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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ’
Δευτέρα 8 Δεκεµβρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3201
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3215, 3218, 3219, 3220,
3221, 3224, 3226
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 2514 έως 2593,
σελ. 3203 - 3207
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3207 - 3214
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως της δυναµικότητας του στρατοπέδου «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον Πολιχνίτο Λέσβου, σελ. 3215
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας:
i. σχετικά µε τις απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας και τη
µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία
ii. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ», σελ. 3217
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την άµεση καταβολή νοσηλίου - τροφείου στις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ, σελ. 3218
δ) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. σχετικά µε την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης µε την
οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά
Μονή Εσφιγµένου στο Άγιο Όρος, σελ. 3220
ii. σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σελ.
3222
ε) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την υπόθεση του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού, σελ. 3223
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµόσιων Έργων», σελ. 3223
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜE’
Δευτέρα 8 Δεκεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 8 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-12-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Τετάρτης 3 Δεκεµβρίου 2014, της Πέµπτης 4 Δεκεµβρίου 2014, της Παρασκευής 5 Δεκεµβρίου 2014,
του Σαββάτου 6 Δεκεµβρίου 2014 και της Κυριακής 7 Δεκεµβρίου
2014, στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και ψήφιση του
κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γεώργιο Λαµπρούλη, Βουλευτή Λάρισας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών
2514) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταµείων επισηµαίνει τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και αιτείται την
απόσυρση του νοµοσχεδίου των ενοποιήσεων, τη συζήτηση µε
όλους τους φορείς και τη διασφάλιση του δηµόσιου και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Εσωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
2515) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων αιτείται την αξιοποίηση του φράγµατος Βαλσαµιώτη και την
αποκατάσταση της λειτουργικότητας της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας για την αντιµετώπιση του σηµαντικού ελλείµατος
αρδευτικού νερού στην ευρύτερη περιοχή Αγυιά-Πλατανιά-Κολυµβάρι-Κίσσαµος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2516) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του 5ου Δηµοτικού Σχολείου της Κω, αιτείται
την κάλυψη των διδακτικών κενών του σχολείου.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2517) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρ. Μπέλλος επισηµαίνει τη
συχνότητα των «µη αντίστοιχων τµηµάτων» για τις µετεγγραφές
των φοιτητών, στο πρόγραµµα σπουδών τους, που δεν έχει επαγγελµατικά δικαιώµατα και παραθέτει τις προτάσεις του.
Οικονοµικών
2518) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το δηµοτικό
συµβούλιο του Δήµου Χαλκηδόνος του Νοµού Θεσσαλονίκης
επισηµαίνει την ανάγκη επανακαθορισµού της φορολογικής
αξίας των οικοπέδων της Δηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου
και αιτείται την τροποποίηση της τιµής της.
Τουρισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
2519) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου
Νικολάου και Ρόδου διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση και απαξίωση της δηµόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και αιτείται επ’αυτού την τοποθέτηση της πολιτείας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2520) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ MΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών του Νοµού Μαγνησίας παραθέτει τα αιτήµατά
του σχετικά µε τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
Υγείας
2521) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σταύρος Κηρυττόπουλος
αιτείται την κατάργηση του πληθυσµιακού ορίου για την ίδρυση
φαρµακείου και την άρση της παραγράφου 6, άρθρου 36 του ν.
3918/2011.
Υγείας
2522) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κύµης- Αλιβερίου του
Νοµού Ευβοίας, εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις σηµαντικές
ελλείψεις της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας περίθαλψης στην περιοχή και αιτείται την άµεση παρέµβαση των αρµόδιων αρχών µε
στόχο την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου,
αλλά και την ίδρυση αντίστοιχου τοµέα ΕΚΑΒ.
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Υγείας
2523) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αποκοπή των ανασφάλιστων από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, παραθέτοντας
σχετική περίπτωση παιδιού που αναµένει την επέµβασή του
λόγω της µη ασφάλισης των γονέων του.
Εθνικής Άµυνας
2524) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ηλεκτροµηχανικής Κύµης καταγγέλλει την αδιαφορία της πολιτείας
για τη διάσωση του εργοστασίου και αιτείται την καταβολή των
οφειλόµενων µισθών τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2525) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
και Αττικής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το διοικητικό συµβούλιο του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης παραθέτει πρόταση για την τροποποίηση νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν
τα ασφαλιστικά τους ζητήµατα και για την υπαγωγή τους σε ευνοϊκότερες ρυθµίσεις.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2526) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πυροσβεστικών
Υπαλλήλων του Νοµού Ιωαννίνων εισηγείται προς υλοποίηση
σειρά προτάσεων που αφορούν την αξιοποίηση των Συµβασιούχων Πυροσβεστών και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2527) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΓΑ
του Νοµού Σερρών εκφράζει την αντίθεση του στην εφαρµογή
του νόµου που αφορά τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των ασφαλισµένων του ΟΓΑ από τα 65 στα 67 έτη και αιτείται την άρση της επιµήκυνσης των ορίων ηλικίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2528) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευδοκία Πιπερίδου, αιτείται
την άµεση ένταξη του τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης µε κατεύθυνση δηµόσια οικονοµική του Παντείου Πανεπιστηµίου στον
κλάδο ΠΕ 09 Οικονοµολόγων, εφόσον το πρόγραµµα σπουδών
του άπτεται απόλυτα της οικονοµικής επιστήµης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2529) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων
αιτείται την αξιοποίηση του φράγµατος Βαλσαµιώτη και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας για την αντιµετώπιση του σηµαντικού ελλείµατος
αρδευτικού νερού στην ευρύτερη περιοχή Αγυιά-Πλατανιά-Κολυµβάρι-Κίσσαµος.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2530) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πηλίου - Βόρειων Σποράδων αιτείται την άµεση καταβολή των πιστώσεων
για το έργο της δακοκτονίας του 2014 στο Πήλιο και στις Βόρειες
Σποράδες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2531) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευαγγελία Ξυνιδάκη αιτείται για
όλους όσους έχουν τελειώσει το λύκειο και επιθυµούν να δικαιούνται την εγγραφή τους στην τελευταία τάξη του νυχτερινού
λυκείου και να συµµετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υγείας
2532) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σταύρος Κηρυττόπουλος αιτείται την κατάργηση των πληθυσµιακών κριτηρίων για τη ίδρυση
φαρµακείου.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2533) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αιτούνται την άµεση καταβολή των
δεδουλευµένων τους, την επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης σε προηγούµενα επίπεδα και την επίλυση των χρόνιων προβληµάτων του Οργανισµού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2534) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το επιβατικό κοινό της προαστιακής
γραµµής Κορίνθου-Αθήνας, παραθέτει τα αιτήµατά του µε στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους επιβάτες της και σε λογικές τιµές.
Υγείας
2535) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο καταγράφει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό και σε υγειονοµικό υλικό στα
Κέντρα Υγείας Αχαΐας, ενώ διαπιστώνει την έλλειψη υποδοµών
της 6ης ΥΠΕ στην οποία θα υπαχθούν διοικητικά.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών
2536) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η οµάδα πληγέντων αγροτών
Σκύδρας επισηµαίνουν τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούν οι πληµµύρες της τεχνητής λίµνης της Τάφρου 66 και αιτούνται τη λήψη µέτρων, προκειµένου να αποφευχθούν
επικείµενες καταστροφές.
Υγείας
2537) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λέρου
του Νοµού Δωδεκανήσου, αιτείται τη χορήγηση θερµικής κάµερας ως µέτρο πρόληψης κατά του ιού Έµπολα, λόγω των αυξηµένων αφίξεων µεταναστών στο νησί.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2538) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Τσόκρης επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης του νοµοθετικού πλαισίου που
αφορά στις οικοδοµικές άδειες και το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης των οικοδοµικών εργασιών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2539) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών του Νοµού Μαγνησίας παραθέτει τα αιτήµατά
του σχετικά µε τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2540) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ µε ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων» τονίζει την έλλειψη προσωπικού φύλαξης σε µουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους και αιτείται την πρόσληψη προσωπικού από τους πιστοποιηµένους αποφοίτους, µέσω διαγωνισµού ΑΣΕΠ.
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Υγείας
2541) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η τοπική κοινότητα Κορωνού
του δήµου Νάξου και µικρών Κυκλάδων, εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αποµάκρυνση της ιατρού από την Κόρωνο και
καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν προκειµένου να ανακληθεί η σχετική απόφαση προς αποκατάσταση της υγειονοµικής ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.
Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
2542) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο επισηµαίνει την έλλειψη αναγκαίων ειδών ατοµικής προστασίας και ασφάλειας σε
οδηγούς-χειριστές υπαλλήλους της καθαριότητας του Δήµου
Πατρέων.
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
2543) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση
Δήµων Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την άρση της παρατεταµένης εκκρεµότητας διορισµού των επιτυχόντων σε διαγωνισµούς ΑΣΕΠ και την άµεση στελέχωση των υπηρεσιών µε τον
διορισµό των ως άνω επιτυχόντων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2544) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Άννα Χασάπη, εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την πολυετή καθυστέρηση στην απονοµή
της επικουρικής της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΕΑΥΕΚ
και καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν προκειµένου να
διευθετηθεί το εν λόγω ζήτηµα.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2545) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι και επαγγελµατίες του
6ου δηµοτικού διαµερίσµατος Αθήνας, καταγγέλλουν την πρόθεση του Δήµου Αθηναίων να παραχωρήσει κτήριο στην περιοχή
της Κυψέλης, προκειµένου να στεγαστούν οι Σύριοι καταληψίες
της πλατείας Συντάγµατος.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2546) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο επισηµαίνει την αναγκαιότητα ανέγερσης εργατικών κατοικιών σε οικόπεδα του
ΟΑΕΔ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των σεισµοπλήκων της Αιγιαλείας.
Υγείας
2547) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο
Μαστού Αχαΐας «Άλµα Ζωής» επισηµαίνει τις σοβαρές ελλείψεις
σε υποδοµές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε
χηµειοθεραπεία.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2548) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ισµήνη Σακελλαριάδη, καταθέτει ψήφισµα µέσω του οποίου αιτείται την ανάκληση της
κατάργησης του µαθήµατος της ιστορίας της τέχνης και των µαθηµάτων αισθητικής παιδείας στο Νέο Λύκειο.
Οικονοµικών
2549) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαΐας εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την εφαρµογή της ρύθµισης της αυτοπαράδοσης µη πωληθέντων ακινήτων µέχρι τις 1/1/2015, καθώς
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις οικοδοµικές επιχειρήσεις.
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Παιδείας και Θρησκευµάτων
2550) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης παραθέτει τις προτάσεις της
για την πρόσβαση των αποφοίτων από τα επαγγελµατικά λύκεια
(ΕΠΑΛ) στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Εσωτερικών
2551) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη Ανοιχτή Κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας, καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν
προκειµένου να δοθεί λύση στα αυτοδιοικητικά προβλήµατα που
ταλανίζουν τις περιοχές της Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2552) Η Βουλευτής Χίου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ-ΣΟΔΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Ψαρών αιτείται την
αναβάθµιση του δικτύου του ΟΤΕ, καθώς επίσης, τη σύνδεση
και αύξηση της ταχύτητας των υπηρεσιών του διαδικτύου (internet), για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου και των
οικιακών παροχών.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2553) Οι Βουλευτές Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ και Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας καταγγέλλει την αναβολή των
προγραµµατισµένων εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια.
Εθνικής Άµυνας
2554) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Θεοδώρου, παραθέτει τις διατάξεις που αφορούν το ωράριο εργασίας των
στρατιωτικών και επισηµαίνει την ανάγκη τήρησής του.
Εθνικής Άµυνας
2555) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Συµεών Καρυπίδης αιτείται
την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε κράτηση ποσοστού 10%
που διενεργεί το Μετοχικό Ταµείο Στρατού στα µερίσµατα µε την
αιτιολογία «υπέρ του ν.4093/2012».
Οικονοµικών
2556) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, αιτείται επιπλέον χρηµατοδότηση για την κάλυψη δαπανών
θέρµανσης των σχολικών µονάδων.
Εσωτερικών
2557) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, αιτείται επιπλέον χρηµατοδότηση για την κάλυψη δαπανών
θέρµανσης των σχολικών µονάδων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2558) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ολοήµερο Δηµοτικό Σχολείο Νησιού Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, αιτείται την προµήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2559) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος αιτείται τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης και ανεξάρτητης λειτουργίας της,
καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών της δικαιοσύνης για
την υπόθεση του ελλείµατος του 2009.
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Εξωτερικών
2560) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου
αναλύει την γεωπολιτική αξία της ΑΟΖ σε εθνικό επίπεδο προσβλέποντας στην ορθολογική της αξιοποίηση, ώστε να λύσει
προβλήµατα στρατηγικής σηµασίας για τον ελληνισµό.

τέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών (ΕΕΑ) καταγγέλλει τη στάση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) επιµένοντας στην
ενότητα των Επιµελητηρίων, ώστε αυτά να εξακολουθήσουν να
στηρίζουν τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2561) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Μάλλιαρης προτείνει τροπολογίες και νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του σχεδίου
νόµου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία
και άλλες διατάξεις».

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2570) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του 5ου Δηµοτικού Σχολείου της Κω διαµαρτύρεται για
τα διδακτικά κενά του σχολείου και αιτείται την άµεση κάλυψή
τους.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
2562) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας αιτείται την επίλυση του
θέµατος της συµβατότητας του µηχανογραφικού συστήµατος
του ΟΑΕΕ µε αυτό της ΗΔΙΚΑ και επισηµαίνει την ανάγκη ηλεκτρονικής υποστήριξης των αιτήσεων για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω του ΟΑΕΕ.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2571) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γεωργία Λογοθέτη διαµαρτύρεται για την πρόταση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας να
καταργηθεί το τµήµα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος,
χωρίς την πρόβλεψη της µεταφοράς της δίπλα από την Ιατρική
σχολή.

Οικονοµικών
2563) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών καταγγέλλει τον αθέµιτο ανταγωνισµό των τραπεζών σε
βάρος των διαµεσολαβούντων ασφαλιστών και αιτείται τη λήψη
µέτρων για τον έλεγχο της παραβίασης και την περιφρούρηση
των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2564) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης
καταγγέλλει τον Δήµο της Ηλιούπολης για τη µηδενική µέριµνα
των αδέσποτων ζώων της περιοχής του.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2565) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
παραθέτει τα αιτήµατά της για την οριστικοποίηση των θεσµικών
ζητηµάτων της που άπτονται τόσο του ΕΣΠΑ όσο και της διασφάλισης πόρων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Υγείας
2566) Οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο σύλλογος γονέων και φίλων ΑΜΕΑ
«Αλκυόνη» αιτείται την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υπογραφή σύµβασης µε τον ΕΟΠΥΥ και την απόδοση των θεσµοθετηµένων νοσηλίων και τροφείων, προσβλέποντας στην
αντιµετώπιση του ζητήµατος.

Υγείας
2572) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διαµαρτύρεται για την προβλεπόµενη περαιτέρω µείωση των
δαπανών υγείας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη νοσηλευτική περίθαλψη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2573) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος καθηγητών φιλεκπαιδευτικής εταιρείας διαµαρτύρεται για προωθούµενη τροπολογία
προς ψήφιση, που νοµιµοποιεί την εκτός ωραρίου εργασία των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2574) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος αιτείται την αρτιότερη
περιφρούρηση της ορθότητας των διαδικασιών πιστοποίησης
της επάρκειας ξένων γλωσσών, όπου θα διασφαλίζεται από φορείς που ελέγχονται για την ποιότητα τους από την Πολιτεία.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2575) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Κουτσούκος εκφράζει τις ενστάσεις του και παραθέτει τις προτάσεις του στην
τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και
τα Πειραµατικά των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2567) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του 5ου Δηµοτικού Σχολείου της Κω διαµαρτύρεται για τα
διδακτικά κενά του σχολείου και αιτείται την άµεση κάλυψή τους.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2576) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης παραθέτει τις ενστάσεις και
τις προτάσεις της για την τροπολογία του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στην πιλοτική εφαρµογή της «Τάξης Μαθητείας» στα
επαγγελµατικά λύκεια (ΕΠΑΛ).

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2568) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ,
και κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών παραθέτει αναλυτικά τα αιτήµατα της για την οικονοµική ανακούφιση, την εκπαίδευση, την
εργασία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την ποιότητα ζωής
και τις φορολογικές ελαφρύνσεις των τυφλών και των ατόµων µε
προβλήµατα όρασης.

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2577) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
και Αττικής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία έξι εργαζόµενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγγέλλουν ότι τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, παρότι είχαν διοριστεί µε τον ν.
