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Νοµικής Σχολής Αθηνών και µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, σελ. 7723, 7726, 7733, 7741
3. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 1753/1117 από 24
Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σελ. 7728 7730
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7724, 7726, 7728, 7731,
7733, 7735, 7736, 7740
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 2014, σελ. 7721
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας, σελ. 7721
ii. σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των
εξαρτήσεων, σελ. 7723
iii. σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως µοναδικό εφηµερεύον, σελ. 7726
β) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος εισροών - εκροών
στα πρατήρια υγρών καυσίµων, σελ. 7731
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i. σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων,
σελ. 7733
ii. σχετικά µε την επανεξέταση των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ, σελ. 7733
iii. σχετικά µε την συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων, σελ. 7734
δ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων
και των αγροτών του Νοµού Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, σελ. 7736
ε) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την παραχώρηση του κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό
τµήµα, σελ. 7738
στ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που εργάζονται στα προγράµµατα
αθλητισµού των ΟΤΑ, σελ. 7739
ζ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την αντισεισµική προστασία της Θεσσαλονίκης,
σελ. 7741
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:

Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Δεκεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες
της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του οποίου
δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του
ν. 2196/1994 παρ. Α’41", σελ. 7731
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7721 – 7734, 7738 - 7743
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 7734 - 7738
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ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 7724, 7726, 7728, 7731,
7733, 7735, 7736
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 7724
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 7740
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 7734, 7735, 7736
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
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ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 7736, 7737
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 7739, 7740, 7741
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 7735, 7736
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (ΠΑΣΟΚ) ,
σελ. 7738, 7739
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. , σελ. 7741, 7742
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 7731, 7732, 7733
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 7734, 7735
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 7726, 7727, 7728
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 7738
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7721, 7722
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 7737
ΣΚΟΡΔΑΣ Α. ,
σελ. 7731, 7732, 7733
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 7734, 7735
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7741, 7742

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Δ’
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών
και ερωτήσεων της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 2014.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 602/12-8-2013 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθέριου Αυγενάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πτώση του πληθωρισµού
και την αύξηση των τιµών σε τρόφιµα και ενέργεια.
2. Η µε αριθµό 4970/18-12-2013 ερώτηση – αίτηση κατάθεσης
εγγράφων του Βουλευτή Λαρίσης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Γελαλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καταπτώσεις των εγγυήσεων κατά του
ελληνικού δηµοσίου.
3. Η µε αριθµό 1322/12-11-2013 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού.
4. Η µε αριθµό 5125/27-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την νοµική προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων τετρακοσίων πενήντα εργαζοµένων στην επιχείρηση
«Hellas Online».
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5269/9-1-2014 ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 580/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επίκαιρη ερώτηση αφορά το ζήτηµα της αξιοποίησης του
Νοσοκοµείου Καβάλας, που περνάει µέσα και από την διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Θα κάνω µία πολύ σύντοµη αναδροµή, για να δώσω και κάποια
στοιχεία στον Υπουργό.
Το οικόπεδο του παλιού νοσοκοµείου Καβάλας, κύριε
Υπουργέ, συνολικού εµβαδού έξι χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία της πόλης της Καβάλας σε εξαιρετική, προνοµιακή -θα έλεγα- θέση. Μέσα σε αυτό
το οικόπεδο έχουν χτιστεί το 1963 και το 1979 τα δύο κτήρια του
παλιού Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. Αυτό το ακίνητο έχει εγγραφεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και έχει πάρει και το σχετικό
ΚΑΕΚ όπως προβλέπεται, σύµφωνα µε το οποίο κατά ποσοστό
80,938% ανήκει στο Δήµο Καβάλας και κατά ποσοστό 19,062%
στην Δ’ Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης. Σύµφωνα
δε µε το πόρισµα από 15-11-2011 της Κτηµατικής Εταιρείας του
Δηµοσίου, την τοπική δηλαδή υπηρεσία, το ακίνητο αυτό δεν
είναι κρατική περιουσία, αλλά δηµοτική περιουσία. Ανήκει κατά
κυριότητα 80%, όπως σας είπα, στο Δήµο Καβάλας και η άποψη
αυτή της υπηρεσίας στηρίζεται σε τίτλους νοµίµως µεταγεγραµµένους στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Αυτό µας λέει η Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου.
Τον Απρίλιο του 2012, κατόπιν οµόφωνης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, ο δήµος υπέγραψε προγραµµατική σύµβαση µε την Δ’ Υγειονοµική Περιφέρεια για την αξιοποίηση αυτού
του ακινήτου. Ήδη από το 2010 το νοσοκοµείο είχε µεταφέρει
τη λειτουργία του στο νέο κτήριο που έχει ανεγερθεί. Τον Ιούλιο
του 2010 έγινε η τελευταία µεταφορά εξοπλισµού. Από τότε ουσιαστικά το παλιό κτήριο, εντός του ακινήτου που σας ανέφερα,
παραµένει αναξιοποίητο, η προγραµµατική σύµβαση παραµένει
αδρανής και εδώ και είκοσι µήνες δεν έχει υπογραφεί η σχετική
υπουργική απόφαση για την έγκρισή της.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µία σχετική επιστολή του τότε
Υπουργού, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, διά της οποίας ανακοινώνεται
η βούληση της κεντρικής διοίκησης να αξιοποιηθεί µε αυτόν τον
τρόπο το κτήριο του παλαιού Νοσοκοµείου Καβάλας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, η πλήρης εγκατάλειψη του κτηρίου έχει ως
αποτέλεσµα την κυριολεκτικά απόλυτη αποψίλωσή του από κάθε
τι που θα µπορούσε να µεταφερθεί, ακόµα και ηλεκτρικούς διακόπτες, σωλήνες από χαλκό από τα κλιµατιστικά. Ό,τι µπορούσε
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να σηκωθεί, σηκώθηκε. Κρίµα πραγµατικά!
Εκτός αυτού, όµως, είχε σαν αποτέλεσµα και την µετατροπή
του σε εστία µόλυνσης, σε µία υγειονοµική βόµβα για την περιοχή. Είναι δύο φορές κρίµα παλιό νοσοκοµείο να µετατρέπεται
σε κίνδυνο υγειονοµικής φύσεως.
Πριν από µία εβδοµάδα είχαµε µία πυρκαγιά που ξέσπασε. Ευτυχώς, τέθηκε υπό έλεγχο, καθ’ ότι εκεί εισβάλλουν και διάφοροι
περιστασιακοί εισβολείς, κάνουν ό,τι κάνουν και παραλίγο να κινδυνεύσει και γύρω κόσµος. Είναι µία απαράδεκτη κατάσταση.
Αυτού του είδους η διαχείριση δηµόσιας περιουσίας, µε καθυστερήσεις –δεν θέλω να επιµερίσω ευθύνες εδώ και εκεί, αλλά
υπάρχει µία καθυστέρηση- δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά και
αγανάκτηση στους πολίτες.
Εποµένως, σας ερωτώ: ποια είναι η θέση του Υπουργείου ως
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς; Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα
ζήτηµα εκεί. Και γενικώς, ποια είναι τα σχέδια του Υπουργείου
για την αξιοποίηση του κτηρίου, που πρέπει να πω ότι αποτελεί
και αυτό στοιχείο της περιουσίας του φορολογούµενου –του
υπερφορολογούµενου, επιτρέψτε µου- Έλληνα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω αφετηριακά λέγοντας ότι είµαι
απολύτως σύµφωνος µαζί σας ότι η εικόνα ενός εγκαταλελειµµένου µεγάλου κτηρίου στο κέντρο µιας όµορφης πόλεως, όπως
είναι η Καβάλα, από µόνη της είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Και θα έλεγα επικουρικά πέραν αυτού, ότι η ιδέα ότι ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού µένει αναξιοποίητο σε αυτές
τις εποχές που ζούµε είναι ένας επιπλέον λόγος να είµαστε σήµερα εδώ.
Αφετηριακά σας λέω ότι είµαι απολύτως σύµφωνος ότι πρέπει
να βρεθεί ένας τρόπος για να αξιοποιηθεί. Όµως, επειδή έχετε
διατελέσει και εσείς Υπουργός και καταλαβαίνετε από διοίκηση,
πρέπει να βρεθεί ένας σύννοµος τρόπος να αξιοποιηθεί.
Γιατί αν βρεθεί ένας οποιοσδήποτε τρόπος που δεν είναι σύννοµος, τότε δεν θα αξιοποιηθεί τελικά, γιατί στο τέλος θα σταµατήσει σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας και δεύτερον, οι
εµπλεκόµενοι σε µία µη σύννοµη διαδικασία θα αντιµετωπίσουν
στο µέλλον πολλά προβλήµατα.
Ποια είναι τώρα η υπόθεση αυτού του κτηρίου; Η υπόθεση του
κτηρίου είναι ότι ο Δήµος Καβάλας το θεωρεί δική του ιδιοκτησία
σε ποσοστό 80%, το ελληνικό δηµόσιο όµως διαφωνεί.
Σας καταθέτω για τα Πρακτικά ένα έγγραφο µε σηµερινή ηµεροµηνία, από τον προϊστάµενο της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προσπάθησε να
διερευνήσει ακόµη και σήµερα εάν η Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών έχει αποφανθεί για το ποιο
είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού νοσοκοµείου. Σας το
καταθέτω για τα Πρακτικά για να µη νοµίσει κάποιος –επειδή
άκουσα µία σχετική ανακοίνωση του κυρίου δηµάρχου- ότι εγώ
έχω κάποιο λόγο να µην ασχοληθώ µε αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να σας πω ότι σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό που είναι
επίσηµο, µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει επίσηµη απάντηση από
την Διεύθυνση Δηµοσίων Κτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Και σύµφωνα µε την άποψη της υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας, όπως έχει κατατεθεί προς εµένα, το παλιό Νοσοκοµείο Καβάλας ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο και όχι στο Δήµο Καβάλας.
Είµαι ο τελευταίος που θα έρθω να σας πω αν έχει δίκιο η
πλευρά του ελληνικού δηµοσίου ή αν έχει δίκιο ο Δήµος Καβάλας. Πραγµατικά δεν µπορώ να το κάνω. Φαντάζοµαι ότι εάν η
διεκδίκηση του Δήµου της Καβάλας είναι µόνο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν
δεν µπορεί να συναντηθούν δύο µέρη και να συνεννοηθούν,
υπάρχει και η οδός της δικαστικής προσφυγής και η επίλυση
αυτού του θέµατος δια της δικαστικής οδού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάντως, σήµερα εγώ ως Υπουργός Υγείας και εκπροσωπών
το ελληνικό δηµόσιο, δεν µπορώ σε καµµία περίπτωση να σας
πω ότι αποδέχοµαι ότι η ιδιοκτησία του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας ανήκει στο δήµο και όχι στο δηµόσιο, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι αν έπαιρνα εγώ µια τέτοια απόφαση, στην περίπτωση που
αυτή η απόφαση αποδεικνυόταν λανθασµένη, θα ήµουν ένοχος
απιστίας προς το ελληνικό δηµόσιο.
Εγώ συναντήθηκα µε τον κύριο δήµαρχο και στο πνεύµα µίας
παλαιότερης προσπάθειας που είχε ξεκινήσει, του είπα ότι είµαι
διατεθειµένος –πάλι µε αρνητική γνώµη της υπηρεσίας µου, το
τονίζω αυτό- να προχωρήσουµε εκείνη την προγραµµατική σύµβαση, η οποία προετοιµαζόταν πριν από περίπου ενάµιση χρόνο.
Αυτή η προγραµµατική σύµβαση έχει ως αντικείµενο την παραχώρηση της χρήσης, όχι την παραχώρηση της ιδιοκτησίας. Αν
αυτό που συζητάει ο δήµος είναι να µας ζητήσει τη χρήση –προσέξτε, γιατί αυτό έχει ένα λεπτό σηµείο και το να µας ζητήσει τη
χρήση ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι εµµέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι έχουµε την ιδιοκτησία και πιθανόν αυτό να µην
θέλει να το κάνει ο νυν ή ο επόµενος δήµαρχος- τότε εγώ στα
πλαίσια της αρχικής µου τοποθετήσεως, του να µην έχουµε δηλαδή στο κέντρο της πόλεως µία τέτοια εικόνα, είµαι πολύ πρόθυµος να υπογράψω µια τέτοια πραγµατική συµφωνία, που θα
εξασφαλίζει όµως ότι η ιδιοκτησία παραµένει στο ελληνικό δηµόσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ούτε εγώ
ούτε εσείς φαντάζοµαι θέλουµε να µετατρέψουµε αυτήν τη συζήτηση σε µια αντιδικία περί ενός ακινήτου.
Εξάλλου, αν αυτή η υπόθεση πήγαινε διά της δικαστικής οδού
µε µια διεκδικητική αγωγή κάποιου ακινήτου, οπωσδήποτε θα
έπαιρνε πολύ χρόνο για να διαλευκανθεί. Είστε πρακτικός άνθρωπος –θέλω να πιστεύω ότι κι εγώ είµαι το ίδιο- καταλαβαίνουµε και οι δύο ότι δεν µπορεί να δοθεί γρήγορα λύση σε αυτό
το ζήτηµα. Το κτήριο µπορεί και να καταρρεύσει µέχρις ότου
αποφανθούν τα ελληνικά δικαστήρια ποιος ακριβώς είναι κύριος,
το κράτος ή ο δήµος.
Όντως, ανακύπτει απ’ ό,τι ακούω από τα λεγόµενά σας, ζήτηµα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο δήµος ισχυρίζεται ότι του
ανήκει το 80% και το 20% στο κράτος, στο Υπουργείο Υγείας. Το
κράτος έχει άλλη άποψη.
Εδώ έχω την πληροφορία ότι αναµένεται κάποια γνωµοδότηση
από στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υποδοµών, του Υπουργείου Οικονοµικών όµως, όχι του δικού σας Υπουργείου, που νοµίζω ότι θα ρίξει φως σε αυτήν την υπόθεση.
Άλλωστε, όλα τα ακίνητα του δηµοσίου, λόγω αρµοδιότητας –
αν δεν κάνω λάθος- υπάγονται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Για
αυτά κατ’ αρχάς πρέπει να αποφανθεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
Εγώ θα ζητήσω τη συνδροµή σας, ώστε να επισπευστεί αυτή
η παραγωγή της γνωµοδότησης του στελέχους αυτού του
Υπουργείου. Θα πιέσουµε βέβαια κι εµείς, ως οφείλουµε.
Από εκεί και πέρα, θα πρότεινα να ανοίξει ένα –να το πω- πιο
εντατικό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ του Υπουργείου, της υγειονοµικής περιφέρειας, που έχει προτάσεις για την αξιοποίηση
του κτηρίου -είχα την ευκαιρία να κάνω µία συζήτηση µε τον κ.
Βεντούρη, τον ΥΠΕάρχη προ ηµερών- και βέβαια του Δήµου Καβάλας, ο οποίος και αυτός έχει κάθε συµφέρον όχι µόνο λόγω
προεκλογικής περιόδου αυτήν την εποχή, να αποδοθεί αυτό το
κτήριο στους πολίτες της Καβάλας. Και εν πάση περιπτώσει να
µην καταρρέει, να µην ρηµάζει εγκαταλελειµµένο µε όλους τους
κινδύνους που περιέγραψα.
Ας µην εκτραπούµε, λοιπόν, σε µία αντιδικία για την κυριότητα.
Αυτό που προκύπτει από την επιστολή όχι ακριβώς του προκατόχου σας, αλλά του προπροκατόχου σας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου,
είναι η βούληση της πολιτείας να συνδράµει στην αξιοποίηση
αυτού του κτηρίου. Την κατέθεσα στα Πρακτικά. Ας ακολουθήσουµε αυτό το πνεύµα.
Μέχρι τώρα η κεντρική διοίκηση έδειξε την πρόθεση να θέλει
να βοηθήσει σε αυτό το ζήτηµα. Ζητάµε και τη δική σας συν-
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δροµή, επικαλούµενος και το πρακτικό σας πνεύµα στην προσέγγιση της λύσης των προβληµάτων.
Αυτήν τη στιγµή πρέπει επειγόντως οι φορολογούµενοι πολίτες, οι δηµότες αυτής της πόλης να καταλάβουν ότι η πολιτεία
δεν είναι εκεί για να παράγει κωλυσιεργία και αδικαιολόγητη καθυστέρηση δηµιουργώντας επιπλέον προβλήµατα, αλλά να προσπαθεί να επιλύει προβλήµατα.
Αυτές οι καθυστερήσεις δυστυχώς είναι η θλιβερή ιστορία
όλης της Δηµόσιας Διοίκησης. Και είχα και εγώ προσωπικές εµπειρίες απ’ αυτό. Ας προσπαθήσουµε, όµως, να σας εκµεταλλευτούµε, και εσείς εµάς προκειµένου να δώσουµε µία γρήγορη
λύση σε αυτό το πρόβληµα, γιατί πραγµατικά είναι απαίτηση
κάθε πολίτη αυτής της χώρας και όχι µόνο της Καβάλας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Νοµίζω, κύριε συνάδελφε, ότι είµαστε κατά βάση σύµφωνοι.
Κατ’ αρχάς, εάν έρθει το χαρτί που λέτε, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες µου και πιέζουµε
στο µέτρο που εµείς µπορούµε. Δηλαδή, ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας έχει επικοινωνήσει
πολλές φορές το τελευταίο διάστηµα µε την αντίστοιχη διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών ζητώντας να βγει επιτέλους
αυτή η γνωµοδότηση η οποία εκκρεµεί από το 2011. Δεν είναι
τωρινό το ερώτηµα. Είναι από το 2011.
Αντιλαµβάνεστε ότι εάν η γνωµοδότηση λέει ότι κακώς ισχυρίζεται το δηµόσιο ότι είναι δικό του και είναι στον δήµο, το να
κάνω από εκεί και πέρα τις διαδικασίες για τη µεταβίβαση του
ακινήτου στο Δήµο Καβάλας για εµένα είναι και χαρά υπό την έννοια ότι τώρα µένει αναξιοποίητο στη µέση της πόλεως.
Δυστυχώς, όµως, δύο δρόµους έχουµε. Ή θα περιµένουµε τη
γνωµοδότηση του Υπουργείου Οικονοµικών –επαναλαµβάνω ότι
εκκρεµεί από το 2011- ή θα περιµένουµε να κάνουµε µεταξύ µας
µια προγραµµατική συµφωνία. Σε αυτήν είµαι υπέρ -το ξεκαθαρίζω- στο πνεύµα της δηλώσεως του προπροκατόχου µου, κ. Ανδρέα
Λοβέρδου
για
τη
βούληση
της
πολιτείας.
Επαναεπιβεβαιώνω αυτήν τη βούληση. Η βούληση της πολιτείας
είναι να βρεθεί ένας τρόπος να αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του δήµου. Το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν αυτή
η υπόθεση να εµπλακεί στην προεκλογική διαµάχη και να πάµε
σε µία πρόσθετη ανακοίνωση που κατά τη γνώµη µου δεν θα
ήταν η δέουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα νότια θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο
Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας εξηγήσω ότι σήµερα παρακολουθείτε τις επίκαιρες
ερωτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν ερωτώντες Βουλευτές
και απαντούν οι Υπουργοί και γι’ αυτό βλέπετε να µην έχει πολλούς Βουλευτές η Αίθουσα. Είναι, δηλαδή, ένας Βουλευτής και
ο Υπουργός που απαντά στις ερωτήσεις.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 592/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και
λειτουργικών δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο παριστάµενος Υπουργός, κ. Γεωργιάδης.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς για
δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση
αφορά την υστέρηση της χρηµατοδότησης στους φορείς των
δοµών πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων.
Από 1-1-2014 µέχρι και αυτήν τη στιγµή οι µισθοί των εργαζοµένων στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ και στα κέντρα πρόληψης δεν
καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς των πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014
Τι γίνεται στον ΟΚΑΝΑ; Έχουµε απλήρωτους εργαζόµενους
για δύο µήνες. Τους δόθηκε «έναντι» ένα χρηµατικό ποσό για το
πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου από αδιευκρίνιστη πηγή.
Θα θέλαµε να µάθουµε ποια είναι αυτή η πηγή και ποιος ο κωδικός της;
Από την άλλη µειώθηκε, µεταξύ άλλων φορέων, ο προϋπολογισµός του ΟΚΑΝΑ µε απόφασή σας, κύριε Υπουργέ, από 31 Ιανουαρίου κατά 300.000 ευρώ και αυτά τα χρήµατα
µεταφέρθηκαν στον προϋπολογισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Στο ΚΕΘΕΑ οι µισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες καλύφθηκαν µέχρι σήµερα οριακά από τα αποθεµατικά τους.
Για τον τρίτο φορέα, για τα κέντρα πρόληψης, οι εργαζόµενοι
είναι απλήρωτοι τρεις µήνες, δηλαδή από το Δεκέµβρη του 2013,
παρ’ όλο που από 3 Δεκεµβρίου έχει εκταµιευτεί ποσό 500.000
ευρώ υπέρ των κέντρων πρόληψης και έχει δοθεί στον ΟΚΑΝΑ.
Αυτά τα χρήµατα δεν έχουν αποδοθεί. Θα θέλαµε να µάθουµε τι
γίνονται αυτά τα χρήµατα, πού βρίσκονται αυτήν τη στιγµή; Και
βέβαια εάν δεν δοθούν, µεγαλώνει το έλλειµµα υπέρ των κέντρων πρόληψης στο οποίο έχει υποπέσει στο παρελθόν ο ΟΚΑΝΑ
–2,5 εκατοµµύρια και πλέον, περίπου, εκτιµήθηκε σε κάποια
φάση από το Υπουργείο Υγείας. Πώς αυτή η διαδικασία ελέγχεται; Υπάρχει και εδώ πρόβληµα εσωτερικής δανειοδότησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω.
Επίσης, µειώθηκε ο προϋπολογισµός των κέντρων πρόληψης
όπως και του ΟΚΑΝΑ, κατά 500.000 ευρώ τα οποία µεταφέρθηκαν στον προϋπολογισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Μέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση,
παρ’ όλο που η προηγούµενη έληξε στις 31-12-2013 για τα κέντρα πρόληψης. Είναι, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή η καινούργια σύµβαση σε διαδικασία ελέγχου της νοµιµότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Το Υπουργείο άργησε πάρα πολύ. Πριν από δεκαπέντε-είκοσι µέρες δόθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύµβαση
για έλεγχο. Άρα, µε ευθύνη του Υπουργείου καθυστέρησε η κατάρτιση της σύµβασης και ο έλεγχός της και γι’ αυτόν τον λόγο
ακόµη δεν µπορούν οι εργαζόµενοι, αλλά και τα κέντρα πρόληψης –για λειτουργικά έξοδα- να χρηµατοδοτηθούν.
