χρηµατοδότηση στα κόµµατα των οποίων Βουλευτές ή στελέχη διώκονται για απάτη, για διαφθορά, για ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος, για διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος και κυρίως σχεδόν σε όλα τα κόµµατα της Βουλής που οφείλουν εκατοντάδες εκατοµµύρια από παράνοµα δάνεια σε δικές σας
τράπεζες.
Γι’ αυτό όµως, για να προβλέψει ο παράνοµος νοµοθέτης
αυτής της Κυβέρνησης τη λύση αυτού του προβλήµατος, έκανε
ειδική τροπολογία για να καθαρίζει τους τραπεζίτες που έδωσαν
αυτά τα παράνοµα «θαλασσοδάνεια».
Περαιτέρω, η τροπολογία, όπως τροποποιήθηκε από τις 1710-2013 µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προβλέπει ότι αρκεί η
άσκηση δίωξης και η επιβολή προσωρινής κράτησης. Εδώ έχουµε παντελή κατάλυση του τεκµηρίου της αθωότητας. Για πρώτη
φορά στα χρονικά του νοµικού µας πολιτισµού, που δεν υπάρχει
κανείς εντέλει να τον περιφρουρήσει -γιατί δεν µιλάει κανείς γι’
αυτήν την αθλιότητα- έχουµε κατάλυση του τεκµηρίου της αθωότητας, το οποίο αποτελεί θεµελιώδη κατάκτηση του νοµικού µας
πολιτισµού και επιβάλλει τη θεώρηση ως αθώου κάθε κατηγορουµένου, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο.
Βεβαίως θα πάµε σε δικαστήριο ως εγκληµατική οργάνωση µε
αυτά τα «καυτά» ντοκουµέντα που παρουσιάζουν όλα τα κανάλια,
τα οποία τα φέρατε εδώ και τα αναγορεύσατε σε Βουλευτές. Το
µόνο που θα «πέσει», δεν θα είναι ποινές, θα είναι πολύ γέλιο.
Γιατί ήδη, κυκλοφορώντας έξω, το µόνο που κάνει ο ελληνικός
λαός που συναντώ, είναι να γελάει µε αυτές τις δήθεν συνταρακτικές αποκαλύψεις σας.
Όλα αυτά τα οποία ανέφερα, επί της ουσίας περιγράφουν το
πλαίσιο παρανοµίας και αντισυνταγµατικότητας µέσα στο οποίο
κινείται και η σηµερινή συνεδρίαση και η αυριανή ψηφοφορία.
Η Χρυσή Αυγή έχει φτάσει στο σηµείο να είναι ο µοναδικός
φρουρός της νοµιµότητας και της δηµοκρατίας µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα. Καλούµε το παρόν Σώµα να ανοίξει τα µάτια του
και να αντικρύσει αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Ότι εγκληµατική οργάνωση δεν είναι η Χρυσή Αυγή, είναι τα κόµµατα της
συγκυβέρνησης.
Αλλά, ο Παπαντωνίου, ο Μαντέλλης, ο Τσουκάτος και όλοι
αυτοί οι οποίοι έχουν εµπλακεί σε οικονοµικά σκάνδαλα, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όσοι ευθύνονται για την απάτη του Χρηµατιστηρίου, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όσοι ευθύνονται για τις µίζες και τα υποβρύχια, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δοµηµένα οµόλογα, Χριστοφοράκος και «SIEMENS», µεγαλοεργολάβοι, καταχρεωµένοι τηλεοπτικοί σταθµοί, το πάρτι στα δηµόσια έργα µε
τους ίδιους παράγοντες που χρησιµοποιούν τα κανάλια για να
παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό και τους έχετε αναγορεύσει
σε κριτές µας! Λίστα Λαγκάρντ, εφοπλιστές, µεγάλοι παράγοντες
της οικονοµικής ζωής της χώρας να µην πληρώνουνε δραχµή
στην εφορία και να κρύβουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και
στις offshore εταιρείες.
Δεν γίνεται τίποτα για όλα αυτά, διότι πίσω από όλα αυτά, βρίσκονται οι εγκληµατικές οργανώσεις της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας, όπου όταν επιτέλους επέλθει η πολιτική
κάθαρση σε αυτήν τη χώρα, θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κασιδιάρη,
επειδή αναφερθήκατε σε Βουλευτές που κατέθεσαν, πρέπει να
σας επισηµάνω...
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πότε αναφέρθηκα σε Βουλευτές; Γενικώς, δεν ανέφερα ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στην οµιλία σας.
Θέλω να σας επισηµάνω το αυτονόητο. Ότι οι Βουλευτές καταθέτουν γεγονότα και κρίσεις. Τις αποφάσεις θα τις πάρει η δι-
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καιοσύνη. Και έχουν υποχρέωση οι Βουλευτές να καταθέτουν γεγονότα και κρίσεις.
Παρακαλώ, υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πάντως, τα γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε δεν σχετίζονται σε καµµία περίπτωση µε το άρθρο 187
του Ποινικού Κώδικα. Αναφέρθηκα σε κάποιες διενέξεις που
υπήρχαν εντός του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή είµαι µεταξύ
των Βουλευτών που κατέθεσαν, κάνω αυτήν τη διευκρίνιση, εάν
αναφερθήκατε. Εάν δεν αναφερθήκατε, δεν υπάρχει λόγος να
το συνεχίσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όχι, απλά θα ήθελα να το τονίσω αυτό,
γιατί το θεωρώ µείζον και θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα εσείς µιλάτε ως
δικαστής, εγώ λέω ότι την απόφαση θα την πάρει η δικαιοσύνη,
κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Υπάρχουν δεδοµένα. Απλώς οι καταθέσεις σας…
Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε ο
λόγος σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επιτρέψτε µου να πω ότι δεν αναφέρθηκε κανείς σε πράξεις που σχετίζονται µε το άρθρο 187.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτές είναι κρίσεις.
Τα δικαστήρια θα τα κρίνουν αυτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αναφερθήκατε στο ντύσιµό µας, στο παρουσιαστικό µας και σε κάποιες διενέξεις που είχαµε εδώ στο
Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τα δικαστήρια θα τα
κρίνουν αυτά.
Άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θέλει να λάβει τον λόγο;
Δεν υπάρχει κανείς από ό,τι βλέπω.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ως Βουλευτής µπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Διαφωνείτε µε την εισήγηση της επιτροπής;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Γιαταγάνα έχει
τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, όποιος διαφωνεί
µπορεί να πάρει τον λόγο. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
έχουν τη δυνατότητα να µιλήσουν ανεξάρτητα αν διαφωνούν ή
συµφωνούν. Για τους Βουλευτές ισχύει αυτό που είπα. Η κ. Ρεπούση έχει οριστεί Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Θα σας δώσω τον λόγο µετά, κυρία Ρεπούση.
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, ο νοµικός
µας πολιτισµός αλλά και ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, έχει καθιερώσει το τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου.