2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών» και αιτούνται την επαναπρόσληψή τους.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2569) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

Υγείας
2578) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑ-
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ΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος εργαζοµένων
του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Σητείας παραθέτει τα
προβλήµατα του Νοσοκοµείου και εισηγείται προτάσεις για τη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του.
Οικονοµικών
2579) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νέας Ιωνίας επισηµαίνει την κατηγορηµατική αντίθεση του στους πλειστηριασµούς
της λαϊκής κατοικίας και της επαγγελµατικής στέγης των µικροεπαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
2580) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας παραθέτει τα αποτελέσµατα της
έρευνας, σχετικά µε τις κλεισµένες επιχειρήσεις που διεξήγαγε
για την Αθήνα και τον Πειραιά και σχολιάζει τα αποτελέσµατά
της.
Υγείας
2581) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Αµανής αιτούνται την άµεση κάλυψη όλων των προβλεπόµενων θέσεων του πολυδύναµου ιατρείου και των αγροτικών
ιατρείων, στην Αµανή της Χίου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2582) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο σύλλογος ιδιοκτητών κέντρων ξένων
γλωσσών Ν. Κορινθίας αιτούνται τον έλεγχο και την αντιστοίχιση
των εξεταστικών φορέων, όσον αφορά την παροχή επαρκειών
και αδειών διδασκαλίας για την εξασφάλιση των ιδιοκτητών και
καθηγητών ξένων γλωσσών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2583) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η EUROPALSO αιτείται την τροποποίηση άρθρου ή την απόσυρση της τροπολογίας του
σχετικού νοµοσχεδίου για την καλύτερη πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών
2584) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία οµάδα πληγέντων αγροτών Σκύδρας περιοχής τεχνητής λίµνης παραθέτει σειρά αιτηµάτων για την αποφυγή των καταστροφικών συνεπειών από τις επανειληµµένες υπερχειλίσεις
της τεχνητής λίµνης, επισηµαίνοντας την ανάγκη κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2585) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η επιτροπή υπερήλικων βορειοηπειρωτών εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για ζητήµατα που έχουν προκύψει από την
εφαρµογή του ν. 4093/2012, όπως τη διακοπή των συντάξεωνβοηθηµάτων που ελάµβαναν από τον ΟΓΑ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2586) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών πα-
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ραθέτει νοµοτεχνικές βελτιώσεις ή και τροπολογίες στο προς
ψήφιση νοµοσχέδιο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις».
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2587) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων
εκφράζει τις θέσεις της για τη νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου
220 του ν. 4281/2014, ο οποίος προβλέπει την αναγκαστική υπαγωγή του ασφαλιστικού της φορέα του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ.
Οικονοµικών
2588) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών παράρτηµα Β.Α. Πελοποννήσου αιτείται την απαλλαγή
της επιβάρυνσης των τελών κυκλοφορίας του ιδιόκτητου επιβατικού αυτοκινήτου του συλλόγου, εφόσον χρησιµοποιείται για τη
µετακίνηση των αναπήρων µελών του.
στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
2589) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εταιρεία «Τρανταλλίδης Μάνος
και ΣΙΑ ΕΕ», αιτείται τη ψήφιση τροπολογίας για τη ρύθµιση της
πληρωµής δαπανών και την εξόφληση των υποχρεώσεων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ προς τους προµηθευτές της.
Οικονοµικών
2590) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Αλεβιζάκης εκφράζει την αντίθεση του για την ανάθεση αρµοδιοτήτων ειδικού
διαχειριστή σε νοµικούς, εφόσον δεν υπάρχουν νοµικές σχολές
που να παρέχουν οικονοµοτεχνικές γνώσεις.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2591) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Κοινότητα Λιβαδίου
του Δήµου Ελασσόνας, εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
κατάργηση του αστυνοµικού τµήµατος Λιβαδίου και αιτείται την
ανάκληση της απόφασης αυτής, προκειµένου να διασφαλιστεί η
προστασία των κατοίκων της περιοχής.
Εξωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού
2592) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει ψήφισµα
µέσω του οποίου αιτείται την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιοτήτων στη χώρα µας από το ιδιωτικό µουσείο της Κοπεγχάγης
«Ny Carlsberg Glyptotek».
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών
2593) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Κοινότητα
Λιβαδίου του Δήµου Ελασσόνας, εκφράζει τη διαµαρτυρία της
για την κατάργηση του αστυνοµικού τµήµατος Λιβαδίου και αιτείται την ανάκληση της απόφασης αυτής, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων της περιοχής.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2111/01-09-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πανούση Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 156979/IH/EΞ/1-102014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 2237/04-09-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Δαµαβολίτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 157205/

«
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IH/ΕΞ/8-12-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2263/04-09-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Αναγνωστάκη Δηµητρίου, Ρεπούση Μαρίας και Πανούση
Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 157096/ΙΗ/ΕΞ/1-10-2014 έγ-

«
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γραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4. Στην µε αριθµό 2375/09-09-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 157008/IH/1-10-

2014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η
ακόλουθη απάντηση:

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 327/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως της δυναµικότητας
του στρατοπέδου «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον Πολιχνίτο Λέσβου.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην ιδιαιτέρα πατρίδα µου, τη Λέσβο, υπάρχει ένα στρατόπεδο –από τα πολλά στρατόπεδα που υπάρχουν
εν ενεργεία- το στρατόπεδο «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ», το οποίο βρίσκεται
στην περιοχή Πολιχνίτο, σε ένα δήµο, ο οποίος κάποτε ήταν ο
δεύτερος µεγαλύτερος δήµος του νησιού. Σήµερα, δυστυχώς,
στα τριάντα σπίτια κατοικείται ένα. Το στρατόπεδο βρίσκεται σε
µία περιοχή, η οποία είναι πολύ σηµαντική και για την άµυνα του
νησιού, µια και εκεί υπάρχει η µεγαλύτερη ακτή οκτώ χιλιοµέτρων, η οποία είναι ιδανική σε περίπτωση πολέµου για να αποβιβασθεί ο εχθρός.
Στην ίδια περιοχή υπάρχει και το στρατιωτικό αεροδρόµιο. Τελευταία, αυτό το στρατόπεδο είναι ένα πολύπαθο στρατόπεδο,
του οποίου η σύνθεση κατά διαστήµατα αυξοµειώνεται. Κάποιες
στιγµές το στρατόπεδο αυτό έχει φτάσει να λειτουργεί και µε είκοσι πέντε άτοµα. Μάλιστα, είχα ιδία άποψη, γιατί υπηρέτησε σε
αυτό το στρατόπεδο ο γιός µου την εποχή των είκοσι πέντε ατόµων. Πρόκειται για ένα µεγάλο στρατόπεδο, στο οποίο ήταν συνέχεια υπηρεσία, γιατί δεν έβγαιναν οι βάρδιες και οι σκοπιές µε
τα είκοσι πέντε άτοµα.
Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει ξοδέψει ένα σηµαντικό ποσό χρηµάτων για να ανακαινίσει και να
χτίσει καινούργιες εγκαταστάσεις σε αυτό το στρατόπεδο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω την πολιτική ηγεσία να καταλάβει την αναγκαιότητα να παραµείνει το στρατόπεδο στη σύνθεσή του κι ακόµα, αν µπορεί, και να αναβαθµιστεί.
Θέλω να σας πω ότι µόλις πρωτοµπήκα στη Βουλή, η πρώτη
ερώτηση που άκουσα ήταν µία παρόµοια ερώτηση που είχατε
καταθέσει εσείς για ένα στρατόπεδο στην Καλαµάτα. Και επειδή
έζησα την αγωνία µε την οποία περιγράφατε τότε για την περιοχή σας και είναι πολύ σηµαντικό που εσείς, ένας κοινοβουλευτικός, έχετε ζήσει όλη αυτή την ιστορία και εγώ έχω ζήσει την
αγωνία σας εδώ γι’ αυτό το συγκεκριµένο στρατόπεδο στην Καλαµάτα, θα ήθελα να παρακαλέσω να µπορέσουµε να διατηρήσουµε το στρατόπεδο, να δώσουµε µία ανάσα στην περιοχή.
Ξέρετε ότι ο Στρατός την ειρηνική περίοδο είναι πάρα πολύ σηµαντικός για την τοπική κοινωνία. Την εµπόλεµη περίοδο η αναγκαιότητά του είναι µεγάλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω και να πω κατ’
αρχάς ότι το στρατόπεδο αυτό, το στρατόπεδο «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ»
στο Πολιχνίτο, είναι υψίστης σηµασίας για την άµυνα του νησιού
και την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της χώρας µας.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, ούτε καν σκέψη, όχι να κλείσει, αλλά ούτε
να συρρικνωθεί εν καιρώ ειρήνης ή οτιδήποτε. Σε δύσκολες καταστάσεις επανδρώνεται ακόµη περισσότερο.
Μπορώ να σας πω επίσης και πρέπει να σας το πω αυτό, ότι οι
εγκαταστάσεις του στρατοπέδου αυτού είναι πρόσφατα ανακαινισµένες, έχουν διατεθεί αρκετά χρήµατα. Είναι, λοιπόν, ένα
στρατόπεδο καλό, όπου διαβιούν τα παιδιά µας, οι στρατιώτες
µας αξιοπρεπώς και σε συνθήκες υγιεινής και υγείας καλές. Δεύτερος λόγος, κατά συνέπεια, είναι ότι έχουµε ένα πολύ καλό
στρατόπεδο και δεν θα µπορούσαµε να ζητήσουµε κάπου αλλού
χώρο.
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Και το τρίτο που επίσης θέλω να τονίσω είναι ότι οι Ένοπλες
Δυνάµεις, εκτός από το ότι συµβάλλουν και παίζουν καθοριστικό
ρόλο και έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο, καθώς στις πλάτες
τους και στους ώµους τους κρατάνε την ελευθερία µας, την ανεξαρτησία µας, την εθνική µας αξιοπρέπεια, την ιστορία µας, συµβάλλουν και στην τοπική οικονοµία κάθε περιοχής. Αυτό το
γνωρίζουµε πολύ καλά και προσπαθούµε κάθε φορά, και πρόβληµα αν υπάρχει, να ενισχύουµε τις τοπικές κοινωνίες, γιατί οι
Ένοπλες Δυνάµεις είναι ένα κοµµάτι των τοπικών κοινωνιών, ένα
κοµµάτι του λαού µας, αλλά κυρίως είµαστε ένα. Και το νησί για
να µείνει, για να κρατηθεί, δεν πρέπει να έχει µόνο Στρατό, πρέπει να έχει και κόσµο, όπως πολύ σωστά είπατε. Πρέπει να έχει
και οικονοµία.
Κάνουµε, λοιπόν, ό,τι είναι δυνατόν και σας διαβεβαιώ ξεκάθαρα και κατηγορηµατικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα για
το στρατόπεδο. Θα υπάρχει και θα είσαστε µαζί και θα ζείτε µαζί
µε τα παιδιά µας, µε τους στρατιώτες µας, οι πολίτες της Μυτιλήνης και στο Πολιχνίτο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Βογιατζή.
Δεν νοµίζω να χρειάζεται πολύς χρόνος για απάντηση τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, αλλά
πρέπει να ευχαριστήσω τον Υπουργό, γιατί πραγµατικά στο σύντοµο κοινοβουλευτικό µου βίο είναι πρώτη φορά που έρχεται
ένας Υπουργός ξεκάθαρα και απαντάει σε ένα θέµα το οποίο για
τους υπόλοιπους συναδέλφους µπορεί να µην έχει µεγάλη σηµασία, αλλά για τον τόπο µου, το νησί µου, έχει τεράστια σηµασία και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό.
Πραγµατικά φεύγω απολύτως ικανοποιηµένος, κύριε Υπουργέ.
Και το κυριότερο δεν είναι ότι φεύγω ικανοποιηµένος, αλλά το
κυριότερο είναι ότι για τους συµπατριώτες µας σε αυτήν την περιοχή, που σας είπα ότι ήταν κάποτε σε µεγάλη ακµή και σήµερα
κατοικείται από τα τριάντα σπίτια το ένα, είναι πάρα πολύ σηµαντική η συνέχεια. Νοµίζω -και αυτό µπορώ να σας το διαβεβαιώσω
και ως έφεδρος αξιωµατικός, ο οποίος υπηρέτησα είκοσι οκτώ
µήνες στα τεθωρακισµένα- ότι το στρατόπεδο είναι µεγάλης
στρατηγικής σηµασίας και χαίροµαι πάρα πολύ για την απάντησή
σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας χαρίζω και ένα λεπτό περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι παραπάνω, είναι δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Και εσείς δεν νοµίζω
να θέλετε παρά να ανταποδώσετε για τις ευχαριστίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που θέλω να συµπληρώσω είναι ότι επειδή και ο διευθυντής του στρατιωτικού µου γραφείου έχει υπηρετήσει εκεί στη
στενή περιοχή, µπορώ να διαβεβαιώσω το Σώµα και τον κόσµο,
όλους όσους µας ακούν, ότι ο κόσµος εκεί στη Μυτιλήνη και γενικότερα στον Νοµό Λέσβου, αλλά και σε όλα τα νησιά µας, αγαπάει το στράτευµα, συνεργάζονται, είναι δίπλα. Το στράτευµα
ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, είναι κοντά τους σε κάθε δύσκολη
στιγµή, σε κάθε πρόβληµα που υπάρχει και έτσι θα συνεχίσουµε.
Μου δίνεται η ευκαιρία µέσω του συναδέλφου να ευχαριστήσουµε την τοπική κοινωνία για τη συνεισφορά της και για τη στήριξή της στις Ένοπλες Δυνάµεις στο όµορφο νησί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της έκτης µε αριθµό 333/2-122014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας
και τη µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία «FORTHNET».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της ερώτησης ακριβώς είναι οι συνθήκες δουλειάς
στην εταιρεία «FORTHNET», µία εταιρεία, κύριε Υπουργέ, που τα
στελέχη της πριν λίγες ηµέρες πανηγύριζαν, γιατί το περιοδικό
«FOCUS» την κατέταξε στην τεσσαρακοστή τέταρτη θέση στη
λίστα µε τις εκατό µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι
γνωστό ότι η κατάταξη γίνεται µε τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, τα οποία εξασφαλίζουν την κερδοφορία. Τα κριτήρια
αυτά είναι οι άθλιες συνθήκες εργασίας και αµοιβής, που κυριαρχούν και στην εν λόγω εταιρεία, σύµφωνα και µε τις καταγγελίες
των εργαζοµένων.
Οι εργαζόµενοι καταγγέλλουν ότι δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των πελατών, η πίεση είναι πολύ µεγάλη, καθώς και η
εντατικοποίηση της δουλειάς, τα µέτρα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία είναι ελλιπή, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται
συχνά κρούσµατα λιποθυµιών. Το ΕΚΑΒ τον τελευταίο χρόνο έχει
κληθεί πολλές φορές στο κτήριο που στεγάζεται η εξυπηρέτηση
των πελατών της εταιρείας. Αρκετοί εργαζόµενοι της εταιρείας
το τελευταίο διάστηµα παρουσιάζουν ψυχοσωµατικά και µυοσκελετικά προβλήµατα, κρίσεις πανικού και ιλίγγους από την πίεση
που δέχονται.
Δεν υπάρχει επαρκής µέριµνα για µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και γνωρίζω ότι πρόσφατα πήγε και το ΚΕΠΕ στην εταιρεία.
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός δεν έχει περάσει από κάποια αρµόδια επιτροπή για να εξεταστεί η καταλληλότητά του.
Ακόµα, το διάλλειµα που οφείλεται στους εργαζοµένους δεν
είναι δεδοµένο, γιατί, όπως είναι γνωστό, η εταιρεία απασχολεί
ενοικιαζόµενους εργαζοµένους από διάφορες εταιρείες µε άλλες
µορφές εργασίας ο κάθε εργαζόµενος. Συγκεκριµένα, στην εταιρεία δουλεύουν εργαζόµενοι από την «ACTION LINE», από την
«TELEPHONE NET», την «ICAP», γεγονός που δείχνει τις σχέσεις
εργασίας που κυριαρχούν στην επιχείρηση.
Τα ερωτήµατα, βέβαια, που τίθενται είναι τι προτίθεστε να κάνετε, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν και να τηρηθούν όλα τα µέτρα
υγιεινής και ασφάλειας στην επιχείρηση, να εξασφαλιστεί η µόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων µε προσλήψεις από τη «FORTHNET» και όχι από τα
σύγχρονα «σκλαβοπάζαρα», να σταµατήσει η επίθεση τροµοκρατίας στους εργαζόµενους, να σταµατήσει κάθε συνδικαλιστική
δίωξη και να επιστρέψουν στην εργασία τους οι απολυµένοι εργαζόµενοι, οι οποίοι απολύθηκαν, κύριε Υπουργέ, γιατί διεκδίκησαν τα δικαιώµατά τους.