Τι γίνεται µε αυτήν την περίπτωση; Πού βρίσκεται αυτήν τη
στιγµή ο έλεγχος; Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω αν το Υπουργείο εγγυάται τη σταθερή χρηµατοδότηση των κέντρων πρόληψης για την επόµενη επταετία που υπάρχει η σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, αυτήν τη στιγµή σε εννέα κέντρα πρόληψης είναι
απλήρωτοι περίπου έξι µήνες οι εργαζόµενοι. Στα υπόλοιπα
εξήντα τέσσερα, απλήρωτοι για τους τρεις µήνες από το Δεκέµβρη, δεν έχει υπογραφεί η σύµβαση, χρωστούν στο ΙΚΑ αρκετά
κέντρα πρόληψης και είκοσι έξι δεν έχουν χρήµατα για το Φεβρουάριο.
Θα ήθελα, πάλι, να µας πείτε γιατί πήγαν αυτά τα χρήµατα στο
ΚΕΕΛΠΝΟ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θέλω να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε. Θα µπορούσα να µιλήσω λιγότερο στη δευτερολογία, αλλά
είναι σηµαντικό να τεθούν τα ερωτήµατα στον Υπουργό.
Γιατί µεταφέρθηκαν αυτά τα χρήµατα, 3 εκατοµµύρια, στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, κύριε Υπουργέ, µεταξύ των άλλων από λογαριασµό
του ΕΚΑΒ, για µεταφορά βαρέως πασχόντων, από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και από τους φορείς που είπα και τα κέντρα πρόληψης και ΟΚΑΝΑ; Και πώς θα γίνει να πληρωθούν οι φορείς που
αφορούν τους τρεις σηµαντικότερους φορείς των Κέντρων Πρό-

7724

ληψης και Αντιµετώπισης των Εξαρτήσεων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, πριν
απαντήσετε θέλω να εξηγήσω το εξής: Η διαδικασία αυτή –το
λέω στους καινούργιους συναδέλφους- έχει επιλεγεί από τον Κανονισµό της Βουλής, για τις ερωτήσεις. Το ερώτηµα έχει υποβληθεί αναλυτικά στον κύριο Υπουργό και γι’ αυτό οφείλουµε να
είµαστε συνεπείς προς τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Να ισχύει για όλους, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν δεν προλάβουµε
στη πρωτολογία, έχουµε και τη δευτερολογία. Καλό είναι να τηρούµε τον Κανονισµό. Οι ερωτήσεις είναι σηµαντικές, αλλά η τήρηση του Κανονισµού είναι πιο σηµαντική.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
πάντα πολύ ευγενής ο κ. Ζαχαριάς, κύριε Πρόεδρε, οπότε εµένα
δεν µε πειράζει να ξεπερνάει και λίγο τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας ήξερα για
συνδικαλιστή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το
αφήνω και δεν το σχολιάζω καν, το βλέπετε.
Κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω µε το πρώτο για να µη δηµιουργούµε εντυπώσεις γενικώς. Σας διαβάζω την απάντηση της υπηρεσίας: «Οι εργαζόµενοι του ΟΚΑΝΑ έλαβαν την τελευταία τους
µισθοδοσία στις 31 Δεκεµβρίου 2013.
Όσον αφορά ένα µικρό τµήµα της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που τους αποδόθηκε έναντι –λέω αυτό που µε ρωτήσατεαυτό αντλήθηκε από τον κεντρικό τραπεζικό λογαριασµό που
τηρεί ο ΟΚΑΝΑ και ο οποίος καλύπτει δαπάνες µισθοδοσίας και
λειτουργικές δαπάνες». Άρα, δεν υπάρχει καµµία συνοµωσία.
Από τον κεντρικό τραπεζικό λογαριασµό του ΟΚΑΝΑ δόθηκε
έναντι ένα ποσό.
Γιατί δόθηκε έναντι; Γιατί υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία;
Πρώτα απ’ όλα, τα χρήµατα υπάρχουν. Είναι δεσµευµένα τα χρήµατα και για τον ΟΚΑΝΑ και για το ΚΕΘΕΑ και για την υλοποίηση
της προγραµµατικής συµβάσεως µε τα κέντρα της εξάρτησης.
Όµως, από το 2014 και µετά έχει αλλάξει και γι’ αυτούς τους οργανισµούς ο τρόπος διάθεσης των κονδυλίων. Βεβαίως, όχι µόνο
γι’ αυτούς, έχει αλλάξει για όλο το ελληνικό δηµόσιο. Για να
έχουµε µία καλύτερη εικόνα των εξόδων του κράτους και για να
έχουµε µεγαλύτερο έλεγχο των δηµοσιονοµικών στοιχείων του
κράτους, πρέπει να τηρούνται πλέον απ’ όλους ανεξαιρέτως ορισµένες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες µέχρι αυτή τη στιγµή
που µιλάµε δεν έχουν απαντηθεί από την πλευρά των φορέων.
Σας διαβάζω –γιατί δεν θέλω να φανεί ότι τα λέω εγώ, είναι
της υπηρεσίας τα έγγραφα- τα εξής: Το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) δεν έχει απαντήσει έως σήµερα
στο αναφερόµενο έγγραφο της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, µε
αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η επιχορήγησή του. Δηλαδή, θα
ήταν παράνοµη η επιχορήγησή του, εάν προηγουµένως δεν
έχουν αναληφθεί ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ζητά η Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών, ο ΟΚΑΝΑ, έχει υποβάλει
µε το υπ’ αριθµόν 2932/11-2-2014 έγγραφό του την ειδική έκθεση. Η απόφαση έγκρισης επιχορήγησής του για την κάλυψη
των µισθολογικών και λειτουργικών του αναγκών αναµένεται να
εκδοθεί µέσα στις επόµενες ηµέρες. Δηλαδή, στις 11-2-2014
έστειλε ο ΟΚΑΝΑ το αντίστοιχο σχετικό έγγραφο και τώρα η υπηρεσία ετοιµάζει την αποδέσµευση των πιστώσεων. Τα χρήµατα
είναι εκεί και θα τα πάρει. Πάντως, δεν ισχύει ότι δεν τα έχει
πάρει µε ευθύνη του Υπουργείου. Το ξεκαθαρίζω. Μάλιστα, λέει
η υπηρεσία, «σηµειώνουµε ότι έχει ήδη καταθέσει ο οργανισµός
τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιχορήγησή του, η οποία µέσα στο µήνα Φεβρουάριο θα χορηγηθεί και
θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισµού για το πρώτο τρίµηνο
του τρέχοντος έτους». Ανά τρίµηνο θα γίνεται αυτή η αποδέσµευση.
Με το υπ’ αριθµόν τάδε –δεν σας κουράζω, λέω για τις άλλες
µονάδες, την τρίτη δοµή- η Διεύθυνση Εξαρτήσεων έχει υποβάλει το σχέδιο της νέας προγραµµατικής σύµβασης για τη λει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειµένου να διενεργηθεί ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος
της ως άνω σύµβασης.
Είπατε προηγουµένως ότι µε ευθύνη του Υπουργείου Υγείας
έγινε η καθυστέρηση αυτής της συµβάσεως. Δεν είναι αληθές
αυτό. Για να καταρτίσει το Υπουργείο Υγείας τη σχετική σύµβαση, πάλι χρειαζόταν µία ολόκληρη διαδικασία αποστολής στοιχείων απ’ όλους αυτούς τους φορείς. Όσο καθυστέρησαν αυτοί
να στείλουν αυτά τα στοιχεία τόσο καθυστέρησε η δηµιουργία
της νέας προγραµµατικής συµβάσεως. Αντίθετα, µε προσωπική
φροντίδα της Υφυπουργού κ. Μακρή, αυτό έγινε από πλευράς
Υπουργείου σε πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και είµαστε
σε επαφή µε το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουµε ζητήσει την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας. Δεν έχει αργήσει το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ίσα-ίσα που κινείται πολύ γρήγορα. Ευελπιστούµε ότι
πολύ γρήγορα θα έχει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
για να µπορεί να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία.
Άρα δεν υπάρχει κάποιου είδους καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας. Ασφαλώς, οι εργαζόµενοι ταλαιπωρούνται και το σέβοµαι πάρα πολύ αυτό. Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι φταίνε οι
εργαζόµενοι σε όλο αυτό. Προφανώς όχι, ούτε φυσικά τα άτοµα
τα οποία έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και του
ΟΚΑΝΑ και των µονάδων τους, οι οποίες όµως λειτουργούν. Και
ο ΟΚΑΝΑ εξακολουθεί να λειτουργεί και το ΚΕΘΕΑ και οι µονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν. Όµως, αυτή η περίοδος που
προσπαθούµε να ξαναβάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά, ασφαλώς θα φέρει µία µικρή αναστάτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα
περί ΚΕΕΛΠΝΟ και επιπλέον χρηµατοδοτήσεων θα τα πω στη
δευτερολογία µου, για να µη στεναχωρώ και τον φίλο µου, τον
κύριο Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Ζαχαριά, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχει ευθύνη το Υπουργείο, παρ’ όλα αυτά,
γιατί; Διότι και ο ΟΚΑΝΑ και τα κέντρα πρόληψης δέχθηκαν µία
µείωση του προϋπολογισµού τους. Αυτή η µείωση του προϋπολογισµού που έγινε στις 31 Ιανουαρίου στερεί τη δυνατότητα
ίσως και κατάθεσης των στοιχείων, όπως θα τα ήθελε το Υπουργείο, ισοσκελισµένων δηλαδή προϋπολογισµών, στην ακρίβειά
τους, και πραγµατικά, όπως είδατε, ο ΟΚΑΝΑ κατέθεσε δέκα
µέρες αργότερα από την απόφασή σας, της 31ης Ιανουαρίου,
για περικοπή των 300.000, υποθέτω, τα αναµορφωµένα στοιχεία
προϋπολογισµού.
Όσο για τα κέντρα πρόληψης, είναι πάρα πολύς καιρός τώρα
που µία οµάδα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχουµε καταθέσει ερώτηση για την ανάγκη υπογραφής,, επιτέλους, της καινούργιας
προγραµµατικής σύµβασης των κέντρων πρόληψης αφ’ενός και
αφ’ετέρου δεν έχουν δοθεί –και θα ήθελα µία απάντηση σ’ αυτόούτε οι 500.000 που εκταµιεύτηκαν για τα κέντρα πρόληψης και
στις 3 Δεκεµβρίου υπάρχει απόφαση εκταµίευσης. Στον ΟΚΑΝΑ
υποτίθεται ότι δόθηκαν τα χρήµατα και δεν έχουν αποδοθεί στα
κέντρα πρόληψης
Θα καταθέσω και τα σχετικά έγγραφα.
Γι’ αυτό και η συζήτηση για εσωτερικό δανεισµό και γι’ αυτό
και η ευθύνη του Υπουργείου, γιατί δεν δίδεται σαφής απάντηση
επί των 500.000 που αφορούν τη χρήση του οικονοµικού έτους
2013, πολύ νωρίτερα δηλαδή.
Τώρα, θέλω να πω και για το ΚΕΕΛΠΝΟ, επειδή δεν θα έχω ευκαιρία να µιλήσω πάλι, δεν µου δίδεται δηλαδή η ευκαιρία να συζητήσουµε για τα 3 εκατοµµύρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ
βαρύνεται και ελέγχεται οικονοµικά για πάρα πολλά ζητήµατα.
Ένα από αυτά, λοιπόν τώρα που προκύπτει είναι ότι δίδονται επιπλέον στον λογαριασµό του 3 εκατοµµύρια και από σηµαντικούς
φορείς, όπως είναι οι φορείς εξάρτησης και όπως είναι το ΕΚΑΒ
και το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας. Αιµοδοτούµε, λοιπόν, το ΚΕΕΛ-
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ΠΝΟ εις βάρος άλλων σηµαντικών φορέων. Κάποτε πρέπει να
τελειώσει αυτό και παρακαλώ να µας το αποκαλύψετε.
Μη µου πείτε όµως για έκτακτες ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το
ΚΕΕΛΠΝΟ είναι για έκτακτες ανάγκες και πάντα πρέπει γι’ αυτόν
τον λόγο να είναι έτοιµο. Μη µου πείτε επίσης για εµβόλια γρίπης
που δεν έχουµε, γιατί για τη γρίπη θα έπρεπε ήδη από τον Οκτώβριο να είµαστε έτοιµοι και µόνο τώρα λαµβάνετε υπ’ όψιν τα περιστατικά και το Υπουργείο σπεύδει -και καλά κάνει- να δώσει τα
εµβόλια δωρεάν µέσα από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων, γιατί
δεν υπάρχουν στα άλλα φαρµακεία. Μη µου πείτε για τη δηµόσια
υγεία, για τις καινούργιες λοιµώδεις αρρώστιες που εµφανίζονται, όλα αυτά στις φυλακές, στον κόσµο έξω, για πολυανθεκτική
φυµατίωση, ελονοσία κ.λπ.. Θα έπρεπε να τα έχει προβλέψει το
Υπουργείο και να έχει ελέγξει γι’ αυτό το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κατ’
αρχάς µη µου καταλογίσετε πρόθεση. Εγώ θα απαντούσα για το
ΚΕΕΛΠΝΟ και στην πρωτολογία µου, αλλά ήµουν ήδη ενάµισι
λεπτό εκτός χρόνου -για να µη φανεί ότι το κάνω για άλλους λόγους. Ασχέτως αυτού, εγώ αιτούµαι να σας δώσουν και τριτολογία και να το συζητήσουµε, καµµία αντίρρηση.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε να πω ότι αδικείτε το ΚΕΕΛΠΝΟ πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα λέτε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ ελέγχεται. Όλα στη χώρα µας ελέγχονται. Όµως επειδή κι
εγώ κάθισα και έψαξα τι γίνεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, πρέπει να έχει
επτά ή οκτώ ελέγχους από το ΣΔΟΕ και καµµιά δεκαπενταριά
ελέγχους από το ΣΕΥΠ, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν
βγάλει το ΚΕΕΛΠΝΟ µια χαρά. Και δεν ξέρω εµάς τους δύο, προσωπικά ως άτοµα, αν µας έλεγχε οκτώ φορές το ΣΔΟΕ και δεκαπέντε φορές το ΣΕΥΠ, αν θα βγαίναµε τόσο καθαροί όσο βγήκε
το ΚΕΕΛΠΝΟ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Έχουµε ερώτηση, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
σας απαντήσω και στην ερώτηση και θα σας καταθέσω όλα τα
πορίσµατα, και του ΣΔΟΕ και του ΣΕΥΠ. Ξέρετε, είναι πολύ
ωραίο το κυνήγι µαγισσών, αποδίδει. Όµως καµµιά φορά βλάπτει
το εθνικό συµφέρον.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ, λοιπόν, είναι ένας οργανισµός που τον χρειάζεται το ελληνικό κράτος. Ευτυχώς που τον έχει. Πρέπει να τον έχει
κι εγώ προσωπικά τον υπερασπίζοµαι. Τώρα που έχει ξεσπάσει
η γρίπη, στο ΚΕΕΛΠΝΟ καταφεύγουµε για να µας βοηθήσει.
Φανταστείτε να µην το είχαµε.
Όσο για τα 3 εκατοµµύρια, δεν υπάρχει καµµία συνωµοσία.
Όταν έγινε ο προϋπολογισµός του 2014, εκ παραδροµής της
Υπηρεσίας -αν δείτε τους προϋπολογισµούς- δεν υπήρξε καµµία
µείωση στον ΟΚΑΝΑ και στο ΕΚΑΒ, ενώ υπήρξε η µείωση που θα
αναλογούσε στους άλλους δύο στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Και ξαφνικά το
ΚΕΕΛΠΝΟ είχε έναν προϋπολογισµό κάτω από τα όρια της µισθοδοσίας του. Τι έγινε, λοιπόν, στην πραγµατικότητα; Υπήρξε
διόρθωση προϋπολογισµών. Χρήµατα, δηλαδή, που θα έπρεπε
να έχουν πάει στο ΚΕΕΛΠΝΟ από την αρχή -διότι όλοι οι φορείς
του Υπουργείου Υγείας είχαν φέτος µειωµένους προϋπολογισµούς- πήγαν τον Ιανουάριο του 2014. Καµµία συνωµοσία δεν
υπήρξε.
Θέλετε µήπως να µη δώσουµε τα αντιρετροϊκά φάρµακα
στους ασθενείς, τα οποία δίδονται όλα µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ; Αν δεν
δίναµε αυτά τα 3 εκατοµµύρια, κύριε συνάδελφε, θα ήσασταν
εδώ µε ερώτηση: «Γιατί δεν παίρνουν οι ασθενείς αντιρετροϊκά
φάρµακα;». Ή θα µου λέγατε: «Ας µείνουν χωρίς αντιρετροϊκά
φάρµακα και ας κόψουν τον λαιµό τους.»; Είµαι βέβαιος ότι εσείς
ειδικά δεν θα µου το λέγατε αυτό.
Άρα εµείς έχουµε την ευθύνη να διασφαλίσουµε τη λειτουργία
όλων των φορέων του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι το ένα παιδί
µας περισσότερο παιδί από τα άλλα. Και βεβαίως -επαναλαµ-
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βάνω- αυτά τα 3 εκατοµµύρια δεν έχουν καθόλου να κάνουν µε
το γεγονός ότι δεν είχαν καταθέσει στοιχεία οι δύο προαναφερόµενοι οργανισµοί, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Μπορούσαν να καταθέσουν, άργησαν να καταθέσουν, απόδειξη ότι ο ΟΚΑΝΑ στις
11 του µηνός κατέθεσε και ήδη η Υπηρεσία είχε έτοιµη την αποδέσµευση των πιστώσεων και θα πληρωθούν οι άνθρωποι µέσα
στις επόµενες ηµέρες.
Δεν νοµίζω όµως ότι είναι καλή πολιτική το να στρέψουµε τον
ΟΚΑΝΑ εναντίον του ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΚΕΕΛΠΝΟ εναντίον του
ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ εναντίον ενός νοσοκοµείου. Δεν είναι αυτή η
σωστή τακτική. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, λοιπόν, είναι απαραίτητο.
Όσον αφορά για τη γρίπη που είπατε, θα µου επιτρέψετε µία
παρατήρηση, γιατί πολύ εύκολα γίνεται σπέκουλα. Ξέρετε, είµαστε ένας λαός που πηγαίνουµε πολύ εύκολα από το ένα άκρο
στο άλλο. Θυµίζω την εποχή της πανδηµίας και την προσπάθεια
των τότε ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας να εµβολιαστεί ο πληθυσµός. Δεν ξέρω αν το θυµάστε, αλλά ξαφνικά σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα έβγαιναν διάφοροι και έλεγαν ότι «τα εµβόλια
είναι επικίνδυνα. Μην κάνετε τα εµβόλια, δεν χρειάζονται εµβόλια». Εγώ θυµάµαι ότι είχα κάνει το εµβόλιο εδώ στο ιατρείο της
Βουλής, κύριε Πρόεδρε, και το είχα ανεβάσει στα social media
κατά την προσφιλή µου συνήθεια και µέχρι σήµερα αν µπείτε στο
Google, θα δείτε ότι έχω τρεις χιλιάδες βρισιές από κάτω επειδή
έκανα το εµβόλιο. Θεωρούµουν ο τρελός του χωριού που έκανα
το εµβόλιο.
Λοιπόν, τι έχει συµβεί στην Ελλάδα; Αφού περάσαµε όλη
αυτήν την περίοδο κατά των εµβολίων, που έλεγαν «µην κάνετε
τα εµβόλια γιατί είναι επικίνδυνα» τώρα ξαφνικά αρχίζουν οι ίδιοι
και λένε «µα, καλά δεν είχατε κάνει το εµβόλιο στον πληθυσµό;
Μα, είναι δυνατόν να αφήσετε τον κόσµο χωρίς εµβόλια;»
Να σοβαρευτούµε, λοιπόν. Δεν αφήσαµε τον κόσµο χωρίς εµβόλια. Τι συνέβη; Μετά την πανδηµία το 2000, η γρίπη έπεσε
πάρα πολύ, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσµίως. Το 2012
είχε µία µεγάλη αύξηση. Το 2013 είχε µία πολύ µεγάλη µείωση,
το 2014 έχει πάλι µία αύξηση, όχι σε σηµείο πανικού, το ξεκαθαρίζω. Είµαστε φέτος στα επίπεδα της γρίπης που ήµασταν το
2012. Περάσαµε το 2012; Το περάσαµε. Έτσι θα περάσουµε και
το 2014. Αν δείτε την καµπύλη του ΚΕΕΛΠΝΟ, θα δείτε ότι τώρα
είµαστε λίγο παρακάτω από το 2012. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί
έχουµε περίπου δύο-τρεις εβδοµάδες ακόµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αµέσως, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέµα αυτό και
απασχολεί την επικαιρότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σοβαρότατο είναι το
θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
χρειάζεται κανένας πανικός, ούτε είναι η ώρα τώρα για να πάνε
να εµβολιαστούν όλοι. Το εµβόλιο για να δουλέψει θέλει τρειςτέσσερις εβδοµάδες. Σε δύο εβδοµάδες σταµατάει η γρίπη.
Έχουµε δώσει, όµως, παντού αντιϊκά φάρµακα. Παρακολουθείται η καµπύλη. Κάθε χρόνο η καµπύλη παρακολουθείται. Την
πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου τελειώνει. Τι να κάνουµε, να την
κρατήσουµε παραπάνω για να πουλήσουν το εµβόλιο οι εταιρείες;
Άρα να µείνουµε στην ουσία της υποθέσεως. Δεν είναι ώρα
πανικού ούτε απειλεί η γρίπη τον πληθυσµό. Αυτοί οι άνθρωποι
που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους –και κλείνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε- όλοι έπασχαν και από άλλα νοσήµατα. Ήταν άνθρωποι
που είχαν επιβεβαρηµένη υγεία και επειδή όταν έχεις επιβεβαρηµένη υγεία, ο οργανισµός σου είναι αδύναµος, τους κτύπησε
η γρίπη και πέθαναν. Δεν ήταν υγιείς οι άνθρωποι που πέθαναν.
