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Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.30’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι συνάδελφοι –
δεν βλέπω ακόµη κυρίες στα έδρανα- αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-3-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΓ’ συνεδριάσεώς του, µεσηµέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2015, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»)
Είναι η πρώτη συνεδρίαση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ελπίζω
στην επόµενη να είναι περισσότεροι Βουλευτές παρόντες και
πραγµατικά να δώσουν αξία και σηµασία στη διαδικασία αυτή,
που είναι µια διαδικασία και κοινωνικού ελέγχου, γιατί οι Βουλευτές ελέγχουν και για λογαριασµό της κοινωνίας την Κυβέρνηση.
Θα ξεκινήσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 21/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση, πρώτου κύκλου που είναι όντως πολύ επίκαιρη,
την ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή
του bullying.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τάσος Κουράκης.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα σας δώσω τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτηση για δύο λεπτά, µε ανοχή, γιατί είναι και το
θέµα τέτοιο, που θα άξιζε πραγµατικά, αν ήταν περισσότεροι
Βουλευτές στην Αίθουσα, να γίνει γενικευµένη συζήτηση για το
bullying µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός και συγχαρητήρια που πήρατε την πρωτοβουλία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω µια αναγκαία διευκρίνιση. Η ερώτηση συντάχθηκε στις 6 Μαρτίου, που είναι η
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισµού και κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Μαρτίου.
Αυτήν την αναγκαία διευκρίνιση τη θέτω, για να µη θεωρηθεί,
είτε δηµοσιογραφικά είτε πολιτικά, ότι επιχειρήθηκε να γίνει µια
επικοινωνιακή αξιοποίηση της τραγικής κατάληξης, που αναδεικνύει και το θέµα της ευθύνης ενός εκάστου και όλων µαζί πάνω

σε αυτό το θέµα.
Κατ’ αρχάς να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στους συγγενείς, στην οικογένεια του παιδιού. Δεν θέλω να αναφέρω το
όνοµά του, ακριβώς γιατί θα πρέπει να προστατεύσουµε και τη
µνήµη του και αυτή να γίνει, δυστυχώς, το σηµείο εκκίνησης για
να µην ξαναθρηνήσουµε θύµατα.
Κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά, για να µην µπούµε στη διαδικασία
των ευχών και των προσευχών, είναι σαφές ότι το κράτος και οι
Υπηρεσίες µπορούν να θέσουν το πλαίσιο. Αυτό είναι το ερώτηµά
µου. Κατά πόσον, δηλαδή, φαίνεται ότι είναι επαρκής και συγκροτηµένη η διαδικασία πρόληψης και καταστολής.
Η καταστολή, βέβαια, αναφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
το οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει και θα καλυφθεί το σχετικό κοµµάτι που αφορά την ποινή, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα
είναι η µόνη χώρα η οποία δεν έχει υιοθετήσει την ευρωπαϊκή
οδηγία και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την ποινικοποίηση του
bullying. Απ’ ό,τι µε ενηµέρωσε ο κ. Παρασκευόπουλος, κατατείνει προς αυτήν την κατεύθυνση, να καλύψει δηλαδή το κοµµάτι
εκείνο που δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα ρύθµιση σε
σχέση µε τη σωµατική κακοποίηση.
Το ερώτηµα αναφέρεται στην πρόληψη. Ενδεχοµένως η ρύθµιση θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα παίξει και έναν ρόλο
στην πρόληψη. Η πρόληψη έχει να κάνει µε την κινητοποίηση της
κοινωνίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθηγητών, γονιών,
µαθητών.
Ουσιαστικά εκεί θέλω να θέσω το ερώτηµά µου: Πώς σκέπτεται το Υπουργείο σε αυτό το αντιθετικό ζεύγος: από τη µια απουσία έγνοιας, φόβος, σιωπή και από την άλλη έγνοια, µέριµνα,
αλληλεγγύη. Είναι ένα αντιθετικό ζεύγος και, αν θέλετε, και η ίδια
η αξιολόγηση του προβλήµατος. Ακολουθώ τη σκέψη του κ. Γεράσιµου Κολαΐτη, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου της
Αθήνας στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», που λέει:
«Οι πιο πολλοί παρατηρητές θα ήθελαν να µπορούσαν να εµποδίσουν το school bullying. Αν οι παρατηρητές δείξουν δυσαρέσκεια, στο 75% των περιπτώσεων σταµατάει ο εκφοβισµός.».
Εδώ βρίσκεται η σηµασία της έγνοιας, της φροντίδας απέναντι
στον φόβο, την αδιαφορία και τη σιωπή.
Τι σκέφτεται, λοιπόν, να κάνει το Υπουργείο σε αυτήν την κατεύθυνση της κινητοποίησης της κοινωνίας και των θεσµών κόντρα στον φόβο, τη σιωπή και την αδιαφορία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τριανταφυλλίδη.