Αυτά είχα να πω και περιµένουµε τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η «FORTHNET» είναι µία εταιρεία που πράγµατι έχει µία δυναµική παρουσία στην οικονοµία της χώρας. Αυτό που ανέφερε
ο κύριος συνάδελφος ότι έχει καταταχθεί στην τεσσαρακοστή
τέταρτη θέση είναι θετικό.
Πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι πάντα η επιτυχία µιας επιχείρησης οφείλεται, εκτός από τον σχεδιασµό, εκτός από τη διοίκηση, και στην προσφορά των εργαζοµένων. Στη συγκεκριµένη
επιχείρηση, που είναι και εξειδικευµένοι ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ο ρόλος αυτός των εργαζοµένων είναι ακόµα πιο
σηµαντικός.
Θα πρέπει, όµως, ταυτόχρονα να πούµε ότι ορισµένα απ’ αυτά
τα οποία αναφέρει ο κύριος συνάδελφος σε σχέση µε την επιχείρηση δεν έχουν καταγραφεί.
Παραδείγµατος χάριν, στα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία υπάρχουν σαφώς ζητήµατα. Η υπηρεσία έχει δώσει κατευθύνσεις και έχει θέσει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προκειµένου να βελτιωθεί το πλαίσιο για
την υγεία και την ασφάλεια. Παραδείγµατος χάριν, έχει ζητήσει
νέα έκθεση για την εκτίµηση κινδύνου, βάσει της οποίας µπορεί
να υπάρξει και δυνατότητα για να δούµε εάν αυτά τα οποία καταγράφονται από την πλευρά του σωµατείου έχουν βάση.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, πρέπει να πούµε ότι η αρµόδια
διεύθυνση, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, ζητάει αυτήν την εκτίµηση κινδύνου από επιχειρήσεις που απασχολούν έναν αριθµό
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εργαζοµένων και πάνω και ιδιαίτερα όταν το αντικείµενο το επιβάλλει, όπως είναι το αντικείµενο της συγκεκριµένης εταιρείας.
Σε σχέση µε τα λιποθυµικά επεισόδια, θα πρέπει να πω ότι από
την ενηµέρωση που µου έχουν δώσει οι υπηρεσίες δεν έχει
υπάρξει καταγραφή τέτοιων περιστατικών, προφανώς διότι δεν
έχουν ενηµερωθεί αρµοδίως ο ιατρός εργασίας και άλλοι οι
οποίοι είναι οι αρµόδιοι για να επιληφθούν. Ωστόσο, ζητήθηκε
από το ΣΕΠΕ η παρέµβαση του ιατρού εργασίας, ο οποίος και
παλαιότερα είχε εκδώσει βεβαιώσεις καταλληλότητας για τους
εργαζόµενους και είχε προτείνει συγκεκριµένη αλλαγή θέσης εργασίας, για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα τα οποία είχαν διαπιστωθεί. Βεβαίως έχει γίνει και υπόδειξη από τον τεχνικό
ασφαλείας -ταυτόχρονα µε τον ιατρό εργασίας- προς τον εργοδότη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλα τα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, παίρνοντας το χρόνο από τη
δευτερολογία µου, γιατί είναι ενιαίο ουσιαστικά το θέµα.
Σε σχέση µε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις καταγγελίες για απόλυση εργαζοµένου συνδικαλιστή, το θέµα τέθηκε
υπ’ όψιν της επιχείρησης από το ΣΕΠΕ και ζητήθηκαν στοιχεία.
Στην απολογητική της έκθεση η επιχείρηση κατέθεσε τα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει παραβίαση
της νοµοθεσίας που αφορά τις απολύσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον έλεγχο που έγινε από το ΣΕΠΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βεβαίως, καµµιά απόλυση δεν
είναι ευχάριστη, όταν συµβαίνει. Αλλά, εάν δεν είναι λόγος απόλυσης η συνδικαλιστική δράση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που
δεν περιλαµβάνεται στο νόµο, τότε δεν µπορεί να παρέµβει κανείς στην επιχειρηµατική απόφαση του εργοδότη, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Παρακαλώ να τηρείται ο
χρόνος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως αναφέρουµε
στην ερώτησή µας, από το Μάρτιο η εν λόγω εταιρεία προσλαµβάνει κυρίως ενοικιαζόµενους εργαζόµενους από διάφορες
άλλες εταιρείες, τις οποίες ανέφερα και προηγουµένως και δεν
θα τις επαναλάβω για συντοµία χρόνου.
Οι εργαζόµενοι αυτοί δουλεύουν µε λιγότερα δικαιώµατα, µε
ελαστικές µορφές εργασίας, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, πεντάωρα, εξάωρα, µεταβαλλόµενα ωράρια, συνεχείς υπερωρίες,
ανάλογα µε τη βούληση βέβαια της επιχείρησης.
Η απόλυση έγινε ακριβώς γιατί απήργησαν, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, εσείς που κάνατε και δικαστής, γνωρίζετε πολύ
καλά ότι ένας από τους λόγους που εν πάση περιπτώσει ο νόµος
λέει ότι ο εργαζόµενος προστατεύεται είναι όταν κάποιος διεκδικήσει, απεργήσει ή αγωνιστεί για τα δικαιώµατά του.
Σήµερα εδώ είναι όλα ισοπεδωµένα και όλα βέβαια υπόκεινται
στο σιδερένιο νόµο της ελευθερίας της αγοράς, που είναι νόµος
της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Εµείς το γνωρίζουµε καλά ότι
αυτός ο νόµος απαιτεί, από τις κυβερνήσεις που υπηρετούν
αυτήn την καπιταλιστική ανάπτυξη, αντίστοιχες πρακτικές που
στηρίζουν τους στόχους των επιχειρηµατικών οµίλων για να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους και η κερδοφορία τους.
Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν παρθεί το τελευταίο διάστηµα είναι προς αυτήn την κατεύθυνση, στην απαίτηση δηλαδή
των επιχειρηµατικών οµίλων, γι’ αυτό καταργήθηκαν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, γι’ αυτό ενισχύονται οι ενώσεις προσώπων, οι ατοµικές συµβάσεις, ώστε µέσα από αυτές να
υπάρχουν οι όροι αµοιβής και εργασίας που θα διασφαλίζουν τα
κέρδη των επιχειρήσεων και θα µειώνουν την τιµή της εργατικής
δύναµης.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η εταιρεία αξιοποιεί όλο αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο που αποτελούν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενισχύουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι
εργαζόµενοι κατανοούν όλο και περισσότερο ότι είναι θέµα συσχετισµού, είναι θέµα ενότητας και οργάνωσής τους και των
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αγώνων τους, για να διεκδικήσουν όρους αµοιβής και εργασίας
τέτοιους που να συνάδουν µε τη ζωή που δικαιούνται. Γι’ αυτό
απεργούν στις 11 Δεκέµβρη, κύριε Υπουργέ. Φαντάζοµαι ότι θα
έχουµε και άλλες απολύσεις από τη συγκεκριµένη εταιρεία, γιατί
είναι αρκετοί οι εργαζόµενοι που δεν δέχονται αυτούς τους
όρους αµοιβής και εργασίας και τις άθλιες συνθήκες που κυριαρχούν.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί να µην καταγράφηκε το συγκεκριµένο
λιποθυµικό επεισόδιο από την εταιρεία, όµως στη συνείδηση των
εργαζοµένων καταγράφηκαν τα πολλά λιποθυµικά επεισόδια,
που είναι αποτέλεσµα της πίεσης για εντατικοποίηση της δουλειάς που υπάρχει στην εταιρεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή αυτή είναι η πραγµατικότητα, εµείς θέλουµε και
απαιτούµε σήµερα εδώ οι όροι υγιεινής και ασφάλειας να είναι
τέτοιοι που θα διασφαλίζουν, αν µη τι άλλο, ότι ο εργαζόµενος
θα γυρίσει πίσω στο σπίτι του σώος και αβλαβής. Εµείς απαιτούµε η Κυβέρνηση µπροστά στην απεργία των εργαζοµένων να
µην σταθεί µε τον εργοδότη, µε τις δυνάµεις καταστολής όπως
κάνει συνήθως σε κάθε επιχείρηση. Αν µη τι άλλο, να σεβαστεί
το νόµο που απαγορεύει µηχανισµούς και τέτοια µέτρα ενάντια
στο δικαίωµα της απεργίας.
Το λέµε αυτό, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση –όπως
έχουµε παρατηρήσει µέχρι τώρα- στέκεται πάντα στην πλευρά
του εργοδότη µε µηχανισµούς καταστολής και άλλα µέτρα που
παίρνει για να µην πετύχει η απεργία και να µην υποχρεωθεί ο
εργοδότης να πάρει µέτρα για να διασφαλίσει άλλους όρους
αµοιβής και εργασίας στους εργαζόµενους.
Περιµένουµε από την Κυβέρνηση, αν µη τι άλλο, µέσα από
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς να πάρει µέτρα και να σταµατήσει
αυτήν την πρακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν ξέρω πως τεκµηριώνεται
η έκφραση για τους µηχανισµούς καταστολής ως προς τη
«FORTHNET». Πιστεύω ότι είναι υπερβολική έκφραση.
Αντίθετα µε αυτά που είπατε, τα αρµόδια τµήµατα του ΣΕΠΕ,
ανταποκρινόµενα στην καταγγελία και το κάλεσµα του σωµατείου, αλλά και σε ανώνυµη καταγγελία που έγινε, συνεργάστηκαν µε το σωµατείο προκειµένου να γίνει έλεγχος σε όλα όσα θα
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν και να αποδείξουν αυτά που καταγγέλλονταν.
Υπάρχουν θεµατάκια βέβαια. Έγινε παραδείγµατος χάριν και
καταγγελία για µία τριήµερη καθυστέρηση πληρωµής αποδοχών.
Πράγµατι αυτό είναι µία παραβίαση. Και βέβαια η τριήµερη καθυστέρηση δεν δικαιολογείται, αλλά ξέρετε ότι έχουµε άλλες επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο και οι εργοδότες δεν δίνουν
σηµασία στους εργαζόµενους και µάλιστα τους αφήνουν απλήρωτους για πολλούς µήνες.
Τι θέλω να πω; Ότι υπάρχουν θέµατα τα οποία εµείς δεν τα
αφήνουµε στην τύχη τους. Και το ΣΕΠΕ και ο επιθεωρητής, αλλά
και το τεχνικό τµήµα που ασχολείται µε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κάνουν δουλειά στο πλαίσιο, βεβαίως, της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, στην οποία αναφερθήκατε, αλλά και στο
πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, προκειµένου να διασφαλιστούν
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και βεβαίως να υπάρχει δίκαιη
αντιµετώπιση στα θέµατα που δηµιουργούνται.
Γι’ αυτό και πολλές φορές θα δείτε ότι, µετά από αίτηµα των
εργαζοµένων, γίνονται διαδικασίες και από το ΣΕΠΕ και από την
κεντρική υπηρεσία σε µεγάλες επιχειρήσεις. Κι εγώ παρευρίσκοµαι. Γίνεται τριµερής διαδικασία, ούτως ώστε σε πρώτο βαθµό
να κατανοήσουν και σε δεύτερο βαθµό να συνδράµουν οι ίδιοι
οι εργοδότες στην προσπάθεια που κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν.
Με τη συµµόρφωση, ασφαλώς, στον νόµο -που εκεί ούτε τους
παρακαλάµε ούτε τους ζητάµε- γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπει η νοµοθεσία, αλλά και στο πλαίσιο µιας γενικότερης συµφιλιωτικής διαδικασίας, όταν δεν είναι κάτι που
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προβλέπεται από τον νόµο, αλλά είναι θέµα βούλησης του εργοδότη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχει ζητήσει το ΣΕΠΕ να ανακληθεί η απόλυση, γιατί είµαστε αντίθετοι µε τις απολύσεις,
ακόµη κι όταν υπάρχει ένα ζήτηµα µε ένα παράπτωµα ενός εργαζόµενου. Μιλάω γενικά κι όχι για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµεθα τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 334/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους στη «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ».
Στον συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Βασίλειος
Κεγκέρογλου.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το αντικείµενο της επίκαιρης ερώτησης είναι οι εργαζόµενοι
που µένουν απλήρωτοι από τη «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ», οι οποίοι,
παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκονται και σε κινητοποιήσεις,
όπως και το προηγούµενο διάστηµα, παλεύοντας για την καταβολή των δεδουλευµένων τους και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους. Η ίδια η εταιρεία εδώ και τρία χρόνια πληρώνει τους
εργαζόµενους έναντι και σταδιακά έφτασε να τους χρωστάει, τη
χρονιά που διανύουµε, µισθούς πέντε µηνών.
Θεωρούµε ότι η στάση της εργοδοσίας είναι απαράδεκτη και
προκλητική. Βεβαίως, αρχικά, στη συνάντηση µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην επιθεώρηση εργασίας, αντί να αναλάβει η εταιρεία τις ευθύνες της και να καταβληθούν τα
δεδουλευµένα, προσπάθησε να ρίξει τις όποιες ευθύνες για την
κατάσταση της επιχείρησης στους εργαζόµενους.
Στη συνέχεια, πέρασε σε απειλές και εκβιασµούς, απαιτώντας
να σταµατήσουν οι εργαζόµενοι να διεκδικούν τα δικαιώµατά
τους. Στην ίδια απαράδεκτη και προκλητική στάση επέµεινε και
στις προγραµµατισµένες τριµερείς συναντήσεις στο Υπουργείο
Εργασίας.
Με βάση αυτά, ρωτούµε τον κύριο Υπουργό τι θα κάνει ώστε
να πληρωθούν άµεσα τα δεδουλευµένα που οφείλονται στους
εργαζόµενους και παράλληλα να σταµατήσουν οι απειλές και οι
εκβιασµοί, αλλά και ο εµπαιγµός απέναντι στους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σε αντίθεση µε το προηγούµενο των τριών ηµερών, αυτή η επιχείρηση έχει έρθει σε µία
δυσχερή θέση, σύµφωνα µε όσα επικαλείται, και έχει αδυναµία
να πληρώνει στην ώρα της, κάτι το οποίο δεν διαπιστώνεται στην
προηγούµενη περίπτωση. Έχουµε αντιµετώπιση ανάλογα µε την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε επιχείρηση.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε µία πρώτη συµφιλιωτική διαδικασία κατά
την οποία κατατέθηκε ένα πλάνο το οποίο δεν τηρήθηκε. Στη δεύτερη συνάντηση, που έγινε στις 14-11-2014, συµµετείχε νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος δεσµεύτηκε να υποβάλει, εκ
µέρους της εταιρείας, αναλυτική κατάσταση οφειλοµένων ανά εργαζόµενο, µε ειδική αναφορά στην ειδικότητα του καθενός και
τους µήνες οφειλής, όπως και να ενηµερώσει εγγράφως τους εργαζόµενους και την υπηρεσία, σχετικά µε τη δυνατότητα και τον
προγραµµατισµό καταβολής µέχρι την Τρίτη 18-11-2014.
Επειδή αυτή η δέσµευση δεν υλοποιήθηκε, δηλαδή δεν
υπήρξε ανταπόκριση της επιχείρησης σ’ αυτά τα οποία συµφωνήθηκαν, έγινε νέο κάλεσµα στην εταιρεία, ώστε να συµµορφωθεί. Η υπηρεσία είναι στη φάση που παρακολουθεί και
συνεργάζεται µε την πλευρά των εργαζοµένων, προκειµένου να
δούµε αν τελικά θα ανταποκριθεί η εργοδοσία στα όσα δεσµεύτηκε.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα
έχουµε οπωσδήποτε τα νόµιµα προς την πλευρά της δικαιοσύνης. Όµως, εµείς δεν θα αρκεστούµε σ’ αυτό. Θα καλέσουµε την
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πλευρά της επιχείρησης, την εργοδοσία, να έρθει σε µία τρίτη
συνάντηση –να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία στην οποία δεσµεύτηκε, µαζί µε τη συνάντηση την οποία προαναγγέλλω εγώ,
αριθµούν τις τρεις-, ώστε να κάνουµε µία προσπάθεια να δούµε
εάν υπάρξει πεδίο συνεννόησης και ανταπόκρισης της επιχείρησης.
Οι εργαζόµενοι δεν καταγγέλλουν ότι κάνει επενδύσεις σε
άλλον τοµέα, πράγµα το οποίο θα δηµιουργούσε και µία διαφορετική κατάσταση. Η αδυναµία καταβολής των δεδουλευµένων,
όµως, από την πλευρά της επιχείρησης, οι δεσµεύσεις τους και
όλα αυτά θα πρέπει να είναι αντικείµενο, κατά την άποψή µου,
µίας νέας συµφιλιωτικής διαδικασίας.