Βεβαίως πρέπει να τηρούµε όλοι τους κανόνες υγιεινής, να προσέχουµε, να πλένουµε τα χέρια µας. Αν δούµε ότι κάτι συµβαίνει,
να πάρουµε τα αντιϊκά φάρµακα που τα έχουµε µοιράσει παντού
δωρεάν για να τα βρίσκει ο οποιοσδήποτε θέλει χωρίς να δώσει
ούτε ένα λεπτό του ευρώ για να γίνει καλά. Σας παρακαλώ όµως
πολύ, µη συµµετάσχετε και εσείς τώρα σε ένα κλίµα πανικού.
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Γιατί υπενθυµίζω ότι πάµε εύκολα από το ένα άκρο στο άλλο και
θα είµαστε εδώ µετά από δύο χρόνια να λέµε «γιατί αγοράσατε
τόσα εµβόλια;» και πάλι ξανά-µανά από την αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Πάντως στις επίκαιρες ερωτήσεις –το λέω και προς τους συναδέλφους και προς τους Υπουργούς- ασχολούµαστε µε το συγκεκριµένο θέµα της ερώτησης. Αν ανοίγουµε όλα τα θέµατα του
τοµέα του Υπουργού, λογικό είναι να παίρνει και αυτός επιπλέον
χρόνο για να απαντά. Και δεν γίνεται αυτό. Ο Κανονισµός είναι
σαφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας ενενήντα φοιτητές και φοιτήτριες της Νοµικής
Σχολής Αθηνών, συνοδευόµενοι από έναν καθηγητή, οι οποίοι
στο πλαίσιο των µαθηµάτων τους επισκέπτονται τη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 586/18-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» ως µοναδικό εφηµερεύον.
Θα απαντήσει ο παριστάµενος Υπουργός κ. Γεωργιάδης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των εφηµεριών είναι
πλέον εκρηκτική λόγω της αυξηµένης προσέλευσης των ασθενών, ενώ τα νοσοκοµεία, ιδίως σε έναν τόσο µεγάλο νοµό, όπως
ο Νοµός Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε να εφηµερεύουν κανονικά
ανά δύο.
Το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» είναι το µοναδικό εφηµερεύον στις πέντε από τις οκτώ εφηµερίες που πραγµατοποιεί
κάθε µήνα µόνο του. Κατά τη διάρκεια των εφηµεριών µπορεί να
προσέλθουν ως και χίλια πεντακόσια άτοµα στο νοσοκοµείο, τη
στιγµή που το τµήµα επειγόντων περιστατικών µπορεί να εξυπηρετήσει µέχρι οκτακόσια άτοµα. Ακόµα και στις κοινές εφηµερίες
µε το Νοσοκοµείο «Άγιος Παύλος», τα περιστατικά µπορεί να
φθάσουν και τα χίλια. Ενδεικτικά, σε πρόσφατη εφηµερία, ενώ
το νοσοκοµείο ήταν ήδη γεµάτο, έγιναν διακόσιες εβδοµήντα
τρεις επιπλέον εισαγωγές, ενώ στην καρδιολογική κλινική που
διέθετε σαράντα οκτώ κλίνες, έγιναν εκατόν είκοσι έξι εισαγωγές
ασθενών.
Η αυξηµένη προσέλευση οφείλεται σε σειρά παραγόντων,
όπως είναι το κλείσιµο και η συγχώνευση νοσοκοµειακών µονάδων στη Θεσσαλονίκη, η δραµατική αύξηση του αριθµού των
ανασφάλιστων, η έξαρση της γρίπης αυτήν την περίοδο, αλλά
και η µη λειτουργία των µονάδων του ΕΟΠΥΥ από τον Νοέµβριο
του 2013 για έναν ακόµη µήνα, ο οποίος χρεώνεται αποκλειστικά
και µόνο σε εσάς.
Ακόµα και η προσθήκη του κέντρου υγείας στον Εύοσµο στις
εφηµερίες πριν λίγες ηµέρες, έγινε µε την αποψίλωση των άλλων
κέντρων υγείας από γιατρούς. Συγκεκριµένα, είχατε πάρει έναν
ακτινολόγο από τον «Άγιο Δηµήτριο», έναν παιδίατρο από το Κέντρο Υγείας Θέρµης και τρεις ειδικότητες από το Νοσοκοµείο
«Παπανικολάου» συν το ότι -να υπενθυµίσω- και το άλλο κέντρο
υγείας στην οδό Φράγκων -προ ηµερών σας, βέβαια- δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει µόνο ως ταµπέλα.
Υπό τις συνθήκες αυτές, µε όλη την κίνηση των ασθενών να
κατευθύνεται κυρίως στα νοσοκοµεία, είναι προφανές ότι ούτε
το ιατρικό αλλά ούτε και το νοσηλευτικό προσωπικό µπορεί να
ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στα καθήκοντά του και
ούτε οι ασθενείς µπορούν να έχουν την απαραίτητη προσοχή και
φροντίδα για την αντιµετώπιση της κατάστασής τους.
Σας ρωτώ, λοιπόν: Πρώτον, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να
προβείτε για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» κατά τη διάρκεια των µονών
εφηµεριών και, δεύτερον, µε ποιον τρόπο προτίθεστε να διαχειριστείτε την αυξηµένη προσέλευση ασθενών στα νοσοκοµεία,
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ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία συνάδελφο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
ήθελα να σας καταγγείλω, κύριε Πρόεδρε, για διακριτική µεταχείριση! Το ρολόι δεν δούλευε στην κ. Μάρκου και δεν ξέρουµε
αν ξεπέρασε τον χρόνο της!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όµως η κ. Μάρκου
πήρε λιγότερο χρόνο απ’ αυτόν που θα της έβαζα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κι
εγώ δεν θα πάταγα το κουδούνι για τον χρόνο στην κ. Μάρκου.
Κυρία συνάδελφε, ας πάµε στα πραγµατικά περιστατικά. Το
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» στο πρόγραµµα εφηµεριών του
Φεβρουαρίου εφηµέρευσε µόνο του τρεις φορές. Ειδικότερα,
στην εφηµερία της 20ης Φεβρουαρίου 2014 επικουρικά συνεφηµέρευσε το Κέντρο Υγείας αστικού τύπου Ευόσµου µε ειδικότητες που έχουν υψηλότερη ζήτηση, όπως Γενικής Ιατρικής,
Παθολογίας, Παιδιατρικής, Καρδιολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής
και Μικροβιολογίας. Για το δε µήνα Μάρτιο προγραµµατίζεται να
εφηµερεύσει µόνο του µία φορά.
Αυτά ως µία τυπική απάντηση της Υπηρεσίας. Εγώ –ξέρετεδεν θέλω εµείς οι Βουλευτές να µένουµε στις τυπικές απαντήσεις
της Υπηρεσίας, γιατί αν αυτό κάναµε, δεν θα είχαµε λόγο να ερχόµασταν εδώ. Θα βάζαµε την Υπηρεσία να απαντάει και θα τελειώναµε.
Πράγµατι, υπάρχει πρόβληµα που επιτείνεται εκ του γεγονότος –θα µου επιτρέψετε να πω- ότι το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» είναι ίσως και το καλύτερο νοσοκοµείο στη χώρα ή σίγουρα
ένα από τα καλύτερα -για να µην πω το καλύτερο- και πάντως
ένα πάρα πολύ καλό νοσοκοµείο. Αυτό του δηµιουργεί µία πολύ
µεγάλη φήµη και ως αποτέλεσµα πάρα πολύς κόσµος ακόµα και
όταν δεν εφηµερεύει µόνο του, πάλι επιλέγει να πάει πρώτα στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου». Είναι κάτι που συµβαίνει µε όλα
τα µεγάλα νοσοκοµεία, µε τον «Ευαγγελισµό», µε το «Γεννηµατά», µε το «Αττικόν» κ.λπ..
Με ρωτάτε τι σκοπεύουµε να κάνουµε. Κάναµε, αλλά δυστυχώς δεν ήσασταν αρωγοί, γιατί η µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας που ψηφίσαµε, δυστυχώς χωρίς εσάς, έγινε
γι’ αυτό.
Λέτε ότι πήγαν χίλια πεντακόσια άτοµα. Ξέρετε καλύτερα από
εµένα -γιατί αυτά τα στοιχεία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά- ότι από
τα χίλια πεντακόσια άτοµα που πήγαν, το 35%, δηλαδή τα πεντακόσια άτοµα δεν έπρεπε να πάνε στο νοσοκοµείο. Θα είχαν αντιµετωπιστεί στο πρωτοβάθµιο επίπεδο, αν είχαµε ένα
πρωτοβάθµιο σύστηµα που θα λειτουργούσε σωστά. Αυτό προσπαθούµε να φτιάξουµε µε εσάς –επαναλαµβάνω- δυστυχώς
απέναντι.
Όµως, πρέπει να πω ότι πράγµατι ειδικά αυτόν τον µήνα όπου
συντελείται η µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
µία αναστάτωση αναµφίβολα θα υπάρξει στα νοσοκοµεία, γιατί
τα νοσοκοµεία αναγκαστικά δέχονται κι εξυπηρετούν την ανάγκη
υπηρεσιών υγείας που δηµιουργεί το κλείσιµο των πολυϊατρείων.
Όµως, δεσµεύοµαι ότι µόλις ολοκληρωθεί ο µήνας και ξεκινήσουν τα πολυϊατρεία και µέσα στο πρώτο δίµηνο το πολύ, όταν
θα αρχίσει να λειτουργεί ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού,
οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν διαφορά.
Τελικός µας στόχος είναι να µην πηγαίνουν και οι χίλιοι πεντακόσιοι που είπατε στα νοσοκοµεία ή στο νοσοκοµείο, αλλά να πηγαίνουν αυτοί που πραγµατικά χρειάζονται νοσοκοµειακή
περίθαλψη.
Αυτό, πρώτον, θα ανακουφίσει τα νοσοκοµεία και θα λύσει το
πρόβληµα που θέσατε σωστά και, δεύτερον, θα κάνει καλό στον
κόσµο, γιατί τα νοσοκοµεία δεν είναι χώρος για να πηγαίνεις «για
ψύλλου πήδηµα». Έχουν και πάρα πολλούς κινδύνους και καλό
θα είναι να πηγαίνεις όσο λιγότερο γίνεται. Τα υπόλοιπα θα τα
αναφέρω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που µιλάτε µε αριθµούς. Εγώ
θα µιλήσω µε ποσοστά στη συνέχεια.
Θα ξεκινήσω από το Κέντρο Υγείας Ευόσµου που για να το
δηµιουργήσετε απαξιώσατε άλλα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας.
Σας ανέφερα ήδη από πού ήδη έχετε πάρει προσωπικό για να
«στελεχώσετε» το Κέντρο Υγείας Ευόσµου.
Μέσα στο πρόγραµµα των επισκέψεών σας ίσως θα έπρεπε να
βάλετε και τη Θεσσαλονίκη για να δείτε τη δραµατική κατάσταση
που επικρατεί στα νοσοκοµεία. Πρόκειται για µία κατάσταση που
δηµιουργήθηκε λόγω των δικών σας ενεργειών, γιατί κλείσατε
τρία νοσοκοµεία στη Θεσσαλονίκη συν τις µονάδες του ΕΟΠΥΥ.
Στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» η αναµονή φτάνει τις οκτώ,
τις δέκα και τις έντεκα ώρες. Φαντάζοµαι ότι καταλα-βαίνετε πως
καταργείται κάθε έννοια του επείγοντος. Οι γιατροί και το
προσωπικό πραγµατικά κάνουν ό,τι µπορούν αλλά όταν δεν
υπάρχει ο διαθέσιµος χρόνος, η προσοχή δεν θα είναι ίδια.
Φαντάζοµαι ότι καταλαβαίνετε πως είναι θαύµα που ακόµα δεν
είχαµε κάποια δυσάρεστα περιστατικά.
Με βάση τα στοιχεία της Esy.net το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» από τον Ιανουάριο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2013
είναι µε διαφορά το πρώτο στους εξωτερικούς ασθενείς στη
Θεσσαλονίκη, µε το 22,3% της κίνησης των εξωτερικών ασθενών
σε σύνολο έντεκα νοσοκοµείων. Με εξακόσιες ογδόντα επτά
κλίνες διαθέτει ποσοστό 15,6% των κλινών και το εννεάµηνο
δέχτηκε το 20% των νοσηλευθέντων στη Θεσσαλονίκη και το
25% της 3ης ΥΠΕ. Και όλα αυτά µέχρι τον Σεπτέµβριο, πριν
δηλαδή την αναστολή της λειτουργίας των µονάδων του ΕΟΠΥΥ.
Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι από τότε που σταµάτησαν να
λειτουργούν οι µονάδες του ΕΟΠΥΥ δέχτηκε ένα εκατοµµύριο
οκτακόσιες χιλιάδες ραντεβού, δηλαδή µιλάµε για µία αύξηση
της κίνησης της τάξεως του 30%. Είναι λογικό βέβαια οι ασθενείς
να απευθύνονται στο νοσοκοµείο, αφού στα κέντρα υγείας της
περιφέρειας δεν υπάρχουν γιατροί ειδικοτήτων και είναι
ελάχιστες και οι ειδικότητες στους συµβεβληµένους γιατρούς.
Θα σας πω για παράδειγµα ότι για όλο τον Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας αλλεργιολόγος, τέσσερις νεφρολόγοι, έξι
γαστρεντερολόγοι, εννέα ενδοκρινολόγοι και είκοσι εννιά
ωτορινολαρυγγολόγοι, µε καταγεγραµµένο πληθυσµό άνω του
ενός εκατοµµυρίου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι έχουν µικρή
σηµασία τα ραντεβού και τα πλαφόν τα οποία έχετε δώσει.
Βέβαια, όλα αυτά ισχύουν για τους ασφαλισµένους του
ΕΟΠΥΥ που φυσικά έχουν και κάποιες επιλογές. Οι ανασφάλιστοι που δεν έχουν πού αλλού να πάνε, φυσικά και θα πάνε
στο νοσοκοµείο.
Σχετικά µε το πλαφόν στη συνταγογράφηση, το απελευθερώσατε -και ορθώς το απελευθερώσατε- για τον ένα µήνα στους
νοσοκοµειακούς γιατρούς, αλλά το αυξήσατε µόνο κατά 10%
στους συµβεβληµένους. Άρα το αποτέλεσµα είναι, όπως
καταλαβαίνετε, όλοι να απευθύνονται στα νοσοκοµεία.
Παράλληλα, ζητάτε από τα νοσοκοµεία να διαχειριστούν αυτή
την αυξηµένη προσέλευση µε µειωµένους προϋπο-λογισµούς,
ιδίως σε φάρµακα, τη στιγµή που η Πανελλήνια Ένωση
Φαρµάκων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων έχει κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου για τη µεγάλη µείωση και ζητάει ενίσχυση µε 150
εκατοµµύρια ευρώ.
Θα έπρεπε τουλάχιστον γι’ αυτόν τον µήνα να έχετε λάβει
γενναία µέτρα για τη διευκόλυνση των ασθενών και µάλιστα να
έχετε σχεδιάσει ήδη τα µέτρα αυτά και να έχετε φροντίσει και
για την υλοποίησή τους και όχι κάθε δύο µέρες να βγαίνει και µία
νέα εγκύκλιος. Φυσικά δεν θα έπρεπε και να απαξιώνετε τα
κέντρα υγείας.
Περιµένουµε από εσάς µία σαφή δέσµευση συγκεκριµένα για
το θέµα του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» και τις µονές
εφηµερίες. Περιµένουµε, όµως, να µας πείτε και τι σχέδια έχετε
γενικά για την πρόσβαση του πληθυσµού του Νοµού
Θεσσαλονίκης στις υπηρεσίες υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστού-µε.
Έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
Έχετε τρία λεπτά.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία συνάδελφε.
Ας πάρουµε, λοιπόν, µε τη σειρά τα πράγµατα. Ο αγαπη-µένος
µου κ. Βαρνάβας στην ΟΕΝΓΕ σας πληροφόρησε -όχι εσάς, τον
ελληνικό λαό- ότι ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες ασθενείς
πήγαν στα νοσοκοµεία, επειδή κλείσαµε εµείς τα πολυϊατρεία.
Εµείς τα πολυϊατρεία τα έχουµε κλείσει από την περασµένη
Δευτέρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ήµουν σαφής. Είπα από τη µέρα που
σταµάτησαν να λειτουργούν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να τα
πάρουµε µε τη σειρά για να δείτε πώς κάποιοι θέλουν να
δηµιουργούν πολιτικές εντυπώσεις αλλά έχουν κρούσει λάθος
θύρα!
Έβγαλε µία ανακοίνωση, λοιπόν, ο -επαναλαµβάνω- αγαπηµένος µου κ. Βαρνάβας, ο οποίος ήρθε εδώ στη Βουλή και έκανε
αυτήν τη µεγαλοειδή κυβίστηση, για την οποία σήµερα τον έψεξα
και στην ΕΙΝΑΠ που ήρθε στο γραφείο µου, και µας είπε ότι από
τότε που έκλεισε τα πολυϊατρεία ο «κακός» Υπουργός Υγείας
έστειλε ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες ραντεβού στα
νοσοκοµεία.
Επειδή ο Υπουργός Υγείας έχει κλείσει τα πολυϊατρεία –και θα
εξηγήσω τι εννοώ «τα έχει κλείσει»- από την περασµένη Δευτέρα,
κύριε Πρόεδρε, αυτό θα σήµαινε –πείτε του κ. Βαρνάβα- ότι περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες την ηµέρα πήγαιναν στα νοσοκοµεία.
Επειδή αυτό δεν έγινε, διότι αν είχε γίνει, θα είχαν καταρρεύσει επί της ουσίας τα νοσοκοµεία, ο κ. Βαρνάβας ήθελε να πει
κάτι άλλο. Δεν µπαίνω στο αν είναι αληθινά τα στοιχεία του ή όχι.
Εγώ θα δεχθώ προς χάρη της συζητήσεως ότι είναι αληθή. Αυτή
είναι µια κατάπτυστη µοµφή του κ. Βαρνάβα κατά των συνδικαλιστών του ΕΟΠΥΥ που έκαναν απεργία. Αυτό λέει.
Διότι αφού αυτά τα 1,8 εκατοµµύρια δεν πήγαν κατά τεκµήριο
αυτές τις τελευταίες οκτώ µέρες, άρα σε ποια περίοδο αναφέρεται ο κ. Βαρνάβας και µου το λέτε εσείς στη Βουλή; Αναφέρεται στην περίοδο που έκαναν απεργία οι γιατροί στον ΕΟΠΥΥ.
Συµφωνώ µε τον κ. Βαρνάβα. Ήταν απαράδεκτη αυτή η απεργία
και δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν µια απεργία που ταλαιπώρησε τον
κόσµο. Ήταν µια ανεύθυνη απεργία. Ο κ. Βαρνάβας έχει δίκιο,
αν αυτό εννοεί. Μόνο που θυµήθηκε αργά να βγάλει την ανακοίνωση. Γιατί δεν είχε βγάλει την ανακοίνωση τρεις µήνες που είχε
γίνει η απεργία; Την ανακοίνωση την έβγαλε την τρίτη µέρα της
µεταρρύθµισης.
Αυτό το λέω για να σας πω να µη φέρνετε στη Βουλή ανακοινώσεις του κ. Βαρνάβα. Έχουν µηδενική αξία. Γίνονται για πολιτικούς λόγους. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνουµε. Δεν χρειάζεται για πολιτικούς λόγους να προσπαθεί
να δηµιουργεί εντυπώσεις, σίγουρα όχι εις βάρος µου, διότι εγώ
αυτά δεν τα σηκώνω.
Ας έρθουµε τώρα στην ουσία. Σας είπα ότι αυτό το µήνα θα
υπάρχει µια αναστάτωση. Πρώτος το είπα αυτό. Ζητώ συγγνώµη
γι’ αυτό. Ελάτε στη θέση µου, κυρία Μάρκου –ελάτε να καθίσετε
στην καρέκλα µου- και πείτε µου. Μα, πιστεύετε ότι µπορεί να
γίνει µεταρρύθµιση χωρίς αναστάτωση; Η βασική µου διαφωνία
µε τη Δηµοκρατική Αριστερά και ο κυριότερος λόγος –και θα
επαναλάβω ότι ήταν λάθος της Δηµοκρατικής Αριστεράς που δεν
ψήφισε- είναι γιατί χρησιµοποιήσατε διάφορα προσχήµατα για
την αναστάτωση που θα προκαλούσε η µεταρρύθµιση. Μα, µπορεί να γίνει οποιαδήποτε µείζων αλλαγή χωρίς αναστάτωση;
Μάγοι είµαστε;
Προσέξτε όµως, τι λέµε: Θα υπάρξει µια αναστάτωση για λίγες
µέρες ακόµη και θα έχει ο ελληνικός λαός ένα αξιοπρεπές πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας, που δεν θα αφήνει να πηγαίνουν όσα
στοιχεία παρουσιάσατε. Διότι τα στοιχεία που παρουσιάσατε για
το «Παπαγεωργίου» ήταν µέχρι το Σεπτέµβριο, πριν από την
απεργία, πριν από τη µεταρρύθµιση. Τι λένε τα στοιχεία που παρουσιάσατε εσείς; Λένε ότι το σύστηµα δεν λειτουργούσε, γιατί
πήγαιναν όλοι στα νοσοκοµεία.
Τι θέλετε, λοιπόν, να κάνει η Κυβέρνηση, λοιπόν, κυρία Μάρκου; Θέλετε να βλέπει ότι το σύστηµα δεν λειτουργεί και να µην
κάνει τίποτα για να µη δυσαρεστηθεί ο κ. Βαρνάβας και η παρέα
του;
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Άρα, λοιπόν, εµείς πήραµε µια γενναία απόφαση. Πήραµε µια
δύσκολη απόφαση µε κόστος. Η υπεύθυνη και κυβερνώσα Αριστερά δεν συναντήθηκε µαζί µας σε αυτήν την απόφαση, αλλά
παρέµεινε στην Αντιπολίτευση. Λάθος µέγα. Αυτό θα το καταγράψει η ιστορία.
Διότι, κυρία Μάρκου, σας διαβεβαιώ ότι η µεταρρύθµιση θα
πετύχει. Σε λίγους µήνες θα πρέπει να εξηγείτε, γιατί ήσασταν
έξω από αυτήν την προσπάθεια. Για τους άλλους το ξέρουµε.