Ο κ. Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά για απάντηση µε
το ίδιο πνεύµα.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας, ότι θα έπρεπε να γίνει γενικευµένη συζήτηση και ίσως κάποια στιγµή θα έπρεπε να έχουµε
µια τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής, ώστε στις επίκαιρες ερωτήσεις να συµµετέχουν τουλάχιστον ορισµένοι συνάδελφοι εκ των υπολοίπων. Τότε θα υπήρχε ενδιαφέρον ως προς την
προσέλευση, γιατί µέχρι τώρα, όπως γνωρίζουµε, βρίσκεται στην
Αίθουσα ο Βουλευτής που κάνει την ερώτηση, ο προηγούµενος
και ο επόµενος, κάτι που δεν τιµά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού –αυτή είναι η ελληνική
λέξη- αυτό που πολλές φορές συνηθίζουµε να αποκαλούµε και
bullying, είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο, άρα η αντιµετώπισή του εκ των πραγµάτων θα είναι πολυπαραγοντική. Εµπλέκεται το σχολείο, η οικογένεια και η κοινότητα στο σύνολό της.
Η καταπολέµηση του φαινοµένου θέλει µια επιστηµονική τεκµηρίωση, θέλει µια καταγραφή και ένα σχέδιο. Δεν έχουµε καµµία διάθεση ως πολιτική ηγεσία να µηδενίσουµε τις προσπάθειες
της προηγούµενης ή των προηγούµενων πολιτικών ηγεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, πλην όµως δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε ορισµένες κινήσεις που έγιναν πριν από µερικά χρόνια
και οι οποίες είχαν αρνητικά αποτελέσµατα και αναφέροµαι στην
περίπου διάλυση των δοµών της αγωγής υγείας.
Η αγωγή υγείας δεν απευθύνεται µόνο σε ορισµένες κακές
πρακτικές που έχουν σχέση µε τη διατροφή, µε τις εξαρτήσεις,
µε το αλκοόλ, µε το κάπνισµα, µε την παχυσαρκία, µε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, µε την αντισύλληψη και πολλά άλλα. Είναι
και ένα σύνολο δράσεων που σχετίζονται µε την ψυχική σφαίρα,
µε τα ζητήµατα αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης και επίλυσης
διαφορών.
Ενώ είχαµε σε κάθε νοµό χωριστές δοµές αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η
προηγούµενη πολιτική ηγεσία κατήργησε αυτές τις τρεις διακριτές µε υπευθύνους και έκανε µια ανά νοµό, που είχε και τα τρία
στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εκ των πραγµάτων οδήγησε σε
µια υποβάθµιση.
Όµως, αυτά που έχει κάνει ως θετικά, τα οποία κρατάµε και
τα διευρύνουµε, είναι η πρόθεση εξειδικευµένων δράσεων πρόληψης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τα θέµατα
σχολικής βίας και εκφοβισµού, τόσο σε κεντρικό επίπεδο –που
θα αναφερθώ στη συνέχεια- όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
µέχρι τη σχολική µονάδα.
Το φαινόµενο αυτό το αντιµετωπίζουν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Μπαλτάς συµµετείχε
προχθές, την Τρίτη, στο Παρίσι σε µια άτυπη σύσκεψη Υπουργών
γύρω από τέτοια ζητήµατα και από θέµατα καταπολέµησης ρατσισµού, πράγµα που σηµαίνει ότι χρειάζεται να αναληφθούν
δράσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα κλείσω αυτή την πρώτη παρέµβασή µου δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές µέθοδοι για την
καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού. Γίνονται οµάδες δράσεις από τους υπεύθυνους αγωγής υγείας και από άλλους που
έχουν επιµορφωθεί, ώστε οι ίδιοι οι µαθητές –αυτή είναι µια πολύ
σύγχρονη τάση- να µπορούν να ενηµερωθούν µε κατάλληλο
τρόπο και να παρεµβαίνουν οι ίδιοι όταν γίνεται ένα επεισόδιο
σχολικού εκφοβισµού και βίας, γιατί δεν µπορούµε να περιµένουµε τότε τον εξειδικευµένο καθηγητή.
Πρέπει επίσης να πω ότι ένα στοιχείο που εµείς ως πολιτική
ηγεσία έχουµε σκοπό να βάλουµε στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
είναι το κοµµάτι της αισθητικής αγωγής και τέχνης. Συζητούσα
προχθές µε τον σύλλογο των καθηγητών γύρω από το θέµα της
τέχνης και των εικαστικών µαθηµάτων. Μου ανέφεραν, σχετικά
µε το θέµα του σχολικού εκφοβισµού, πως στα καλλιτεχνικά και
µουσικά σχολεία τα περιστατικά βίας είναι πολύ µειωµένα, µείωση που φτάνει έως και την εξαφάνιση των περιστατικών.
Άρα η αισθητική-πολιτιστική καλλιέργεια του συνόλου των µαθητών της χώρας µας είναι µια πάρα πολύ καλή ασπίδα για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου στη ρίζα του, την πρόληψή του.