Εγώ υπήρξα εισαγγελέας, είµαι νοµικός τριάντα εννιά χρόνια
τώρα. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορώ να δεχθώ ότι η απαγγελία
κατηγορίας και η επιβολή προσωρινής κράτησης καλύπτουν το
τεκµήριο αθωότητας. Για όνοµα του Θεού! Πού ζούµε; Ή κατά
περίπτωση κρίνουµε έτσι και κατά περίπτωση κρίνουµε αλλιώς;
Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε καµµία περίπτωση δεν
µπορούµε να αναστείλουµε την καταβολή της χρηµατοδότησης
στο κόµµα της Χρυσής Αυγής, επειδή έχει συλληφθεί ο Αρχηγός
της και κάποιος άλλος Βουλευτής της. Αν δεν εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ουδείς µπορεί να πει ότι η Χρυσή
Αυγή διέπραξε τα εγκλήµατα για τα οποία κατηγορείται. Ουδείς!
Έχω αντιµετωπίσει κατ’ επανάληψη στα δικαστήρια είτε ως εισαγγελέας είτε ως δικηγόρος, κατηγορουµένους οι οποίοι είχαν
κριθεί σε πρώτο βαθµό τρις εις ισόβια και στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο αθωώθηκαν. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως ορίζεται από
τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, δικαιούνται και αποζηµιώσεως
επειδή παρέµειναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη φυλακή,
γιατί κρίθηκαν αθώοι στο δεύτερο βαθµό.
Εποµένως, ένα πολιτικό Κόµµα το οποίο ψήφισε ο ελληνικός
λαός και του έδωσε ένα ποσοστό, δικαιούται σύµφωνα µε το
άρθρο 29 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, το ποσό της χρηµα-
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τοδότησης το οποίο του αναλογεί.
Εγώ προσωπικά, η Γιαταγάνα Χρυσούλα, Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν µπορώ ποτέ να συµφωνήσω µε µία απόφαση, η οποία δεν βασίζεται σε αποδεδειγµένα πλήρως
γεγονότα µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
Ευχαριστώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Κουβέλης ορίζει την κ. Ρεπούση, Βουλευτή Α’ Πειραιά και Νησιών ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο για τη σηµερινή συνεδρίαση.
Ορίστε, κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε η κυρία συνάδελφος.
Τι σηµαίνει δηλαδή το τεκµήριο της αθωότητας; Ότι πρέπει η ελληνική Βουλή να συνεχίζει να χρηµατοδοτεί µία εγκληµατική οργάνωση που φέρει πολιτικό µανδύα, µέχρις ότου τελεσιδικήσει
η απόφαση;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Η αµετάκλητη!
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Εξάλλου η πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι για αναστολή της χρηµατοδότησης.
Δεν µπορεί το ελληνικό κράτος και η Βουλή των Ελλήνων, να
συνεχίσει να χρηµατοδοτεί ένα πολιτικό κόµµα που βάλλει ευθέως κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και φέρεται µε εγκληµατικό τρόπο, µέχρι να τελεσιδικήσει µία υπόθεση. Εάν
τελεσιδικήσει µε τρόπο που αθωώνει αυτό το πολιτικό µόρφωµα,
τότε τα χρήµατα θα τα εισπράξει.
Εδώ, πραγµατικά, ζούµε πρωτόγνωρα πράγµατα, που δεν µπορούσε να προβλέψει ούτε ο Κανονισµός της Βουλής αλλά ίσως
ούτε και ο νοµικός µας πολιτισµός. Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να οπλοφορούν και να απειλούν, να εκπαιδεύουν
στρατιωτικά τάγµατα, να επιδίδονται συστηµατικά σε µία ρητορική µίσους κατά των άλλων, να θέλουν οι ίδιοι να επιβάλλουν
την τάξη, να γίνουν δηλαδή οι ίδιοι κράτος εν κράτει, να ξυλοδέρνουν, να προσβάλλουν, να υβρίζουν. Τι ήταν, λέει, ένα χαστούκι και οι πάγκοι στη Ραφήνα! Έχουµε ένα πρωτόγνωρο φαινόµενο, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως Βουλή των Ελλήνων. Και να θέλουν επιπλέον να χρηµατοδοτούνται γι’ αυτές
τις ενέργειες!
Τι λέει ο νόµος; Ορίζει ότι τα πολιτικά κόµµατα χρηµατοδοτούνται για τις λειτουργικές και εκλογικές τους δαπάνες. Δεν λέει
ότι χρηµατοδοτούνται για να εκπαιδεύουν τάγµατα εφόδου. Δεν
λέει για να επιδίδονται σε εγκλήµατα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα
πράγµατα και πιστεύω ότι σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση, που
ζει αυτήν τη στιγµή η δηµοκρατία, θα πρέπει να λάβει τα µέτρα
της. Δεν µπορεί οι άνθρωποι αυτοί να χρησιµοποιούν το δηµοκρατικό πολίτευµα και τα όπλα που τους δίνει η Βουλή των Ελλήνων, για να προσβάλλουν ευθέως το πολίτευµα.
Άρα νοµίζω ότι ο κίνδυνος εκτροπής αυτήν τη στιγµή, στον
οποίο αναφέρονται οι χρυσαυγίτες, είναι από τη δική τους πλευρά. Αυτοί επιχειρούν να εκτρέψουν το πολίτευµα και αυτήν τη
στιγµή, η Βουλή αµύνεται –άργησε, κατά τη γνώµη µου- και πρέπει όχι µόνο να αµυνθεί αλλά και να επιτεθεί. Αυτή η ίδια η συγκρότηση της Χρυσής Αυγής, δείχνει µία νεοναζιστική οργάνωση
που ως δοµικό στοιχείο έχει το ότι είναι αντίθετη στη δηµοκρατία
και στο πολίτευµα.
Η βία στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι το χαστούκι και
οι πάγκοι, όπως ανέφερε µε θράσος εδώ ο χρυσαυγίτης εκπρόσωπος. Είναι συστηµατικό στοιχείο της ιδεολογίας και της πρακτικής της. Δεν είναι περιστασιακό. Δεν τους «ξέφυγε» το χαστούκι. Θεωρούν ότι µε τη βία θα πετύχουν αυτό που θέλουν.
Και ποιο είναι το επιχείρηµά τους; Ακούσατε ποιο είναι; Δεν πιάνετε, λέει, όσους διέφθειραν, τους πολιτικούς, τα υποβρύχια, το
ένα, το άλλο. Είναι επιχείρηµα αυτό; Ότι δηλαδή, εάν ο άλλος
εγκληµατεί ή εγκληµάτησε ή παρανόµησε, «αφήστε µε και εµένα
να παρανοµήσω».