Είναι οι λαϊκιστές της αποχής. Είναι οι δηµαγωγοί που µπροστά
τους ο Κλέωνας φαίνεται παιδάκι του δηµοτικού. Θα σκίσουν το
µνηµόνιο. Θα κάνουν κοµφετί το µνηµόνιο. Θα απειλήσουν τους
Ευρωπαίους µε το χρέος µας. Ό,τι θέλουν λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Αυτά τι σχέση έχουν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Επειδή µου είπατε και για το Κέντρο Υγείας Ευόσµου. Δηλαδή
να µην το φτιάχναµε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ναι, αλλά όχι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μάρκου, δεν
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουµε αδυναµία προσλήψεων. Να µη
φτιάχναµε το Κέντρο Ευόσµου; Προφανώς, αφού έχουµε αδυναµία προσλήψεων, το Κέντρο Ευόσµου θα φτιαχνόταν µε ανακατανοµή του προσωπικού. Πώς αλλιώς θα γινόταν; Από το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάστηµα θα έρχονταν οι γιατροί;
Αφού δεν µπορούµε να προσλάβουµε καινούργιους κι αφού
κάνουµε ένα κέντρο υγείας και το ενισχύουµε σε µια περιοχή που
το έχει ανάγκη, ε, δεν θα πάρουµε ένα γιατρό από κάπου δίπλα;
Πώς θα το κάνουµε; Αυτό κάναµε, κυρία Μάρκου, και µας κατηγορείτε.
Να µη µας κατηγορείτε. Ήταν σωστό ό,τι κάναµε µε το Κέντρο
Υγείας Ευόσµου. Πολύ σύντοµα, όταν θα αρχίσουν πάλι να λειτουργούν τα πολυϊατρεία από τις 20 Μαρτίου και µετά, θα δείτε
αµέσως τη διαφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μάρκου, δεν
γίνεται συζήτηση µε αυτόν τον τρόπο. Κάνατε τις ερωτήσεις σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου
2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Η σχετική απόφαση, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Δ’ - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επίσης, η Διαρκής
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας
93/109/ΕΚ, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα
κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο
και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α’ 41)».
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 582/18-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αρχίζοντας την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να
συγχαρώ τους λειτουργούς της δικαιοσύνης για το έργο τους,
σχετικά µε την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων. Το έργο
αυτό θα πρέπει να προστατευτεί από όλους µας και να ολοκληρωθεί µακριά από παλαιοκοµµατικές ατάκες του τύπου «µε εντολή Σαµαρά» ή οποιουδήποτε άλλου. Άλλωστε, η δικαιοσύνη,
όπως γνωρίζετε, δεν εντέλλεται.
Αντίθετα όµως µε τη δικαιοσύνη, η συγκυβέρνηση παρουσιάζει
καθηµερινή αναντιστοιχία λόγων και έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2012, ο κ.
Χατζηδάκης σε µία συνέντευξη τριών συναρµόδιων Υπουργών,
ερωτηθείς για το τι γίνεται µε τα θέµατα της αντιµετώπισης του
λαθρεµπορίου καυσίµων, είχε πει ότι δεν θέλει ως πολιτικάντης
να λέει διάφορα και «κοντός ψαλµός αλληλούια». Είµαστε στο
Φεβρουάριο του 2014 και τα πιο βασικά πράγµατα που θα κατέτειναν στον περιορισµό του λαθρεµπορίου είναι ακόµη εκκρεµή.
Το συγκεκριµένο γεγονός, αναδείχθηκε στη συνεδρίαση της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της 6ης Φεβρουαρίου 2014. Σε αυτήν, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση από
το Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Γεώργιο Σούρλα, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καυσίµων. Από
τα Πρακτικά της συγκεκριµένης συνεδρίασης προκύπτει ότι αντίθετα µε τη χώρα µας, ο χρόνος εγκατάστασης του συστήµατος
εισροών-εκροών καυσίµων στη Βουλγαρία ήταν πέντε µήνες. Η
πολιτική ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου, σχεδόν ενάµιση
χρόνο µετά τις δηλώσεις για «κοντούς ψαλµούς», έµεινε στις
προσευχές.
Στοιχεία από την ίδια συνεδρίαση, µας πληροφορούν ότι το
λαθρεµπόριο καυσίµων κοστίζει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ το
έτος στους Έλληνες πολίτες. Δεν θα αναφερθούµε στο ότι η ανικανότητα εγκατάστασης του συστήµατος ελέγχου έχει στοιχίσει
ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ από τη στιγµή των «αλληλούια»
του κ. Χατζηδάκη. Τον υπολογισµό αυτό τον κάνουν οι Έλληνες.
Αυτό που εµείς θα υπογραµµίσουµε, είναι ότι το µόνο µέτρο που
υλοποίησε η Κυβέρνησή σας, αποτελεί εξίσωση προς τα πάνω
του ειδικού φόρου πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης.
Αποτέλεσµα των πρωτοβουλιών σας, είναι η οπισθοδρόµηση
της ελληνικής κοινωνίας στη χώρα των µαγκαλιών και του θανάτου από µονοξείδιο του άνθρακα. Αποτέλεσµα της πολιτικής σας,
πέρα από την ανθρωπιστική κρίση, είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η αιθαλοµίχλη. Αποτέλεσµα των επιλογών σας, αποτελεί η µείωση των δηµοσίων εσόδων, όσο κι αν επικαλείστε
κόλπα δηµιουργικής λογιστικής ,παραβιάζοντας ακόµη και την
κοινή λογική.
Εκεί που δεν είχατε κανένα αποτέλεσµα, είναι ο περιορισµός
του λαθρεµπορίου καυσίµων. Επίσης, κανένα αποτέλεσµα δεν
είχαν τα µέτρα τόνωσης του ανταγωνισµού στον κλάδο εµπορίας
πετρελαίου και προϊόντων αυτού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε κι άλλο
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χρόνο, κυρία Μακρή; Αν θέλετε, ζητήστε τον.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε, για ελάχιστο
χρόνο ακόµα.
Αντίθετα, τα πρατήρια κλείνουν το ένα µετά το άλλο. Σύµφωνα
µε δηµοσίευµα της 14ης Φεβρουαρίου 2014, το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά, ο Πρόεδρος της εταιρείας «REVOIL» κ.
Ρούσσος, δηλώνει ότι η κρατική αναλγησία και η ανύπαρκτη ρευστότητα θα βάλουν φέτος λουκέτο σε εννιακόσια πρατήρια
υγρών καυσίµων. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων κάνουν λόγο για ανικανότητα, διαπλοκή συµφερόντων, προχειρότητα, έλλειψη συντονισµού και πολιτικής βούλησης.
Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ.
Πότε θα ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του και θα λειτουργήσει
πλήρως το σύστηµα εισροών-εκροών; Θα περιλαµβάνει την παρακολούθηση όλης της αλυσίδας εµπορίας πετρελαίου και προϊόντων αυτού, ήτοι διυλιστήρια, φορολογικές αποθήκες,
βυτιοφόρα και πρατήρια; Τέλος, τι σκοπεύετε να πράξετε, προκειµένου να µην οδηγηθούν σε νέα «λουκέτα» πρατήρια καυσίµων, όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι της αγοράς;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλό είναι να ξέρετε –δεν το λέω για εσάς, για όλους- ότι σε
ένα δευτερόλεπτο λέγονται δύο λέξεις, όταν έχετε γραπτά. Εποµένως, όταν ξέρουµε ότι έχουµε χρόνο δύο λεπτών, σηµαίνει ότι
πρέπει να έχουµε εκατόν είκοσι λέξεις.
Κύριε Υπουργέ, εσείς δεν έχετε γραπτό κείµενο. Θα περιοριστείτε στα τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα χρειαστώ κι εγώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την υπόθεση του λαθρεµπορίου, που
απασχόλησε τις τελευταίες ηµέρες, θέλω κι εγώ να εκφράσω την
ικανοποίηση της Κυβέρνησης, τόσο προς την πλευρά της δικαιοσύνης, όσο και προς την πλευρά της Αστυνοµίας και των υπηρεσιών ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που βοήθησαν και
συνετέλεσαν στο να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωµα. Προφανώς,
δεν σταµατάµε εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, όµως, θέλω να πω ότι ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος για να είναι αξιόπιστος, πρέπει να υπακούει σε ορισµένες αυτονόητες σταθερές.
Η κυρία Βουλευτής κατέθεσε τη συζητούµενη ερώτηση δέκα
µήνες µετά από άλλη ερώτηση που είχε καταθέσει. Διαβάζω
ακριβώς από τα Πρακτικά της Βουλής της 15ης Απριλίου 2013
στη σελίδα 46. «Αφού η Κυβέρνηση κατέστρεψε χιλιάδες πρατηριούχους σε όλη την ελληνική επικράτεια, ωφελώντας µεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις καυσίµων, οδήγησε εκατοµµύρια καταναλωτές στην αδυναµία να προµηθευθούν πετρέλαιο για να
ζεσταθούν, οδήγησε σε µεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον
από την καύση µη ενδεδειγµένων υλικών λόγω της υπερβολικής
τιµής του πετρελαίου, έδωσε τη χαριστική βολή στα δηµόσια
έσοδα, µε απώλειες της τάξεως των 292 εκατοµµυρίων ευρώ».
Αυτά έλεγε η κ. Μακρή και καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό απόσπασµα της οµιλίας της τότε, τον Απρίλιο του 2013, για
να γίνει σαφής ο τρόπος –η προχειρότητα, θα έλεγα, καλύτεραµε την οποία ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δείτε, σας παρακαλώ, το κείµενο της ερώτησης που έχει κατατεθεί και συζητάµε σήµερα. Είναι ακριβώς το ίδιο κείµενο. Δεν
διαφέρει ούτε κατά ένα «και». Στη βιασύνη, µάλιστα, και την προχειρότητα, δεν άλλαξε ούτε το νούµερο της εκτιµώµενης από την
κυρία Βουλευτή ζηµιάς των δηµοσίων εσόδων. Αναφέρει 292
εκατοµµύρια πέρσι τον Απρίλιο, 292 εκατοµµύρια και σήµερα.
Εάν, δηλαδή, ήθελα να πάρω στα σοβαρά αυτήν την άποψη,
θα έλεγα ότι από τον Απρίλιο του 2013 έως σήµερα, η κυρία Βουλευτής παραδέχεται ότι δεν ζηµιώθηκαν τα δηµόσια έσοδα ούτε
1 ευρώ.
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Θέλετε να µιλήσω για ένα ακόµη στοιχείο προχειρότητας; Αναφέρεται στο κείµενο της ερώτησης -και επαναλαµβάνεται και πέρυσι και φέτος- ότι ωφελούµε πολυεθνικές εταιρείες µε την
πολιτική µας. Στον «αέρα» το λέτε προφανώς, διότι δεν έχετε
µπει καν στον κόπο να διαπιστώσετε ότι στη χώρα πλέον, καµµία
πολυεθνική εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα των καυσίµων. Όµως, φαίνεται ότι τόσο επιφανειακά ασκείτε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και λυπάµαι γι’ αυτό.
Στο µεταξύ, από την τελευταία ερώτηση της κυρίας Βουλευτού έως σήµερα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν προχωρήσει
µία σειρά από παρεµβάσεις για να ολοκληρωθεί και να διευκολυνθεί η εγκατάσταση του συστήµατος. Τις αναφέρω επιγραµµατικά:
Με το ν. 4177 τροποποιήθηκε ο νόµος του 2009, ως προς την
επέκταση των συστηµάτων εισροών-εκροών και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων, ιδιόκτητων πρατηρίων του
δηµοσίου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χηµικών προϊόντων που αποτελούν υλικά πρόσµιξης στα
υγρά καύσιµα. Επιπλέον, θεσπίσαµε την εγκατάσταση των εν
λόγω συστηµάτων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρµανσης.
Πέραν των όσων ανέφερα ως τώρα, επιλύσαµε το πρόβληµα
της χρηµατοδότησης για την εγκατάσταση των συστηµάτων
αυτών.
Εν µέσω κρίσης, κύριε Πρόεδρε, καλύπτουµε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς επί σειρά ετών δεν µπορούσε να καταστεί επιλέξιµη η δαπάνη από το ΕΣΠΑ, το 50%
-λίγο κάτω, λίγο πάνω- του κόστους εγκατάστασης των συστηµάτων εισροών-εκροών, αποδεικνύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τη
βούληση που έχει η Κυβέρνηση για να ολοκληρώσει αυτήν την
πρωτοβουλία.
Επιπροσθέτως, µπορώ να πω στο Σώµα ότι µελετάµε αυτό το
διάστηµα πιθανή πρόσθετη χρηµατοδότηση σε πρατήρια που
βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές ή στην άγονη γραµµή.
Επίσης, έχει ήδη υπογραφεί η απόφαση ένταξης στη χρηµατοδότηση των πρώτων εξακοσίων πενήντα επτά δικαιούχων.
Εντός των αµέσως επόµενων ηµερών εντάσσονται άλλα διακόσια
εβδοµήντα πρατήρια και µε βάση την ενηµέρωση που έχω από
το Υπουργείο Οικονοµικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας,
οι πληρωµές των δικαιούχων θα ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορείτε να τα πείτε
στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Είναι αρκετά και για τη δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα. Η εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου, υλοποιείται εντός των χρονοδιαγραµµάτων που
έχουν τεθεί και καθηµερινά αυξάνεται ο αριθµός των πρατηρίων,
για τα οποία µπορεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων να έχει πλήρη εικόνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν µου απαντήσατε σε κανένα από τα ερωτήµατα που σας έθεσα. Ό,τι στοιχεία είχα καταθέσει, είναι βάσει
αυτών που εσείς ο ίδιος είχατε διαβιβάσει στη Βουλή σε σχετική
ερώτηση κάποιου Βουλευτή. Ήταν 292.000.000 ευρώ και αυτά
είναι τα στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα. Όλα αυτά τα οποία
ανέφερα τότε, ισχύουν µέχρι και σήµερα.
Πράγµατι, εσείς οδηγήσατε τον κόσµο ώστε να µην έχει πετρέλαιο θέρµανσης, για να µπορεί να θερµανθεί. Εσείς οδηγήσατε αυτόν τον κόσµο και τα παιδιά να πεθαίνουν από
αναθυµιάσεις µαγκαλιών και όχι εµείς.
Πάντως, σας ευχαριστώ για τις προτάσεις που µου κάνατε
σχετικά µε τον κοινοβουλευτικό µου έλεγχο. Όµως, σας καλώ να
µου καταθέσετε και εσείς τα στοιχεία τα οποία έχετε, για το ότι
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έχετε εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα εισροών- εκροών, γιατί
σας υπενθυµίζω ότι όταν ήλθαµε πέρυσι και µου απαντήσατε
στην ίδια ερώτηση, µου είχατε πει ότι θα έχει υλοποιηθεί µέχρι
σήµερα και δεν έχει υλοποιηθεί.
Βέβαια, σας διαψεύδουν ότι έχει υλοποιηθεί, όπως λέτε, οι
ίδιοι οι πρατηριούχοι. Σας διάβασα και τις δηλώσεις του κ. Ρούσσου, δηλαδή του εκπροσώπου της εταιρείας «REVOIL», που µιλά
για εννιακόσια πρατήρια καυσίµων. Βέβαια και η οµοσπονδία σας
διαψεύδει, γιατί σας λέει ότι δεν έχετε υλοποιήσει αυτό το σύστηµα εγκατάστασης. Γι’ αυτό επανήλθα µε την ερώτησή µου,
της οποίας το κείµενο είναι διαφορετικό.
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το λαθρεµπόριο καυσίµων
δεν πραγµατοποιείται στα πρατήρια. Πηγή του λαθρεµπορίου
καυσίµων αποτελεί το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο είναι αφορολόγητο και πωλείται στη µισή τιµή από το πετρέλαιο που φθάνει στον καταναλωτή µέσω των πρατηρίων. Είναι σαφές, λοιπόν,
ότι εάν κάποιος καταφέρει να αποκτήσει αυτό το πετρέλαιο στην
τιµή του ναυτιλιακού και το πουλήσει στην αγορά, διπλασιάζει τα
κέρδη του και µηδενίζει τα κρατικά έσοδα.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του περιοδικού «UNFOLLOW» -τεύχος 14 Φλεβάρη 2013- ξετυλίγεται το κουβάρι της λαθρεµπορίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πρώτη άµυνα του συστήµατος
απέναντι στη λαθρεµπορία καυσίµων, είναι ο χρωµατισµός του
ναυτιλιακού πετρελαίου µε µία ειδική ουσία ιχνηθέτη.
Αυτό το µέτρο, όµως, δεν αρκεί, καθώς οι λαθρέµποροι έχουν
βρει τρόπο αποχρωµατισµού του πετρελαίου και καταστροφής
του ιχνηθέτη. Μάλιστα, από τη στιγµή που οι ίδιοι οι τελωνιακοί
παραδέχονται ότι είναι αδύνατο να ελέγχονται τα περίπου πενήντα σλέπια ή µπάριζες, όπως λέγονται τα µικρά δεξαµενόπλοια
που ανεφοδιάζουν τα πλοία, µπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει
ότι οι λαθρέµποροι αντιµετωπίζουν µικρό πρόβληµα.
Είναι δύσκολος ο έλεγχος, καθώς τα σλέπια αράζουν σε τέτοια
σηµεία που η πρόσβαση των ελεγκτών από την ξηρά είναι αδύνατη. Ο λόγος είναι απλός. Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι ο εκάστοτε υπάλληλος θέλει να ελέγξει, δεν έχει το ελληνικόδ τα
απαραίτητα φουσκωτά σκάφη για εφόρµηση και έλεγχο. Όταν
τα πλοιάρια ανεφοδιασµού φορτώνουν ναυτιλιακό καύσιµο από
τα διυλιστήρια, δηλώνουν ότι οι ποσότητες θα µεταφορτωθούν
σε πλοία. Η απάτη γίνεται όταν τα πλοία δεν τροφοδοτούνται µε
την αναγραφόµενη από τους προµηθευτές ποσότητα και το περίσσευµα επιστρέφει στην αγορά.
Πέραν αυτού, βέβαια, ο κ. Σούρλας, ο πρώην Βουλευτής και
Υπουργός, έπειτα από συνάντηση που είχε µε τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ, τον κ. Στασινόπουλο τον περασµένο Οκτώβριο,
αποκάλυψε ότι τα δύο σκάφη δίωξης λαθρεµπορίου που παρελήφθησαν το 2008, για τα οποία δαπανήθηκαν 2.030.000 ευρώ
και διαθέτουν σύγχρονα συστήµατα εντοπισµού των πλοίων εφοδιασµού µεταφοράς αφορολόγητου καυσίµου ναυτιλίας και κάθε
άλλης ύποπτης κίνησης λαθρεµπορίου, παραµένουν ακινητοποιηµένα τέσσερα χρόνια.
Ο έτερος άξονας λαθρεµπορίας, γίνεται µε τις εικονικές εξαγωγές καυσίµων από την Ελλάδα προς τις γειτονικές χώρες την
Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Για παράδειγµα,
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΟΗΕ, το 2010 δηλώνεται
απροκάλυπτα ότι έχουν εξαχθεί καύσιµα κόστους 55.000.000
ευρώ προς τα Σκόπια, ενώ το κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, δήλωσε ότι δεν εισήγαγε ούτε
ένα µπουκαλάκι πετρελαίου από την Ελλάδα.
Βέβαια, δεν µας κάνουν εντύπωση τα τερτίπια των λαθρεµπόρων. Αυτό το οποίο µας εντυπωσιάζει είναι ότι και εσείς ξέρετε
αλλά δεν µας επιδεικνύετε έργα επίλυσης και δεν βλέπουµε να
πράττετε κάτι.
Βέβαια, δεν θα θέλαµε, κύριε Υπουργέ, να υιοθετήσουµε την
φηµολογία της αγοράς, ότι η κωλυσιεργία σας εξυπηρετεί επιχειρηµατικά συµφέροντα, που ενδεχοµένως να έχουν δεσµούς
και µε το πρωθυπουργικό περιβάλλον όπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα και όχι εµείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
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Παρ’ όλα αυτά και καθώς το παρελθόν προσδιορίζει και το
παρόν και προδιαγράφει το µέλλον, δεν µπορούµε να µην αναρωτηθούµε για την σκοπιµότητα των συγκεκριµένων νοµοθετικών ενεργειών των πρώην κυβερνήσεων των κοµµάτων που
στηρίζουν τη σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως είναι η υπουργική
απόφαση 1940/41/2003 του τότε Υπουργού Οικονοµίας, κ. Φωτιάδη, σύµφωνα µε την οποία καταργήθηκε το δελτίο παραγγελίας πλοίων και αεροσκαφών, καθώς βέβαια και τις προσπάθειες
των κυβερνώντων, να περάσουν µία τροπολογία ντροπής µέσω
του κ. Στουρνάρα για τριγωνικές πωλήσεις, που θα οδηγούσε
στη φοροδιαφυγή δισεκατοµµυρίων ευρώ από πετρελαϊκές εταιρείες.
Έχουµε κάνει επανειληµµένως προτάσεις και εγώ ως τοµεάρχης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στον τοµέα της Ανάπτυξης για
αυτό το θέµα. Ο ελληνικός λαός, απαιτεί ένα σαφές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του βασικού συστήµατος πάταξης του λαθρεµπορίου και άµεση υιοθέτηση των µέσων και των διαδικασιών
που σας έχουµε κατ’ επανάληψη καταθέσει.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι έχετε τη θέληση να προχωρήσετε
σε πραγµατικές τοµές και όχι να εξαπολύετε ανεφάρµοστα
λόγια. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν δέχεστε πιέσεις για την
προστασία κυκλωµάτων λαθρεµπορίας και περιµένουµε πολύ
σύντοµα, να ολοκληρωθεί και να εγκατασταθεί επιτέλους το σύστηµα εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα της πώλησης των πετρελαιοειδών.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό, η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ποιος ψεύδεται, το λέει η ίδια η Βουλή µε τα Πρακτικά της.
Θα καταθέσω και τα υπόλοιπα Πρακτικά της περσινής συζήτησης, για να δούµε για τι δεσµεύτηκε ο καθένας και τι ειπώθηκε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σκορδάς, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, µε την ευκαιρία της ερώτησης σήµερα. Δεν υπάρχει καµµία καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της εγκατάστασης του συστήµατος εισροώνεκροών. Από την αρχή ξέρουµε όλοι ότι αυτό το σύστηµα θα εγκατασταθεί σε τρεις κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος που ήταν Αττική και Θεσσαλονίκη, έχει ολοκληρωθεί και αυτά είναι τα πρατήρια τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί και είναι να λάβουν τη χρηµατοδότηση εντός του Μαρτίου.