Δεν είµαι από αυτούς που είναι υπέρµαχοι της καταστολής, αλλά
της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα, φτάνει αυτό να γίνεται µε ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επιστηµονικό σχέδιο, µε τρόπο τεκµηριωµένο, όπως θα έχω την
ευκαιρία να αναπτύξω στη συνέχεια στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Τριανταφυλλίδης για
τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θα συνεχίσω
από εκεί που σταµάτησε ο Υπουργός.
Το ζητούµενο είναι τι κάνει η δρώσα και ζώσα κοινωνία. Δεν
είναι ευκαιρία να φτιάξουµε άλλη µια υπηρεσία ή να παραπέµψουµε το θέµα στις καλένδες ή να φτιάξουµε µια κεντρική ψυχολογική επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας για να αντιµετωπίσει
το πρόβληµα. Επανέρχοµαι γιατί το ίδιο το πρόβληµα µας δείχνει
τον δρόµο.
Το International Network for a Better School το 2010 ψάχνοντας, ακτινογραφώντας το πρόβληµα, είπε -και το επαναλαµβάνωότι αν οι παρατηρητές που είναι παρόντες στο επεισόδιο του
σχολικού εκφοβισµού δείξουν δυσαρέσκεια, τότε στο 75% των
περιπτώσεων, τρεις στις τέσσερις δηλαδή, ο εκφοβισµός θα σταµατήσει πάραυτα. Στο 54% των επεισοδίων οι θεατές ενισχύουν
το bullying, τον εκφοβισµό, µε το να παρακολουθούν παθητικά,
σαν να µη συµβαίνει τίποτα.
Γι’ αυτό και έθεσα το αντιθετικό ζεύγος «αδιαφορία-σιωπή-δεν
µε νοιάζει», το οποίο δεν αφορά γενικά «κάποιον, κάπου, κάποτε», αλλά αφορά τον γονιό και τον καθηγητή που λέει: «Άσε,
µωρέ, να µην µπλέξω, γιατί την εποµένη θα έρθει ενδεχοµένως
ο γονιός του καταγγελλόµενου και θα έχω ιστορίες» κ.λπ.. Άρα,
τι µπορεί και τι πρέπει να κάνει, κατά την άποψή µας, η πολιτεία;
Γι’ αυτόν τον λόγο ανταλλάσσουµε από αυτή τη θέση και σχέση
αυτές τις σκέψεις.
Προτείνω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Κουράκη, σε κάθε
σχολική µονάδα να υπάρχει το σχολικό συµβούλιο κατά της βίας,
στο οποίο θα συµµετέχουν πρώτον, ο διευθυντής-καθηγητής εκλεγόµενος από τον σύλλογο των καθηγητών, δεύτερον, ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων και, τρίτον, ο σχολικός φύλακας. Ο σχολικός φύλακας επανέρχεται στη σχολική
µονάδα και είναι η µέριµνα. Βλέπει τα παιδιά να παίζουν στη διάρκεια του διαλείµµατος, εκτός του σχολικού χρόνου, και τα γνωρίζει.
Έτσι το συµβούλιο αυτό µπορεί να αποτελέσει τον πόλο αναφορών, µε όλη τη διακριτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, έτσι ώστε τα παιδιά και οι γονείς να έχουν ένα
απάγκιο και έναν ουσιαστικό µηχανισµό, που µπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για την αντιµετώπιση του σχετικού προβλήµατος, της σχετικής καταγγελίας των οµάδων που αναπτύσσονται
εντός και εκτός, µε εξωσχολικά στοιχεία. Τα ζούµε καθηµερινά.
Κουβεντιάζουµε µε παιδιά γυµνασίου και λυκείου –αυτό πρέπει
να πιάσουµε- και βλέπουµε ότι η καταγγελία τους είναι ότι «δεν
ενδιαφέρονται».
Πρέπει να δηµιουργήσουµε το θεσµικό κέλυφος ως πολιτεία
και να εντάξουµε εκεί τη δρώσα και ζώσα κοινωνία, η οποία θα
αντιληφθεί και θα λειτουργήσει ουσιαστικά και λυτρωτικά για το
θέµα. Δεν αρκούν κινητοποιήσεις για να εκφράζουµε το θυµικό
και την οργή που είδαµε εχθές στα δελτία ειδήσεων, πορείες και
συγκεντρώσεις κατά της σχολής. Δεν φταίει ούτε η σχολή ούτε
το κτήριο ούτε τα τζάµια ούτε η Αστυνοµία, που προσπάθησε να
προστατέψει. Φταίµε εµείς, η κοινωνία και η πολιτεία, στον βαθµό
που δεν δηµιουργεί τα κάδρα µέσα στα οποία µια κοινωνία µπορεί να αναγεννηθεί, να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να χτυπήσει
τον κακό της εαυτό.
Αυτό, λοιπόν, προτείνω, κύριε Υπουργέ, αν το βλέπετε σαν µια
θετική συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση: σχολικά συµβούλια ανά
σχολική µονάδα κατά της βίας, καθηγητής-γονιός-σχολικός φύλακας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τριανταφυλλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Υπουργός κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η πρόταση του κ. Τριανταφυλλίδη είναι ενδιαφέρουσα, πλην όµως θα έλεγα ότι χρειάζεται έναν εµπλουτισµό.