Επειδή ο συνάδελφος εδώ µας καταγγέλλει ότι δεν παραβρεθήκαµε στη συµφιλιωτική διαδικασία, αν αυτός είναι ο λόγος,
στην επόµενη θα παραβρεθώ µήπως και υλοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή προηγουµένως δεν πρόσεχα τον χρόνο, εκ των προτέρων ζητώ το µισό λεπτό ή τα σαράντα δευτερόλεπτα που σας
χάρισα.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας από το τελευταίο, θα ήθελα να σας
πω ότι δεν καταλογίζουµε καµµία ευθύνη µε την έννοια που εσείς
το αναφέρετε. Στην πρώτη τριµερή συνάντηση δεν παραβρέθηκε
και το στηλιτεύουµε. Το αναφέρουµε και ο καθένας βγάζει τα
συµπεράσµατά του. Δεν παραβρέθηκε Υπουργός ή Υφυπουργός.
Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το ζήτηµα της αντιπαράθεσής
µας. Το ζήτηµα είναι ότι στην πρώτη εκ των τριµερών συναντήσεων από τη µεριά της εργοδοσίας –όπως αναφέρετε τη σειρά,
για να το πω ηµερολογιακά- παραβρέθηκε ο διευθυντής, ο
οποίος κατά δήλωσή του παραβρέθηκε για να µεταφέρει τη συζήτηση που θα γινόταν στην τριµερή στο Διοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας. Από εκεί απουσίαζε ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός,
όπως γράφουν µέσα.
Όµως, στη δεύτερη προγραµµατισµένη συνάντηση, η εργοδοσία µε προφάσεις δεν έστειλε κανέναν εκπρόσωπό της, αλλά,
αντί για σχέδιο αποπληρωµής των δεδουλευµένων που έπρεπε
να προσκοµίσει –αυτά που αναλύσατε- έστειλε την επιστολή της.
Μάλιστα, κατηγορούσε και τους εργαζόµενους για την απώλεια
του 80% της υφιστάµενης πελατείας, διότι αγωνίζονταν για να
πάρουν τα δεδουλευµένα τους. Μάλιστα, στην τρίτη τριµερή συνάντηση οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας για άλλη µία φορά δεν
εµφανίστηκαν.
Σήµερα το πρωί είχαν συνάντηση στο Υπουργείο. Νοµίζω ότι το
γνωρίζετε. Ήταν η τέταρτη ή η πέµπτη. Χάσαµε τον αριθµό. Ουδέν
νεότερον. Η κατάσταση είναι στάσιµη. Με ενηµέρωσαν οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι γι’ αυτό. Μάλιστα, µετά απ’ όλα αυτά, η εταιρεία
τολµά να ισχυρίζεται ότι φταίνε οι εργαζόµενοι, που πάνω στη δουλειά τους στηρίχθηκε η επιχείρηση χρόνια τώρα –µιλάµε και για
την περίοδο κερδοφορίας, αλλά και για την περίοδο της κρίσης-,
µε εντατικοποίηση της δουλειάς, µε µειώσεις 10% από τους µισθούς, µε την αφαίρεση του επιδόµατος γάµου που επέβαλε η εργοδοσία αξιοποιώντας τον αντεργατικό νόµο, το αντεργατικό
πλαίσιο, µε καθυστερήσεις στην καταβολή της µισθοδοσίας και
µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων. Μάλιστα, είπαν ότι φταίνε
κιόλας από πάνω, γιατί κινητοποιούνται, γιατί διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν.
Βεβαίως, το πρόβληµα που προέκυψε στη συγκεκριµένη εταιρεία είναι ένα από τα εκατοντάδες στη χώρα µας και όχι µόνο
εδώ, στην Αττική, δηλαδή, αυτό της εργοδοτικής επιθετικότητας,
της αυθαιρεσίας, που εκφράζεται µε την προσπάθεια µείωσης
µισθών, µε την προώθηση ατοµικών συµβάσεων, την κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, απολύσεις εργαζοµένων.
Βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιείται και το γενικότερο κλίµα και οι όποιες δυσκολίες µπορεί να έχει κάποια επιχείρηση ή η κάθε επιχείρηση και καθυστερεί τις πληρωµές.
Όµως, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι δουλεύουν και πρέπει
να πληρώνονται, κάτι που αποτελεί το στοιχειώδες δικαίωµα. Σε
αυτό συµφωνούµε. Βέβαια, η εργοδοτική επιθετικότητα και η
αποθράσυνση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά πατάει στην
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πολιτική της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
όσων πίνουν νερό στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
προώθησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, δηλαδή, το
πώς οι επιχειρηµατίες θα αυγαταίνουν τα κεφάλαιά τους και τα
κέρδη τους και πώς οι εργαζόµενοι θα χάνουν δικαιώµατα συνεχώς.
Να, λοιπόν, γιατί εµείς λέµε ότι οι εργαζόµενοι -και στη συγκεκριµένη εταιρεία, αλλά και στο σύνολο- θα πρέπει να εντείνουν
τον αγώνα τους, τις διεκδικήσεις τους. Χρειάζεται οργάνωση της
πάλης τους, µε ταξικό προσανατολισµό, µε πλαίσιο και αιτήµατα
που θα απαντούν στις σηµερινές ανάγκες τους και ταυτόχρονα,
θα βάζουν εµπόδια, θα αποκρούουν, θα κατακτούν δικαιώµατα,
αλλά και παράλληλα, µε προσανατολισµό σύγκρουσης και ρήξης
µε αυτή την πολιτική που είναι η βασική αιτία για όλα τα προβλήµατα που βιώνουν οι εργαζόµενοι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε για τρία λεπτά τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ θα σταθώ µόνο σε αυτό
που σας είπα, ότι φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει αποτέλεσµα, δηλαδή, δεν έχει ανταποκριθεί η επιχείρηση σε αυτά που έχει δεσµευθεί και σε αυτά ασφαλώς που έχει υποχρέωση. Διότι από
εκεί ξεκινάµε.
Δεν γνωρίζω αυτή τη συνάντηση που λέτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Έγινε σήµερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν την ξέρω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Και στην τριµερή δεν είναι και το
Υπουργείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γίνεται έτσι
ο διάλογος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μπορεί να γίνονται και συναντήσεις διαφορετικού τύπου. Δεν το ξέρω. Να µην είναι τριµερείς
δηλαδή, αλλά είναι διµερείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Τριµερής δεν είναι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν το γνωρίζω. Είναι κακό,
δηλαδή, που σας λέω ότι δεν γνωρίζω αν έγινε συνάντηση σε κάποια υπηρεσία ή σε κάποιο τµήµα ή σε κάποιο φόρουµ; Δεν το
ξέρω.
Αν ήταν τόσο λίγες οι περιπτώσεις που είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι και υπάρχουν ζητήµατα και µπορούσα να τις παρακολουθώ, τότε να είστε σίγουρος ότι θα σας απαντούσα
διαφορετικά. Όµως, δυστυχώς, είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να δούµε εµείς και επί της ουσίας
είναι αν πραγµατικά κάνει προσπάθεια ο επιχειρηµατίας -αν είναι,
βεβαίως, σε δυσχερή θέση λόγω της συγκυρίας και της κρίσηςή αν έχει βάλει στραβά το καπέλο.
Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, επειδή δεσµεύθηκε, επειδή
υπήρξε µία συµφιλιωτική, κρίνω ότι θα πρέπει να γίνει εκ νέου
µία προσπάθεια, η οποία θα γίνει µε πρωτοβουλία δική µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 331/212-2014 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού
Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την άµεση καταβολή νοσηλίου – τροφείου στις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης
ΑΜΕΑ.
Στην ερώτησή της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσπαθούσα να προλάβω τον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ
να παραµείνετε έστω στην πρωτολογία, γιατί όλως τυχαίως
αφορά και τα δύο Υπουργεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει δύο επίκαιρες ερωτήσεις για
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το Νοσοκοµείο Μεσολογγίου και Αγρινίου, έχω καταθέσει και
άλλες εφτά οκτώ γραπτές ερωτήσεις, στις οποίες δεν έχω πάρει
απάντηση, γι’ αυτό χαίροµαι ιδιαιτέρως που σας βλέπω σήµερα
και χαίροµαι, γιατί αυτό θέµα που θα συζητήσουµε σήµερα
αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ζητήσαµε µε επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα να προβεί το Υπουργείο Υγείας στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να καταβάλει το νοσήλιο – τροφείο
για τους διαµένοντες σε στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης
ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ. Είδαµε το
σχετικό αίτηµα να είναι ενσωµατωµένο πια στο σχέδιο νόµου που
κατατέθηκε προς συζήτηση εν τω µεταξύ, την εβδοµάδα που µεσολάβησε -αυτά δεν συµβαίνουν συνήθως- στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Χαιρόµαστε πάρα πολύ γι’ αυτό. Άρα
ελπίζουµε τα πράγµατα να µπουν σε µια ροή.
Το ερώτηµα, ωστόσο, αυτό παραµένει. Γιατί χρειαζόταν το
Υπουργείο Υγείας τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα για το αυτονόητο; Χρειάστηκαν συνεχείς παρεµβάσεις από τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης, παρεµβάσεις εκ µέρους Βουλευτών,
µε τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές και ερωτήσεις που έµειναν
επί της ουσίας αναπάντητες -προσωπικά, έχω κάνει τρεις ερωτήσεις, µόλις µία αφότου αναλάβατε, για να είµαι δίκαιη- και παρεµβάσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη.
Να παραθέσω ένα πολύ σύντοµο ιστορικό. Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει προβεί στην έκδοση της ΚΥΑ για τον ορισµό αυτού του ειδικού νοσηλίου που
ορίζει ανά ηµέρα, άτοµο και είδος αναπηρίας το νοσήλιο – τροφείο που θα καταβάλλουν οι αρµόδιοι οργανισµοί για τα άτοµα
µε αναπηρίες, τα οποία διαβιώνουν σε αυτές τις στέγες. Το νοσήλιο – τροφείο, ωστόσο, δεν αποδιδόταν έως τώρα. Γιατί; Εξαιτίας µιας απολύτως προσχηµατικής αφορµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κανονισµός του ΕΟΠΥΥ, παρά το γεγονός ότι κάνει ρητή
πρόβλεψη για κάλυψη δαπανών παραµονής σε κέντρα διηµέρευσης - ηµερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ τα οποία έχουν ενταχθεί,
όπως καλύτερα ξέρετε από εµένα, στα κέντρα αποκατάστασης,
καθώς και σε µονάδες ψυχικής υγείας, δεν κάνει ειδική αναφορά
σε κάλυψη δαπάνης διαµονής σε στέγη αυτόνοµης ή ηµιαυτόνοµης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Υπήρχε πράγµατι πρόβληµα; Όχι, γιατί
ακόµα και ο Συνήγορος του Πολίτη -και εσείς είστε έγκριτος νοµικός, οπότε φαντάζοµαι ότι το καταλαβαίνετε αυτό- δηλώνει ότι
η επιταγή της υπάρχουσας νοµοθεσίας κατισχύει των κανονιστικών διατάξεων του ΕΟΠΥΥ και άρα η συµµόρφωση µε την απόδοση του νοσηλίου - τροφείου συνιστά υποχρέωση, ουσιαστικά,
των ασφαλιστικών οργανισµών.
Θα θέλαµε να ξέρουµε γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και
να µας πείτε το χρονοδιάγραµµα που θα αποδοθούν πλέον τα
χρήµατα στους δικαιούχους και το ύψος αυτού του νοσηλίου τροφείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ας ξεκινήσουµε από τα καλά νέα, δηλαδή ότι λύνεται το ζήτηµα αυτό. Εποµένως επ’ αυτού έχετε απάντηση.
Τώρα µε ρωτάτε γιατί υπήρξε καθυστέρηση. Κοιτάξτε, υπήρξε
καθυστέρηση για µία σειρά από λόγους. Θα σας πω το σηµαντικότερο. Εγώ την είδα την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη.
Κατά τη γνώµη µου, δεν είναι ορθή. Και δεν είναι ορθή για τον
λόγο ότι δεν βλέπει ότι ο ιδρυτικός νόµος του ΕΟΠΥΥ στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να αποζηµιώνει
υπηρεσίες υγείας.
Στις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης υπάρχει πάντα ένα
ζήτηµα: κατά πόσον είναι προνοιακού χαρακτήρα ή παρέχονται
υπηρεσίες υγείας και, αν παρέχονται υπηρεσίες υγείας, κατά
πόσον θα µπορούσε κάποιος να αποµονώσει τις υπηρεσίες
υγείας και να τις αποζηµιώσει ο ΕΟΠΥΥ και να τις διαχωρίσει από
κάποιο άλλο κοµµάτι, που είναι αµιγώς προνοιακό.
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Εκεί, λοιπόν, υπήρχε ένα νοµικό ζήτηµα. Δεν ήταν και το µόνο
νοµικό ζήτηµα, διότι η ΚΥΑ η οποία είχε εκδοθεί µίλαγε για ασφαλιστικούς οργανισµούς. Άρα εκεί τίθεται το ζήτηµα σε ποιους
ασφαλιστικούς οργανισµούς αναφερόταν και ποιους κάλυπτε.
Υπήρχαν, παραδείγµατος χάριν, άλλα θέµατα, τα οποία έπρεπε
να ρυθµιστούν.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό όλο δηµιουργούσε πρόβληµα στον
ΕΟΠΥΥ, διότι η άποψή του ήταν ότι δεν καλύπτεται νοµικά, για
να κάνει την καταβολή αυτή. Υπήρξε και αυτό, που πρέπει να
συνδεθεί µε την πολιτική επιλογή που είχε γίνει, της µετακίνησης,
ουσιαστικά, των προνοιακών δοµών από το Υπουργείο Υγείας
στο Υπουργείο Εργασίας. Υπήρχε ένα πρόσθετο τέτοιο ζήτηµα.
Άρα αυτά όλα κάπως έπρεπε να απαντηθούν. Νοµίζω ότι απαντώνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε τη ρύθµιση που φέρνουµε αυτή τη στιγµή. Εκκρεµεί, όπως ξέρετε, στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Η συζήτησή του ξεκινά την Τετάρτη. Είναι στα χέρια του ελληνικού Κοινοβουλίου να αποφασίσει τον τρόπο και την ταχύτητα µε την
οποία θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει ή, εν πάση περιπτώσει, θα
επιλέξει η Βουλή. Ελπίζουµε ότι θα την εγκρίνει τη συγκεκριµένη
διάταξη.
Ο ΕΟΠΥΥ αναλαµβάνει αυτή τη στιγµή σε µεγάλο βαθµό το
βάρος των στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης. Υπάρχει ένας
προϋπολογισµός της τάξης των 7 εκατοµµυρίων, που ουσιαστικά
έχει δεσµευθεί για τις στέγες. Με τον τρόπο που το οργανώνει το
ζήτηµα αυτό η διάταξη, δηλαδή ουσιαστικά οι ασφαλισµένοι στον
ΕΟΠΥΥ θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισµένοι από
άλλα ταµεία θα καλύπτονται από τα άλλα ταµεία και οι µη ασφαλισµένοι θα καλύπτονται από τον προνοιακό προϋπολογισµό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε αυτόν τον τρόπο λύνεται πλήρως το
θέµα. Λύνονται τα νοµικά ζητήµατα. Λύνονται τα οικονοµικά ζητήµατα. Θα ενεργοποιηθεί η διάταξη αµέσως µόλις ψηφιστεί.
Μόλις ψηφιστεί, δηλαδή, θα µπορέσει εν συνεχεία να προχωρήσει, ουσιαστικά, σε συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Φούντα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άρα απ’ ό,τι καταλαβαίνω δεν χρειάζεται η σύµπραξη µε µία
νέα ΚΥΑ µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, δεδοµένου ότι έχει ολοκληρωθεί και, µε την ψήφιση
του νόµου, ενεργοποιείται απευθείας η διάταξη.
Το δεύτερο ερώτηµά µου αφορούσε το ύψος του νοσηλίου,
γιατί ουσιαστικά θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε πώς προκύπτει
το τελικό ποσό. Αυτή τη στιγµή το θεσµοθετηµένο νοσήλιο ανέρχεται στα 40 ευρώ. Όµως, είναι ένα ποσό µικρότερο από το αρχικό αίτηµα. Έχουµε κρίση και έχουµε περάσει πολλά δεινά. Γι’
αυτό το αφήνω στην άκρη και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι το µείζον.