Λήγει στις 27/02 για τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας,
Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων η υποχρέωση εγκατάστασης του συστήµατος και µένει για την υπόλοιπη επικράτεια το διάστηµα µέχρι τις 27 Αυγούστου του 2014. Αυτά είναι
από πέρυσι ειπωµένα και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Παράταση δώσαµε µόνο στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη, λόγω
του προβλήµατος των σεισµών που έχουν εµφανιστεί. Σε όλα τα
υπόλοιπα, δεν έχει δοθεί ούτε µία µέρα παράταση.
Τις δε τρύπες που είχε το σύστηµα, µη προβλέποντας εγκατάσταση του συστήµατος σε διάφορες φάσεις της αλυσίδας διακίνησης και διανοµής των πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια
µέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα ρυθµίσαµε µε προηγούµενες
διατάξεις, όπως είπα και πρωτοµιλώντας. Άρα, θα υλοποιηθεί και
εκεί η εγκατάσταση του συστήµατος.
Τώρα για τα ζητήµατα που αφορούν τα βυτιοφόρα ή το ναυτιλιακό µε τα σλέπια, επειδή δεν είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρειάζεται να εκδοθούν µια σειρά
από αποφάσεις και προδιαγραφές που γνωρίζουν τα αρµόδια
Υπουργεία, θα παρακαλούσα να απευθύνετε την ίδια ερώτηση
στους συναδέλφους Υπουργούς και είµαι βέβαιος ότι θα σας
απαντήσουν και σε ποια φάση βρίσκεται η προετοιµασία και σε
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ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση.
Να ξέρετε, όµως, πως σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση σχετικού συστήµατος στα λεγόµενα σλέπια, είναι διεθνής πρωτοτυπία
για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοια συστήµατα. Έχουµε, πράγµατι, παράξει τεχνογνωσία παγκοσµίως, µε την προσπάθεια που
κάνουν οι υπηρεσίες. Γιατί αυτά είναι πλεούµενα, έτσι ή αλλιώς
και χρειάζεται να σταθµίσει κανείς πάρα πολλές τεχνικές παραµέτρους, προκείµενου τα συστήµατα να είναι αξιόπιστα.
Επίσης, σε ό,τι αφορά το λαθρεµπόριο, σας θυµίζω ότι και η
τελευταία υπόθεση και παλαιότερες την περσινή χρονιά, ακριβώς
επειδή έχουµε εντατικοποιήσει τους ελέγχους, γίνονται. Και η καταδολίευση των συστηµάτων ελέγχεται από τη µετεωρολογία και
έλεγχοι µε το µυστικό αυτοκίνητο γίνονται πλέον όπως ξέρετε
και επιβάλλονται ήδη κυρώσεις από τη λειτουργία του. Θα επιµείνουµε σε αυτό.
Εάν δείτε, όµως, και την τελευταία ακριβώς περίπτωση, θα
δείτε ότι δεν ήταν λαθρεµπόριο στα πρατήρια που είχαν να κάνουν µε τα συστήµατα, γιατί έχουν εγκατασταθεί. Είναι µε βυτία
και ναυτιλιακό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ακριβώς. Γι’ αυτό σας ρώτησα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ακριβώς.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ και εγώ, κάντε όσες ερωτήσεις θέλετε, αλλά για τα συγκεκριµένα θέµατα, στα αρµόδια
Υπουργεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης
(A’ τµήµα).
Πριν σας καλωσορίσω, να σας εξηγήσω ότι σήµερα παρακολουθείτε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δηλαδή συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. Σε αυτές δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι
ερωτώντες Βουλευτές και απαντούν οι αρµόδιοι Υπουργοί. Γι’
αυτό και βλέπετε την Αίθουσα άδεια, γιατί είναι αυτή η διαδικασία.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πρόκειται να συζητήσουµε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις µε το
ίδιο αντικείµενο. Είναι µια από τις σπάνιες περιπτώσεις στα τόσα
χρόνια που είµαι εδώ –και είµαι αρκετά- που συζητούνται τρεις
ερωτήσεις ταυτόχρονα µε το ίδιο θέµα. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει και µακάρι να υπήρχε από όλα τα κόµµατα. Η
ερώτηση γίνεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ διά του κ. Στρατούλη και
από τη Νέα Δηµοκρατία διά του Αντιπροέδρου του κ. Μαρκογιαννάκη και από το ΠΑΣΟΚ από εµένα, για ένα θέµα το οποίο προφανώς απασχολεί πάρα πολύ κόσµο.
Γι’ αυτό καταθέτουµε την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, που δείχνει ότι µπορεί τα κόµµατα σε σηµαντικά θέµατα να έχουνε µια
ενιαία άποψη.
Πρόκειται για τη δεύτερη µε αριθµό 591/18-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς
τoν Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Επίσης, θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 562/17-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Δριβελέγκα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επανεξέταση
των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του
ΟΓΑ.
Τέλος, θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 579/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου
Μαρκογιαννάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
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λισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Σε όλες αυτές θα γίνει ενιαία συζήτηση. Σύµφωνα µε το άρθρο
131 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής, όταν οι επίκαιρες ερωτήσεις αναφέρονται στο ίδιο θέµα, συζητούνται ταυτόχρονα, χωρίς όµως να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των οµιλητών
ως προς τον χρόνο της οµιλίας τους.
Κύριε Στρατούλη, θα µου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον
κ. Μαρκογιαννάκη για λόγους καλής λειτουργίας του Προεδρείου και στις δευτερολογίες -επειδή ξέρω ότι έχετε πρόβληµα- θα προηγηθείτε εσείς.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο, όπως γνωρίζετε, για δύο
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι µόνο ότι είναι ένδειξη ορθής λειτουργίας του Κοινοβουλίου όταν υπάρχουν κενές θέσεις
Βουλευτών από διάφορα κόµµατα επί σοβαρών κοινωνικών ζητηµάτων. Αναδεικνύει επίσης τη βαρύτητα του θέµατος, για το
οποίο ξεκίνησε η συζήτηση αυτήν τη στιγµή.
Πραγµατικά εγώ δεν µπορώ να το καταλάβω και ελπίζω, κύριε
Υπουργέ, ότι θα έχουµε απάντηση στη συνέχεια από εσάς, η
οποία θα είναι αυτή που περιµένουµε όλοι και αυτή που περιµένουν αυτοί που µας ακούν.
Διότι, στη συνέχεια που θα αναφερθώ στην αλληλουχία των
νοµοθετικών παρεµβάσεων, θα δείτε ότι ο νοµοθέτης του παρελθόντος αντιµετώπιζε τα σοβαρά θέµατα µε µεγαλύτερη ευθύνη
και σοβαρότητα από ότι τα αντιµετωπίζουµε εµείς σήµερα.
Και εξηγούµαι ευθύς αµέσως: Η αρχική διατύπωση του ν.
1296/1982, ο οποίος καθιέρωσε για πρώτη φορά τη χορήγηση
αυτού του βοηθήµατος στους ανασφάλιστους ανθρώπους, έχει
ως εξής: «Από το λογαριασµό αυτόν χορηγείται κάθε µήνα σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη σε Έλληνες υπηκόους και οµογενείς, που µένουν µόνιµα στην Ελλάδα και έχουν συµπληρώσει
το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν παίρνουν
αυτοί και οι σύζυγοί τους, στις περιπτώσεις ανδρόγυνων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθηµα από οποιαδήποτε πηγή και δεν
έχουν εισόδηµα, από εργασία κ.λπ.».
Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η αρχική διατύπωση του σχεδίου
νόµου που είχε κατατεθεί.
Ο τότε, όµως, Υπουργός Οικονοµικών και ο οµόλογός σας,
κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε συζήτηση και πριν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο είχαν δει ήδη τις αδικίες που θα δηµιουργηθούν, κατέθεσαν τροπολογία µε την οποία είπαν τα εξής: «Εφ’ όσον τα
πρόσωπα της παραγράφου αυτής παίρνουν τόσο αυτά όσο και
σε περίπτωση εγγάµων ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι σύνταξη ή
άλλο περιοδικό βοήθηµα από οποιαδήποτε πηγή ίση ή µικρότερη
από το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ, έχουν δικαίωµα
να επιλέξουν µία µόνο φορά είτε τη σύνταξη που δικαιούνται
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο είτε τη σύνταξη ή το βοήθηµα
που λαµβάνουν από οποιαδήποτε άλλη πηγή». Το είδαν αµέσως
οι τότε νοµοθέτες, ότι δηµιουργείται αδικία και έκαναν τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, η οποία έγινε δεκτή. Αυτή είναι το δεύτερο
εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1 του ν. 1296.
Μάλιστα, η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας λέει τα εξής:
«Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις υπερηλίκων που παίρνουν ήδη
σύνταξη ή βοήθηµα, το ποσό των οποίων είναι µικρότερο από τη
σύνταξη του ΟΓΑ, κρίνεται σκόπιµο να θεσπιστεί διάταξη, ώστε
στις περιπτώσεις αυτές να µπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν επιλογή, για να µπορέσουν έτσι να παίρνουν τη µεγαλύτερη σύνταξη». Αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση.
Εν τέλει, όπως διαµορφώθηκε η σχετική διάταξη, ήταν ακόµη
ευνοϊκότερη µε νοµοθετικές παρεµβάσεις του 1984 και του 1997.
Ήρθαµε, λοιπόν, τώρα εµείς, πριν από ένα χρόνο, κύριε
Υπουργέ και τι κάναµε; Επαναφέραµε την αρχική διατύπωση της
νοµοθετικής παρέµβασης που έγινε το 1982.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
εµείς πρέπει να δίνουµε το παράδειγµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή, λοιπόν, η ρύθµιση τώρα έχει δηµιουργήσει τραγέλαφο,
απίστευτες καταστάσεις. Έρχεται άνθρωπος υπερήλικας που
είναι ανασφάλιστος και παίρνει 58 ευρώ ως σύνταξη αγωνιστή
Εθνικής Αντιστάσεως και χάνει τη σύνταξη του ΟΓΑ.
Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η λογική να επικρατήσει στη σηµερινή
εποχή που οι άνθρωποι κυριολεκτικά πένονται; Ό,τι περικοπές
και αν γίνουν, κύριε Υπουργέ, όσο και αν θελήσουµε να συµµαζέψουµε τα δηµόσια οικονοµικά, αυτό δεν είναι συµµάζεµα, αυτό
είναι κατάφωρη αδικία. Τους λέµε «πεθάνετε από την πείνα!».
Γι’ αυτό και πιστεύω ότι στην απάντησή σας θα ικανοποιήσετε
αυτό το οποίο ζητούν σήµερα τόσες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι
περιέπεσαν από την πενία εις την εσχάτη κατάσταση πείνας
πλέον και εξαθλίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι έχουν τα
πράγµατα, όπως ανέφερε ο συνάδελφος Βουλευτής πριν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Το θέµα είναι ότι ενώ είχαµε ένα νόµο, το ν. 1296/1982, µε τον
οποίο πραγµατικά αντιµετωπίστηκε ένα ανθρωπιστικό πρόβληµα
που είχαν οι υπερήλικες που ήταν ανασφάλιστοι και δεν είχαν
συµπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης -το έπαιρναν τότε
µετά το εξηκοστό πέµπτο έτος τους και µε κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα µέχρι το Νοέµβρη του 2012
σε εξήντα δύο χιλιάδες υπερήλικες ανασφάλιστους να παίρνουν
τη σύνταξη του ΟΓΑ- ενώ λοιπόν είχαµε αυτό το µέτρο, που ήταν
ένα κοινωνικό, ανθρωπιστικό µέτρο, ήρθε το λεγόµενο «τρίτο
µνηµόνιο» -ας το πούµε, όµως και τυπικά- ο ν. 4093/2012, µε τον
οποίο µπήκαν πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις.
Μπήκε η προϋπόθεση να διαµένουν στην Ελλάδα µια εικοσαετία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα
στους παλιννοστούντες οµογενείς, κυρίως από την Αλβανία και
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μπήκαν εισοδηµατικές προϋποθέσεις, πάνω από τις οποίες δεν θα έπρεπε να
βρίσκονται οι ίδιοι υπερήλικες ανασφάλιστοι και οι οικογένειές
τους, οι οποίες ήταν πολύ µικρότερες και από το κατώτερο όριο
της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική
Στατιστική Αρχή. Μπήκαν και προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε αν
έπαιρναν από κάποια άλλη πηγή έστω και 30 ευρώ σύνταξη για
αναγνώριση της προσφοράς τους στην Εθνική Αντίσταση ή 50
ευρώ σύνταξη από την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν ή δεν ξέρω από
πού αλλού ή ένα µικρό αναπηρικό επίδοµα, τους κοβόταν η σύνταξη.
Αυτό οδηγεί στην απόλυτη φτώχεια, την απόλυτη εξαθλίωση.
Από τους εξήντα δύο χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες, που
έπαιρναν τη σύνταξή του ΟΓΑ, κόπηκαν περίπου οι σαράντα δύο
χιλιάδες. Τους κόπηκε και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Βεβαίως, προβλέφθηκε ότι µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014, µε
κατ’ αποκοπή αποφάσεις, θα είχαν τουλάχιστον την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αλλά λήγει και αυτό.
Το ερώτηµα είναι τι θα κάνει η Κυβέρνηση για να αποκαταστήσει αυτή την πολύ µεγάλη κοινωνική αδικία ώστε να µπορέσουν
να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι αξιοπρεπώς τουλάχιστον στα γεράµατά τους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, κύριε Πρόεδρε
και κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι είναι εβδοµήντα πέντε µε ογδόντα
χρονών. Ούτε να ζήσουν µπορούν ούτε να γυρίσουν σε αυτές τις
χώρες µπορούν ούτε να εργαστούν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αναγκαζόµαστε τώρα τρεις κοινοβουλευτικοί άνδρες, οι δύο Αντιπρόεδροι της Βουλής και ο εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, να
κάνουµε ερώτηση και να ασχοληθούµε µε ένα θέµα το οποίο
είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να έχει λυθεί. Και βάζουµε σε µία διαδικασία όλη τη Βουλή, για να πούµε τι; Το πιο απλό.
Δυστυχώς φαίνεται ότι στη χώρα µας υπάρχει πρόβληµα να
λυθεί το αυτονόητο. Είπαν οι κύριοι συνάδελφοι αν είναι δυνατόν
να έχεις την προνοιακή σύνταξη των 340 ευρώ, λες και είναι κα-
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νένα τεράστιο ποσό, και να παίρνεις από οποιαδήποτε άλλη
πηγή, όπως ανέφεραν ο κ. Στρατούλης και ο κ. Μαρκογιαννάκης,
τα 58 ευρώ. Κι εγώ ξέρω ότι παίρνει κάποιος από τη Γερµανία
ένα βοήθηµα 40 ευρώ, και –προσέξτε το ακόµη χειρότερο- θέλει
να το αποποιηθεί και δεν του το επιτρέπετε για να πάρει την προνοιακή σύνταξη, χώρια όλα τα άλλα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε σχέση µε την ασφάλιση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Έτσι είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και
έχουµε ένα ηθικό χρέος απέναντι σε ανθρώπους που, εν πάση
περιπτώσει, είναι προς το τέλος τους βίου τους. Είναι κρίµα και
άδικο αυτή η οριζόντια εφαρµογή να πλήττει κυρίως αυτούς τους
ανθρώπους. Αποτελεί έναν λόγο παραπάνω.
Και να επικαλεστώ, κύριε Υπουργέ, και τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης που και οι ίδιοι είπαν ότι αυτό είναι
άδικο και παράλογο. Δεν φτάνει να το λέµε.
Εσείς είστε ο αρµόδιος Υπουργός της Κυβέρνησης. Το λέω
λίγο σκληρά γιατί ξέρω την ευαισθησία σας και επειδή σας παρακολουθώ κι εγώ και ο κ. Στρατούλης που σας ελέγχει ξέρω ότι
κάνετε τα αδύνατα δυνατά και έχετε δείξει περισσή ευαισθησία
πάνω σε αυτά τα θέµατα. Εγώ δεν περιµένω την απάντηση που
λέει ο κ. Στρατούλης. Εγώ περιµένω τη θετική απάντηση που
πρέπει να µας δώσετε σε αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για εννέα λεπτά. Εφόσον το επιθυµείτε θα
εξαντλήσετε τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι ένα µεγάλο θέµα, όπως εξελίχθηκε, παρότι αυτονόητο όπως το χαρακτήρισε ο κ. Δριβελέγκας. Και βέβαια είναι
τιµή να κατατίθεται µία ερώτηση από δύο Αντιπροέδρους της
Βουλής και βεβαίως από τον σκιώδη υπουργό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Θα πρέπει να πούµε, όµως, ότι αυτό το θέµα το οποίο ήρθε
µέσα σε ένα σύνολο άλλων θεµάτων και νοµοθετήθηκε δυστυχώς µε την οριζόντια εφαρµογή η οποία υπήρξε ή την οριζόντια
πρόβλεψη, αν θέλετε, έβγαλε εκτός προνοιακής σύνταξης πάρα
πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων, οι οποίοι στην πραγµατικότητα
δεν διαθέτουν τα οικονοµικά µέσα για να επιβιώσουν, έστω στο
ελάχιστο επίπεδο που είχε θεσµοθετήσει η προνοιακή σύνταξη.
Τέθηκε ήδη το πρόβληµα στη βάση του. Ποιο είναι το πρόβληµα; Κατ’ αρχάς, ο χρόνος των είκοσι χρόνων ως προϋπόθεση
παραµονής. Το δεύτερο που τέθηκε είναι ότι προβλέπει ότι, αν
λαµβάνεις σύνταξη ή από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ύψους, τότε κόβεται όλη.
Δεν υπήρχε η αντίστοιχη πρόβλεψη, όπως αναφέρατε, κύριε
Μαρκογιαννάκη, το 1984 που τροποποιήθηκε και που έδινε το δικαίωµα της επιλογής.
Το τρίτο είναι ότι έχει την αντικειµενική δαπάνη µέσα στο οικονοµικό στοιχείο, στο εισόδηµα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, παίρνοντας τα µηνύµατα, αλλά και τα
στοιχεία από νωρίς είχε δώσει οδηγία στον ΟΓΑ να επεξεργαστεί
τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής της διάταξης. Από τα
στοιχεία φαίνεται ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της δικαιοσύνης σε
σχέση µε αυτούς οι οποίοι κόπηκαν. Μπορεί, πράγµατι, κάποιοι
στην πορεία να απέκτησαν εισοδήµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και σοβαρά. Όµως, η µεγάλη πλειοψηφία δεν έχει
αυτό το στοιχείο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Έτσι, λοιπόν, µετά την επεξεργασία και την ανάλυση αυτών
των στοιχείων, είναι όχι απλά στην πρόθεση αλλά στην απόφαση
της Κυβέρνησης στο άµεσο προσεχές διάστηµα να υπάρξει αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, χωρίς να έχουν τις πραγµατικές προϋποθέσεις
του εισοδήµατος και για τυπικούς λόγους, εξαιρούνται.
Αυτό -επειδή, κύριε Δριβελέγκα, ζητήσατε δέσµευση- είναι δέσµευση. Δεν µπορώ να πω συγκεκριµένο χρόνο, γιατί προφανώς
χρειάζεται και η νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. Όµως, αυτό
θα γίνει το άµεσο προσεχές διάστηµα, προκειµένου µε τη διόρ-
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θωση των τριών στοιχείων τα οποία προανέφερα να έχουµε δικαιοσύνη ως προς την αντιµετώπιση του θέµατος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης.
Κύριε Μαρκογιαννάκη, έχουµε συνεννοηθεί ως προς αυτό,
γιατί έχει ένα θέµα, µια επείγουσα δουλειά µετά ο κύριος συνάδελφος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
και κύριε Μαρκογιαννάκη για τη διευκόλυνση.
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας -νοµίζω
και οι δύο Αντιπρόεδροι της Βουλής- συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα -δηλαδή, να µας πείτε µέχρι τέλους Φλεβάρη, πρώτο δεκαήµερο του Μάρτη;- που θα φέρετε την όποια νοµοθετική
ρύθµιση στη Βουλή. Βεβαίως, πρέπει να περιλαµβάνονται αυτά
τα στοιχεία που είπατε και η µείωση του χρόνου παραµονής των
είκοσι ετών, που ήταν απαγορευτικός και η αφαίρεση ως κριτηρίου του τεκµαρτού εισοδήµατος, το οποίο µπήκε. Τεκµαρτό εισόδηµα σηµαίνει ότι, αν έχει κάποιος ένα σπιτάκι ή ένα
αυτοκίνητο, έστω και παλιό, που είναι µεγάλης ηλικίας, δεν θα
µπορεί να πάρει αυτή τη σύνταξη. Επίσης, θα πρέπει να λύνει και
το θέµα του εάν παίρνουν ένα µικρό ποσό από κάποια άλλη πηγή
και είναι µικρό αυτό το άλλο εισόδηµα που έχουν. Τα παραδείγµατα που πριν αναφέραµε νοµίζω ότι είναι χαρακτηριστικά.
Να ληφθεί και αυτό υπ’ όψιν, γιατί εκτός απ’ αυτό το ακραίο
φαινόµενο που είπατε, κύριε Πρόεδρε, µε τη σύνταξη από τη
Γερµανία, εγώ έχω και άλλα ακραία φαινόµενα, όπου έπαιρναν
κάποια µικρά προνοιακά επιδόµατα, επειδή ήταν ανάπηροι αυτοί
οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και ζητούν να παραιτηθούν των προνοιακών επιδοµάτων για να µπορούν να παίρνουν 360 ευρώ, που
ήταν η σύνταξη του ΟΓΑ.
Έχετε στα χέρια σας, απ’ ό,τι γνωρίζω -και το είπατε και εσείςτην εισήγηση του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Βεργίνη, που λέει ότι είναι
ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, άρα, µπορείτε να το λύσετε.
Έχετε, επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία του ΟΓΑ για το 2013, που
λέει ότι ο ισολογισµός του είναι πλεονασµατικός, ότι κλείνει πλεονασµατικά για τον ΟΓΑ και ότι µία από τις αιτίες ήταν ότι περικόπηκαν αυτές οι πενιχρές συντάξεις των σαράντα δύο χιλιάδων
ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Το µόνο που ζητάµε στη δευτερολογία σας είναι να µας πείτε
κάποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που θα φέρετε τη ρύθµιση και προφανώς, όλες οι πολιτικές δυνάµεις τότε µε βάση και
τη ρύθµιση που θα έρθει, θα την κρίνουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Στρατούλη.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, εγώ οµολογώ ότι µε ικανοποίησε η απάντηση του κυρίου Υπουργού. Βλέπω ότι η Κυβέρνησις παίρνει τα
µηνύµατα και δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι το θέµα θα τακτοποιηθεί και έτσι οι αδικίες οι οποίες έχουν προκύψει εσχάτως θα
απαλειφθούν.