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Ξέρετε, το ζήτηµα της καταπολέµησης τέτοιων συµπεριφορών, όσο και εξαρτήσεων και άλλων καλών πρακτικών –αναφέροµαι στην καταπολέµηση του AIDS και σε άλλα- απαιτούν
επιστηµονική τεκµηρίωση και γνώση. Δεν µπορεί οποιοσδήποτε
εκπαιδευτικός ή οποιοσδήποτε γιατρός να εκπληρώσει το χρέος
του, αν δεν έχει την κατάλληλη επιµόρφωση και δεν δουλεύει µε
επιστηµονικές µεθόδους.
Γι’ αυτόν τον λόγο, το Υπουργείο αξιοποιεί –και θα αξιοποιήσει- προγράµµατα ΕΣΠΑ για την επιµόρφωση δεκαέξι χιλιάδων
πεντακοσίων εκπαιδευτικών. Αυτά τα χρήµατα τα έχουµε. Η επιµόρφωση θα γίνει µε σεµινάρια, µε επιµορφώσεις –µε διάφορους
τρόπους, να µη σας κουράζω- κάτι το οποίο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη σχολική µονάδα, θα είδατε ότι το Υπουργείο το αντιµετωπίζει σφαιρικότερα. Κατ’
αρχάς, χρειάζεται µία κεντρική επιτροπή στο Υπουργείο, που
ονοµάζεται «Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή», η οποία αποτελείται από έγκριτους και καταξιωµένους πανεπιστηµιακούς, µε
πολύχρονη εµπειρία πάνω στο θέµα, η οποία εισηγείται τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο των πρόδροµων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Εισηγείται, επίσης, τα κριτήρια επιλογής των µελών του δικτύου από εκεί και κάτω. Εισηγείται την εκπόνηση ψηφιακού και
έντυπου επιµορφωτικού υλικού, χωρίς το οποίο δεν µπορούν να
δουλέψουν οι σχολικές µονάδες. Παρακολουθεί, βεβαίως, την
πορεία του έργου για το πώς πάει, πώς δεν πάει, για να υπάρχει
µία διόρθωση, και υλοποιεί πρόδροµες δράσεις αριστοποίησης.
Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν σε επίπεδο
περιφέρειας οι Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης, οι
οποίες προσπαθούν µέσω των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών και µέσω εντατικοποίησης –όπως κι εµείς θα επιδιώξουµετων προγραµµάτων αγωγής υγείας, µε ερευνητικές εργασίες,
πρότζεκτ, προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων, συµβουλευτικούς σταθµούς νέων και άλλα, να περάσουν την οργάνωση από
εκεί και κάτω στους νοµούς και εν συνεχεία στις σχολικές µονάδες.
Αυτό που είπατε για το συµβούλιο ανά σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι αυτό που ονοµάζουµε «Σχολική Οµάδα Δράσεων Πρόληψης».
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι αυτό δεν είναι που θα
κάνουµε, αλλά είναι αυτό που ήδη υπάρχει στο Υπουργείο, όπως
σας είπα προηγουµένως, αναγνωρίζοντας όλα τα θετικά των
προηγούµενων κυβερνήσεων. Απλώς καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται µία παρακολούθηση και ένταση, όχι µόνο εξαιτίας της επικαιρότητας, αλλά γιατί χρειάζεται ένας εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων, λόγω των νέων συνθηκών. Αναφέροµαι και στην κοινωνική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας.
Όντως, οι εκπαιδευτικοί ορίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν δύο µόνιµοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι όχι µόνο επιµορφώνονται οι ίδιοι, αλλά ένα από τα καθήκοντά τους είναι να
επιµορφώνουν και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας.
Επίσης, να σας αναφέρω ότι ακριβώς πέρα από τον σχολικό
εκφοβισµό, έχουµε και τον διαδικτυακό εκφοβισµό, που είναι ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόµενο. Υπάρχει µία αµφίδροµη διαδροµή ανάµεσα στον σχολικό και τον διαδικτυακό εκφοβισµό.
Όπως σας είπα και προηγουµένως, πρέπει να υπάρχει χωρισµός των παιδιών σε οµάδες εργασίας, πάνω σε συγκεκριµένες
ενότητες, µε βιωµατική δράση και όχι απλώς µε επανάληψη µονότονων εντολών και τρόµου. Τα ίδια τα παιδιά πρέπει να πάρουν
την κατάσταση στα χέρια τους. Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει επιµόρφωση των γονιών και της κοινωνίας. Αυτό που ανέφερε ο κ.