Όµως, το πρόβληµα είναι ότι αν εν συνεχεία εφαρµοστεί το clawback και το rebate, το νοσήλιο αυτό ίσως και να περιορίζεται και
να φτάνει στα 25 ευρώ. Μ’ αυτό το νοσήλιο νοµίζω ότι θα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οι στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης.
Θα ήθελα, λοιπόν, ένα σχόλιο ή µια δέσµευση από εσάς ότι
ουσιαστικά δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο γι’ αυτή τη στέγη. Επειδή
είναι και λίγα τα άτοµα και άκουσα το συνολικό ποσό που αναφέρατε, ελπίζω να µην κάνουµε εκπτώσεις τουλάχιστον στις παροχές, γιατί πρόκειται για µια πολύ ειδική κατηγορία ανθρώπων.
Σ’ αυτό θα ήθελα να µου απαντήσετε.
Πάντως, να ξέρετε ότι η αφορµή γι’ αυτήν την ερώτηση ήταν
η Στέγη Υποστηριζόµενης Διαβίωσης «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο,
η οποία έκλεισε τον Απρίλιο. Θα ήθελα, λοιπόν, να δεσµευθείτε
ότι θα ανοίξουν ξανά άµεσα όλες οι στέγες που έχουν κλείσει.
Με την ευκαιρία και του ενάµισι λεπτού που έχω ακόµα στη
διάθεσή µου και δεδοµένου ότι δεν έχετε έρθει τις προηγούµενες φορές, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι
σε σχέση µε το Νοσοκοµείου Αγρινίου, ξέρω ότι είχατε κάνει µια
συνάντηση µε τον Δήµαρχο Αγρινίου. Μάλιστα, σας έχω καταθέσει και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, κυρία συνάδελφε, αλλά είναι έτοιµος ο κύριος Υπουργός να απαντήσει
για ένα ζήτηµα που του θέτετε αυτήν τη στιγµή;
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ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Μόνο ενηµέρωση θα κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν θέλει ο κύριος Υπουργός, µπορεί να µην κάνει καµµία αναφορά στο θέµα. Όµως, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, έχω
ένα λεπτό ακόµα στη διάθεσή µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, κυρία συνάδελφε, έχετε ακόµα ένα λεπτό στη διάθεσή σας, αλλά το θέµα
είναι αν αιφνιδιάζεται ενδεχοµένως ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, να µου απαντήσει
ο κύριος Υπουργός. Αυτό που θέλω είναι να ενηµερώσω τον
κύριο Υπουργό ότι πλέον έχει κατατεθεί και φάκελος στην εισαγγελία σχετικά µε το θέµα. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, αφού δεν
λειτουργεί η καρδιολογική κλινική.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δεσµευθεί για έξι θέσεις στο Νοσοκοµείο Αγρινίου, οι οποίες όµως δεν έχουν καλυφθεί. Γίνονται απίστευτα πράγµατα. Υπάρχει και παρέµβαση –νοµίζω- του κ.
Ρακιντζή, ο οποίος εδώ και δύο µήνες έχει στείλει χαρτί στο νοσοκοµείο, µε το οποίο καλεί να εφαρµοστεί η νοµιµότητα. Ελπίζω
να είστε ενήµερος για όλα αυτά.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, πού βρίσκεται η αλήθεια, γιατί κάποιοι
δηλώνουν ότι έχουν ζητηθεί οι παραιτήσεις των διοικητών, ενώ
κάποιοι λένε ότι δεν έχει γίνει αυτή η πολιτική ενέργεια, γιατί
πρόκειται για πολιτική ενέργεια.
Επίσης, αν θέλετε να απαντήσετε –γιατί προφανώς δεν είναι
αυτή η ερώτηση- θα ήθελα να µου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε
συνολικά για τη δηµόσια υγεία σε έναν νοµό, µε τον οποίο ξέρουµε ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε σκύψει πάνω στο πρόβληµα.
Όµως, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσµα έως τώρα, κάτι που δεν
τιµά κανέναν από εµάς, πρώτα τους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας και έπειτα τον αρµόδιο Υπουργό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Αν θέλετε, απαντάτε και
σ’ αυτό το παρεµπίπτον ζήτηµα που έθεσε η κυρία συνάδελφος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι µία σκέψη,
κύριε Πρόεδρε, να εισαγάγουµε τον θεσµό της αιφνιδιαστικής
ερωτήσεως. Ο θεσµός αυτός υπάρχει στο βρετανικό κοινοβούλιο, όπου ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει ευρύ πεδίο και όχι εκ
των προτέρων προσδιορισµένο.
Κατ’ αρχάς, θα απαντήσω στα ερωτήµατα που έχουν σχέση
µε το κύριο θέµα, που αφορά το πώς προσδιορίζεται το ποσό.
Το ποσό, λοιπόν, προσδιορίζεται κατ’ εκτίµηση. Η αλήθεια είναι
ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, γιατί ουσιαστικά ο ΕΟΠΥΥ τώρα θα ασχοληθεί µε την καταγραφή –µιλάω
για το συνολικό ποσό- των 7 εκατοµµυρίων. Άρα είναι εκτιµώµενο
ποσό και θα δούµε το πώς ακριβώς θα προσδιοριστεί.
Το δεύτερο που µε ρωτάτε αφορά τα 40 ευρώ. Η απάντηση
είναι ότι δεν είναι µόνο 40 ευρώ -αν θυµάµαι καλά- στην υπουργική απόφαση, αλλά υπάρχει και νοσήλιο 70 ευρώ, το οποίο έχει
να κάνει µε τις βαρύτερες περιπτώσεις και παθήσεις.
Με ρωτάτε, επίσης, αν θα µπει στον µηχανισµό της αυτόµατης
επιστροφής, δηλαδή στον µηχανισµό του clawback. Κοιτάξτε να
δείτε, κυρία συνάδελφε. Αυτό είναι κάτι που θα το σκεφτούµε γενικότερα. Διότι θέλω να σας πω ότι αυτό το ζήτηµα µε τις στέγες
υποστηριζόµενης διαβίωσης είναι κάτι το οποίο συνδέθηκε µε
ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, επιχορηγούµενο –έτσι ξεκίνησεαπό την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα αφορούσε και συγκεκριµένες δυνατότητες.
Εποµένως αυτό το θέµα θα το δούµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.
Διότι αντιλαµβάνεστε ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν για να
παρασχεθεί η συγκεκριµένη κάλυψη και η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι σαφείς, συγκεκριµένες και προσδιορισµένες.
Στην πραγµατικότητα, η ρύθµιση αυτή αποτελεί εκπλήρωση
µίας υποχρεώσεως, την οποία έχει η χώρα και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ανέλαβε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, αυτοί
που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα να συνεχίσουν.
Όµως, δεν είναι ένα γενικό πρόγραµµα, το οποίο µπορεί αύριο το
πρωί να αρχίσουν να ανοίγουν «στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης» και να αναλαµβάνει την ευθύνη της καταβολής ποσών ο
ΕΟΠΥΥ. Πάντως, είναι κάτι που στην παρούσα φάση, δεν εξετάζεται.
Εάν το πρόγραµµα είναι ορισµένο, περιορισµένο, σαφές, συγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κεκριµένο, έτσι όπως είχε καταστρωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
τότε προφανώς και το κόστος του αντιστοίχως είναι σαφές. Και
υπ’ αυτήν την έννοια ενδεχοµένως µε την αποτίµηση και την
ορθή εκτίµηση που θα γίνει στο πλαίσιο της ρυθµίσεως αυτής,
δεν θα χρειάζεται να υπαχθεί εκ των πραγµάτων σε οποιαδήποτε
διαδικασία αυτόµατης επιστροφής. Όµως, ξαναλέω, αυτό είναι
κάτι το οποίο θα το δούµε στη λειτουργία του και στην πράξη,
το τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται.
Τώρα, για τα ζητήµατα ευρύτερα των νοσοκοµείων τα οποία
θέσατε, και για το Νοσοκοµείο του Αγρινίου: Κατ’ αρχάς ένα
πράγµα το οποίο λέτε είναι ότι δεν σας απαντάµε. Ποιος δεν σας
απαντάει; Εγώ, πάντως, σας απαντάω τα πάντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ένα-ένα τα ζητήµατα να απαντώνται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έτσι.
Θεωρώ ότι γενικότερα το Υπουργείο απαντάει στα πάντα.
Αλλά εάν µου λέτε ότι µένει κάτι αναπάντητο, να το δω, γιατί η
κατεύθυνση πάντως που υπάρχει είναι να απαντάται το σύνολο
των ερωτήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μετά χαράς, να σας ενηµερώσω -αλλά παρήλθε ο χρόνος- για
τα θέµατα των νοσοκοµείων και νοµίζω ότι δεν έχω πια χρονικό
περιθώριο. Όµως, νοµίζω ότι ο κύριος Αναπληρωτής, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται αυτά τα συγκεκριµένα θέµατα
τα οποία θέσατε, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επίλυσή τους και ελπίζω ότι σύντοµα θα υπάρχει αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
329/2-12-2014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά Μονή Εσφιγµένου
στο Άγιο Όρος.
Στην ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Γεωργαντάς.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά την κατάληψη του κονακίου στη Θεσσαλονίκη της Ιεράς Μονής Εσφιγµένου από ισχυρότατες αστυνοµικές δυνάµεις –δεν ξέρω τι περίµεναν να βρουν οι δεκάδες
πάνοπλοι αστυνοµικοί όλων των υπηρεσιών που πήγαν πριν από
λίγες µέρες στο κονάκι της µονής στη Θεσσαλονίκη-, τελικά βρήκαν έναν µοναχό και δύο λαϊκούς, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του
κονακίου και µε λίγα λόγια κατεξευτελίστηκαν.
Κλιµακώνεται ο άνισος πόλεµος κατά των µοναχών της Ιεράς
Μονής. Με το ψευδεπίγραφο πρόσχηµα της εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως, ο δικαστικός επιµελητής –συγκεκριµένος δικαστικός επιµελητής, που έχει αναλάβει αυτήν την υπόθεση και το
2013 και τώρα- επέδωσε στο Άγιο Όρος νέα απόφαση, την 116/56-2013 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, µε την οποία
οι µοναχοί που ζουν για δεκαετίες εντός της συγκεκριµένης
µονής και στο κονάκι, διατάσσονται να εγκαταλείψουν το Μοναστήρι του Αγίου Όρους.
Ο λόγος για τον οποίο επισπεύδεται όψιµα η εν λόγω απόφαση
αφορά –και εδώ είναι το φοβερό και τροµερό- την εκταµίευση
ενός χρηµατικού ποσού από το ΕΣΠΑ για την επισκευή του αντιπροσωπείου της Μονής στις Καρυές. Αυτός ήταν και ο λόγος για
τον οποίο έγινε το «ντου» των δεκάδων αστυνοµικών πριν από
λίγες µέρες στο κονάκι της µονής στη Θεσσαλονίκη. Πριν προηγηθεί η εισβολή, ο Αστυνοµικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης είχε
τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Πατέρα Μεθόδιο, τον Ηγούµενο
της Ιεράς Μονής Εσφιγµένου και του είπε: «Αφήστε να έρθουν
κάποιοι να φωτογραφήσουν το κονάκι, προκειµένου να κλείσει ο
φάκελος για να µπορέσουν να καταθέσουν και να λάβουν κάποια
χρήµατα µέσω του ΕΣΠΑ», προκειµένου να γίνει οτιδήποτε άλλο.
Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι για χρήµατα και τίποτε άλλο.
Είµαι σίγουρος ότι και εσείς δεν επιθυµείτε κάποια φιλολογική
ανάπτυξη των σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας ή το οτιδήποτε άλλο.
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Εδώ µιλάµε για πολύ συγκεκριµένα περιστατικά, για πολύ συγκεκριµένα γεγονότα.
Επί της ουσίας, όλη αυτή η δίωξη βασικό υποκινητή έχει τον
ίδιο τον Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, ο οποίος έχει φτιάξει µία καινούργια αδελφότητα από πέντε-έξι µοναχούς και τους έχει καθορίσει, τους έχει διορίσει ότι αυτή είναι η νόµιµη αδελφότητα
της Ιεράς Μονής Εσφιγµένου στο Άγιον Όρος και όχι οι εκατόν
είκοσι µοναχοί, που αποτελούν την πολυπληθέστερη κοινότητα
µοναχών σε µοναστήρι στο Άγιο Όρος. Ο λόγος είναι καθαρά
προβληµατικός, ότι δηλαδή εδώ και σαράντα χρόνια οι Εσφιγµενίτες δεν µνηµονεύουν για τους δικούς τους λόγους –σωστό ή
λάθος αυτό είναι άλλη υπόθεση- τον Πατριάρχη Βαρθολοµαίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, το θέµα είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό, λίγη ανοχή στον χρόνο.
Η ερώτηση αφορά την πρωτοφανή ταλαιπωρία ανθρώπων, γερόντων στη συντριπτική τους πλειοψηφία -πολύ µεγάλων σε ηλικία- που δεν είναι χειρότερα από όλους εµάς που απολαµβάνουµε
–όχι βέβαια όλοι από εµάς- τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη άνευ
πείνας και στερήσεων. Δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν πράγµατα
κατά παράβαση βασικών άρθρων του Συντάγµατος, ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και ελευθεριών, περιθωριοποιώντας αδύναµους ανθρώπους, όπως προείπα, µπροστά στα αµήχανα µάτια όλων ηµών
και τη σιωπηρή, λόγω άγνοιας, αδιαφορία κλήρου και λαού.
Αυτοί οι άνθρωποι, γέροντες ως επί το πλείστον, εδώ και
πολλά χρόνια δεν έχουν ρεύµα, διότι τους κόπηκε και το ρεύµα
και το τηλέφωνο, τους έκοψαν το ταχυδροµείο, κατάσχονται τα
γράµµατα που τους αποστέλλονται, τους πήραν το τρακτέρ, το
οποίο είναι βασικό εργαλείο, προκειµένου να κάνουν κάποιες γεωργικές καλλιέργειες, τους παίρνουν κάποια λίγα ενοίκια που
ελάµβαναν από περιουσιακά στοιχεία της µονής, τους αφαιρέθηκαν κρατικές επιχορηγήσεις, τους απαγορεύτηκε το ψάρεµα,
παρ’ ότι η µονή είναι µπροστά στη θάλασσα, τους πήραν τις βάρκες, τους απαγόρευσαν οποιαδήποτε είσοδο τροφίµων, φαρµάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιλάµε τους έχετε καταδικάσει σε θάνατο. Τους απαγόρευσαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, διώχνοντας τον γιατρό που
υπήρχε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ένα δευτερόλεπτο και θα τελειώσω,
επιτρέψτε µου. Είναι τόσα πολλά αυτά που τους έχουν κάνει, που
δυστυχώς δεν γνωρίζω.
Απαγορεύουν την είσοδο προσκυνητών εντός της µονής, παρ’
ότι βέβαια η µονή δέχεται µε πλάγιους τρόπους εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές. Απαγορεύουν την είσοδο και την έξοδο των
µοναχών από τη µονή, τους αφαίρεσαν την ατέλεια των καυσίµων, τους αναγκάζουν, προκειµένου να επιβιώσουν, να χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους, οι οποίες σίγουρα δεν είναι οι νόµιµες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα θέλαµε µια απάντηση επί όλων
αυτών των θεµάτων και θα συνεχίσουµε στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, σαφέστατα και δεν είναι ευχάριστη η αναφορά αυτού του ζητήµατος. Νοµίζω ότι δεν είναι
ευχάριστο για όλους τους θρησκευόµενους Έλληνες όλο αυτό
το ζήτηµα που αυτά τα χρόνια υπάρχει και απασχολεί.
Όµως, το ερώτηµά σας και η τοποθέτησή σας νοµίζω ότι κατά
ένα µέρος δίνουν από µόνα τους και την απάντηση. Τι θέλω να
πω; Από πνευµατικής απόψεως -γιατί στο ερώτηµά σας θέτεται
ως αφορµή του ζητήµατος το πνευµατικό ζήτηµα που αποτελεί
και τη θρυαλλίδα των όποιων άλλων εξελίξεων διοικητικών ή δικαστικών- το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άµεση δικαιοδοσία του
Οικουµενικού Πατριαρχείου. Αυτό είναι ξεκάθαρο, απόλυτο από
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τα χρόνια. Υπάρχει ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους –
τον ξέρετε-, ο οποίος λύνει τα πνευµατικά ζητήµατα, στα οποία
η πολιτεία δεν έχει κανένα λόγο.