Λίγο βέβαια µε ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, η ρήσις «στο άµεσο
προσεχές διάστηµα», διότι αυτό είναι σαν κάτι που τεντώνει και
πιέζεται ανάλογα µε το πώς θέλει κάποιος.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι µια που έχουµε και το πρωτογενές πλεόνασµα και µια που ο Απρίλιος είναι ο µήνας που θα ξεκαθαριστεί
το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσµατος, θα µπορούσαµε να
θέσουµε απώτατο όριο νοµοθετικής παρέµβασης, που προφανώς είναι αναγκαία διότι χωρίς νοµοθετική τακτοποίηση δεν µπορεί να γίνει τίποτα, να θέσουµε το απώτατο χρονικό σηµείο κατά
το οποίο εσείς, το Υπουργείο σας, πρέπει να αναλάβετε τη νοµοθετική πρωτοβουλία και να φέρετε τη σχετική διάταξη ως τροπολογία ή ως άρθρο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το ξέρω,
σας λέω ότι είναι έτοιµο το Υπουργείο, µπορεί και µέχρι την Παρασκευή. Γνωρίζω ότι είναι έτοιµο. Μην τους βάζετε πολύ χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κοιτάξτε, το απώτατο είπα. Γιατί εµένα το άµεσο και προ-
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σεχές µε ανησυχεί πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, διότι προσεχές
µπορεί να είναι και µετά από κάποιους µήνες, κάποια χρόνια και
το άµεσο δεν ξέρω κι εγώ πώς µπορεί να ερµηνευτεί αυτό. Γι’
αυτό πρέπει να βάλουµε ένα έσχατο σηµείο. Εγώ θεωρώ ότι προ
του Πάσχα θα πρέπει να έχει λυθεί το ζήτηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την τοποθέτηση. Πολύ χρήσιµη ήταν και η δική µας παρέµβαση. Πολύ χρήσιµη πιστεύω πως
ήταν και η παρέµβαση των όσων µας πίεσαν, διότι η αλήθεια είναι
ότι δεχθήκαµε ουκ ολίγα ερεθίσµατα, τόσο παλιννοστούντων
οµογενών οι οποίοι βρίσκονται στην πατρίδα τους όσο και γηγενών ανθρώπων οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν µεγαλώσει
εδώ και είχαν την ατυχία να είναι ανασφάλιστοι στη ζωή τους και
να έχουν µόνο αυτό το µικρό βοήθηµα.
Ελπίζουµε, λοιπόν, ότι γρήγορα αυτή η αδικία θα αποκατασταθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δώστε µας ένα λεπτό
µέχρι να µε αντικαταστήσει ο κύριος συνάδελφος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δριβελέγκας για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το είπα και κατά την ανάγνωση των ερωτήσεων, πρώτη φορά από ό,τι µε ενηµερώνουν οι υπηρεσίες, κατατέθηκε ερώτηση που συζητείται ταυτόχρονα, µε το ίδιο
αντικείµενο, τριών συναδέλφων που απηχούν, όπως είπα, την
πλειοψηφία των κοµµάτων που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό.
Αυτό δείχνει ότι σε ορισµένα θέµατα, τουλάχιστον στα θέµατα
τα προνοιακά, τα κοινωνικά κ.λ.π., υπάρχει γόνιµο έδαφος να συνεννοηθούµε. Αυτό πρέπει να το εκτιµήσετε όχι µόνο εσείς προσωπικά, που το κάνετε γιατί σας είπα και πριν ότι σας
παρακολουθώ αλλά και η Κυβέρνηση, για την αναγκαιότητα της
επίλυσης αυτού του θέµατος.
Δεν θα αναφερθώ στα όσα είπαν οι κύριοι συνάδελφοι, ο κ.
Στρατούλης και ο κ. Μαρκογιαννάκης, για τους παλιννοστούντες
που στην περιοχή µας έχουµε πάρα πολλούς. Οι άνθρωποι βρέθηκαν, να το πω λαϊκά, ξεκρέµαστοι από τη µια στιγµή στην άλλη,
να µην έχουν ούτε καν αυτό το πενιχρό εισόδηµα.
Σας είπα ότι πέρα από οποιοδήποτε δηµοσιονοµικό κόστος, που
νοµίζω δεν είναι και αξιόλογο, οι περισσότεροι από αυτούς είναι
προς το τέλος του βίου τους. Πρέπει, τουλάχιστον, αυτούς τους
ανθρώπους να µην τους πετάξουµε στην άκρη της κοινωνίας. Είναι
κυρίως ηθικό και αξιακό θέµα για την πολιτεία γενικότερα.
Όπως σωστά είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης, έχουµε καθηµερινά
διαµαρτυρίες, οχλήσεις και, δυστυχώς, ικεσίες από πολύ κόσµο
που µας λένε: «Γιατί δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο, το απλό,
το λογικό;». Εν πάση περιπτώσει, δεν καταχρώµαι το χρόνο, δεν
χρειάζεται άλλωστε το έχουµε πει όλοι.
Κι εγώ, κύριε Υπουργέ, θα περιµένω, εφόσον θεωρείτε και
εσείς ο ίδιος ότι είναι λογικό, ότι είναι αυτονόητο πως όλα τα κόµµατα ενδιαφερόµαστε. Πρέπει άµεσα, µε την έννοια του χθες,
εντός των ηµερών να καταθέσετε τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία. Στο κάτω-κάτω εδώ είναι η Βουλή να αποφασίσει.
Διότι αν δεν το κάνετε, εγώ θα κάνω και µία τελευταία πρόταση
και προς το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσουµε από κοινού
εµείς οι τρεις συγκεκριµένη τροπολογία στο πνεύµα που µιλήσαµε, για να λυθεί το θέµα. Και αυτό δεν θα το κάνω εκβιαστικά,
γιατί ξέρω ότι η Κυβέρνηση έχει πολλά προβλήµατα. Το κάνω
σαν µέσο πίεσης για να λυθεί άµεσα το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
εννέα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Φτάνουν τα τρία
λεπτά. Είπε το εντάξει. Άρα, δεν χρειάζονται τα παραπάνω λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα για τη σύγκλιση των απόψεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για το συγκεκριµένο θέµα. Το φάσµα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε συνεννόηση τα περισσότερα κόµµατα της Βουλής είναι
πάρα πολύ µεγάλο. Δεν πρόκειται µόνο για επιµέρους θέµατα,
κύριε Δριβελέγκα. Και αν δεν υπάρξει αυτή η συνεννόηση στο
ευρύτερο φάσµα, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν τα επιµέρους.
Αυτό το λέω, γιατί δεν πρέπει να βλέπουµε µόνο συγκεκριµένα
σηµεία –πολύ σωστά το κάνουµε σήµερα- αλλά θα πρέπει να
δούµε και ένα ευρύτερο πλαίσιο µίνιµουµ συνεννόησης των πολιτικών δυνάµεων. Και αυτό έχει να κάνει µε τη σύντοµη έξοδο
της χώρας από την κρίση, µε την άµβλυνση των προβληµάτων
που υπάρχουν στην κοινωνία και µε την ανακούφιση της κοινωνίας και πιστεύω ότι αυτή είναι µια πολύ καλή αρχή. Έχουν υπάρξει και άλλες συγκλίσεις βεβαίως στο προηγούµενο διάστηµα,
αλλά νοµίζω ότι αν αυτές είναι µεµονωµένες, δεν θα οδηγήσουν
πουθενά.
Όσον αφορά στο συγκεκριµένο θέµα, είναι όπως ακριβώς τα
είπατε. Βεβαίως η διόρθωση που θα έρθει στα τρία βασικά κριτήρια, στα οποία αναφέρθηκα εγώ, αλλά και εσείς, δεν σηµαίνει
ότι θα επαναφέρει για όλους τη σύνταξη, γιατί πιθανόν µέσα
στον επανέλεγχο που έγινε, να υπάρχουν –και υπάρχουν- κάποιοι
οι οποίοι απέκτησαν εισόδηµα για διάφορους λόγους. Υπάρχουν
κάποιοι οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα. Εποµένως, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις καταστάσεις. Δεν θα διορθωθούν όλες αυτές.
Όµως, θα διορθωθούν για όσους διαµένουν και συνεχίζουν να
διαµένουν στη χώρα µε τη νέα προϋπόθεση των ετών και για
όσους δεν έχουν παρά µόνο µικρές συντάξεις, όπως είναι η τιµητική σύνταξη της Εθνικής Αντίστασης. Και εκεί, θα έλεγα, και
ανάλογα και µε τη λύση ότι δεν πρέπει να τους βάλουµε να επιλέξουν. Είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι και σωστό, δεν είναι
ηθικό να πούµε σε έναν αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, να
διαλέξει να πάρει την προνοιακή σύνταξη των 360 ευρώ ή τα 58
ευρώ της Εθνικής Αντίστασης. Θεωρώ ότι θα βρεθούν σε δίληµµα. Προτείνουµε, λοιπόν, πιθανόν τον συµψηφισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ακόµη καλύτερα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι ζήτηµα πάρα πολύ σηµαντικό και ηθικό για τον καθένα που έχει πάρει µία τιµητική
σύνταξη της Εθνικής Αντίστασης, αλλά και οποιαδήποτε άλλη
σύνταξη στη Γερµανία ή σε άλλη χώρα που δίνει ποσοστό σύνταξης, ανάλογα µε το χρόνο που εργάστηκες. Τα 50 ή τα 40
ευρώ είναι και αυτά προϊόν εργασίας. Άρα, υπάρχουν τρόποι. Θα
δούµε πώς θα είναι η τελική διαµόρφωση. Δεν µπορώ να πω σήµερα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι, ούτως ώστε να µη βάλουµε σε
δίληµµα κανέναν.
Και έρχοµαι τώρα σε αυτό που είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης σε
σχέση µε το χρόνο. Θα απαντήσω έµµεσα, γιατί τέθηκε και το
θέµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Δεν θα µείνει κανείς
χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και θα καλυφθεί και ο Μάρτιος. Αν χρειαστεί, µέχρι την οριστική λύση, µπορεί να επεκταθεί
για άλλον έναν µήνα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συζητηθεί
τώρα η πέµπτη µε αριθµό 597/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιου Ζησιµόπουλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του
Νοµού Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου.
Κύριε Ζησιµόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι κάτοικοι και οι αγρότες του Νοµού Καβάλας
διαµαρτύρονται για τα έργα κατασκευής του ΤΑΡ, που θα περάσει από τις περιοχές τους. Οι κάτοικοι και οι αγρότες ζητούν αλλαγή των σχεδίων διέλευσης του αγωγού από την πεδιάδα των
Τεναγών, µε το επιχείρηµα ότι πρόκειται για καλλιεργήσιµη
έκταση, καθώς και ότι το υπέδαφος εµπεριέχει µεγάλες ποσότη-
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τες τύρφης, εποµένως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αυτανάφλεξης.
Τα Τενάγη είναι ο µεγαλύτερος τυρφώνας της χώρας και ένας
από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά
εξαιρετικά εύφορη την περιοχή. Πέρα από την καταστροφή µεγάλων αγροτικών εκτάσεων, στα Τενάγη παρατη- ρείται έντονα
το φαινόµενο της συνίζησης. Πρόκειται για φαινόµενο καταβύθισης του εδάφους, το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν δηµιούργησε προβλήµατα στην κατασκευή µεγάλων έργων.
Ως αντιπρόταση των φορέων του Νοµού Καβάλας προς την
κοινοπραξία που θα κατασκευάσει τον ΤΑΡ φαίνεται να είναι η
όδευση του αγωγού παράλληλα στον υπάρχοντα αγωγό φυσικού
αερίου της ΔΕΣΦΑ, ο οποίος διέρχεται κυρίως από ορεινές περιοχές. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης στερεί το δικαίωµα από τις
επόµενες γενιές του νοµού, που σήµερα µαστίζεται από τα
υψηλά ποσοστά της ανεργίας, να ασχοληθούν µε τα αγροτικό
επάγγελµα.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Έχετε λάβει υπόψη σας ότι από την
περιοχή που περνάει ο αγωγός ΤΑΡ, τα Τενάγη είναι ο µεγαλύτερος τυρφώνας και παρατηρείται έντονο το φαινόµενο της συνίζησης, όπως προαναφέραµε, το οποίο πολλές φορές στο
παρελθόν δηµιούργησε προβλήµατα στην κατασκευή µεγάλων
έργων;
Έχει ληφθεί, επίσης, υπ’ όψιν ότι η µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης στερεί το δικαίωµα από τις επόµενες γενιές του
νοµού, που σήµερα µαστίζεται από τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας, να ασχοληθούν µε το αγροτικό επάγγελµα;
Θα εξεταστεί η πρόταση των τοπικών φορέων να γίνει η
όδευση του αγωγού παράλληλα µε τον υπάρχοντα αγωγό φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ, ο οποίος διέρχεται κυρίως από ορεινές
περιοχές;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο αγωγός ΤΑΡ είναι
ένα από τα µεγαλύτερα έργα που πρόκειται να γίνουν στην Ελλάδα και ίσως από τα µεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ, µε µια
άµεση επένδυση ενάµισι δισεκατοµµυρίου ευρώ µέσα στη χώρα
που θα επενδυθεί, δηµιουργώντας δύο χιλιάδες άµεσες θέσεις
εργασίας και περίπου δέκα χιλιάδες έµµεσες θέσεις εργασίας
σε όλη τη διαδροµή του στη Βόρειο Ελλάδα.
Το σηµαντικότερο βέβαια για εµάς είναι η γεωπολιτική σηµασία του αγωγού αυτού, όπως ξέρετε και όπως την είχαµε συζητήσει και όταν επικυρώσαµε τη συµφωνία για τον ΤΑΡ, καθώς και
όλα τα οφέλη, τα οποία θα υπάρξουν για τη χώρα στις επόµενες
δεκαετίες. Σαφώς, αυτό δηµιουργεί ένα ξεκάθαρο θετικό επενδυτικό κλίµα σε αυτού του είδους τα έργα γεωπολιτικής, αλλά
και ενεργειακής σηµασίας για τη χώρα. Και βέβαια, το πώς υλοποιείται έχει τεράστια σηµασία, όπως και αναφέρατε.
Ήδη, έχει κατατεθεί από την πλευρά της εταιρείας ΤΑΡ κατ’
αρχάς η πρωταρχική µελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων µε την πρώτη χάραξη του αγωγού, που ήδη βρίσκεται
στα χέρια των υπηρεσιών του Υπουργείου και εξετάζεται, όπως
γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση για οποιονδήποτε αγωγό.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνονται και ανάλογες διαβουλεύσεις,
τόσο από την πλευρά της εταιρείας µε τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής -το ΓΕΩΤΕΕ, το ΤΕΕ της βορείου
Ελλάδας κ.λπ.- αλλά ταυτόχρονα αυτό το αρχικό σχέδιο του ΤΑΡ
εξετάζεται σε κάθε σπιθαµή.
Βέβαια, να θυµίσω το εξής, ότι στη συγκεκριµένη περιοχή της
Καβάλας, που ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπατε -είναι γνωστά
στοιχεία και δεδοµένα- στο βόρειο κοµµάτι, για χίλια πεντακόσια
µέτρα περίπου διέρχεται ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος είναι
είκοσι τεσσάρων ιντσών αγωγός.
Το να περάσει παράλληλα, αυτό είναι µία από τις εκδοχές.
Είναι σίγουρο, βέβαια, ότι µετά από την πρώτη εξέταση της προµελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και των άλλων
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διεργασιών, οι οποίες γίνονται, θα χαραχθεί και η τελική πορεία
του συγκεκριµένου αγωγού. Ουσιαστικά, αυτό που θέλω να σας
πω και να σας διαβεβαιώσω είναι ότι γίνονται όλες οι κατάλληλες
διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών για την όδευση του αγωγού.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχήν, κύριε Υπουργέ,
επειδή τυγχάνει και εγώ να είµαι µέλος της Επιτροπής Εθνικής
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, θα πω ότι όντως είχαµε συζητήσει για τον TAP, όπως τον αποκαλώ εγώ τουλάχιστον. Πραγµατικά, υπήρχαν θετικά στοιχεία στο όλο σχέδιο. Αν το
αρνούνταν κάποιος αυτό, θα ήταν κακόπιστος. Βέβαια, εµείς από
την πλευρά µας, θεωρούµε ότι θα µπορούσαν να έχουν γίνει και
άλλα πράγµατα, κυρίως από άποψη γεωστρατηγικής πολιτικής,
και να έχουµε πετύχει πολύ καλύτερα και θεαµατικότερα αποτελέσµατα. Το «θεαµατικότερα», όχι από την άποψη του εντυπωσιασµού, αλλά για την ισχυροποίηση της θέσης µας, τόσο προς
τους γείτονες, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, µε αυτά τα οποία µου απαντήσατε εκτιµώ ότι υπάρχει δέσµευση από µέρους σας πως λαµβάνονται υπ’ όψιν οι φορείς οι οποίοι συζητούν σχετικά µε την
κατασκευή του TAP, όπως και οι περιβαλλοντικές µελέτες. Θα
ήθελα µία διευκρίνιση επ’ αυτού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναλήφθηκε από το Υπουργείο µία πρωτοβουλία, ώστε να βρεθούν και οι τρεις πλευρές, δηλαδή Υπουργείο, οι διάφοροι φορείς της περιοχής –δήµαρχοι, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ κ.λπ., ο
περιφερειάρχης- και ο TAP, βεβαίως, και σε διµερές και σε τριµερές επίπεδο, ώστε µετά την κατάληξη της προµελέτης που γίνεται ταυτόχρονα –εννοώ την εξέταση της προµελέτης- να γίνει
και η τελική χάραξη.
Ένα είναι δεδοµένο, ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση για
όδευση του αγωγού κατά τέτοιον τρόπο µέσω του τυρφώνα, που
να θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε περιοχή του Νοµού Καβάλας.
Αυτό είναι κάτι που και ο TAP διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο Υπουργείο και όλοι είναι σύµφωνοι ότι
δεν υπάρχει καν θέµα συζήτησης επ’ αυτού. Δεν θα µπορούσε
καν να διανοηθεί κανείς κάτι τέτοιο.
Οπότε, προχωρώντας η διαβούλευση –γιατί αυτή τη στιγµή
είναι σε διαβούλευση αυτή η διαδικασία που σας είπα- ολοκληρώνοντας δηλαδή αυτήν τη διαδικασία µε πρωτοβουλία του
Υπουργείου, θεωρώ ότι θα έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, όπως είχαµε και στην περίπτωση του αγωγού του ΔΕΣΦΑ.
Δεν υπάρχει περίπτωση –κι είµαι κατηγορηµατικός σε αυτό- ότι
θα έχουµε κάτι διαφορετικό, που θα έχει οποιοδήποτε ψήγµα
ανασφάλειας για οποιονδήποτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 566/17-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την αναστολή της απόφασης για το νέο οργανόγραµµα των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού δεν θα συζητηθεί λόγω
αναρµοδιότητας, και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 598/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης του νοµικού κενού, αναφορικά µε τη χρήση δεκτών τύπου
scanner ακρόασης ραδιοκυµάτων δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας του αρµόδιου Υφυπουργού κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος ευρίσκεται σε αποστολή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό και
διαγράφεται.
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Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 585/18-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών στο
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό τµήµα.
Στον κύριο συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άµα διαβάσετε, κύριε Υπουργέ, την ερώτηση –που την έχετε
διαβάσει- θα διαπιστώσετε ότι η αναφορά µου σε τουλάχιστον
είκοσι παρεµβάσεις µου στη Βουλή γι’ αυτό το θέµα θα µπορούσε πιθανόν να προκαλέσει και απορία, µε την έννοια της υποµονής και της επιµονής και του πείσµατος του υπογράφοντος σ’
αυτές τις ερωτήσεις. Άλλοι το θεωρούν πλεονέκτηµα, άλλοι το
θεωρούν µειονέκτηµα του χαρακτήρα µου, αλλά εγώ δεν µπορώ
να κάνω κάτι άλλο, παρά να επιµένω όταν βλέπω µία πρώτου µεγέθους παραφωνία στη λειτουργία του ελληνικού κράτους.
Θέλω να πω δηλαδή, για την περίπτωση αυτού του συγκεκριµένου σχολείου-φάντασµα, όπως το έχω ονοµάσει, ότι εδώ και
χρόνια έχουµε, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο το οποίο δεν λειτουργεί. Έχει παραδοθεί αλλά δεν λειτουργεί. Νοµίζω ότι ήσασταν πάλι εσείς εδώ, όταν είχα θέσει ξανά το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας έχω ακούσει ξανά να αναπτύσσετε το θέµα. Μου είναι οικείο. Το έµαθα κι
εγώ, που είµαι Βουλευτής Χανίων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όπως βλέπετε, επιµένω για το
θέµα και επιµένω, διότι όπως θυµάστε, σπαταλήθηκαν –γιατί τελικά είναι σπατάλη- τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ για να
φτιαχτεί αυτό το σχολείο. Το σχολείο δεν λειτούργησε. Υπάρχει
το αίτηµα των πολιτών –κι έχουν κατατεθεί τρεισήµισι µε τέσσερις χιλιάδες υπογραφές κατοίκων- να γίνει αστυνοµικό τµήµα.
Όλοι συµφωνούν. Ο κ. Δένδιας συµφωνεί, ο κ. Αρβανιτόπουλος
συµφωνεί, ο δήµαρχος συµφωνεί. Όλοι συµφωνούν. Κανένας
δεν διαφωνεί σε αυτόν τον τόπο. Τελικά όµως, δεν γίνεται τίποτα.
Εδώ, λοιπόν, καλώ και τον κύριο Υφυπουργό, εκπροσωπώντας
το Υπουργείο Παιδείας, να µας πει κατ’ αρχάς αν συµφωνεί, αυτό
το κουφάρι κτηρίου, πρώην σχολείο υποτίθεται, να το παραχωρήσουν για να γίνει πλέον ένα αστυνοµικό τµήµα σε αυτήν την
ευαίσθητη και δύσκολη περιοχή της Αυλίζας στο Δήµο Αχαρνών.
Έχει έρθει εδώ σήµερα όλο το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου των κατοίκων, -έχουν έναν πολύ δραστήριο Σύλλογοενάντια στην εγκληµατικότητα. Είναι άνθρωποι που µένουν στην
περιοχή. Αν θα είχαν λόγο εδώ, θα εξιστορούσαν απίθανες ιστορίες για το πώς έχει γίνει εφιάλτης η ζωή τους σε εκείνη την περιοχή. Βέβαια, ο Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε, έχει κι αυτόν το
ρόλο, δηλαδή ο δικός του λόγος να είναι ο λόγος των πολιτών.