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά, λέµε ότι όλοι πρέπει να δώσουν λόγο για ό,τι έχουν κάνει. Ξέρουµε ότι η Βουλή ψήφισε το
«πόθεν έσχες», για όσους διαχειρίστηκαν δηµόσιο χρήµα από το
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1974 και µετά και θέλουµε να γίνει πράξη. Όλοι να τιµωρηθούν,
εάν παρανόµησαν. Αυτό όµως δεν είναι επιχείρηµα –και στην επιτροπή το ακούσαµε αυτό- ότι δηλαδή επειδή οι άλλοι παρανόµησαν, µπορούµε και εµείς να παρανοµούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Ένα τελευταίο σχόλιο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα καλά ότι αναφέρθηκε ο χρυσαυγίτης εκπρόσωπος σε
νοµικό πολιτισµό; Τι σχέση έχουν αυτοί µε το νοµικό πολιτισµό;
Δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση ούτε µε τον νοµικό πολιτισµό
ούτε µε τον ελληνικό πολιτισµό. Είναι εκπρόσωποι της βαρβαρότητας και εκεί πρέπει να επιστρέψουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη για πέντε λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και εγώ µε
έκπληξη κάτι από την κ. Γιαταγάνα, το οποίο προκάλεσε και την
παρέµβασή µου, αν και κάποια στιγµή θα ήθελα να πω αυτά που
θα πω και τώρα στο λίγο χρόνο που υπάρχει.
Σε όλη την Ευρώπη αυτήν τη στιγµή, κυρίως στη Γαλλία και τη
Γερµανία, αναστέλλεται η χρηµατοδότηση ή και απαγορεύεται η
λειτουργία κοµµάτων, που εµφανίζουν στη λειτουργία τους χαρακτηριστικά ιδιωτικής πολιτοφυλακής.
Για την υπόλοιπη Ευρώπη, λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχει διαπραχθεί κάποιο συγκεκριµένο έγκληµα. Αρκεί ένα κόµµα να λειτουργεί µε χαρακτηριστικά ιδιωτικής πολιτοφυλακής.
Θέλω, όµως, να πάω λίγο στην ουσία. Ακούστηκε ότι η Μεταπολίτευση έχει κάνει πολλά σκάνδαλα και τα κόµµατα της Μεταπολίτευσης, επίσης. Πράγµατι, αυτά έχουν γίνει. Αυτό, όµως,
γιατί λέγεται; Δεν λέγεται, κατά την άποψή µου, τόσο για την
ανάγκη του κολασµού -που είναι σωστό και πρέπει να τιµωρηθούν- και εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τιµωρούνται, για άλλους
πιέζουµε, για άλλα θέµατα πιέζουµε. Είδαµε, πράγµατι, τη δικαιοσύνη χθες, να απαλλάσσει σαράντα δύο κατηγορούµενους για
το Χρηµατιστήριο. Όµως, τους απήλλαξε για το αδίκηµα της
απάτης στο δικαστήριο.
Αυτό, όµως, γιατί λέγεται; Αυτό πρέπει να µας απασχολήσει
πιο πολύ. Πράγµατι, εκεί έξω ο κόσµος τι λέει; Λέει ότι υπάρχουν
αυτά τα σκάνδαλα αλλά έχει επιβληθεί και µια κυρίαρχη άποψη
περί καθαρών χεριών της χούντας. Τι λέει ο κόσµος; Ότι η δικτατορία δεν έκλεψε, ότι οι δικτάτορες πέθαναν φτωχοί, στη φυλακή.
Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα που, κατά τη γνώµη µου, πρέπει
να αντιµετωπίσουµε. Γιατί; Διότι δεν έχουµε βγει ανοιχτά να
πούµε ότι η χούντα, υπήρξε η πρώτη διδάξασα στα σκάνδαλα.
Πόσα σκάνδαλα δεν έγιναν επί χούντας; Μέχρι και το νόµο περί
ευθύνης Υπουργών η χούντα τον επινόησε, επί χούντας έγινε. Η
χούντα έκανε νόµο σύµφωνα µε τον οποίο, εάν πρόκειται να
διωχθεί ένας Υπουργός, αυτό θα αποφασιστεί από τους συναδέλφους του στο Υπουργικό Συµβούλιο. Έβαλε, µάλιστα και τον
όρο της παραγραφής που υπάρχει στο νόµο τον οποίο στηλιτεύουµε τώρα, που έλεγε ότι παραγράφεται µέχρι την ώρα που
θα συγκληθεί κάποια Βουλή, αυτή η Βουλή που σκόπευε να κατασκευάσει η χούντα.
Η χούντα δεν ήταν αυτή, η οποία το πρώτο που έκανε ήταν να
διπλασιάσει τους µισθούς των Υπουργών και των Υφυπουργών;
Δεν ήταν η χούντα, αυτή που διόριζε τους συγγενείς; Ο Παπαδόπουλος δεν διόρισε και ξαναδιόρισε τα δυο του αδέλφια ως
γενικούς γραµµατείς, ως Υπουργούς; Ο Μακαρέζος, δεν διόριζε
και ξαναδιόριζε τον κουνιάδο του και τον παρακολουθούσε να
κάνει διάφορες λαµογιές ως εργολάβος;
Εδώ ακούµε ότι υπάρχει το παράδειγµα της στρατιωτικής δικτατορίας και υπάρχει µια τάση ο κόσµος να θεωρεί πλέον ως
δεδοµένο ότι η χούντα ήταν άσπιλη και αµόλυντη. Οι Ρουφογάληδες και οι Λαδάδες και όλοι αυτοί τί ήταν; Ο Μπαλόπουλος,
ήταν ο µόνος που δικάστηκε. Όλοι αυτοί που µοίραζαν «θαλασσοδάνεια» πού ήταν, αυτοί που έφεραν τον Τοµ Πάπας στην Ελλάδα και του έδωσαν συµβάσεις και κατέληξε να προκύψει ότι
είχαν χρηµατοδοτήσει και την προεκλογική εκστρατεία του Νίξον
µέσω του Τοµ Πάπας, µε χρήµατα της CIA, που βγήκαν ξανά
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πίσω µέσω της ΚΥΠ και κατέληξαν στο Νίξον; Τα σκάνδαλα της
εταιρείας «LIPTON»; Όλοι αυτοί οι εργολάβοι, οι οποίοι εµφανίστηκαν στη χώρα και πήραν χρήµατα µέσω δανεισµού από τις
ΔΕΚΟ της εποχής πού ήταν;
Η χούντα, δεν ήταν η πρώτη διδάξασα της δηµιουργικής λογιστικής, µε τα πέρα-δώθε; Δεν είχαµε το τάµα του έθνους; Δεν είχαµε το Ναό του Σωτήρος, που µαζεύονταν εκατοµµύρια δραχµές από το υστέρηµα του λαού αλλά κυρίως από κρατικούς οργανισµούς και αυτά τα χρήµατα εξαφανίστηκαν και το τάµα του
Παπαδόπουλου δεν έγινε ποτέ;
Πώς ξαφνικά στη χώρα έχει κυριαρχήσει -και σας λέω πραγµατικά ότι δεν ασχολούµαι µε το επίδικο θέµα- ότι οι χουντικοί
ήταν καθαροί, άσπιλοι και αµόλυντοι. Μέχρι και το διαζύγιο, ο
Παπαδόπουλος σε µια νύχτα το έβγαλε, όπως µου θύµισε και ο
συνάδελφος κ. Κουτσογιαννακόπουλος.