Τριανταφυλλίδης για την αδιαφορία είναι πραγµατικά πάρα πολύ
σηµαντικό. Όταν κάποιος δίπλα σου κακοποιείται και είσαι ένας
αδιάφορος πολίτης, όπως γνωρίζει και η νοµική επιστήµη, είσαι
απολύτως –µα, απολύτως- συνυπεύθυνος γι’ αυτό το οποίο διαδραµατίζεται.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτήν την τοποθέτηση επισηµαίνοντας ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε –αν όχι όλα µαζί, αλλά µε έναν προοδευτικό τρόπο- την ύπαρξη ψυχολόγου και, αν δεν µπορούµε ανά
σχολική µονάδα, τουλάχιστον ανά σχολικό συγκρότηµα, έτσι
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ώστε να µπορούν να διευθετούνται τόσο συγκρούσεις ανάµεσα
στα παιδιά, όσο και δυσαρµονίες ανάµεσα στα παιδιά, τους καθηγητές και τους γονείς. Το κοµµάτι της ψυχολογικής υποστήριξης και της πρόληψης είναι καθοριστικής σηµασίας.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα µέτρα είναι µέτρα τα οποία µπορούν να αρχίζουν να αντιµετωπίζουν κατ’ αρχάς το φαινόµενο.
Χρειάζεται παρακολούθηση, εκτίµηση του αποτελέσµατος. Ήδη
µέσα στο πρόγραµµα του Υπουργείου αυτή τη στιγµή υπάρχουν
Υπηρεσίες που καταγράφουν τα περιστατικά σε τακτική βάση,
έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε επιστηµονικές έρευνες για την
έκταση του προβλήµατος, χωρίς να κάνουµε ούτε υπερδιόγκωση
ούτε να το υποτιµούµε.
Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουµε την ευκαιρία –το είπε και η
κυρία Πρόεδρος στην αρχή- η Βουλή να συζητήσει ολοκληρωµένα το ζήτηµα σε όλες τις διαστάσεις, γιατί πέρα από τον σχολικό εκφοβισµό, υπάρχει και ο εργασιακός εκφοβισµός, υπάρχει
και ο εκφοβισµός σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής µας.
Ευχαριστούµε τον κ. Τριανταφυλλίδη για την επίκαιρη ερώτηση αυτή.
Σήµερα νοµίζω ότι έχουµε πολλά να κάνουµε και κυρίως -και
κλείνω- να κριθούµε για όλα αυτά τα οποία είπαµε ότι θα δροµολογήσουµε στην πορεία, αν όντως πραγµατικά έχουν πραγµατοποιηθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό και τον κύριο Βουλευτή.
Νοµίζω ότι οι διαστάσεις που προσέλαβε η υπόθεση η οποία
φώτισε το ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού και του bullying, που
-όπως είπατε- δεν περιορίζεται µόνο στα σχολικά περιβάλλοντα,
επιβάλλουν η Βουλή να συζητήσει το ζήτηµα αυτό σε ευρεία σύνθεση και θα αναλάβω πρωτοβουλία ως Πρόεδρος προκειµένου
να προκληθεί µία τέτοια συζήτηση.
Θέλω να επισηµάνω ότι έχουµε και εµείς ως Βουλευτές και ως
Κοινοβούλιο την ευθύνη η ζώσα και δρώσα κοινωνία, στην οποία
αναφερθήκατε, κύριε Τριανταφυλλίδη, να εκπροσωπείται από µια
ζώσα και δρώσα Βουλή, η οποία την ακούει πραγµατικά και προστρέχει στα προβλήµατά της.
Βλέπω στα έδρανα την κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου -έχει
κάποια επόµενη ερώτηση- και είναι ευτυχές που παρίστασθε,
κυρία Ασηµακοπούλου, γιατί βλέπω ότι στις 27 Νοεµβρίου του
2014 είχατε καταθέσει ως αναφορά µία επιστολή διαµαρτυρίας
µαθητών-οικοτρόφων της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων,
σχετικά µε την ορθή λειτουργία της σχολής. Η επιστολή αυτή
υπογράφεται: «Οι απεγνωσµένοι µαθητές της Γαλακτοκοµικής
2014-2015» και φέρεται µεταξύ των υπογραφόντων και ο άτυχος
Βαγγέλης Γιακουµάκης.
Το επισηµαίνω αυτό γιατί η διαδικασία των αναφορών, που
είναι µια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου -οι Βουλευτές
µέσα από αυτές τις γνωστοποιήσεις κοινοποιούν ζητήµατα, προκειµένου µε κάποιον τρόπο να τα δηµοσιοποιήσουν και να εκπροσωπήσουν την κοινωνία- έχει εντελώς απαξιωθεί, έχει µείνει στα
χαρτιά στην πραγµατικότητα. Κατατίθενται οι αναφορές, αλλά
αναγιγνώσκονται σε µία ρουτίνα «ο τάδε Βουλευτής καταθέτει
την τάδε αναφορά», χωρίς συζήτηση και χωρίς ανάδειξη.