Διοικητικά, τώρα, υπάρχει η αρµοδιότητα του κράτους. Εν
προκειµένω, αναφέρατε και πολλά άλλα ζητήµατα τα οποία και
δεν τα γνωρίζω, αλλά από το ζήτηµα σε σχέση µε τη δικαστική
απόφαση που αναφέρετε -είναι µια απόφαση των ασφαλιστικών
µέτρων, την οποία έχω στη διάθεσή µου- µπορείτε να καταλάβετε, νοµίζω, ότι δεν µπορούµε σε µια απόφαση δικαστηρίου, η
οποία νοµίµως έχει εκδοθεί µε βάσει τις υφιστάµενες και κείµενες διατάξεις, να παρέµβουµε και να ζητήσουµε την εφαρµογή
ή µη εφαρµογή της. Δεν µπορούµε να το κάνουµε βάσει του υφιστάµενου καθεστώτος και το λέω µετά λόγου γνώσεως και µε
την όποια αξιοπιστία θα ήθελα στο πρόσωπό µου να προσδώσετε, καθώς νοµίζω ότι δεν έχω δώσει κάποια αφορµή για κάτι
άλλο.
Αυτό το ζήτηµα βέβαια πρέπει να λυθεί. Εγώ συµφωνώ µαζί
σας. Είναι δυσάρεστο κάποιοι γέροντες, οι οποίοι βρίσκονται
εκεί, να ταλαιπωρούνται όλα αυτά τα χρόνια. Όµως, νοµίζω ότι
το ζήτηµα δεν µπορεί να λυθεί ούτε δικαστικά ούτε διοικητικά. Η
λύση πρέπει να είναι µέσα από τη συνεννόηση µε το Πατριαρχείο. Αυτό, κατά την ταπεινή µου άποψη, πρέπει να συµβεί. Είναι
πνευµατικά τα ζητήµατα τα οποία εγείρονται και έχουν ως συνέπεια όλα τα άλλα. Δηλαδή, προκλήθηκαν όλα τα ζητήµατα και
όλες αυτές οι δυσλειτουργίες από ζητήµατα, τα οποία εκφεύγουν της αρµοδιότητας και του Υπουργείου αλλά και της πολιτείας. Αυτή είναι η απάντηση που µπορώ να σας δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνεχίσω, τελειώνοντας µε όσα τους έχουν συµβεί και όσα
τους έχουν κάνει. Πέρυσι εξεδίωξαν τους µοναχούς από το κονάκι στις Καρυές, πρωτίστως µε βαριοπούλες, µε λοστούς και
πέρυσι µε µηχανοκίνητα οχήµατα-κλαρκ. Θα σας δώσουµε φωτογραφίες και θα τα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Έχουν συµβεί
απίστευτα πράγµατα. Επενέβησαν δεκάδες πάνοπλοι αστυνοµικοί, προκειµένου να εκδιώξουν λίγους µοναχούς από το κονάκι,
το οποίο νοµίµως το κατέχουν και αυτό δεν το αµφισβητεί κανείς,
πλην ελαχίστων, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένα συµφέροντα.
Είπατε ότι δεν πρέπει να γίνονται παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη.
Βέβαια, αν κοιτάξετε εξ αριστερών σας, όλως τυχαίως είναι εδώ
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ο ειδήµων στις παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Το έχει εξάλλου παραδεχτεί και στο βίντεο Μπαλτάκου και επίσης υπήρξε και κάποια ερώτηση άλλου
Βουλευτή, η οποία δεν έγινε και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάλι,
λοιπόν, ας µην µιλάµε για παρεµβάσεις.
Επίσης, για να δείξουµε πόσο ασχολούνται µε τα ασφαλιστικά
µέτρα, να αναφέρουµε ότι κινούνταν δεκάδες αστυνοµικοί, αστυνοµικός διευθυντής έπαιρνε τηλέφωνο λέγοντας για το ΕΣΠΑ, µιλώντας για λεφτά, όταν οι ίδιοι οι µοναχοί έλεγαν «δεν τα
θέλουµε τα λεφτά σας, πάρτε τα και κάντε τα ό,τι θέλετε. Εµείς
δεν θέλουµε λεφτά». Είναι οι µοναδικοί, ενδεχοµένως, άνθρωποι
στον πλανήτη που τους δίνουν λεφτά και δεν τα θέλουν. Είναι
τόσο παράξενο, τόσο εξωπραγµατικό να ακούγεται ότι υπάρχουν
κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους δεν ενδιαφέρουν τα χρήµατα
και ότι θέλουν µόνο την πνευµατική τους ησυχία και τίποτα άλλο;
Τι να συζητήσουµε από εκεί και πέρα; Οι φωτογραφίες ήταν
απίστευτες. Έκαναν εισβολή µε κλαρκ, µε λοστούς, µε βαριοπούλες και δεκάδες αστυνοµικούς. Για ποιο λόγο; Αυτά τα πράγµατα δεν συµβαίνουν πουθενά. Την ίδια στιγµή που τυγχάνουν
και απολαµβάνουν δικαιωµάτων όχι απλώς χριστιανοί ορθόδοξοι,
αλλά ο οποιοσδήποτε έρχεται στην Ελλάδα αυτήν τη στιγµή και
δηλώνει ό,τι θέλει: από τους µουσουλµάνους που κάνουν τις
γιορτές τους στο Μοσχάτο και χτυπιούνται µε αλυσίδες και µαχαίρια, που αν τα έκανε κάποιος άλλος θα πήγαινε µέσα για
οπλοκατοχή –και δεν ξέρω και για τι άλλο- και πάει λέγοντας.
Έχουµε βάλει τώρα στο στόχαστρο κάποιους ανθρώπους, οι
οποίοι στην τελική έχουν πει κάτι και θα το κάνουν πράξη. Από
τη Μονή Εσφιγµένου και από το κονάκι θα φύγουν µόνο νεκροί.
Το κρίµα στον λαιµό όλων όσων δηµιουργούν τέτοιου είδους
προβλήµατα.
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Μιλήσαµε για τον «προϊστάµενο» όλου του Αγίου Όρους, ο
οποίος είναι Οικουµενικός Πατριάρχης. Ξέρετε πολύ καλά δεν
είναι µόνο θρησκευτικά τα ζητήµατα, αλλά και γεωπολιτικά και
βλέπουµε τι γίνεται. Ο Πατριάρχης ζητά τη µισή Ελλάδα, επί της
ουσίας, έτσι όπως είναι ο εκκλησιαστικός χάρτης µε τις νέες
χώρες. Μιλάµε για πολύ σοβαρά εθνικά ζητήµατα. Είναι ο ίδιος,
ο οποίος πέρυσι όντας στην Αµερική γιόρτασε την 29η Οκτωβρίου -την εθνική επέτειο όχι των Ελλήνων µε µία ηµέρα καθυστέρηση, αλλά των Τούρκων- προσκεκληµένος του διευθυντή
της Coca-Cola ο οποίος είναι Τούρκος στην Αµερική. Είναι ο εν
λόγω, ο οποίος συλλειτουργεί µε τον Πάπα, κάτι το οποίο είναι
απαράδεκτο για την ορθόδοξη θρησκεία µας και πολλά άλλα σοβαρότατα προβλήµατα.
Έρχεται θύελλα και το ελληνικό κράτος µε άµεσο ή έµµεσο
τρόπο βοηθάει όχι να επιτεθεί και να εξαλείψει τους Εσφιγµενίτες µοναχούς, αλλά να εξαλείψει την Ορθοδοξία στο σύνολο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί
όλοι µας και φειδωλοί στους χαρακτηρισµούς, όταν πρόκειται
όχι απλά για το πρόσωπο του Πατριάρχη, γενικά για το θεσµό
του Πατριαρχείου, ο οποίος και την αποδοχή των θρησκευόµενων Ελλήνων έχει και την απόλυτη και αγαστή συνεργασία µε την
ελληνική πολιτεία.
Σε κάθε περίπτωση, µόνος σας λέγοντας πριν ότι είναι σαράντα χρόνια το πρόβληµα µε την Μονή Εσφιγµένου, θα συµφωνήσουµε ότι δεν είναι θέµα ενός µόνο προσώπου ή ενός
Πατριάρχη, είναι ένα ζήτηµα που ουσιαστικά έχει να κάνει µε τη
λειτουργία του ίδιου του Αγίου Όρους. Νοµίζω ότι οι µονές αυτές
που συναποτελούν και τη διοίκηση του Αγίου Όρους, πρέπει να
βρουν µια λύση στο ζήτηµα αυτό.
Από εκεί και πέρα, όταν επιθυµείται η εκτέλεση µιας δικαστικής απόφασης -η οποία καλώς ή κακώς εκδόθηκε, δεν θα τη σχολιάσω- δικαιούται ο δικαστικός επιµελητής να ζητήσει τη
συνδροµή της αστυνοµίας. Αυτό προβλέπεται για κάθε παρόµοια
περίπτωση. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό εδώ. Αυτή είναι η απάντηση µου και νοµίζω ότι µέσα από τον διάλογο των πνευµατικών
ανθρώπων, των ιερέων του Αγίου Όρους θα πρέπει να δοθεί
λύση σε αυτό το πρόβληµα, το οποίο δυστυχώς, η πολιτεία προσπαθεί να το αντιµετωπίσει µε όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για όλους, αλλά δεν είναι ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί
να το διαχειριστεί απόλυτα η ίδια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συζητηθεί η
πέµπτη µε αριθµό 324/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Δωδεκανήσου των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Τσαµπίκας Ιατρίδη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της χώρας µας είναι η
υπογεννητικότητα, η συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσµού. Δυστυχώς η χώρα µας, η πατρίδα µας, όχι µόνο γερνά, αλλά µε την
πολιτική του µνηµονίου βλέπει τα παιδιά της να µεταναστεύουν.
Βλέπει τα πιο ελπιδοφόρα, τα πιο ζωντανά ηλικιακά τµήµατα του
πληθυσµού της να αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό.
Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε η παρούσα Κυβέρνηση και η κάθε
κυβέρνηση να έθετε ως βασική της προτεραιότητα την ενίσχυση
των πολύτεκνων οικογενειών, να έθετε ως προτεραιότητα τη
λήψη των απαραίτητων µέτρων και διευκολύνσεων, ώστε να αναγνωριστεί έµπρακτα στους πολύτεκνους η προσφορά τους στην
πατρίδα τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν ό,τι καλύτερο µπορεί να προσφέρει ένας πολίτης για τη χώρα του. Εξασφαλίζουν τη συνέχεια του ελληνικού πληθυσµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πρόεδρε, µε την παρούσα επίκαιρη ερώτησή µου πιστεύω ότι αναδεικνύεται για ακόµα µια φορά ότι η Κυβέρνηση
δεν ενδιαφέρεται για τους πολύτεκνους, δεν ενδιαφέρεται για τη
φοίτηση των παιδιών τους, λες και νοµίζει ότι υπάρχουν οικονοµικές δυνατότητες σε µια πολύτεκνη οικογένεια να σπουδάζει
ταυτόχρονα δύο και τρία ή και παραπάνω παιδιά. Οι πολύτεκνες
οικογένειες είναι σε απόγνωση.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχω από την ΑΣΠΕ και από
τον πρόεδρο κ. Θεοτοκάτο, καταργήσατε ουσιαστικά το άρθρο
53 του ν. 4264/2014 για το 10% µε απλή και χωρίς νοµοθετική
εξουσιοδότηση υπουργική απόφαση. Συνεπώς το πρώτο ερώτηµα είναι πότε και αν θα προβείτε στην άρση της απόφασης
αυτής.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι για πόσο ακόµα θα αφήσετε ορισµένα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να µην εφαρµόζουν την κείµενη νοµοθεσία και να θέτουν από µόνα τους
ηλικιακά όρια, δηλαδή να είναι όλα τα αδέλφια κάτω των είκοσι
τριών ετών προκειµένου να πετύχουν τη µετεγγραφή τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, πράγµατι αυτό είναι ένα ζήτηµα
που µας απασχολεί όλους και νοµίζω ότι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε µε προσοχή και ευαισθησία.
Σε σχέση µε το πρώτο σκέλος της επίκαιρης ερώτησής σας,
όπως τουλάχιστον είναι διατυπωµένο στο κείµενο, δηλαδή σε
σχέση µε την άρνηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να δεχτούν αιτήσεις για µετεγγραφή από παιδιά πολύτεκνων οικογενειών άνω
των είκοσι τριών ετών, κάτι το οποίο είναι παράνοµο και παράτυπο, κάναµε έναν σχετικό έλεγχο µετά την επίκαιρη ερώτησή
σας. Αποστείλαµε ερωτήµατα προς τα τεχνολογικά ιδρύµατα.
Έχω ήδη απαντήσεις στα χέρια µου από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και από το ΤΕΙ Πειραιά, τα οποία εγγράφως µας διαβεβαίωσαν
ότι καµµία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει στις δικές τους αιτήσεις. Τα έγγραφα είναι εδώ και είναι στη διάθεσή σας. Αυτά είναι
τα έγγραφα από το ΤΕΙ Πειραιά και από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. Αναµένονται απαντήσεις και από
τα υπόλοιπα τεχνολογικά ιδρύµατα, στα οποία κάναµε παρόµοιες
ερωτήσεις. Θεωρούµε ότι κατά το σκέλος αυτό, εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση όπου δεν εφαρµόστηκε ο νόµος, θα
πρέπει να παρέµβει το Υπουργείο και αυτό θα πράξει.
Σε σχέση µε το δεύτερο σκέλος της επίκαιρης ερώτησής σας
σχετικά µε τον αποκλεισµό όσων πέτυχαν µε το 10%, αυτό είναι
ένα θέµα που απασχόλησε και την Ολοµέλεια, όπως φάνηκε από
τοποθετήσεις συναδέλφων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
που έγιναν µε διάφορες αφορµές για το θέµα των µετεγγραφών.
Η λογική που επικράτησε εν όψει της δηµιουργίας ενός µόνιµου θεσµικού πλαισίου για τις µετεγγραφές -κάτι που είναι ζητούµενο για το Υπουργείο- µε µια σταθερή προοπτική και µε
σταθερά δεδοµένα, έτσι ώστε να µην αιφνιδιάζεται ο οποιοσδήποτε είναι ότι, επειδή τα τέκνα αυτών των οικογενειών έτυχαν του
προνοµίου της εισαγωγής τους, το προνόµιο και για τη µεταφορά της θέσης τους θα δηµιουργούσε µια άνιση κατάσταση
ανάµεσα στους επιτυχόντες.
Σε αυτήν τη λογική, µε αυτήν τη σκέψη, η οποία βέβαια µέχρι
ενός σηµείου πρέπει να δεχτούµε όλοι ότι έχει τη βάση της, πλην
όµως δεν αντιµετωπίζει το ζήτηµα των πολυτέκνων και την αδυναµία πολλών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους µακριά
από τις εστίες τους, είναι η παρούσα τουλάχιστον θέση του
Υπουργείου Παιδείας.
Επιµένω, όµως -και αυτό θέλω να το θεωρήσετε ως δεδοµένοότι όπως δεσµεύτηκε ο Υπουργός σε προηγούµενες τοποθετήσεις του, αυτήν τη χρονιά, για αυτήν την εκπαιδευτική περίοδο
έτσι θα ισχύσουν τα πράγµατα µέχρις ότου να υπάρξει κάποια
στιγµή ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το σύνολο των µετεγγραφών και για να µην υπάρχει αιφνιδιασµός στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Ιατρίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ME’ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

µόνο το γεγονός να συζητάµε το αυτονόητο, δηλαδή τα αδέλφια
πολύτεκνων οικογενειών να δικαιούνται µετεγγραφές και να
σπουδάζουν κοντά στο σπίτι τους, δεν είναι τιµητικό για τη χώρα
µας.
Λύσεις πρέπει να δοθούν και πρέπει να δοθούν άµεσα. Σε τελική ανάλυση, το Υπουργείο έχει πλήρη εικόνα του προβλήµατος. Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που µε τη δική µου
ερώτηση ευαισθητοποιηθήκατε και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειµένου να δουν τελικά τι εφαρµόζεται
σε αυτήν τη χώρα κι αν είναι είτε παράνοµο είτε αντισυνταγµατικό. Εύχοµαι σύντοµα να δοθούν οι λύσεις και οι απαντήσεις.
Έχω εδώ άλλωστε µία λίστα µε την αλληλογραφία της ΑΣΠΕ
µε το Υπουργείο από τον Απρίλιο του 2014, η οποία δείχνει και
αποτυπώνει σαφώς την εικόνα την οποία επικρατεί. Οι επιστολές
και οι απαντήσεις µέσω δηλώσεων του κυρίου Υπουργού, κυρίως, ανέρχονται σε δεκαεπτά και όλη αυτή η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και ερωταπαντήσεων χρονολογείται από τον
Απρίλιο του 2014. Και όµως, όχι µόνο δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά
οι πολύτεκνες οικογένειες αισθάνονται τον εµπαιγµό. Το λένε ξεκάθαρα και στις επιστολές τους.