Εγώ φέρνω, λοιπόν, εδώ τη δική τους αγωνία, το δικό τους
προβληµατισµό και περιµένω και από εσάς, κύριε Υφυπουργέ,
να δώσετε ένα µήνυµα ελπίδας ότι αυτή η υπόθεση που διαιωνίζεται τόσα χρόνια κάπου µπορεί να καταλήξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, φαίνεται ότι η υποµονή και η επιµονή επιβραβεύονται. Πραγµατικά, σήµερα θα δώσουµε αυτό το µήνυµα
ελπίδας, αφού είναι εδώ και ο σύλλογος που µας παρακολουθεί,
όπως είπατε προηγουµένως.
Νοµίζω ότι η πρωτολογία µου και µόνο θα είναι αρκετή για να
σας καλύψω για το θέµα. Ξέρω ότι είχατε µια συνάντηση και µια
σύσκεψη για το θέµα αυτό στο Υπουργείο Παιδείας την προηγούµενη Πέµπτη ή Παρασκευή, αν δεν απατώµαι. Εγώ δεν
ήµουν σε αυτήν τη σύσκεψη. Ξέρω ότι ήταν ο Υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος.
Νοµίζω ότι εσείς δηλώσατε πως ήσασταν ικανοποιηµένος από
αυτήν τη σύσκεψη και µάλιστα, είχατε σκοπό να αποσύρετε και
την ερώτηση µετά από αυτό. Όµως θεωρώ ότι µας φέρνει σήµερα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα το γεγονός ότι θέλετε να πάρετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µία επίσηµη απάντηση κι αυτό να ακουστεί και στα αφτιά των πολιτών.
Όντως, τα πράγµατα είναι όπως τα περιγράψατε. Τα ξέρετε
καλύτερα από εµένα. Έχει ανεγερθεί αυτό το κτήριο µε σκοπό
την αξιοποίησή του ως σχολικό κτήριο. Τώρα, το γιατί δεν αξιοποιήθηκε, είναι µία άλλη ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουµε,
δηλαδή γιατί φτάσαµε στο σηµείο αυτό, ένα κτήριο µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό να µην αξιοποιείται για τον αρχικό του
σκοπό. Όµως, έκτοτε έχει λεηλατηθεί και αποτελεί ένα σηµείο
έντονης εγκληµατικής δραστηριότητας. Αυτή η πραγµατικότητα
ακριβώς ανάγκασε και τους κατοίκους να κάνουν ένα σύλλογο
κατά της εγκληµατικότητας στο Δήµο Αχαρνών και να καταθέσουν συγκεκριµένες προτάσεις για το πώς µπορεί να αξιοποιηθεί
αυτό το κτήριο, για να αισθάνονται οι ίδιοι ότι προστατεύονται
καλύτερα.
Μια ,λοιπόν, από τις προτάσεις -ίσως η πιο ενδεδειγµένη- είναι
η παραχώρηση του κτηρίου στην Ελληνική Αστυνοµία, ώστε να
στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες και να προσφέρει και την προστασία που θέλουν οι ίδιοι οι πολίτες.
Στο Υπουργείο εξετάζουµε µε ευαισθησία το θέµα. Ωστόσο,
θα είστε ενήµερος ότι βάσει του νόµου από το 1992 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση σχολικών κτηρίων προβλέπεται
ότι όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των δηµόσιων σχολείων
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τα
οικόπεδά τους έχει µεταβιβαστεί στους δήµους, στην περιφέρεια
των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Οι δήµοι, συνεπώς, είναι αρµόδιοι για το κτηριακό κοµµάτι των
σχολείων. Μάλιστα, η χρήση των ακινήτων µπορεί να οριστεί διαφορετικά της χρήσης ως σχολικού κτηρίου µε εισήγηση του οικείου δήµου, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται
ανάγκη στέγασης άλλης σχολικής µονάδας στην περιοχή. Εµείς
λέµε ότι δεν υπάρχει ανάγκη στέγασης άλλης σχολικής µονάδας
στην περιοχή, άρα µπορεί να αλλάξει η χρήση και να χρησιµοποιήσει αυτό το κτήριο για κάτι άλλο. Συνεπώς, τόσο το ιδιοκτησιακό, όσο και η χρήση και η τροποποίηση της χρήσης των
σχολείων αποτελούν αρµοδιότητα του εκάστοτε δήµου. Αυτά ως
προς το πλαίσιο, ώστε να γνωρίζουµε πώς έχουν τα πράγµατα.
Τώρα, σχετικά µε το συγκεκριµένο κτήριο, αυτό έχει παραληφθεί από το δήµο από το 2008 και είναι στη δική του αρµοδιότητα
η αξιοποίησή του, όπως και η σχετική απόφαση αλλαγής χρήσης.
Δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο από εµάς. Στο Υπουργείο Παιδείας
βλέπουµε το θέµα από κοντά και µετά από την εξέταση των αναγκών της σχολικής στέγης στο Δήµο Αχαρνών, συναινούµε στην
παραχώρηση από το δήµο του κτηρίου στο Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη στέγαση του αστυνοµικού τµήµατος.
Σας επιβεβαιώνω, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, τη βούληση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να παραχωρήσει
το κτήριο για την ανάγκη στέγασης αστυνοµικού τµήµατος, όπως
άλλωστε έχουν ζητήσει µε υπογραφές τους και χιλιάδες πολίτες.
Άρα, από εδώ και πέρα µένει µόνο µία απόφαση του δήµου,
καθώς τόσο το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξεως όσο και το Υπουργείο Παιδείας συναινούν. Το µόνο που µένει, λοιπόν, είναι µία
απόφαση από το δήµο, ώστε να γίνει η παραχώρηση και αυτό να
χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Παράλληλα, κάνουµε και µία πρόταση προς το δήµο -γνωρίζοντας ότι οι χώροι του κτηρίου επαρκούν για τη στέγαση του
αστυνοµικού τµήµατος και περισσεύουν και άλλοι χώροι- να τον
βοηθήσουµε για τη στέγαση και λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των Ροµά. Αν το αποφασίσει ο
δήµος, εµείς ως Υπουργείο θα τον βοηθήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θέλω να επιβεβαιώσω τον Υφυπουργό κ. Κεδίκογλου, διότι πραγµατικά έγινε σύσκεψη υπό τον
κ. Αρβανιτόπουλο. Κληθήκαµε παράγοντες της περιοχής, εκπρόσωποι των πολιτών, Βουλευτές και τοπικές αρχές και εκεί µε ικα-
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νοποίηση ακούσαµε τη θετική στάση του Υπουργείου Παιδείας,
την οποία κι εσείς σήµερα την καταθέτετε πανηγυρικά εδώ στην
Αίθουσα. Νοµίζω ότι έχει πολύ µεγάλη αξία να καταγραφεί στα
Πρακτικά η απάντηση του κ. Κεδίκογλου και πραγµατικά να είναι
δηµόσια τοποθέτηση, δέσµευση της ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας ότι συναινεί να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Η δική
σας τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, ήταν αποκαλυπτική και πολύ
καθαρή και νοµίζω ότι βοηθάει πλήρως στην κατανόηση του θέµατος όπως έχει. Είναι πολύ θετικό στοιχείο το ότι πλέον έχουµε
τη συναίνεση του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, είναι γνωστή η
θετική στάση του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξεως -του κ. Δένδια
δηλαδή- και από εκεί και πέρα µένει η απόφαση του δήµου, του
κυρίου δηµάρχου, του δηµοτικού συµβουλίου κι όλων των παραγόντων όσον αφορά την αποδοχή αυτού του θέµατος.
Επειδή είναι εις γνώσιν η δική µου ότι ο Δήµαρχος κ. Ντούρος
και το Δηµοτικό Συµβούλιο συναινούν στο αίτηµα που βάζει όλος
ο λαός του Μενιδίου και ειδικά της περιοχής αυτής -έχουν κατατεθεί, όπως σας είπα, σχεδόν τέσσερις χιλιάδες υπογραφές- νοµίζω ότι το συµπέρασµα που βγαίνει από τη σηµερινή συζήτηση
είναι ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες και πρέπει να τις διαβούµε, για
να µπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το θέµα. Εγώ προσωπικά, θα
συµφωνούσα και στη δική σας πρόταση. Επειδή τα κτήρια είναι
τρία, τα δύο κτήρια εξ αυτών θα µπορούσαν να καλύψουν τις
ανάγκες του αστυνοµικού τµήµατος και το τρίτο κτήριο µπορεί
να στεγάσει αυτές τις πολύ σηµαντικές δραστηριότητες για την
επιµόρφωση των παιδιών Ροµά που είναι στην περιοχή. Νοµίζω
ότι είναι κρίσιµο στοιχείο το να υπάρξει αυτή η υπηρεσία, αυτή η
δυνατότητα για τα παιδιά των Ροµά της περιοχής, έτσι ώστε να
υπάρξει ένας δηµιουργικός συνδυασµός, δηλαδή το αστυνοµικό
τµήµα και η υπηρεσία για την επιµόρφωση των παιδιών αυτών,
ούτως ώστε να µπορεί να αποκατασταθεί η κοινωνική ειρήνη και
ηρεµία στην περιοχή, που βρίσκεται σε πλήρη διατάραξη.
Άρα, η δική µου προσωπική άποψη, αλλά και γενικά της Δηµοκρατικής Αριστεράς που εκπροσωπώ σήµερα εδώ, είναι ότι δεν
χρειάζονται αυταρχισµοί, επιβολές, ρυθµίσεις και κινήσεις, οι
οποίες ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Σήµερα µας παρακολουθούν εδώ εκπρόσωποι και του
Δηµοτικού Συµβουλίου και των κατοίκων. Ήρθε η ώρα στο δηµοτικό συµβούλιο σε επόµενη συνεδρίαση να ολοκληρωθεί αυτό
το οποίο και εσείς προτείνετε και εµείς προτείνουµε και νοµίζω
ότι όλοι µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν θα χρειαστώ τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Έχουµε τη συναίνεση
και των δύο συναρµόδιων Υπουργείων. Το µόνο που µένει πια
είναι η απόφαση, όπως κι εσείς σωστά είπατε, από το δήµαρχο,
από το δηµοτικό συµβούλιο, ώστε να προχωρήσουµε σ’ αυτή την
ενέργεια, που θεωρώ ότι είναι συµφέρουσα για την περιοχή, δηλαδή εκεί να έχουµε το αστυνοµικό τµήµα και ένα µικρό µέρος
να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών
Ροµά.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι έφτασε στο τέλος αυτή η ιστορία. Έχει καταγραφεί και στα Πρακτικά η άποψη του Υπουργείου
και συνεπώς ο δρόµος είναι ανοικτός από δω και πέρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 595/18-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τους
Υπουργούς Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών, σχετικά
µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση
των γυµναστών που εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού
των ΟΤΑ.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ιωάννης Ανδριανός.
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Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή µε τους γυµναστές στους
ΟΤΑ, δεν έχω άλλο τρόπο να σας το πω και να σας το εκφράσω,
αλλά είναι µία θλιβερή πραγµατικότητα. Η τραγωδία είναι ότι τη
συµµερίζονται και πάρα πολλά κόµµατα ως πρόοδο. Σε µία
εποχή καθηµαγµού των εργαζοµένων από πλευράς ανεργίας –
γιατί αυτό που θα σας πω είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας
για την οποία σας κάνω την επίκαιρη ερώτηση- συµπτύσσονται
εταιρείες όπου άνεργοι προσλαµβάνουν ανέργους. Μοιράζονται
τη φτώχεια, τους ο ένας ως αφεντικό και ο άλλος ως εργαζόµενος, και πάνε µαζί στο δήµο για να δουλέψουν –σας λέω ένα παράδειγµα συγκεκριµένο και µελετηµένο- δεκαπέντε ώρες την
εβδοµάδα –µιλάµε για γυµναστές τώρα- στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε συνολικό εισόδηµα λιγότερο από διακόσια ευρώ το µήνα. Γι’ αυτό το πράγµα µιλάµε.
Προσέξτε: Δεν µιλάω µόνο για το ύψος του εισοδήµατος, για
τα διακόσια ευρώ. Μιλάω και για το ότι αυτό είναι χωρίς «δώρα»,
χωρίς κάλυψη, χωρίς ΙΚΑ, χωρίς τίποτα.
Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αυτά λέγονται
ΚΟΙΝΣΕΠ. Είναι η συνέχεια των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Είναι µοντέρνο πράγµα αυτό, είναι ευρωπαϊκό, έχει προοπτική.
Είναι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Πέντε άνεργοι µ’
ένα µπλοκάκι συµπτύσσουν επιχείρηση, πάνε στο δήµο. Μέχρι
τώρα τι γινόταν; Μαύρο-άσπρο, δεν έχει καµµία σηµασία. Τι γινόταν όµως; Οκτάµηνες συµβάσεις. Σας το λέω γιατί τώρα προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις. Κάλυπτε 75% η Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού και 25% ο δήµος και βεβαίως, ασφαλίζονταν οι γυµναστές στο ΙΚΑ. Τώρα τους ζητάτε να κάνουν αυτού του είδους
την προσέγγιση και αφού την κάνουν, θα πάρουν 20% έξτρα φορολογία, καλύπτουν µόνοι τους την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και «καπάκι» σ’ αυτό, αυτό βαφτίζεται 100%
ανταποδοτικότητα. Ανταποδοτικότητα στη φτώχεια, στον αθλητισµό, στους ΟΤΑ; Διότι αυτοί που προσλαµβάνονταν µε ΑΣΕΠ,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, συµπεριλάµβαναν τον εργαζόµενο.
Μαζεύονται, λοιπόν, τώρα πέντε άνθρωποι να βρουν αυτή τη
λύση. Πώς το βαφτίζετε αυτό το πράγµα, σαν πολιτική; Αυτοί οι
άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν καµµία κάλυψη.
Υπάρχει και κάτι χειρότερο: «καπάκι» σ’ αυτήν την αθλιότητα
οι άνεργοι να γίνονται έµποροι της ανεργίας τους, µαζί µ’ έναν
άλλο άνεργο. Να σας πω ποιο είναι αυτό; Μόλις τελειώσει η σύµβαση, δεν µπορούν να γραφτούν στο ταµείο ανεργίας.
Θα µου πείτε: «Μύγα σε τσίµπησε;». Μα, αυτό µπορεί να µοιάζει ότι είναι ειδικό ζήτηµα, αλλά µιλάµε για την άθληση, τους
ΟΤΑ. Είµαστε µπροστά σε δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές,
σε ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν µπορεί να µην συζητάµε γι’ αυτά τα
πράγµατα.
Πώς µπορεί να είναι προοπτική αυτό το πράγµα; Πώς µπορεί
να είναι αθλητισµός; Πώς µπορεί να αφορά στα νιάτα; Πώς µπορεί να αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση; Κατατσακισµένοι, µε
κατεστραµµένη κάθε έννοια εργασιακού δικαιώµατος γίνονται
έµποροι και ιδιοκτήτες της φτώχειας τους σε σχέση µε άλλους
και αυτό µε τη συµπαιγνία και σύµπραξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ολοκληρώνω.
Πιστέψτε µε, η ερώτηση που κάναµε -όπως λέµε στο δρόµο
όταν περπατάµε- είναι από αυτές του απιστεύτου. Και δεν θέλω
αυτήν τη στιγµή να κάνω ανάλυση, γιατί υπάρχουν και κόµµατα
εδώ µέσα που λένε ότι αυτό είναι µία µοντέρνα µορφή εργασιακών σχέσεων. Αν εσείς τη βρίσκετε τέτοια, να µου απαντήσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα είναι
γνωστά σε όλους και µέσα σε αυτά τα δεδοµένα η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ανταποκρίνεται, όπως άλλωστε οφείλει, στη

7740

συνταγµατικά προσδιορισµένη αποστολή της, δηλαδή στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ελλήνων στο κοινωνικό αγαθό
του αθλητισµού. Αυτό επιδιώκουµε, αυτό προσπαθούµε, αυτό το
σκοπό και αυτό το νόηµα έχει το πρόγραµµα «Άθληση για
Όλους».
Ειδικά για φέτος, εγκρίναµε δαπάνες ύψους 2,5 εκατοµµυρίων
ευρώ για τη συγχρηµατοδότηση των προγραµµάτων αυτών,
καθώς και τις χίλιες τριακόσιες εξήντα τέσσερις θέσεις για την
πρόσληψη, από φορείς όπως είναι οι ΟΤΑ, πτυχιούχων φυσικής
αγωγής µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Μακάρι να είχαµε την οικονοµική δυνατότητα να εγκρίνουµε
περισσότερες θέσεις ή να χρηµατοδοτήσουµε περισσότερο την
κάθε µία από αυτές. Όµως, ακόµα και έτσι, δίνουµε τη δυνατότητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιήσουν πολύτιµα για τις τοπικές κοινωνίες προγράµµατα άθλησης
και βεβαίως, δίνεται η δυνατότητα για θέσεις δουλειάς σε χίλιες
τριακόσιες εξήντα τέσσερις νέες και νέους πτυχιούχους φυσικής
αγωγής.
Στο σηµείο αυτό οφείλω να σας ενηµερώσω ότι, σύµφωνα µε
το νόµο, οι φορείς, δηλαδή εν προκειµένω οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, είναι οι µόνοι αρµόδιοι για τη σύναψη των συµβάσεων και τη µισθοδοσία αυτού του προσωπικού. Συγκεκριµένα, διαβάζω τι αναφέρει ο νόµος:
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού προτείνει τις θέσεις των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση
των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» που υλοποιούν όµως
οι φορείς, οι ΟΤΑ, σύµφωνα ε το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή
εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού
και την κατανοµή των εγκεκριµένων θέσεων ανά φορέα µετά από
τα αιτήµατα που έχουν υποβάλει οι δήµοι, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα
προγράµµατα «Άθληση για Όλους», υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε τον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, δηλαδή
τους ΟΤΑ, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση βάσει
της κείµενης νοµοθεσίας. Η επιλογή, δηλαδή, της συγκεκριµένης
σχέσης εργασίας µεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικοί νόµοι είναι ευθύνη των συγκεκριµένων φορέων.
Επίσης, πρέπει να σας επισηµάνω ακόµα ότι ευθύνη των ΟΤΑ
είναι και η απορρόφηση των θέσεων που έχουν εγκριθεί από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει υπάρξει καταγγελία -τουλάχιστον
µέχρι αυτήν την ώρα- στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για
παραβιάσεις των διατάξεων του νόµου σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Άθληση για
Όλους» των ΟΤΑ. Μερικές φορές υπάρχει µια µικρή καθυστέρηση στην καταβολή των κονδυλίων ακριβώς µέχρι να σταλούν
από τους ΟΤΑ τα σχετικά στοιχεία, για να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ότι έχουν τηρηθεί
τα προβλεπόµενα τόσο από τις διατάξεις του οργανωτικού πλαισίου όσο και από τις ισχύουσες γενικά διατάξεις της νοµοθεσίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε για
τρία λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας ακούσατε, προφανώς, όπως σας
άκουσα και εγώ. Μιλήσατε για συµβάσεις εργασίας. Κάνετε
λάθος. Είναι σύµβαση µίσθωσης έργου. Υπόκειται σε φορολογία
20%. Είναι χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και θα σας πω την πραγµατικότητα. Κάντε µια
βόλτα, γιατί υπάρχει µια τέτοια σύµβαση που τρέχει στον Δήµο
Αγίων Αναργύρων και Καµατερού.
Θα σας πω τι συµβαίνει στην πράξη µε τους φτωχούς και άνεργους νέους. Διότι επαναλαµβάνω για το 75% της ασφαλιστικής
κάλυψης µέχρι πρότινος, πριν αλλάξει αυτό το πράγµα. Πότε άλλαξε; Στις 17-10 µε κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από
την Κυβέρνηση, οπότε οι συµβάσεις της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού ρητά αναφέρονται ως 100% ανταποδοτικές.
Δεν είναι σύµβαση εργασίας. Κάθε άλλο. Είναι σύµβαση µίσθωσης έργου.
Τι γίνεται στην πραγµατικότητα; Θα σας το πω και θα καταλά-
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βετε για τι δράµα µιλάµε. Επί της ουσίας είναι δράµα. Δεν είναι
µόνο στο επίπεδο του ποσού και της έλλειψης ασφάλισης. Επί
της ουσίας είναι ξεθεµελιωτικό κάθε έννοιας εργασίας και παροχής. Εδώ µιλάµε για γυµναστές. Δεν χρειάζεται να µιλήσω για
την εκπαιδευτική, ουσιαστική και υγιεινή αξία της άθλησης για
όλους. Και να µου λέτε ότι ανταποκρίνεται η γραµµατεία!
Μαζεύουν, λοιπόν, πελάτες οι δήµοι. Μετακυλίουν κόστος
στον δηµότη, διότι, για να συµµετάσχεις σ’ αυτά τα προγράµµατα, δεν πας τσάµπα. Όσοι πιο πολλοί πελάτες, πολίτες, δηµότες µαζευτούν, µαζεύεται ένα ποσό. Αυτό το ποσό µοιράζονται
οι γυµναστές. Τριάντα έχει; Είκοσι έχει; Δεν είναι αυτό που ακούγεται και µου λέτε τώρα ότι η Γενική Γραµµατεία έδωσε ένα κονδύλι και είπε στους δήµους: «Πάρτε χίλιους τριακόσιους. Δωρεάν
άθληση για όλους». Δεν είναι. Αυτό σηµαίνει ΚΟΙΝΣΕΠ.
Είναι το ίδιο πράγµα που συµβαίνει στην αγορά, στην πιάτσα,
έξω. Μαζεύονται δέκα και, όταν είµαστε µαζί, κατεβάζουµε το
µάθηµα του Τάε Κβον Ντο, του Πιλάτες, του εκείνου, του άλλου.
Το ίδιο πράγµα τώρα γίνεται µέσα στον δήµο. Πενήντα να µαζευτούν, εξήντα να µαζευτούν, εβδοµήντα να µαζευτούν.