Είναι, λοιπόν, σωρεία τα σκάνδαλα τα οποία έχει κάνει η
χούντα. Είναι σωρεία αυτά τα οποία έγιναν από το τότε πολιτικό
σύστηµα, όπως σας είπα, µε αυξήσεις µισθών και µε νόµο περί
ευθύνης Υπουργών. Θυµηθείτε και τον Αµερικανό µεγαλοεργολάβο, το Ρόµπερτ Μακντόναλντ, που πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε και πήγε στην Αµερική.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα έκανε η χούντα.
Ο κόσµος, όµως, δεν το θυµάται πια, δεν το ξέρει, δεν το διδάχθηκε. Ο κόσµος, ένα µόνο πράγµα ξέρει, αυτό που ακούει. Είχαν
καθαρά χέρια, δεν έκλεψαν.
Το χρέος µας, λοιπόν, πάνω απ’ ό,τι αποφασίζουµε σήµερα
εδώ, είναι να δείξουµε στον κόσµο το πραγµατικό πρόσωπο της
21ης Απριλίου και των χουντικών, γιατί αυτήν τη στιγµή, αυτό που
επικρατεί ως κυρίαρχη άποψη, ακόµα και σ’ αυτούς οι οποίοι δεν
προκρίνουν εκλογικά µε την ψήφο τους αυτήν την άποψη, είναι
ότι τουλάχιστον δεν έκλεψαν.
Ε, λοιπόν, όχι! Η χούντα και έκλεψε και νόµο περί ευθύνης
Υπουργών έκανε και συγγενείς διόρισε και όλα τα σκάνδαλα της
γης έκανε και ήταν η πρώτη διδάξασα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σταθώ
στο ξεκίνηµά µου στις φαντασιώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής ότι πρόκειται για σκευωρία Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Ονειρεύεται σκευωρίες. Η Αριστερά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι αυτή που στάθηκε όρθια,
όταν η πατρίδα είχε την ανάγκη να την υπερασπιστεί απέναντι
στους ναζιστές, απέναντι στους κουκουλοφόρους προγόνους
των σηµερινών χρυσαυγιτών. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Άρα, λοιπόν, αλλού αυτά τα βέλη. Τα βέλη, ουσιαστικά πρέπει
να απευθυνθούν προς τους δικούς τους, προς τα µέλη τους, που
µε τη συµπεριφορά τους έχουν από την ηµέρα της εµφάνισής
τους µέχρι σήµερα, προκαλέσει και τροµοκρατήσει την ελληνική
κοινωνία. Δηλαδή, πρόκειται ουσιαστικά για τάγµατα εφόδου, τα
οποία πέρασαν και το Ρουβίκωνα.
Εµείς επιµέναµε εδώ και καιρό ότι έπρεπε να αντιµετωπιστεί
έγκαιρα η Χρυσή Αυγή. Όµως, έστω και αυτήν τη στιγµή, δικαιοσύνη και Βουλή έκαναν ένα βήµα µε τη δέουσα προσοχή, τόσο η
δικαιοσύνη µε τα κατηγορητήρια που συνέταξε, όσο και η Βουλή
µε την τροποποίηση του νόµου για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Αυτό το βήµα εµείς το στηρίζουµε όχι µόνο γιατί αποτελεί, θα
έλεγα, µία απάντηση στη µέχρι σήµερα λειτουργία της Χρυσής
Αυγής αλλά κυρίως γιατί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν
ότι πρόκειται για µία εγκληµατική οργάνωση, η οποία είχε όλες
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο νόµο, για
να ασκεί µία εγκληµατική λειτουργία.
Δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε επιµέρους περιπτώσεις. Αρκεί
να δούµε και το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί, το οποίο
πραγµατικά τεκµηριώνει τις ποινές που προβλέπει η συγκεκριµένη νοµοθεσία και το ένταλµα κράτησης των συγκεκριµένων
ανακριτών, το οποίο, αναφερόµενο και στο καταστατικό αλλά και
στην όλη δράση της συγκεκριµένης οργάνωσης, αποδεικνύει ότι
πρόκειται για µία συµµορία, η οποία έχει µία συγκεκριµένη
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δράση και κατεύθυνση.
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να σταθώ στο πόρισµα του κ. Βουρλιώτη,
όπου καταγράφονται τόσο οι πεποιθήσεις της οργάνωσης, όσο
και η δοµή της και ο τρόπος µε τον οποίο εκπαιδεύονται τα µέλη
της. Πραγµατικά, όλα συντελούν στη στοιχειοθέτηση µίας κατηγορίας, για τον Αρχηγό και άλλους οκτώ Βουλευτές, έχει απαγγελθεί ένα συγκεκριµένο κατηγορητήριο. Οι δύο Βουλευτές και
ο Αρχηγός που ήδη σήµερα είναι προφυλακισµένοι, οι τρεις υπόλοιποι που έχουν περιοριστικούς όρους, αλλά και οι άλλοι τρεις
που βρίσκονται στη διαδικασία της απολογίας, έχουν διαπράξει
τις συγκεκριµένες εγκληµατικές πράξεις.
Βέβαια, δεν είναι µόνο η δολοφονία του Παύλου Φύσσα αλλά
και η δολοφονία του Σαχζάτ Σουλµάν. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα
σ’ αυτό, γιατί αύριο ξεκινά η δίκη των συγκεκριµένων δύο δολοφόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και αποδείχθηκε η σχέση τους
µε τη Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά βεβαίως, καθώς και οι απόπειρες
δολοφονίας και ιδιαίτερα αυτές οι εικόνες, αυτά τα βίντεο που
είδαµε από τα µέσα ενηµέρωσης την τελευταία περίοδο, δεν
είναι σκευωρίες. Είναι συγκεκριµένες εικόνες, τις οποίες δεν µπόρεσε και δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει.
Όλα αυτά, λοιπόν, αλλά και αυτά που οι µάρτυρες τεκµηριωµένα κατέθεσαν -και καταλαβαίνετε σε τι δύσκολες συνθήκες
πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και κατέθεσαν αναλυτικά συγκεκριµένα
περιστατικά- συνηγορούν, αγαπητοί συνάδελφοι, στην υιοθέτηση από τη δική µας πλευρά της πρότασης της Επιτροπής Δεοντολογίας -βεβαίως µετά την εισαγγελική παραγγελία- για την
αναστολή της χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Αποστόλου.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ
να ξεκινήσω από το ζήτηµα της συµπαιγνίας στο οποίο προφανώς δεν συµµετέχει κανένας µας ούτε και εγώ µιλώντας εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ασκώ ένα υπέρτατο δηµοκρατικό
καθήκον, αυτό της προάσπισης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος
της πατρίδας µας. Αυτό πράττω σήµερα µε τη συνηγορία µου
στην εισήγηση της επιτροπής και εδώ θα µπορούσα και να ολοκληρώσω. Η δηµοκρατία προφανώς µπορεί και πρέπει και ξέρει
να αµύνεται από αυτούς που την επιβουλεύονται.