Θα είναι η πρότασή µου να αναλάβουµε άλλου είδους πρωτοβουλίες, ώστε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και σε επίπεδο ερωτήσεων και σε επίπεδο αναφορών να γίνει περισσότερο ζωντανός
και ουσιαστικός. Ίσως έτσι περισώσουµε και κάποια πράγµατα
και ίσως να σώσουµε και κάποια πράγµατα.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, έχετε τον
λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξέρετε, τα Ιωάννινα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα µου. Το συµβάν
αυτό, το οποίο έχει αναστατώσει όλη τη χώρα βεβαίως, έχει αναστατώσει ιδιαιτέρως και την ιδιαίτερη πατρίδα µου, όπου εχθές
είδαµε και διάφορα επεισόδια λυπηρά, από κάθε άποψη, τα
οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Χαίροµαι, λοιπόν, που η επίκαιρη ερώτηση αυτή έρχεται να αγγίξει αυτό το σηµαντικό θέµα. Συµφωνώ, βεβαίως, ότι το Κοινο-
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βούλιο θα πρέπει και αυτό να αντιµετωπίσει το θέµα. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση.
Πιστεύω, επίσης, ότι και εµείς ενδεχοµένως να µπορούµε ως
Βουλή να εµπνευσθούµε και να δώσουµε και εµείς µε τη συµπεριφορά µας εδώ µέσα το καλό παράδειγµα στα νεότερα παιδιά
αλλά και σε όλη την κοινωνία, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
πρέπει να αντιµετωπίζονται τα θέµατα, µέσα από συναίνεση,
µέσα από διάλογο, χωρίς λεκτικές επιθέσεις και προφανώς χωρίς
να καταφεύγουµε στη βία.
Επ’ ευκαιρία εκκίνησης της διαδικασίας των επίκαιρων ερωτήσεων σήµερα, θα ήταν ευπρόσδεκτο από την πλευρά µας όλες
οι διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου να γίνονται σε µεγαλύτερο βάθος και µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συχνότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Ασηµακοπούλου.
Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να πω ότι προχθές είχε επισκεφθεί
τη Βουλή ένα σχολείο από την Καστοριά και µου γνωστοποίησαν
ότι τα παιδιά, οι µαθητές, κάνουν ένα ντοκιµαντέρ για το bullying.
Ίσως θα είχε αξία να καλέσει η Βουλή αυτούς τους µαθητές και
να τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν φωνή γι’ αυτό το θέµα.
Στο σηµείο αυτό, θα τηρήσουµε τη διάταξη του Κανονισµού,
που λέει ότι οι ερωτήσεις που απευθύνονται στον ίδιο Υπουργό,
θα συζητούνται η µία µετά την άλλη, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση.
Επόµενη, λοιπόν, είναι η τέταρτη υπ’ αριθµόν 8/9-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του
Ποταµιού κ. Γεωργίου Μαυρωτά προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και τη
συνακόλουθη υποβάθµιση του θεσµού.
Στην ερώτηση του κ. Μαυρωτά θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας κ. Αναστάσιος Κουράκης.
Κύριε Μαυρωτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, µε ανοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι ως Ποτάµι θεωρούµε τον θεσµό των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, όπως αυτός διαµορφώθηκε µετά τον ν. 3966/2011, ως ένα πράγµα για το οποίο µπορεί να υπερηφανεύεται η δηµόσια εκπαίδευση και ιδιαίτερα η
δευτεροβάθµια δηµόσια εκπαίδευση. Γι’ αυτό, άλλωστε, στο
προεκλογικό µας πρόγραµµα είχαµε προτείνει την επέκταση του
θεσµού.
Τώρα έρχοµαι στο προκείµενο. Στις προγραµµατικές δηλώσεις
του για την παιδεία στις 8-2-2015 ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι
οι όποιες αλλαγές προµηνύονται για την παιδεία θα έχουν ορίζοντα τετραετίας και θα γίνουν µέσα από εξαντλητικό διάλογο,
χωρίς αιφνιδιασµούς και εκπλήξεις. Την επόµενη µέρα, κατά τη
διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισµού και Θρησκευµάτων κ. Μπαλτάς είχε
επισηµάνει ότι δεν θα αλλάξει το καθεστώς των εξετάσεων στα
Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία για φέτος, διότι, όπως είπε επί
λέξει, «δεν θέλει να αναστατώσει τη χρονιά» και «δεν θέλει να
βάλει πάγο στην έστω στρεβλή αυτή φιλοδοξία παιδιών και γονέων».
Αντίθετα, στις 25-2-2015 ο κύριος Υπουργός αιφνιδίασε, εξαγγέλλοντας ότι καταργούνται από φέτος οι εξετάσεις εισαγωγής
στα πενήντα πέντε Πειραµατικά Σχολεία της χώρας, ενώ στα
πέντε Πρότυπα Σχολεία που διατηρήθηκαν, καταργούνται οι εξετάσεις εισαγωγής από το γυµνάσιο στο λύκειο. Μάλιστα, στις 53/-015 ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης έστειλε
εγκύκλιο στα Πρότυπα Σχολεία, η οποία βασίζεται σε έναν νόµο
που θα ψηφιστεί, µε σκοπό ουσιαστικά να τα αποτρέψει από το
να κάνουν εισαγωγικές εξετάσεις -επικαλούµενος την έλλειψη
πόρων- και να προχωρήσουν σε κλήρωση, µετά από αποφάσεις
βέβαια των επιστηµονικών τους επιτροπών.