Αφήστε εδώ που έγινε απόπειρα για κοινωνικό αυτοµατισµό
όταν κάποιοι µίλαγαν ακόµη και για σαράντα χιλιάδες παιδιά πολυτέκνων που θα πρέπει να πάρουν µετεγγραφή. Τελικά, συνολικά έκαναν αίτηση περί τους δώδεκα χιλιάδες φοιτητές και
φοιτήτριες εκ των οποίων πολύτεκνοι είναι µόνο οι χίλιοι οκτακόσιοι. Μιλάµε δηλαδή για χίλια οκτακόσια παιδιά. Δεν µιλάµε ούτε
για σαράντα χιλιάδες που θα πληµµύριζαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, ούτε τίποτα. Μιλάµε µόνο για χίλια
οκτακόσια παιδιά.
Παράλληλα, θα πρέπει το Υπουργείο, εφόσον δείχνει τόσο
ευαισθητοποιηµένο, να επανεξετάσει και την περίπτωση πάρα
πολλών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία ανέρχονται
γύρω στα επτακόσια είκοσι τρία, των οποίων οι αιτήσεις έχουν
αποκλειστεί τα προηγούµενα έτη για διάφορους λόγους.
Την ίδια στιγµή, όπως µας είπε ο κύριος Υπουργός, το Υπουργείο βάζει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων για τις µετεγγραφές.
Καλά κάνει το Υπουργείο και τις βάζει. Η οικονοµική κατάσταση
για όλους, για τον ελληνικό λαό, για την κάθε ελληνική οικογένεια
είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά αυτό δεν πρέπει και δεν µπορεί
να αναιρεί το γεγονός ότι οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να
έχουν την ενίσχυση που δικαιούνται.
Κύριε Πρόεδρε, το Υπουργείο πρέπει να δει µε ρεαλισµό το
ζήτηµα. Πιστεύω ότι οι υπεκφυγές του ή ακόµα και οι δηλώσεις,
που θεωρούνται προσβλητικές για τους πολύτεκνους, θα πρέπει
να αποφεύγονται.
Πρέπει ακόµα να δοθεί προσοχή και στην αντιµετώπιση που
επιφυλάσσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στους πολύτεκνους. Υπάρχει και εκεί ζήτηµα µε την υποχρηµατοδότηση των
ιδρυµάτων, αλλά υπάρχει και ζήτηµα αυθαιρεσίας σε πολλές
σχολές, σε πολλά πανεπιστηµιακά τµήµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και καλώ τον αρµόδιο Υπουργό να δει
το ζήτηµα µε την απαραίτητη προσοχή. Από τη στιγµή που ο
αριθµός των φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών είναι µικρός, δεν
υπάρχει καµµία απολύτως δικαιολογία για να µην σπουδάζουν
αυτοί οι φοιτητές µαζί µε τα αδέλφια τους και κοντά στο σπίτι
τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε πως
το Υπουργείο κλήθηκε το τελευταίο διάστηµα -και όταν λέω «το
τελευταίο διάστηµα» δεν εννοώ µόνο αυτό, αλλά κι από την
άνοιξη του 2014- να διαχειριστεί το ζήτηµα των µετεγγραφών µε
έναν τρόπο που να διευκολύνει, πράγµατι, κάποιες ειδικές κατηγορίες συµπολιτών µας και µε οικονοµικά και µε άλλα ζητήµατα,
ώστε να µπορέσουν να φοιτήσουν στις εστίες των γονέων τους.
Συγχρόνως, κλήθηκε να συνδιαχειριστεί το ζήτηµα της συναίνεσης των ιδρυµάτων στον αριθµό των φοιτητών, οι οποίοι θα µπορούσαν να µετεγγραφούν. Έγινε αυτή η διαχείριση µε τρόπο, ο
οποίος θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι σχετικά ικανοποιητικός.
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Δεν δήλωσε κανείς από το Υπουργείο ότι είναι απόλυτα ευτυχής
µε τον τρόπο που διαχειριστήκαµε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Δύο πράγµατα έχω να δηλώσω, εν κατακλείδι. Το πρώτο είναι
ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε µη συµµόρφωσης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για το υφιστάµενο καθεστώς είµαστε στη
διάθεσή σας ανά πάσα στιγµή για να παρέµβουµε.
Δεύτερον, πρόθεση και εκτίµηση του Υπουργείου είναι ότι
αυτές οι διάσπαρτες διατάξεις πρέπει κάποια στιγµή να γίνουν
αντικείµενο συζήτησης συνολικά στη Βουλή, έτσι ώστε να δούµε
πού πράγµατι πρέπει να υπάρχει το περιθώριο της µεταφοράς
θέσεων ή των µετεγγραφών και αυτό το καθεστώς να ισχύει συνεχώς, για να υπάρχει και µία ασφάλεια και ένα ξεκάθαρο πεδίο
για τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν.
Αυτή τη στιγµή τα δεδοµένα είναι αυτά που υπάρχουν και είναι
σε βελτίωση των διατάξεων του Μαΐου του 2014, αλλά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που αυτή τη στιγµή παρέχονται, µε απόλυτη βέβαια κατανόηση στο ζητούµενο σε σχέση µε τους
φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες πράγµατι είναι
σ’ έναν αριθµό ελεγχόµενο µεν πλην όµως µη διαχειρίσιµο, µε
βάση τα δεδοµένα, έτσι όπως τα ξεκινήσαµε και έτσι όπως συµφωνήθηκαν µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δηµόσιων Έργων».
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 326/2-12-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την υπόθεση του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού.
Στην επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει ο
Υπουργός κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
Κύριε Κουράκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα το
οποίο έχουµε να συζητήσουµε σήµερα αφορά όχι µόνο τη ζωή
του Νίκου Ρωµανού, αλλά αφορά τη δηµοκρατία στο σύνολό της.
Θα έλεγα και ότι η απεργία πείνας στην οποία βρίσκεται εδώ και
είκοσι εννιά µέρες, δεν αποτελεί µια υπόθεση απλώς δική του και
των οικείων του, αλλά αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Γι’ αυτό
άλλωστε τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν ενδιαφερθεί, έχουν συστρατευτεί. Και τη στιγµή αυτή που µιλούµε και κάνουµε αυτή τη
συζήτηση στη Βουλή ο πατέρας του Νίκου Ρωµανού γίνεται δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο. Καταλαβαίνουµε όλοι την τεράστια
σηµασία που έχει η έκβαση αυτής της υπόθεσης.
Ο Νίκος Ρωµανός είναι σε µια πάρα πολύ κρίσιµη κατάσταση
και αν δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες από εκείνους που έχουν
την πρωταρχική ευθύνη για να λύνουν τέτοια ζητήµατα, καταλαβαίνουµε ότι µπαίνουµε σε µια πάρα πολύ δύσκολη ατραπό.
Ο Νίκος Ρωµανός έχει χάσει δεκατεσσεράµισι κιλά, δηλαδή
περίπου το 20% του σωµατικού βάρους του και υπάρχει άµεσος
κίνδυνος να αποδιοργανωθεί πλήρως ο οργανισµός του, τόσο σε
επίπεδο ηλεκτρολυτών όσο και σε επίπεδο ζωτικών οργάνων.
Αυτό που ζητούµε, κύριε Υπουργέ, από εσάς είναι να πάρετε
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που σας δίνει ο νόµος, ώστε να
εξασφαλιστεί το δικαίωµα του Νίκου Ρωµανού στη µόρφωση και
στην εκπαίδευση.
Ζητάµε από τους δικαστικούς λειτουργούς να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, την υπεράσπιση
επίσης το ίδιο, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν ακέραια την ευθύνη για την έκβαση αυτής της πολύ δύσκολης κατάστασης να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ είµαστε διατεθειµένοι να πάρουµε -και
παίρνουµε- όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να φτάσουµε σε ένα αποτέλεσµα που και να µην κινδυνέψει η υγεία του
Νίκου Ρωµανού και να συνεχίσει τις σπουδές του.
Επιτρέψτε µου να πω -και κλείνω τον πρώτο κύκλο της αγό-
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ρευσής µου µε αυτό- ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία που θα συζητήσουµε αύριο στη Βουλή είναι ατελέσφορη, γιατί η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι µια µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά έχει την απαραίτητη συνοδό προϋπόθεση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
πρόσβασης στο ίντερνετ και στις βιβλιοθήκες του κόσµου είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είστε διατεθειµένος ως Υπουργός
Δικαιοσύνης να επιτρέψετε στις φυλακές σε εκείνους που είναι
καταδικασµένοι -για διάφορες ποινές- και σπουδάζουν, να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά δήλωσε ότι η υποδοµή
στην οποία έχει περάσει ο συγκεκριµένος κρατούµενος δεν είναι
αντίστοιχη ενός σοβαρού επιπέδου σπουδών.
Επιπλέον, ακόµα και ο Υπουργός Παιδείας, ακόµα και ο κ. Φορτσάκης, δήλωσαν ότι µια τέτοια ρύθµιση δεν µπορεί να είναι
λύση.
Σας καλούµε, λοιπόν, να πάρετε εκείνες τις πρωτοβουλίες που
πραγµατικά δίνουν διέξοδο στο θέµα, σας λύνουν τα χέρια και
µπορείτε πραγµατικά να οδηγήσετε την έκβαση του όλου πράγµατος σε ένα τέτοιο επίπεδο που να είµαστε περήφανοι και για
τις ζωές των νέων ανθρώπων και για τα ιδανικά τους και για
όνειρα που παλεύουν και για το επίπεδο της δηµοκρατίας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να ζητήσω και από τον κύριο συνάδελφο την κατανόησή του και για την ταλαιπωρία που είχε σήµερα. Δυστυχώς
δεν µπόρεσε καν το αεροπλάνο να προσγειωθεί και γι’ αυτό έγινε
η καθυστέρηση αυτή.
Να πω κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, ότι φυσικά η ανθρώπινη
ζωή είναι υπέρτατη αξία και γι’ αυτό πρέπει να µεριµνά και η πολιτεία. Γι’ αυτό δεν νοµίζω ότι υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Όµως θα ήθελα να υπενθυµίσω ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγµή και να το ακούσουν ο ελληνικός
λαός και οι συνάδελφοι.
Η περίπτωση των εκπαιδευτικών αδειών προβλέπεται πράγµατι από τον Σωφρονιστικό Κώδικα. Όµως αυτό προϋποθέτει ότι
υπάρχουν αρµόδια όργανα για να κρίνουν πότε χορηγείται η εκπαιδευτική άδεια σε έναν σπουδαστή ή φοιτητή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Αν µεν είναι µόνο κατάδικος κάποιος, έχει καταδικαστεί, τότε
αυτό αποφασίζεται από το συµβούλιο των φυλακών, το οποίο
είναι τριµελές και αποτελείται από εισαγγελέα που επιβλέπει τη
φυλακή, από τον διευθυντή της φυλακής και από έναν κοινωνικό
λειτουργό, οι οποίοι εκτιµούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που
υπάρχουν για να βγει κάποιος, δηλαδή την προσωπικότητα του
κατηγορουµένου, τη βαρύτητα της πράξεως, τον τρόπο που διαβιοί µέσα στην φυλακή, αν είναι κάποιος ύποπτος φυγής ή ύποπτος τελέσεως νέων αδικηµάτων. Αυτά τα κρίνει το όργανο, που
όπως είπαµε, είναι το συµβούλιο φυλακών.
Αν όµως κάποιος είναι υπόδικος, βρίσκεται σε υποδικία και τα
αρµόδια δικαστικά όργανα έχουν εκδώσει ένταλµα προσωρινής
κράτησης, προφυλάκισης όπως λέγαµε παλιά, τότε δεν αρκεί η
γνωµοδότηση του συµβουλίου των φυλακών, κρίνοντας µόνο τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις, αλλά χρειάζεται και σύµφωνη γνώµη
του οργάνου που διέταξε την προσωπική κράτηση. Στην προκειµένη περίπτωση το όργανο αυτό ήταν ο ανακριτής. Δεν υπήρχε
σύµφωνη γνώµη, γι’ αυτό ακριβώς το συµβούλιο απέρριψε το αίτηµα.
Έγινε προσφυγή σε δευτεροβάθµιο όργανο, που είναι το συµβούλιο πληµµελειοδικών. Για τον ίδιο τυπικό λόγο το συµβούλιο
πληµµελειοδικών δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί
απλούστατα δεν υπήρχε η σύµφωνη γνώµη του ανακριτή στην
προκειµένη περίπτωση.
Εδώ, στην περίπτωση του Ρωµανού, έχουµε και τις δύο περιπτώσεις. Είναι και υπόδικος για αδικήµατα τα οποία θα εκδικαστούν και έχει διαταχθεί η προφυλάκισή του και κατάδικος για
υποθέσεις ληστείας µε όπλα και καλυµµένα τα πρόσωπα, που
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είναι επιβαρυντική περίπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να µη χρειαστεί η δευτερολογία µου ή
να πω λίγα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το θέµα είναι
πολύ σοβαρό και θα έχετε άνεση χρόνου και εσείς και ο κύριος
συνάδελφος εν συνεχεία. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε. Είναι
και η τελευταία ερώτηση που συζητείται, οπότε µπορούµε να
έχουµε άνεση χρόνου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το θεσµικό πλαίσιο
είναι αυτό το οποίο περιέγραψα. Βεβαίως µπορεί να ασκηθεί και
αναίρεση κατά της αποφάσεως στο Συµβούλιο του Αρείου
Πάγου. Αυτό θα το δούµε. Ό,τι πουν τα αρµόδια όργανα.
Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρέµβασης από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας και
του Υπουργού Δικαιοσύνης να παρέµβει σε δικαστικά όργανα,
πολύ περισσότερο όταν υπάρχει απόφαση συµβουλίου εφετών,
ποινικό συµβούλιο δηλαδή, που αποφάσισε για την προσωρινή
κράτηση. Δεν µπορεί, δηλαδή, ο Υπουργός να παρέµβει και να
πει «βγάλτε τον έξω» ή «µην τον βγάζετε έξω» ή «ανατρέψτε τις
διατάξεις αυτές».
Πρέπει να σας πω –και εσείς το βλέπετε- ότι δεν έχετε να προτείνετε άλλο τρόπο, µια εναλλακτική πρόταση για να µπορεί να
σπουδάσει. Ποια είναι η πρόταση; Εγώ το συζητώ µε πάρα πολλούς καθώς και µε συναδέλφους σας. Δόθηκε η ευκαιρία πρόσφατα σε µια εκδήλωση των δικαστικών ενώσεων να συζητήσω
µε Βουλευτές και να πω «δώστε µου µια πρόταση, τι µπορεί να
κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης που δεν το κάνει».
Πρέπει να σας πω τώρα και κάτι άλλο, ότι το σύστηµα των εκπαιδευτικών αδειών στη χώρα µας είναι πιο προχωρηµένο από
άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες µόνο η εκπαιδευτική άδεια δίνεται
υπό πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες προϋποθέσεις είναι αυτές; Για να πάρει την
εκπαιδευτική άδεια κάποιος πρέπει να έχει εκτίσει ένα µέρος της
ποινής και, βεβαίως, από την άλλη πλευρά, να κριθούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, να υπάρξει κρίση αρµοδίων οργάνων για το εάν πρέπει να πάρει την εκπαιδευτική άδεια.
Από αυτό προκύπτει ότι το γεγονός και µόνο πως κάποιος περνάει σε ένα πανεπιστήµιο, δεν σηµαίνει εν ταυτώ και χορήγηση
της άδειας. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένα φιλτράρισµα της
ζωής -όπως είπα πριν, να µην το επαναλαµβάνω- για το αν πρέπει
να βγει ή όχι. Βεβαίως και η συγκεκριµένη περίπτωση είναι εξαιρετική, όταν κινδυνεύει ένας νέος άνθρωπος και δεν µπορεί η
πολιτεία να είναι αδιάφορη.
Όµως, φέραµε τώρα τη διάταξη αυτή –την οποία φέρνουµε
προς ψήφιση στη Βουλή αύριο- βελτιώνοντας το άρθρο 58 του
Σωφρονιστικού Κώδικα και τι λέµε; Με υπουργική απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Παιδείας να γίνεται η εξ αποστάσεως
παρακολούθηση µαθηµάτων, όπως γίνεται µε µεγάλη επιτυχία
στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο, αλλά και σε άλλες χώρες µε παρόµοιες περιστάσεις όταν έχουµε υποδίκους ή καταδίκους.