Και επειδή το ζήτηµά µας ειδικότερα είναι η χρηµατοδότηση,
θέλω να πω στην αγαπητή συνάδελφο -και δικαστικό επί σειρά
ετών η οποία µίλησε µέσα από την εµπειρία της- ότι ο αείµνηστος
Δηµήτριος Τσάτσος ήταν επικεφαλής της επιτροπής που έκανε
το Σύνταγµα του ’74. Τότε ήταν που προβλέφθηκε η χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Και αυτό το λέω, γιατί ειδικότερα γι’ αυτό
συζητάµε σήµερα. Τότε, λοιπόν, είχε είπε πάρα πολύ απλά -τεκµηριώνοντας τη συγκεκριµένη συνταγµατική πρόβλεψη για χρηµατοδότηση των κοµµάτων- ότι τα κόµµατα πρέπει να χρηµατοδοτούνται, γιατί είναι ο βασικός οργανωτικός µηχανισµός εµπέδωσης της λαϊκής κυριαρχίας και όχι όλων αυτών για τα οποία
µίλησε εξαίρετα η συνάδελφος κ. Ρεπούση, τα οποία δεν θέλω
να επαναλάβω, αλλά τα προσυπογράφω. Μίλησε για όλα αυτά
που ξέρουµε, γνωρίζουµε και τα έχουµε δει και τα βλέπουµε και
δια ζώσης µέσα στη Βουλή αλλά και ως στοιχειωδώς ενηµερωµένοι πολίτες, ως οφείλουµε να είµαστε.
Πέραν αυτών, όχι σχολιάζοντας, αλλά προσθέτοντας κάτι σ’
αυτά που είπε η συνάδελφος και εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη απόψε, θα ήθελα να πω, αγαπητή συνάδελφε, ότι όλα όσα είπατε είναι πολύ ορθά. Όµως, θα µπορούσαµε να τα πούµε και πιο λιτά. Η χούντα ξεκίνησε καταλύοντας
τους δηµοκρατικούς θεσµούς και ολοκλήρωσε την επταετή παρουσία της στα δηµόσια πράγµατα της χώρας µε την παράδοση
µέρους του εθνικού χώρου στην Κύπρο. Αυτό και µόνο αρκεί, για
να είναι εσαεί καταδικασµένη στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών ως όνειδος στην πρόσφατη νεοελληνική ιστορία. Το ζήτηµα,
λοιπόν, για το οποίο καλούµαστε να συναινέσουµε ή όχι, κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυµένο.
Κυρία Ρεπούση, δεν είναι µόνο ο πολιτισµός στον οποίο έγινε
αναφορά, αλλά πολλαπλή αναφορά έγινε και στο νοµικό πολιτισµό. Μάλιστα, έγινε αναφορά µε ιδιαίτερη έµφαση και στον ευ-
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ρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό. Όλες και όλοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, είµαστε οι καλύτεροι µάρτυρες εδώ του πώς έχει εκφραστεί επανειληµµένα µέχρι πρότινος η Χρυσή Αυγή για τον
ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό.
Και αν δεν είχε υιοθετήσει αυτήν τη στάση, να καταγγέλλει δηλαδή τα πάντα, γιατί είναι προφυλακισµένος ο Αρχηγός της, θα
µπορούσαµε να δούµε σε νόµους που έρχονται, που ήρθαν σήµερα, όπως κυρώσεις για βασανιστήρια, κυρώσεις ευρωπαϊκών
προβλέψεων και νοµοθεσιών και κανονισµών για βασανιστήρια,
για σύµφωνα συµβίωσης και για οτιδήποτε άλλο, πόσο κοντά ή
µακριά είναι από τον ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό. Μίλησαν για
ανθρώπινα δικαιώµατα και για δηµοκρατία. Ποιοι;
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε,
κάνοντας δύο επισηµάνσεις.
Η πρώτη επισήµανση, είναι ότι πραγµατικά σηµειώνω την οµιλία του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρη, ο οποίος
σήµερα µίλησε σαν να µην έχει καµµία σχέση µε τη Χρυσή Αυγή.
Μίλησε στο όνοµα του Συντάγµατος, της δηµοκρατίας, των
νόµων, του ευρωπαϊκού πολιτισµού και όχι βέβαια στο όνοµα των
τατουάζ µε τους αγκυλωτούς σταυρούς, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που στερούνται οι µετανάστες ή οι άνθρωποι άλλου χρώµατος και φύλου. Δεν µίλησε για τίποτα απ’ όλα αυτά που είναι
η ρητορική που τους γέννησε και τους ανέθρεψε και µε την οποία
έγιναν δηµοσίως γνωστοί. Μίλησε για όλα τα υπόλοιπα.
Το δεύτερο που θέλω να κάνω -χωρίς να θέλω καθόλου να χαλάσω την ενότητά µας, που είναι σε πολύ υψηλό βαθµό και ποσοτικά και ποιοτικά σήµερα-είναι να εκφράσω τον προβληµατισµό µου. Είχαµε µια άτυχη στιγµή, την ηµέρα που ψηφίζαµε
την αλλαγή του Κανονισµού µε κάλπη, να έχουµε µία πρόταση –
θα τα πούµε και αύριο- για µια εξεταστική, που είχε σκιάσει όλο
το κλίµα ενότητας που είχε δηµιουργηθεί και ένα «ΠΑΡΩΝ». Σήµερα, έχουµε από ένα κόµµα του συνταγµατικού τόξου, τους
Ανεξάρτητους Έλληνες, µια – απ’ ό,τι κατάλαβα- αλλαγή στάσης.
Άλλα είπε στην επιτροπή και άλλα φαίνεται ότι θα υποστηρίξει –
θα µας τα πει ο κ. Καπερνάρος στη συνέχεια- αν κατάλαβα καλά
από τον κ. Μαριά.
Πιστεύω ότι αν έχουµε συνειδητοποιήσει τι σηµαίνει απειλή για
τη δηµοκρατία, όχι µε τη λεκτική υπερβολή που πολλές φορές
όλοι µας χρησιµοποιούµε στη Βουλή αλλά κατά κυριολεξία, πρέπει να βρούµε τη δύναµη να δώσουµε ένα ενιαίο µήνυµα µια
φορά όλοι µαζί. Θα είναι τεράστια συνεισφορά και στην κοινωνία
και στην υπέρβαση της κρίσης αλλά πάνω και πρώτα απ’ όλα
στην ίδια τη δηµοκρατία, που είναι το υπέρτατο αγαθό, όπως η
ελευθερία και η ανεξαρτησία, φυσικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καπερνάρος, έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο σεβασµός στο νοµικό πολιτισµό, αρχίζει µε το σεβασµό στο
Σύνταγµα των Ελλήνων. Ο σεβασµός στην ελληνική δηµοκρατία,
αρχίζει µε το σεβασµό στο Σύνταγµα των Ελλήνων. Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ιδρυθήκαµε και είµαστε εδώ µόνο µε σεβασµό στη δηµοκρατία και στο Σύνταγµα των Ελλήνων.
Τι λέει το Σύνταγµα των Ελλήνων που σεβόµαστε απαρεγκλίτως;
Άρθρο 60: «Οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της
γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση.» Πρέπει να πάρουµε χαµπάρι σε αυτήν την Αίθουσα ότι ισχύει το Σύνταγµα! Ή εφαρµόζουµε το Σύνταγµα ή δεν το εφαρµόζουµε.