Προφανώς στην περίπτωση των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων δεν έγινε καµµία διαβούλευση, όπως υποσχέθηκε και ο
Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές του δηλώσεις. Άλλωστε,
αυτό το θέµα των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, σχετικά µε
το ότι θα αλλάξει ή καταργηθεί κάτι, δεν υπήρχε καν στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, ο µύθος περί τάχα ελιτισµού αυτών των σχολείων, που
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εντέχνως διακινείται από τους πολέµιούς τους, δεν φαίνεται να
ισχύει, γιατί σ’ αυτά τα σχολεία φοιτούν και παιδιά του «13» και
του «14», παιδιά µεταναστών και παιδιά φτωχών οικογενειών, που
αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι εξετάσεις επιβάλλονται ουσιαστικά, για να εξασφαλίζεται
ένα ελάχιστο επίπεδο στην τάξη, ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν νέες πρωτοποριακές µέθοδοι εκπαίδευσης, χωρίς να αφήνουν κάποια παιδιά εκτός της διαδικασίας. Αδιάψευστος µάρτυρας για το ότι η κατάργηση των εξετάσεων θα οδηγήσει σε
υποβάθµιση είναι το πώς εκφυλίστηκε ο θεσµός των Πρότυπων
Πειραµατικών Σχολείων το 1985, όταν και καταργήθηκαν οι εισαγωγικές εξετάσεις.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός
τα εξής: Τι άλλαξε και σπεύδει να εφαρµόσει τις αλλαγές στη
µέση της σχολικής χρονιάς, αδιαφορώντας για τη δέσµευσή του
στις προγραµµατικές δηλώσεις και ανατρέποντας τον προγραµµατισµό χιλιάδων οικογενειών; Έγινε καµµία αξιολόγηση του θεσµού των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, όπως λειτουργούσαν εδώ και δυόµισι χρόνια, µε βάση τον ν. 3966/2011, ώστε
να προταθεί αυτή η εσπευσµένη αλλαγή ή ήταν απλώς απαίτηση
κάποιων συνδικαλιστικών φορέων; Για παράδειγµα, αν δούµε
ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά, θα διαπιστώσουµε ότι είναι
copy-paste µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου.
Σε σχέση µε τα Πρότυπα, ως προς την κατάταξη των εξετάσεων από το γυµνάσιο στο λύκειο, αφού και ο ίδιος ο Υπουργός
είπε ότι δεν είναι λογικό δωδεκάχρονα παιδιά να δίνουν εξετάσεις εισαγωγής, πώς ουσιαστικά αφήνουµε τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα για τα δωδεκάχρονα και τις καταργούµε για
τα δεκαπεντάχρονα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ τον κ. Μαυρωτά
για την ερώτησή του. Είχαµε την ευκαιρία βέβαια να ανταλλάξουµε απόψεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όταν είχαµε προτείνει τον κ. Τσελφέ για Πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων.
Αυτό που είπαµε, ότι όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στην παιδεία θα είναι αποτέλεσµα διαλόγου, ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Θα πρέπει να σας πω ότι µε τις αλλαγές που κάνουµε
–θα σας εξηγήσω γιατί τις κάνουµε- δεν αλλάζουµε το περιεχόµενο της διδασκαλίας ούτε τον τρόπο εκλογής των καθηγητών
ούτε καµµία από τις δράσεις που ήδη γίνονται. Αυτό που αλλάζει
µόνο είναι ο τρόπος της εισαγωγής των µαθητών στα σχολεία
αυτά.
Εξαγγείλαµε παραλλήλως ότι θα αρχίσουµε έναν εκτεταµένο
διάλογο για να µπορέσει να αναµορφωθεί το πλαίσιο, όσον
αφορά τόσο τον τρόπο επιλογής και παραµονής των διδασκόντων σε αυτά όσο και τον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου, ώστε
να αποκρίνονται καλύτερα στην αποστολή τους.
Η αποστολή των Πειραµατικών Σχολείων, όπως λειτουργούν
από το 1985 και µετά -και όλοι οµολογούµε ότι ήταν πολύ επιτυχηµένα σχολεία- γινόταν µε κλήρωση. Για να µπορέσουν δηλαδή
να εφαρµοστούν νέες παιδαγωγικές µέθοδοι, να εξαχθούν τα
αναγκαία συµπεράσµατα, έτσι ώστε στη συνέχεια να διαχυθούν
στη συνέχεια σε όλες τις σχολικές µονάδες, θα έπρεπε το δείγµα
του πληθυσµού να είναι τυχαίο, δηλαδή από όλες τις κοινωνικές
κατηγορίες και µαθητές διαφορετικών ικανοτήτων, επιτυχιών και
δυσκολιών.