Προσέξτε τώρα πού οδηγείται αυτό. Οι φτωχοί θα κάνουν εταιρεία. Θα κάνουν εταιρεία, για να πετυχαίνουν καλύτερο συµβόλαιο και να παίρνουν πελάτες. Αυτά εν ονόµατι του δήµου, της
άθλησης και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Πρέπει να
προσλάβουν λογιστή, να ανοίξουν βιβλία, να φορολογούνται. Δηλαδή, παίρνει κάποιος το µπλοκάκι της ανεργίας του και γίνεται
επιχειρηµατίας, αυτός που το έχει σε σχέση µε αυτόν που δεν το
έχει, ένας άνεργος στον άλλον άνεργο, για οκτώ µήνες. Και είσαι
και ανασφάλιστος. Διότι πείτε µου τι θα περισσέψει αυτήν τη
στιγµή, όταν πρέπει να πάνε στο ΤΕΒΕ, να βγάλουν βιβλιάριο, να
έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για το οκτάµηνο. Μετά µένουν χωρίς δουλειά και δεν µπορούν να γραφτούν ούτε στο ταµείο ανεργίας. Και τρέχει το ΤΕΒΕ. Δηλαδή, αυτό είναι
εξωφρενικό από µόνο του. Δεν είναι άθληση για όλους. Μιλάω
µε πραγµατικό περιστατικό.
Πού να πάρει και να σηκώσει, το Λεκανοπέδιο έχει τέσσερα
εκατοµµύρια κατοίκους! Μη µου λέτε ότι νοιάζεστε για τη νεολαία. Πεθαίνω να το ακούω αυτό το πράγµα. Έχει δύο δηµόσια
γήπεδα ποδοσφαίρου. Στα τέσσερα εκατοµµύρια, δύο. Όλα τα
υπόλοιπα είναι πέντε επί πέντε. Είναι επ’ αµοιβή. Είναι δύο για
τεσσεράµισι εκατοµµύρια παιδιά. Δύο γήπεδα για µπάλα, κλοτσοσκούφι. Για ποια παιδιά νοιάζεστε;
Σχεδιάσατε στο Λεκανοπέδιο µετρό. Πρόοδος το µετρό.
Θαύµα. Για ποια νεολαία; Έχετε στάση του µετρό στην Πανεπιστηµιούπολη; Δεν έχετε. Έχετε µία στην Εθνική Άµυνα και µια
στο Μέγαρο. Σχεδιάσατε ένα µετρό και στο µοναδικό σηµείο της
Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, µε τεσσεράµισι εκατοµµύρια κατοίκους υπάρχει ένα µέρος όπου κινούνται, πάνε και έρχονται εκατό
χιλιάδες νέα παιδιά. Σ’ αυτές τις εκατό χιλιάδες νέα παιδιά δεν
έχετε στάση µετρό και δεν έχετε δωρεάν φοιτητικό εισιτήριο. Μιλάµε τώρα για αθλητισµό δωρεάν σε όλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ
για την ανοχή σας. Άλλωστε, φτάσαµε νύχτα τώρα πια εδώ. Μείναµε εµείς, τρεις και ο κούκος και το πρόβληµα.
Να σας πω το εξής: ανασφάλιστος γυµναστής. Ή µήπως δεν
ξέρετε ότι σ’ αυτό άθληµα και σ’ αυτού του είδους την εκπαίδευση το πιο εύκολο πράγµα είναι να τραυµατιστείς, να αρρωστήσεις και να πάθεις και ένα τράβηγµα; Αυτά τα πληρώνεις από
την τσέπη σου 100% ανταποδοτικά, για να αθληθούν -τάχα µου,
δήθεν- δωρεάν οι πολίτες ενός δήµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δυστυχώς ο αναστεναγµός µου δεν καταγράφεται!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε.
Καταλαβαίνω την οπτική σας. Στόχος όµως της πολιτικής του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και γενικότερα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού είναι, αξιοποιώντας στο έπακρο τις
περιορισµένες δηµοσιονοµικές δυνατότητες που έχουµε και µε
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απόλυτο σεβασµό τόσο στη νοµιµότητα όσο και στα χρήµατα
που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούµενο, να διασφαλίσουµε για όλους τους πολίτες το κοινωνικό αγαθό του αθλητισµού.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εκµεταλλευόµενοι τους πολίτες γυµναστές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Βεβαίως,
παράλληλα, σε ό,τι αφορά το θέµα που συζητάµε, να δώσουµε
την ευκαιρία δουλειάς σε νέους και νέες πτυχιούχους της Φυσικής Αγωγής.
Πράγµατι, οι συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές. Υπάρχει µία περίοδος κατά την οποία, πραγµατικά, ο τόπος µας περνάει µία περιπέτεια, η κοινωνία µας περνάει µία περιπέτεια, κάνουµε ό,τι
είναι δυνατόν στην προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασία και πιστεύω ότι µε αυτήν την πολιτική και τη συγκεκριµένη δηµιουργία του προγράµµατος «Άθληση για Όλους»
δίνουµε την ευκαιρία στους ΟΤΑ να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
δουλειάς.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εκατόν πενήντα ευρώ τον µήνα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Οποιαδήποτε, όµως, καταγγελία υπάρξει –γιατί µέχρι σήµερα δεν έχει
υπάρξει, όπως σας είπα και πριν- για παραβίαση της νοµιµότητας, να είστε σίγουροι ότι θα εξεταστεί άµεσα και µε την αρµόζουσα σοβαρότητα.
Από εκεί και πέρα, ο κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι ακριβώς να διασφαλίσουµε τις προϋποθέσεις, ώστε αφ’ ενός να µη
χάσουµε και αυτούς τους περιορισµένους πόρους που διαθέτουµε σήµερα για να εξυπηρετούµε τους στόχους της συλλογικής µας δράσης και αφ’ ετέρου να βάλουµε τις βάσεις, ώστε όσο
το δυνατόν συντοµότερα και ασφαλέστερα να µπορέσουµε να
βελτιώσουµε ουσιαστικά µε δίκαιο και βιώσιµο τρόπο τόσο τους
µισθολογικούς όρους όσο και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και
ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να εξηγήσω στα παιδιά ότι σήµερα παρακολουθούν
τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, όπου ρωτά ο Βουλευτής για
θέµατα επίκαιρα και απαντά ο Υπουργός, για τον λόγο αυτό βλέπετε την εικόνα αυτή της Αίθουσας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και όσοι ρώτησαν και τελείωσαν, έφυγαν.
Είµαστε οι τελευταίοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό είπαµε. Σωστά
το επισηµαίνει η κ. Κανέλλη. Η τελευταία ερώτηση είναι του κ.
Κωνσταντινίδη, στην οποία θα απαντήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης και
κλείνει η συνεδρίαση.
Συνεχίζουµε µε την τελευταία ερώτηση, όπως είπα, την έκτη
µε αριθµό 596/18-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου
του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
αντισεισµική προστασία της Θεσσαλονίκης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο πρόσφατος σεισµός της Κεφαλλονιάς επαναφέρει στις µνήµες όλων µας ανάλογες στιγµές από το παρελθόν και ό,τι έχει να κάνει µε την επίκαιρη ερώτησή µας και τους
Θεσσαλονικείς. Μιλάµε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για τον µεγάλο σεισµό του ’78.
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Παράλληλα, µας απασχολεί το ζήτηµα των απαραίτητων µέτρων για την αντισεισµική θωράκιση και τον έλεγχο των κτηρίων,
κυρίως των δηµοσίων κτηρίων, όπου συγκεντρώνεται και πολύς
πληθυσµός.
Στο κείµενο της ερώτησής µας καταγράφουµε πάρα πολλά
στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τον ελλιπή αυτοέλεγχο. Θα
ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΥΑΣΒΕ, της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων βορείου Ελλάδος, που δηµιουργήθηκε
αµέσως µετά τον σεισµό του ’78, από τα κτήρια που χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» διακόσια δεν έχουν επισκευαστεί, ενώ στα περισσότερα «κίτρινα» –και ήταν πάρα πολλά αυτά- δεν
αποκαταστάθηκαν οι βλάβες. Σύµφωνα πάλι µε τα στοιχεία της
ΥΑΣΒΕ, από τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πρωτόκολλα
κατεδάφισης, στα µητρώα της βρίσκονται καταγεγραµµένες
µόνο τρεις χιλιάδες εξήντα εννέα κατεδαφίσεις. Αυτό µπορεί να
µας οδηγήσει στη σκέψη ότι τα υπόλοιπα παραµένουν σε λειτουργία.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, πριν µπω στα ερωτήµατα, να δώσω
ένα ακόµη στοιχείο από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ: Από τα εκατόν εξήντα επτά σχολεία µέσης εκπαίδευσης
που εξετάστηκαν από αντίστοιχους µηχανικούς, που αφορούν
περίπου το 1/3 των σχολικών µονάδων της Θεσσαλονίκης, όλο
το σύνολο χαρακτηρίστηκε από παλαιότητα και από µη επαρκή
αντισεισµική διαδικασία. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό για µια περιοχή σεισµογενή σαν όλη την Ελλάδα και
ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα πάρετε, για
να ελεγχθούν τα δηµόσια κτήρια, ιεραρχώντας ιδιαίτερα αυτά
που συγκεντρώνουν καθηµερινά πλήθος ατόµων, όπως είναι τα
σχολεία, τα πανεπιστήµια, οι φοιτητικές εστίες, τα νοσοκοµεία,
οι υπηρεσίες και φυσικά οι χώροι εργασίας, που είναι πάρα πολλοί και φυσικά, απ’ όσο γνωρίζουµε, δεν έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι.
Τι µέτρα θα πάρετε για τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση
σε ανθρώπινο δυναµικό και σε υλικοτεχνική υποδοµή του µηχανισµού επέµβασης και πολιτικής προστασίας;
Τέλος, ρωτάµε εάν σκέφτεστε, κύριε Υπουργέ, να δηµιουργήσετε έναν φορέα ενιαίο αντισεισµικής θωράκισης, στον οποίον
θα υπαχθούν σήµερα οι διάσπαρτες και υποβαθµισµένες δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί, και φυσικά αυτός ο φορέας αντισεισµικής θωράκισης να έχει την αντίστοιχη χρηµατοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης µού απευθύνει µια επίκαιρη ερώτηση, ως αρµόδιο
Υπουργό, η οποία πραγµατικά αναφέρεται στη λογική του προλαµβάνειν και στο να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα έγκαιρα,
πριν εκδηλωθούν, παρά όταν εκδηλώνονται. Επίσης, η Κεφαλλονιά µάς θύµισε, κύριε Πρόεδρε, ότι ζούµε σε µια χώρα η οποία
περικλείει το 70% της σεισµικής ενέργειας της Ευρώπης και
οφείλουµε διαρκώς να είµαστε άγρυπνοι και να έχουµε µηχανισµούς ετοιµοπόλεµους και αξιόµαχους, για να αντιµετωπίσουµε
όλα τα προβλήµατα που εµφανίζονται κάθε µέρα.
Ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, ο
ΟΑΣΠ δηλαδή, είναι ο αρµόδιος φορέας για την εφαρµογή και
τον σχεδιασµό της αντισεισµικής πολιτικής στην Ελλάδα. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών θέτει άξονες, προτεραιότητες, δράσεις, για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική σε όλα τα
επίπεδα.
Από το 2001 µέχρι σήµερα υλοποιείται αυτή η πολιτική, στην
οποία αναφέρεται ο κ. Κωνσταντινίδης στην ερώτησή του. Με
την εποπτεία του ΟΑΣΠ υλοποιείται ένα πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτηρίων δηµοσίας και κοινωφελούς χρήσης, το
οποίο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στον πρωτοβάθµιο
προσεισµικό έλεγχο.
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Στόχος του ελέγχου αυτού είναι η καταγραφή των υφισταµένων κτηρίων δηµόσιας και κοινωφελούς χρήσης και µια πρώτη
εκτίµηση της σεισµικής τους επάρκειας, προκειµένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω
έλεγχο, τη λήψη µέτρων προστασίας, µε βάση τα στοιχεία που
συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία.
Θέλω να επισηµάνω ότι η διαδικασία του πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου δεν αναστέλλει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αρµοδίων φορέων για τη λήψη άµεσων και επειγόντων
µέτρων για προστασία του κοινού και των εργαζοµένων από κτήρια που κρίνονται επικίνδυνα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής
δοµής της χώρας, από τους φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των κτηρίων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε έγγραφο που έχει αποστείλει και η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, στην οποία επίσης απευθύνεται και η
ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, εδώ και δύο χρόνια περίπου.
Μέχρι σήµερα, λοιπόν, έχουν σταλεί απ’ όλη την Ελλάδα στον
ΟΑΣΠ δώδεκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα δελτία πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου, τα οποία αφορούν κτήρια δηµόσια, κοινωφελούς χρήσης, τα οποία έχουν εισαχθεί στην
ηλεκτρονική βάση του οργανισµού. Από τα δελτία αυτά, το 25%
αφορά σε κτήρια κατασκευασµένα πριν από το 1959.
Τα αποτελέσµατα της βαθµονόµησης αυτών των κτηρίων διαβιβάζονται στα γραφεία των περιφερειακών και των γενικών
γραµµατέων των αποκεντρωµένων διοικήσεων, προκειµένου να
προβούν πια σε ενέργειες συγκεκριµένες, για να αποκαταστήσουν, όπου υπάρχει ανάγκη, τις βλάβες.
Τώρα, για τη Θεσσαλονίκη έχουν αποσταλεί και έχουν βαθµονοµηθεί στον ΟΑΣΠ οκτακόσια ογδόντα τρία δελτία, τα οποία
αφορούν κτήρια σχολείων, νοσοκοµεία, πανεπιστηµιακά κτήρια,
όσα αναφέρει ο κύριος συνάδελφος στην ερώτησή του.
Αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία
προς τους δηµόσιους οργανισµούς που εποπτεύει, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, «ΘΕΜΙΣ», κ.λπ. για την επίσπευση αυτών των ελέγχων. Παράλληλα, έχει συστηθεί µια δευτεροβάθµια επιτροπή,
προκειµένου να προχωρήσει στη λήψη µέτρων και στην κατάθεση προτάσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ακόµα πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Κύριε Πρόεδρε, θα σταµατήσω εδώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας
αναφέρω και εγώ ορισµένα από τα στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η πρώτη φάση, δηλαδή ο
ταχύς οπτικός έλεγχος δεν προστατεύει, απλά καταγράφει. Χρειάζεται και η δεύτερη φάση, µια προσεγγιστική αποτίµηση της
σεισµικής ικανότητας των κτηρίων, και φυσικά χρειάζεται και η
τρίτη φάση, η µελέτη αποκατάστασης. Όπως αναφέρατε και
εσείς, υπάρχουν πάρα πολλά κτήρια και στη Θεσσαλονίκη και σε
όλη την Ελλάδα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το ’58 -και
είναι και δηµόσια κτήρια πάρα πολλά σε αυτήν την κατηγορία,τα οποία έγιναν πριν καν εφαρµοστεί ο στοιχειώδης αντισεισµικός κανονισµός για την κατασκευή.
Θα αναφερθώ και εγώ σε κάποια στοιχεία, για να θίξουµε και
µεγέθη, όπως παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα του ΤΕΕ της Κεντρικής Μακεδονίας από το πρόγραµµα ελέγχου του ΟΑΣΠ, που
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2012. Ο πρωτοβάθµιος
αυτός οπτικός έλεγχος, η πρώτη φάση, πραγµατοποιήθηκε σε
έντεκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά κτήρια. Δώσατε ένα νούµερο του ’12. Προφανώς, θα έχετε στοιχεία και από το 2013.
Ωστόσο, τα κτήρια αυτά είναι το 15% από αυτά που απαιτούν παρόµοιο έλεγχο. Ξαναθυµίζω ότι µιλάµε µόνο για την πρώτη φάση,
δηλαδή τον ταχύ οπτικό έλεγχο. Αυτά αφορούν την Κεντρική Μακεδονία και το µεγαλύτερο µέρος, τη Θεσσαλονίκη. Ο έλεγχος
προχώρησε σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε κτήρια και πρέπει να
ελεγχθούν πάνω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια κτήρια.
Εκείνο που θα ήθελα να πω εν κατακλείδι, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι ναι µεν κάτι έχει ξεκινήσει -εµείς δεν είµαστε µηδενιστές-,
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αλλά αυτό που έχει ξεκινήσει είναι σε ένα πάρα πολύ πρώιµο
στάδιο. Επειδή τον σεισµό δεν τον παραγγέλνεις, ούτε µπορείς
να τον προβλέψεις και επειδή ζούµε σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοια κτήρια, τα παιδιά µας συναθροίζονται σε τέτοιους χώρους,
είτε είναι σχολεία είτε είναι άλλοι δηµόσιοι χώροι, θα πρέπει να
κάνετε κάτι, έτσι ώστε να επισπευθεί αυτή η διαδικασία.
Να γίνει συνολική καταγραφή. Δεν είµαστε τοπικιστές, δεν µιλάµε µόνο για τη Θεσσαλονίκη. Ο κίνδυνος αφορά όλη την Ελλάδα. Πολύ σωστά είπατε ότι έχουµε µεγάλους κινδύνους από
σεισµούς και είµαστε µια σεισµογενής χώρα. Ωστόσο, δεν παίρνουµε µέτρα αντίστοιχα του κινδύνου που διατρέχουµε από τους
σεισµούς. Τα χρόνια περάσανε, µιλάµε για δεκαετίες. Περάσανε
κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων και δεν αντιµετωπίστηκαν. Κάποια
στιγµή, όµως, πρέπει να µπει ένα τέλος ή να γίνει µια αρχή, αν
θέλετε.
Μια τέτοια δέσµευση περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο ότι όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να αποκτήσουν µια µονιµότητα, µια ταχύτητα, µια θεσµικότητα και µια συνέχεια, έτσι ώστε όλα τα δηµόσια κτήρια, τα
κτήρια κοινωφελούς χρήσης να υποστούν τον δέοντα έλεγχο,
προκειµένου να παραδίδουµε κάθε µέρα στα παιδιά µας ασφαλή
κτήρια.
Θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προσεισµικού Ελέγχου του ΟΣΚ, ο οποίος σήµερα ονοµάζεται πια «Κτιριακές Υποδοµές», µετά τη συνένωση και συγχώνευση µε άλλες
υπηρεσίες του δηµοσίου και σε συνεργασία µε τα τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών των πέντε πολυτεχνείων της χώρας, πραγµατοποιήθηκε πρωτοβάθµιος προσεισµικός έλεγχος σε έξι χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι τέσσερα στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτήρια.
Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν ενηµερωθεί οι οικείες περιφερειακές ενότητες για τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου, επισηµαίνοντας τα σχολεία για τα οποία απαιτούνται παρεµβάσεις,
µε την πλειοψηφία των προβληµάτων αυτών των σχολείων κυρίως να οφείλεται σε κακή συντήρηση.
Στη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΚ σε συνεργασία µε τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου υλοποίησε Πρόγραµµα Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου στα σχολικά κτήρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισµικό
κανονισµό, δηλαδή πριν από το 1959. Διενεργήθηκε όντως, όπως
είπε ο κύριος συνάδελφος, ταχύς οπτικός έλεγχος σε διακόσια
σαράντα έξι στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτήρια της Θεσσαλονίκης.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε και να διευκρινίσουµε, ότι σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία, οι επισκευές, αλλά ακόµα και µεγάλης κλίµακας
παρεµβάσεις, στον φέροντα οργανισµό είναι ευθύνη και αρµοδιότητα των δήµων και µάλιστα ανεξάρτητα από την αιτία που
τις προκαλεί, ώστε οι δήµοι να παρέµβουν και να αντιµετωπίσουν
τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα εγώ, επιδίωξη της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές», του πρώην ΟΣΚ, είναι η επέκταση του Προγράµµατος Προσεισµικού Ελέγχου για τον έλεγχο και των
υπολοίπων διδακτηρίων σε όλη τη χώρα.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της νέας διοικητικής
δοµής της χώρας, µετά τον «Καλλικράτη», από τον Νοέµβριο του
’11 µέχρι το τέλος του ’12 υλοποιήθηκαν συναντήσεις συνεργασίας µε στελέχη της πολιτικής προστασίας των περιφερειών, των
περιφερειακών ενοτήτων, των εµπλεκοµένων περιφερειακών
αποκεντρωµένων διοικήσεων κ.λπ., µε θέµα: «Πρόληψη και ετοιµότητα για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση σεισµού». Μία τέτοια συνάντηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη πριν
από ενάµιση χρόνο περίπου, τον Ιούλιο του ’12.
Η δική µου κατεύθυνση, είναι προς τον ΟΑΣΠ είναι να προχωρήσουµε γρήγορα στην κατάρτιση ενός µόνιµου, υπό στενή παρακολούθηση προγράµµατος, έτσι ώστε η αντισεισµική
καθηµερινή προσπάθεια να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του
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κράτους και της αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των περιφερειών. Διότι εγώ πιστεύω ότι είναι ζήτηµα
που αφορά και τις ζωές των ανθρώπων και την ανάπτυξη της
χώρας.
Το τελευταίο παράδειγµα της Κεφαλλονιάς µάς έδειξε ότι δύο
πολύ θωρακισµένες πόλεις, όπως είναι το Ληξούρι και το Αργοστόλι, άντεξαν από έναν πάρα πολύ ισχυρό σεισµό. Πραγµατικά
είχαµε κτήρια τα οποία έγιναν µε βάση ισχυρούς κανονισµούς,
οι οποίοι τηρήθηκαν, κι έτσι δεν χάθηκε καµµία ανθρώπινη ζωή
και ταυτόχρονα οι ζηµιές είναι πολύ µικρές σε σχέση µε το τεράστιο µέγεθος του σεισµού.
Θα είµαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουµε ξανά και σε
άλλες ερωτήσεις, προκειµένου να καταδείξουµε την πρόοδο που
πρέπει να γίνει στη χώρα. Εγώ πραγµατικά θέλω να συγχαρώ τον
κύριο συνάδελφο, γιατί προληπτικά έκανε αυτήν την επίκαιρη
ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν µου επιτρέπετε,
κύριε Υπουργέ, εµείς ως πολίτες πρέπει να κατανοήσουµε το µέγεθος του κινδύνου µε αυτό που αναφέρατε ως συγκλονιστικό
στοιχείο, ότι 70% της ενέργειας της Ευρώπης είναι στην Ελλάδα,
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να καταλάβουµε ότι πρέπει να φροντίζουµε εξαρχής τα σπίτια
µας να έχουν ισχυρή αντισεισµική προστασία, βεβαίως και µε τη
βοήθεια του κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 16 Ιανουαρίου 2014, της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου 2014 και
της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2014 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς τα Πρακτικά της Πέµπτης 16 Ιανουαρίου 2014, της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου 2014 και της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2014 επικυρώ- θηκαν.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