Εµείς, λοιπόν, εφαρµόζοντες απολύτως, απαρεγκλίτως, αδιαταράκτως, ισχυρώς, στερεώς το Σύνταγµα των Ελλήνων και το
άρθρο 60, ότι δηλαδή οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση, τιµούµε τον όρκο
που δώσαµε στο Σύνταγµα των Ελλήνων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ.
Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε τοποθετηθεί

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

επανειληµµένα και από πολύ καιρό ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί
µία ναζιστική οργάνωση µε εγκληµατική δράση, η οποία ευθύνεται για εγκληµατικές πράξεις και όχι µόνο για θεωρίες. Ευθύνεται
για παλαιότερες επιθέσεις, για σειρά σχεδιασµένων επιθέσεων
κατά µεταναστών, µικροπωλητών, εργαζοµένων, για δολοφονίες
µεταναστών. Ευθύνεται για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και
για την οργανωµένη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και συνδικαλιστών του Πανεργατικού Μετώπου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραµα. Ευθύνεται, επίσης, για άλλες δράσεις που έχουν
αναφερθεί τελευταία όχι µόνο στον Τύπο αλλά και στα δικαστήρια.
Όλα αυτά, είναι ένα µικρό µέρος µιας επικίνδυνης πολύχρονης
εγκληµατικής δραστηριότητας. Η δράση αυτή της Χρυσής
Αυγής, απορρέει από το ότι είναι µια ναζιστική οργάνωση. Είναι
ένα φασιστικό έκτρωµα. Στηρίζεται στα εθνικοσοσιαλιστικά ιδεώδη. Υµνεί τον Χίτλερ. Υµνεί τα «ΕΣ-ΕΣ». Χρησιµοποιεί τάγµατα
εφόδου στην καθηµερινή της δραστηριότητα εναντίον των εργαζοµένων.
Εποµένως, εµείς –και το έχουµε δηλώσει ξανά- θεωρούµε απαράδεκτη µία προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και λίγο καιρό, να
αποσυνδεθεί ο εγκληµατικός χαρακτήρας από το ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής.
Είναι προσπάθεια διαφόρων δυνάµεων που υπηρετούν σκοπιµότητες.
Κατά την άποψή µας, απαιτείται πλήρης αποκάλυψη και αυστηρή αντιµετώπιση πρωτίστως από το λαό, από το εργατικό µαζικό λαϊκό κίνηµα. Έχουµε πει ότι υπάρχουν ευθύνες στα
κόµµατα των τελευταίων κυβερνήσεων και µεµονωµένα και στο
ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία αλλά και στα κόµµατα των συγκυβερνήσεων που έδειξαν µία ανοχή σε διάφορες εγκληµατικές
δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής στο πρόσφατο παρελθόν.
Κατά την άποψή µας, η Χρυσή Αυγή είναι γέννηµα θρέµµα του
καπιταλιστικού συστήµατος. Είναι εκφραστής και υπηρέτης συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου, των µονοπωλίων. Έχει διασυνδέσεις µε τµήµατα του κεφαλαίου και όπως δείχνει η προσχεδιασµένη επίθεση στο Πέραµα εναντίον µελών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και συνδικαλιστών, αυτή η φασιστική δύναµη, δρούσε µε προµετωπίδα τα συµφέροντα εφο- πλιστών,
µεγαλοεργολάβων αλλά και παρεµφερών τέτοιων δραστηριοτήτων, οργανώσεων και µηχανισµών. Φυσικά όλη αυτή η δραστηριότητά της, εκφραζόταν και µε δηλώσεις στελεχών της, ειδικά
στην περιοχή του Πειραιά, στην περιοχή του Περάµατος, που µε
έπαρση διακήρυσσαν ότι θα κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να «καθαρίσουν» το Πέραµα από τους κοµµουνιστές, από τους συνδικαλιστές, από καθέναν, ο οποίος µαχόταν ενάντια στη δράση των
εφοπλιστών. Αυτή ακριβώς είναι µία συγκεκριµένη δράση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συχνά οι οµιλητές της Χρυσής
Αυγής αναφέρονται στη Σοβιετική Ένωση και ονοµαστικά στον
Στάλιν. Εµάς, δεν µας εκπλήσσει αυτή η στάση. Αυτό, βεβαίως,
δεν είναι τυχαίο. Ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός στη διάρκεια
του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου, µε επικεφαλής στη Σοβιετική Ένωση τον Στάλιν τότε, ήταν αυτός ο στρατός, που έδωσε τη χαριστική βολή για την συντριβή του ναζισµού και του φασισµού.
Αυτό είναι που πονά κάθε απόγονο του ναζισµού, κάθε θιασώτη
του εγκληµατικού φασισµού.
Επίσης, έγινε αναφορά και γίνεται συχνά αναφορά στην στρατιωτικοφασιστική δικτατορία από την πλευρά των χρυσαυγιτών.
Πριν από λίγο καιρό σήκωσε και την σηµαία, το λάβαρο, το
«πουλί» της Χρυσής Αυγής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
τότε της Χρυσής Αυγής. Η δικτατορία -και νοµίζω δεν υπάρχει
αντίρρηση περί αυτού- δολοφόνησε Έλληνες πολίτες. Οι δικτάτορες έκλεψαν, λεηλάτησαν δηµόσιο πλούτο. Η δικτατορία,
έκλεισε χιλιάδες αγωνιστές - κυρίως και πρωτίστως κοµµουνιστές- στα στρατόπεδα, στις φυλακές, στις εξορίες. Και φυσικά
η στρατιωτικοφασιστική δικτατορία δολοφόνησε και στο Πολυτεχνείο και είχε καθοριστική συµβολή, δυστυχώς, στο πραξικόπηµα στην Κύπρο, στη διαίρεση της Κύπρου και στη σηµερινή
κατάσταση, η οποία διαρκεί πλέον τριάντα εννέα-σαράντα χρόνια. Φυσικά, η δικτατορία ήταν έργο των δυνάµεων του ΝΑΤΟ,
του παλατιού, των Αµερικάνων, της CIA και δυνάµεων του κεφα-
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λαίου.
Στη βάση όλων των παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία που εκτέθηκαν και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, θεωρούµε ότι είναι ώριµο και αναγκαίο αυτή
η καταδίκη της εγκληµατικής δράσης, να συνοδευθεί µε την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης, όπως έχει η πρόταση,
γιατί δεν µπορεί να χρηµατοδοτείται από λεφτά του ελληνικού
λαού µια εγκληµατική δραστηριότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν προβλέπεται,
κύριε Αποστόλου, αλλά τέλος πάντων.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα ήθελα απλώς να πω ότι συµφωνώ µε τον κ. Καπερνάρο ότι οι Βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση, όµως εµείς τώρα, είµαστε εκπρόσωποι συγκεκριµένων
πολιτικών δυνάµεων και απ’ αυτήν την άποψη, επειδή είναι ιστορικές οι στιγµές, πρέπει να έχουµε µία ξεκάθαρη τοποθέτηση.