Τώρα θα µου πείτε, θα είναι αποτελεσµατικό το µέσο αυτό;
Δεν µπορώ να το πω ακριβώς αυτήν τη στιγµή. Θα ήταν υπερβολικό εκ µέρους µου να πω «ναι». Όµως θα φροντίσουµε να πάρουµε τα πιο σύγχρονα µέσα µε το Υπουργείο Παιδείας, ούτως
ώστε να δίνουµε στους κρατούµενους φοιτητές ή σπουδαστές
τα εφόδια για να µπορέσουν να σπουδάσουν.
Δεν βλέπω τον λόγο γιατί δεν µπορεί να γίνονται µέσω κάποιου
τύπου ανοικτού πανεπιστηµίου οι σπουδές ενός κρατούµενου,
όπως γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε µη κρατούµενους που θέλουν να παρακολουθήσουν το ανοικτό πανεπιστήµιο
–και το κάνουν µε πάρα πολύ µεγάλη επιτυχία- πολύ περισσότερο όταν τα θεωρητικά µαθήµατα στο ΤΕΙ, αλλά και στα πανεπιστήµια δεν είναι υποχρεωτικά. Και τα δύο µαθήµατα στην
προκειµένη περίπτωση -που έχουν σχέση µε τα εργαστήρια- µπορούν ευχερώς να γίνουν στη φυλακή, µε κατάλληλο προσωπικό
και δαπάνες του δηµοσίου. Όµως και αν δεν µπορούν να γίνουν
αυτά, υπάρχουν στη νοµοθεσία του ΤΕΙ ειδικές διατάξεις που
προβλέπουν την αντικατάσταση των εργαστηρίων µε εργασίες
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πάνω στο ίδιο θέµα. Και πολλοί φοιτητές -σας πληροφορώ- που
δεν είναι υπόδικοι ή κατάδικοι και παρακολουθούν τα µαθήµατα
σήµερα, επιλέγουν τον δεύτερο αυτό τρόπο. Μου είπαν µάλιστα
ότι πέρυσι –φέτος δεν ξέρω τα ποσοστά- στα δύο πρώτα εξάµηνα, ένα ποσοστό περίπου 65% επέλεξε όχι τα εργαστήρια µε
τη µορφή αυτή, αλλά µε τη µορφή των µαθηµάτων.
Η πολιτεία είναι έτοιµη να δώσει σε όλα τα παιδιά που περνάνε
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα εφόδια να σπουδάσουν
και αυτό η συγκεκριµένη Κυβέρνηση το απέδειξε µε το να βελτιώσει τις σπουδές µέσα στις φυλακές. Όπως ξέρετε, έχουµε
επτά καταστήµατα κράτησης όπου υπάρχουν γυµνάσια και λύκεια. Προσπαθήσαµε να το ενισχύσουµε µε τον καλύτερο τρόπο
και είχαµε µια µεγάλη επιτυχία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Από κει και πέρα, θα δώσουµε τα εφόδια σε όποιους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µέσω αυτής της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, όπως είπα, της εξ αποστάσεως.
Αν νοµίζετε εσείς, µε το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο Σωφρονιστικού Κώδικα αλλά και δικονοµίας, ότι σε ένα κράτος δικαίου µπορεί η εκτελεστική εξουσία να παρεµβαίνει στη
δικαστική, πολύ θα σας παρακαλούσα να µου πείτε τον τρόπο µε
τον οποίο µπορεί να γίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουράκη,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν σας πω αυτόν
τον τρόπο, πρέπει να σας πω ότι η εκτελεστική εξουσία παρεµβαίνει όπως κι εσείς προσωπικά. Όταν είχαµε την απόδραση του
Ξηρού, το συµβούλιο της φυλακής που έβγαλε εκείνη την απόφαση, διώχθηκε πειθαρχικά. Αυτό σηµαίνει ότι έφυγε ένα σήµα
προς όλα τα συµβούλια των φυλακών «µη δίνετε άδειες, κινδυνεύετε».
Η διευθύντρια του καταστήµατος µετετέθη και ξέρετε πάρα
πολύ καλά -το έχουµε συζητήσει και στην Επιτροπή Σωφρονιστικού- ότι έκτοτε σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας
δεν δίνονται άδειες, όχι εκπαιδευτικές, αλλά εν γένει άδειες.
Η παρέµβασή σας, εποµένως, είχε ένα εξαιρετικά αρνητικό
αποτέλεσµα. Αυτή τη στιγµή δεν ζητάµε να παρέµβετε, ζητάµε
να χρησιµοποιήσετε όλα τα όπλα που έχετε, δηλαδή τον νόµο –
οι νόµοι αλλάζουν—έτσι ώστε να σας λυθούν τα χέρια και να δώσετε την άδεια στον Νίκο Ρωµανό.
Πρέπει να σας πω ότι απογοητεύτηκα από την τοποθέτησή
σας. Σκληραίνετε τη στάση σας και µάλιστα µε την αυριανή νοµοθετική παρέµβαση κάνετε ακόµα χειρότερα τα πράγµατα, γιατί
στέλνετε ένα σήµα στα συµβούλια, ώστε να µη δίνουν πλέον εκπαιδευτικές άδειες, αλλά να χρησιµοποιούν το τέχνασµα -γιατί
περί τεχνάσµατος πρόκειται- της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Σας είπα και προηγουµένως ότι δεν είναι εφικτή. Δεν το λέµε
εµείς, στα πανεπιστήµια, στα ΤΕΙ της χώρας δεν υπάρχουν υποδοµές, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στα σωφρονιστικά καταστήµατα δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχει
διαδίκτυο. Είναι µία πρόφαση. Ο Νίκος Ρωµανός ζητάει να ζήσει
κι εσείς µε την τοποθέτησή σας του λέτε τώρα να πεθάνει. Τα
πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Ξέρετε ότι µέσω του συνηγόρου του έχει κατατεθεί ότι είναι
διατεθειµένος ο Νίκος Ρωµανός ακόµα και να προσχωρήσει στο
«βραχιολάκι», δηλαδή στο γεωεντοπισµό, προκειµένου να µπορέσει να παρακολουθήσει τα µαθήµατα. Υπάρχει µία δραµατική
έκκληση, πέραν τούτων, και του δασκάλου του στο σωφρονιστικό κατάστηµα, του Πέτρου Δαµιανού, που δήλωσε ότι είναι
διατεθειµένος να τον συνοδεύει µε δική του ευθύνη στο σχολείο
του και να τον φέρνει πίσω όσο καιρό χρειαστεί. Υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι δεν υπάρχει τρόπος και ο
µόνος τρόπος είναι να πεθάνει. Δεν το δεχόµαστε, δεν το δέχεται
η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να πάµε έτσι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η δηµοκρατία δεν εκδικείται,
έχει τρόπους. Μπορείτε να βρείτε τρόπους και νοµοθετικούς και
άλλους για να µπορέσει να µην πεθάνει, να ικανοποιήσει το
όνειρό του.
Θα έλεγα ότι το ταξίδι του Νίκου Ρωµανού δεν είναι ένα ταξίδι
προς το θάνατο. Αυτό το παιδί δεν επιζητεί να πεθάνει. Ο ίδιος
έχει δηλώσει το εξής: «Αγαπώ τη ζωή και θέλω να την οµορφύνω
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µε µάθηση. Δεν έχουν το δικαίωµα να µου στερήσουν κανένα
από τα δύο».
Καταλαβαίνετε πως είναι µία δραµατική έκκληση. Ο ίδιος αυτό
δήλωσε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, γιατί εµείς δεν θέλουµε να πεθάνει, δεν θέλουµε να χαθεί µία ζωή. Προφανώς κι
εσείς, κύριε Υπουργέ. Κανένας δεν θέλει. Όµως, για να µη γίνει
κάτι τέτοιο, να µη συµβεί αυτό το τραγικό γεγονός, θα πρέπει
όλοι όσοι εµπλέκονται από θέσεις ευθύνης, να συνεισφέρουν
κατά το δυνατόν, ώστε να φτάσουµε στο ποθητό αποτέλεσµα. Ο
χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Η κλεψύδρα έχει πολύ λίγους κόκκους αυτή τη στιγµή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, όχι
µόνο για τον ίδιο τον Νίκο Ρωµανό που, όπως σας είπα, έχει
χάσει δεκατεσσεράµισι κιλά, αλλά και για τον Μιχαηλίδη που
κάνει είκοσι δύο ηµέρες απεργία πείνας κι έχει χάσει έντεκα κιλά,
αλλά και ο Τσάκαλος και ο Μπουρζούκος έχουν χάσει από πέντε
κιλά. Είναι µία κατάσταση που συνεγείρει τη νεολαία.
Δεν ταυτιζόµαστε µε τις πράξεις του. Δεν είναι εκεί το θέµα
µας. Ταυτιζόµαστε µε το δικαίωµα όλων στη µόρφωση και το δικαίωµα στη ζωή. Είναι η ύστατη έκκληση, κύριε Υπουργέ, να κινητοποιηθεί η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα. Σας είπα, είµαι
σίγουρος ότι και ο Αρχιεπίσκοπος θα κινητοποιηθεί, αλλά πρέπει
να κινητοποιηθεί και να παρέµβει και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Δεν πρέπει να χαθεί
αυτή η µάχη. Είναι µάχη για τη ζωή, είναι µάχη για τη δηµοκρατία, είναι µάχη για την ίδια την κοινωνία! Θέλω να πιστεύω, ευελπιστώ ότι ο Νίκος Ρωµανός θα πάρει την άδεια και θα σπουδάσει
και θα είναι µία νίκη όλης της κοινωνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, για
θέµατα ανθρωπισµού και αξίας της ζωής έχουµε συζητήσει και
άλλη φορά µαζί και νοµίζω ότι µε αδικείτε µε το να λέτε ότι επιλέγουµε το θάνατο κάποιου ανθρώπου. Πιστεύω ότι το είπατε εν
τη ρύµη του λόγου σας και δεν το εννοείτε και πολύ περισσότερο
δεν µε αφορά.
Τώρα, να σας πω κάτι για την παρέµβαση που είπατε στην υπόθεση Ξηρού, τον πειθαρχικό έλεγχο που διατάξαµε.
Ο πειθαρχικός έλεγχος, εκτός ότι προβλέπεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα για τον Υπουργό, αφορούσε το ότι έπαιρνε
άδειες ο Ξηρός από την πτέρυγα όπου βρισκόταν πήγαινε σε
άλλη πτέρυγα. Μάλιστα, τη βραδιά πριν αποδράσει έκαναν πάρτι.
Παρακαλώ πολύ να το δείτε αυτό το θέµα. Γι’ αυτό έγινε η παραγγελία για τον έλεγχο.
Λέτε ότι η τροπολογία χειροτερεύει τα πράγµατα. Γιατί χειροτερεύει τα πράγµατα, όταν προϋπόθεση της τροπολογίας είναι
η διευκόλυνση κάποιου να πάρει άδεια για να σπουδάσει; Του δίνουµε, δηλαδή, µια δεύτερη ευκαιρία. Πότε; Μόνο στην περίπτωση που τα αρµόδια συµβούλια απορρίπτουν την εκπαιδευτική
άδεια. Άρα δίνουµε µια δεύτερη ευκαιρία.
Αν αύριο τελειώσουµε και το σύστηµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, τα «βραχιολάκια» και έχει τις προϋποθέσεις -σας είπα
ότι καθυστέρησε αυτό λόγω των ενστάσεων που έκαναν οι εταιρείες- θα µπορεί να ειπωθεί. Μέχρι τότε, πάλι επαναλαµβάνω,
εφόσον θα έχει τις προϋποθέσεις, θα υπαχθεί στο σύστηµα αυτό,
γιατί ξέρετε ότι εκεί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα
µε τα αδικήµατα κ.λ.π.. Αλλά για το αδίκηµα που έχει καταδικαστεί νοµίζω ότι τον καλύπτει, η ληστεία δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα
γίνει µε τις άλλες υποθέσεις.
Γιατί δεν µπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τα µαθήµατα;
Η πολιτεία θα του εξασφαλίσει ατοµικό ηλεκτρονικό υπολογιστή
και όλη την υποδοµή, η οποία χρειάζεται για να µπορέσει να παρακολουθήσει τα µαθήµατά του.
Εσείς πάλι δεν µου λέτε ποια είναι η πρότασή σας. Δηλαδή τι
µπορεί να κάνει ο Υπουργός; Πείτε µου: Να κάνει αυτή τη νοµοθετική παρέµβαση, που δεν θα ακυρώνει αποφάσεις του δικαστηρίου, δεν θα εµπλέκεται η µια εξουσία στην άλλη. Δηλαδή τι
µπορεί να κάνει; Γιατί δεν µου λέτε; Το έχω ζητήσει και από άλλους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ να µου πουν ότι «πρέπει να
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κάνει αυτό». Πείτε µου µία πρόταση. Το να µιλάµε ρηµατικά ή να
δηµιουργούµε εντυπώσεις -δεν µιλάω για εσάς, αλλά για οποιονδήποτε- ότι «η πολιτεία πρέπει να κάνει αυτό και δεν το κάνει»,
πείτε µου ποιο είναι αυτό. Ας µου πει κάποιος, ένας νοµικός από
την παράταξή σας, από οπουδήποτε. Προκαλώ οποιονδήποτε να
µου πει ότι «µπορεί να γίνει αυτό και ο Υπουργός δεν το κάνει».
Ποιο είναι αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε τον
λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να σας πω και
κάτι ακόµα, γιατί είναι πιο προχωρηµένο το δικό µας σύστηµα.
Όπως σας είπα, εκτός από τα µαθήµατα, εγώ έκανα µεγάλη εργασία και για το θέµα του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και για το πώς
γίνονται οι σπουδές στα ΤΕΙ και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το είπα και προχθές σε µια συνέντευξη ότι το σύστηµα που
θα κάνουµε είναι πολύ πιο προχωρηµένο.
Σας λέω, λοιπόν, ότι οι σπουδές γίνονται ηλεκτρονικά µέσα
στη φυλακή στη Μάλτα, στη Ρουµανία, στη Λιθουανία και στην
Ελλάδα, όπου όταν δεν παίρνουν εκπαιδευτική άδεια, τότε γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε δύο προϋποθέσεις: Να έχει εκτίσει
το µεγαλύτερο µέρος της ποινής και να γίνει εκτίµηση κινδύνου.
Σε άλλες χώρες υπάρχει η ηλεκτρονική εκπαίδευση µε αλληλογραφία, όπως στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, στη
Νορβηγία, στην Καταλονία της Ισπανίας. Στη Σουηδία εφαρµόζεται ένα άλλο πρωτοποριακό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Σε όλες
τις φυλακές υπάρχουν κέντρα εκπαίδευσης µε το σύστηµα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι κρατούµενοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε πάρα πολλούς τοµείς εκπαίδευσης και στη χώρα µας. Στη Βρετανία υπάρχει ένα πρόγραµµα ανοικτού πανεπιστηµίου που παρέχει στους
κρατούµενους πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό,
αυτό που υπαινιχθήκατε πριν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν
αυτή τη στιγµή θα είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε σε πρώτο στάδιο, αλλά πολύ γρήγορα µπορούµε να το πετύχουµε αυτό.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες τα προγράµµατα στις φυλακές τα
υλοποιεί ένα πανεπιστήµιο, το Cornell. Οι κρατούµενοι δεν παίρνουν καµµία άδεια για να παρακολουθήσουν µαθήµατα, αλλά
υπάρχουν επισκέπτες καθηγητές, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Αυτούς τους επισκέπτες καθηγητές ή βοηθούς που να τους εκπαιδεύουν µπορούµε να το κάνουµε κι εµείς.
Τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να κάνω µια έκκληση στους γονείς του παιδιού. Τον είδα τον µπαµπά του το πρωί και του είπα
να τον πείσουν να ξεκινήσει τα µαθήµατά του µε αυτό το σύστηµα. Νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή αυτό που κάνει η πολιτεία είναι
το καλύτερο. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο.
Γι’ αυτό ακριβώς λέω να µου πείτε -αν δεν θέλετε να µου το
πείτε σήµερα, σκεφτείτε το και πείτε το µου αύριο που θα έχουµε
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την τροπολογία- ότι «να, αυτό µπορεί να γίνει». Αλλά είµαι σίγουρος ότι δεν µπορείτε να βρείτε κάτι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς δεν υπάρχει; Βεβαίως υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η τρίτη µε
αριθµό 335/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου
Νικολόπουλου προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε «την υπόθεση Μπαλτάκου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή
και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 330/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
υπαγωγή των ιδρυµάτων της χώρας στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 325/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τους Υπουργούς
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης δράσης υπέρ των Σύρων προσφύγων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 328/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Άννας–Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εφαρµογή αναλογικής
χρέωσης διοδίων στην Εγνατία Οδό, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 332/2-12-2014 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τις ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απελπιστική κατάσταση των Σύρων προσφύγων
στη χώρα µας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.52’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τρίτη 9 Δεκεµβρίου 2014 και ώρα
15.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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