Θα εξέφραζα µία ευχή για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Από
την ώρα που υπάρχει µία τέτοια οµοφροσύνη όσον αφορά το
συγκεκριµένο θέµα, να πορευτούµε όλοι µαζί.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ρεπούση, δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό, αλλά µε την άδεια του Σώµατος, υποθέτω…
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αφού δώσατε ήδη τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν κατανοώ γιατί έρχεται σε αντίφαση η
συνείδηση του Βουλευτή µε τη θέση που παίρνουµε. Εγώ νοµίζω
ότι είναι απόλυτα ταυτισµένα τα δύο, διότι κάθε Βουλευτής που
είναι εδώ ως εκπρόσωπος Ελλήνων πολιτών, έχει ορκιστεί και
στο Σύνταγµα και στο δηµοκρατικό πολίτευµα και έχουµε εδώ
µία οργάνωση που είναι κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Δεν καταλαβαίνω, γιατί παρουσιάζεται αντιφατικά αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θέλω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Καπερνάρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλό είναι όποιος
δεν καταλαβαίνει, να συνοµιλεί µε τον εαυτό του για να καταλαβαίνει εάν υπήρξε συνωστισµός στα παράλια της Μικράς Ασίας,
της Μικρασιατικής καταστροφής. Όποιος δεν καταλαβαίνει, διαβάζει, µορφώνεται, συζητάει µε τον εαυτό του και καταλήγει.
Εµείς είπαµε ότι το Σύνταγµα στο άρθρο 60, απολύτως προβλέπει «στην ελεύθερη συνείδηση του κάθε Βουλευτή».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο, κάνει
την αυτοκριτική του που επέτρεψε αυτήν τη συζήτηση. Δεν
έπρεπε να γίνει. Με παρέσυρε ο κ. Αποστόλου. Ο κάθε Βουλευτής είναι σε θέση να αξιολογεί τη συνείδησή του και να ψηφίζει.
Κακώς έγινε αυτή η συζήτηση. Αναλαµβάνω την ευθύνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία φορά πρέπει
να υπενθυµίσουµε –γιατί είµαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ- ότι η
Βουλή νοµοθετεί, δεν δικάζει κανέναν. Υπάρχει η δικαιοσύνη που
έχει αναλάβει αυτό το ρόλο.
Η απόφαση που καλούµαστε σήµερα να πάρουµε –και τα λέω
και σε σας, κύριε Καπερνάρε- είναι µία πράξη υψηλής δηµοκρατικής και πολιτικής ευθύνης. Είναι πράξη εθνικής ευθύνης, είναι
χρέος που οφείλουµε στην πολιτεία και στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα, αυτό το πολίτευµα, του οποίου τη σκέπη ζήτησαν αυτοί
που έφυγαν πριν από λίγο, αυτό το πολίτευµα, που το πολεµάνε
από το πρωί µέχρι το βράδυ. Αυτά είπε ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου.
Είναι, λοιπόν, µία πράξη αυτοσυνειδησίας, στην οποία κατα-

4894

φεύγουµε θέλοντας να προστατέψουµε την αξία της δηµοκρατίας, την ηθική της πολιτικής, τη χρησιµότητα του κοµµατικού
συστήµατος, για να µην έλθουµε σ’ αυτά που είπαν προηγουµένως η κ. Βούλτεψη και ο κ. Χαλβατζής. Να µην τα ξεχνάµε αυτά
εµείς που τα ζούσαµε τότε, που τα έχουµε βιώσει. Έλειπαν πατεράδες από τα παιδιά τους όταν πηγαίναµε σχολείο, ήταν στα
Μακρονήσια, κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ, έγιναν πολυτεχνεία, διαιρέθηκε η Κύπρος µας, σκοτώθηκαν τόσα παιδιά εκεί, σκοτώθηκαν τόσα παιδιά στο Πολυτεχνείο και έρχονται αυτοί να µας
κάνουν κήρυγµα τώρα;
Η δηµοκρατία αντέχει τη διαφορετικότητα, τη διαφορετική
άποψη, υπερασπίζεται το δικαίωµα του άλλου να διαφωνεί, πυροδοτεί το διάλογο. Το ξέρετε, κυρία Γιαταγάνα. Αφήνει ελεύθερο το πεδίο για ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών, όµως
αποστρέφεται τις πράξεις βίας.
Καταπολεµά τη βαρβαρότητα αλλά επιδεικνύει µηδενική ανοχή
σε όποιους επιβουλεύονται το κοινοβουλευτικό πολίτευµα.
Η Δηµοκρατία, είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη ύπαρξη
και την αξιοπρέπεια. Γι’ αυτές νοιάζεται, αυτές υπερασπίζεται.
Για τη δίκη την αυριανή; Αυτό ήρθαν να µας πουν σήµερα; Μέληµά της είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η ανταλλαγή απόψεων, η πολιτική διαπάλη, προκειµένου να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα της µιας ή της άλλης πρότασης, της µιας ή της άλλης
πλευράς ή της άλλης πολιτικής ή της άλλης ιδεολογίας. Αδιαπραγµάτευτη επιλογή, είναι να αφήνει όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αυτά της δίνουν το οξυγόνο. Αυτά την καθιστούν
ανθεκτική. Αυτά είναι τα αντισώµατά της. Έχει όµως και αυτή την
υποµονή και τα όριά της.
Αυτή βέβαια είναι η ειδοποιός διαφορά, που αφήνει όλους να
λένε ό,τι θέλουν. Έχει διαφορά µε τα δικτατορικά καθεστώτα, τα
οποία στηρίζουν την ισχύ και τη δύναµή τους, όχι στις ιδέες αλλά
στην επιβολή της βίας, όχι στην συνύπαρξη αλλά στην εξολόθρευση, όχι στην ανοχή αλλά στον αφανισµό των αντιπάλων.
Αυτό έκανε η χούντα. Ήθελε να τους εξαφανίσει όλους. Αυτά θέλουµε να φέρουµε; Αυτά µας λέει ο κύριος αυτός;
Η ιστορία µάς υπενθυµίζει τη βαρβαρότητα του φασισµού και
του νεοναζισµού. Η δηµοκρατική µας συνείδηση µας αφυπνίζει
και µας ενεργοποιεί, να αντισταθούµε σε όλες εκείνες τις δυνάµεις που θέλουν να µας οδηγήσουν ξανά σε εκείνες τις µαύρες
µέρες. Η πολιτική µας ευθύνη, µάς υποδεικνύει το δρόµο που
πρέπει να ακολουθήσουµε.
Στην Ελλάδα της πρωτοφανούς κρίσης τα έχουµε δει όλα.
Μόνο τούτο δεν περιµέναµε. Και το κυριότερα από όλα, είδαµε
τους φορείς του νεοναζισµού να µπαίνουν στη Βουλή µε τον µανδύα του πολιτικού κόµµατος. Να µιλάνε. Να µην τους εµποδίζει
κανείς.
Είδαµε πίσω από τη µισαλλοδοξία, κηρύγµατα που κρύβουν
ωµές εγκληµατικές ενέργειες. Είδαµε πίσω από τις διακηρύξεις
τους, να κρύβεται µια σκληρή παραστρατιωτική οργάνωση. Είδαµε να εξυφαίνονται σχέδια για την κατάλυση του κοινοβουλευτισµού, για την κατάλυση του πολιτεύµατος. Είδαµε την άγρια
βία, να αφαιρεί ό,τι πιο πολύτιµο έχει δώσει η φύση, την ανθρώπινη ύπαρξη.
Όλα αυτά τα απεχθή κρούσµατα, αποδεικνύουν ότι η αποκαλούµενη Χρυσή Αυγή είναι ένα µαύρο σκοτάδι. Είναι µια εγκληµατική οργάνωση, η οποία στηρίζεται σε µια παραστρατιωτική
δοµή.
Καλά, δεν είδατε στο Μελιγαλά τι έγινε; Οι δηµοκρατικοί πολίτες δεν πάνε ντυµένοι ωραία; Πηγαίνουν µε καµµιά περιβολή
πουθενά; Ούτε αυτό δεν σας κίνησε την περιέργεια στην τηλεόραση; Δεν το είδατε;
Τα τάγµατα εφόδου που έχει δηµιουργήσει, στηρίζονται στις
συµµορίες του πολιτικού υποκόσµου. Αυτό λένε οι εισαγγελείς.
Λειτουργώντας µέσα στο σκοτάδι, έχει δηµιουργήσει ένα παράνοµο δίκτυο υποστηρικτών της. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες, αναπτύσσονταν και είχαν την έγκριση αυτών που είναι σήµερα στη
φυλακή. Αυτοί γνώριζαν και κατηύθυναν τα πάντα, έχοντας δηµιουργήσει έναν κύκλο υπασπιστών, στους οποίους περιλαµβάνονται δυστυχώς και Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Χρησιµοποίησε την πολιτική, ως όχηµα για να εισέλθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Υποδύεται πολιτικό κόµµα, για να µπορεί να
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κρύβεται πίσω από αυτό. Χρησιµοποιεί την κρατική χρηµατοδότηση για εγκληµατικές δραστηριότητες και ενέργειες. Οργάνωσε
τον παραστρατιωτικό µηχανισµό, θέλοντας να καλλιεργήσει το
φόβο και την ανασφάλεια στους δηµοκρατικούς πολίτες.
Αξιοποίησε υπαρκτά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα,
για να σπείρει το φόβο και την απέχθεια προς την πολιτική. Βάλλει εναντίον των αντιπάλων της, τους συκοφαντεί, τους υβρίζει
και από το Βήµα της Βουλής, κατηγορώντας όλους εµάς ότι είµαστε όργανα τοκογλύφων, λαϊκίζοντας ασύστολα. Πλειοδοτεί
για τα πιο άγρια ένστικτα της ταξικής αντιπαλότητας και του κοινωνικού µίσους.
Σήµερα, γνωρίζουµε πολύ καλά ποιο είναι το πραγµατικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής.
Θα το δούµε και στη συνέχεια.
Ξέρουµε ποιο είναι το προϊόν και το ποιόν των πρωταγωνιστών
της. Τώρα που οι µάσκες έπεσαν, οφείλουµε να πάρουµε δραστικές αποφάσεις. Καλούµαστε, λοιπόν, να επιδείξουµε το σεβασµό που οφείλουµε στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Χρηµατοδοτώντας µια εγκληµατική οργάνωση, οπλίζουµε το
χέρι της να συνεχίσει αδιάκοπα το απεχθές της έργο, να φοβίζει.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γινόµαστε συνένοχοι στην εγκληµατικής της δραστηριότητας. Η ανοχή πλέον
γίνεται συνενοχή. Η απόφασή µας να ζητήσουµε την αναστολή
της κρατικής χρηµατοδότησης, είναι πράξη που επιβάλλεται για
λόγους κατ’ αρχήν ηθικής τάξης.
Δεν νοείται να χρηµατοδοτείται µε λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου µια οργάνωση, που αποδεδειγµένα έχει τα χαρακτηριστικά της εγκληµατικής συµµορίας. Είναι παράταιρο, είναι
πρωτάκουστο, είναι προκλητικό, είναι πρωτοφανές.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, να ζητάµε την αναστολή της κρατικής
χρηµατοδότησης µιας οργάνωσης, που ο Αρχηγός της και τα
ηγετικά της στελέχη, κατηγορούνται για εγκλήµατα των άρθρων
187 και 187α για τροµοκρατικές πράξεις του Ποινικού Κώδικα. Οι
αποφάσεις µας ανταποκρίνονται στο στοιχειώδες και αυτονόητο
µέτρο προστασίας της χώρας και της δηµοκρατίας.
Η σχετική εισήγηση της αρµόδιας Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, έρχεται σε αρµονία µε την
εφαρµογή του προσφάτως ψηφισθέντος νόµου, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την οµόθυµη βούληση όλων των δηµοκρατικών κοµµάτων.
Στην εισήγηση της επιτροπής, έχει ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός
ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει επιβληθεί η προσωρινή
κράτηση του Αρχηγού του κόµµατος και της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας.
Ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, διώκεται βάσει των άρθρων
187 και 187α αλλά και για το ότι τα εγκλήµατα έχουν συντελεστεί
στο πλαίσιο της δράσης του κόµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Στην εισήγησή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε υπ’
όψιν της ότι στις δικογραφίες που έχουν σχηµατιστεί εις βάρος
των στελεχών της Χρυσής Αυγής, περιλαµβάνονται και πολλές
περιπτώσεις κακουργηµατικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη, όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ληστείες και βαριές σωµατικές βλάβες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Βουλή, στεκόµενη
στο ύψος των περιστάσεων οφείλει σήµερα να γίνει ανάχωµα
απέναντι σε εκείνους που επιδιώκουν την κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, την αποδόµηση του κοινοβουλευτισµού,
την επιβολή της βίας στη δηµόσια ζωή. Το πολιτικό µήνυµα που
εκπέµπει, λοιπόν, σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο της χώρας
είναι πολυσήµαντο, καθαρό και ηχηρό.
Με το µήνυµα αυτό διατρανώνει τα δηµοκρατικά µας φρονήµατα, το σεβασµό στους κανόνες του πολιτεύµατος, την αποφασιστικότητά µας, να κρατήσουµε την πολιτική ζωή του τόπου
αµόλυντη από ένα εγκληµατικό νεοναζιστικό έκτρωµα, το οποίο
ενδεδυµένο µε το µανδύα και την κάλυψη του πολιτικού κόµµα-
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τος, επιδίδεται σε εγκληµατικές πράξεις εναντίον των συµπολιτών µας, της δηµοκρατίας αλλά και της ίδιας τη χώρας.
Σας καλώ όλους, να υπερψηφίσουµε την πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Στο σηµείο αυτό, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της γνώµης
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σχετικά µε την αναστολή της χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή».
Προτείνω, η ονοµαστική ψηφοφορία να διεξαχθεί αύριο Τετάρτη
18 Δεκεµβρίου, ώρα 16:30.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με την συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23:58’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 18 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα
10:00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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