Δεν είναι δυνατόν να κάνουµε έρευνα µε νέες µεθόδους σε
επιλεγµένο µαθητικό δυναµικό, το οποίο προέρχεται από εξετάσεις, να εξάγουµε συµπεράσµατα, τα οποία να εφαρµόζουµε στη
συνέχεια σε άλλα σχολεία, τα οποία έχουν τυχαίο µαθητικό πληθυσµό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απολύτως αντιεπιστηµονικό.
Ο ισχυρισµός που άκουσα στην επιτροπή -τον άκουσα και σήµερα- ότι µε τις εξετάσεις µπαίνουν µαθητές που προσεγγίζουν
το τυχαίο δείγµα, δεν ευσταθεί, όπως ξέρετε. Επίσης, δεν ευστα-
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θεί αυτό που λέγεται ότι φοιτούν παιδιά µεταναστών στα ιστορικά πρότυπα, τα οποία διατηρούµε. Κανένα παιδί µεταναστών
δεν υπάρχει ούτε στη Βαρβάκειο ούτε στην Ιωνίδειο, παρά µόνο
ελάχιστα στο 2ο Πειραµατικό Σχολείο των Αθηνών. Και καταλαβαίνετε ότι στα σχολεία αυτά τα παιδιά υποβάλλονται σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα, τα οποία µπορούν να εξασφαλίζουν µόνο οι οικογένειες που έχουν την οικονοµική δυνατότητα
να το κάνουν αυτό το πράγµα.
Σκεφθείτε επιπλέον, από πλευράς παιδαγωγικής, παιδιά τα
οποία είναι δώδεκα και δεκατριών χρόνων να υποβάλλονται πολλές φορές σε διετή φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα προκειµένου να µπουν στο γυµνάσιο. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι
είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να γίνει. Εµείς, τουλάχιστον, έχουµε
την αντίληψη ότι αυτές οι διαρκείς εξετάσεις, οι οποίες φορτώνουν τα παιδιά µε ένα υπερβολικό άγχος και επειδή ξέρω ότι
αυτές οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες, η συντριπτική πλειοψηφία
των µαθητών µένει εκτός της διαδικασίας αυτής, φορτώνονται
µε µία αποτυχία από τόσο τρυφερή ηλικία, είναι ένα παρεπόµενο
της διαδικασίας των εξετάσεων για την εισαγωγή τους.
Εµείς, λοιπόν, είπαµε -από το σύνολο των σχολείων- ότι εδώ
και δύο χρόνια –το λέω για να το ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία
και ο ελληνικός λαός- είχαµε µόνο εξετάσεις. Όλο το προηγούµενο διάστηµα, στα σχολεία αυτά που λέµε ότι είναι πολύ καλά
σχολεία –και όντως είναι πολύ καλά σχολεία- τα παιδιά εισάγονταν µε κλήρωση. Δεν έχουµε έρευνα –και δεν θα µπορούσε να
υπάρχει- αποτίµησης, σύγκρισης µε δύο χρόνια.
Και ένα τελευταίο, για να ολοκληρώσω αυτήν την ενότητα. Το
ότι έγιναν εξετάσεις τα δύο τελευταία χρόνια σηµαίνει ότι τα παιδιά που αυτή τη στιγµή είναι στη Β’ και Γ’ γυµνασίου και στη Β’
και Γ’ λυκείου, δηλαδή ο µαθητικός πληθυσµός, είναι µε εξετάσεις, δηλαδή επιλεγµένο δείγµα. Εάν αυτή τη χρονιά –αυτό είναι
το εσπευσµένο που κάναµε- αφήναµε να γίνουν εξετάσεις, θα είχαµε σε όλο το γυµνάσιο, σε όλο το λύκειο ένα µαθητικό δυναµικό, το οποίο θα ήταν επιλεγµένο. Δεν θα ήταν τυχαίο δείγµα.
Κατά συνέπεια δεν θα µπορούσαν να εξαχθούν όχι µόνο συµπεράσµατα, όπως είπα προηγουµένως, για να διαχυθούν στην
υπόλοιπη κοινότητα, αλλά και η εκπαίδευση των φοιτητών και
φοιτητριών των Παιδαγωγικών Σχολών, που έρχονται και παρακολουθούν για να γίνουν καλύτεροι, θα βρισκόταν µπροστά σε
ένα δείγµα που δεν θα αντιστοιχούσε µετά µε αυτό, το οποίο θα
εφάρµοζαν στις σχολικές µονάδες.
Και χαριτολογώντας θα έλεγα –επειδή είµαι και γιατρός- ότι
είναι σαν να εφαρµόζουµε µια θεραπεία σε έναν άρρωστο αρίστης υγείας. Περί αυτού πρόκειται. Έχουµε επιλεγµένο καλό
δείγµα, εφαρµόζουµε νέες µεθόδους, για να πάµε να τις εφαρµόσουµε µετά σε τυχαίο δείγµα, κάτι το οποίο είναι απολύτως
αντιεπιστηµονικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για
την πρώτη απάντηση.
Θα ήθελα να πω, σε σχέση µε το τυχαίο και µε το αντιπροσωπευτικό, ότι στην απάντηση που µας έστειλε ο κ. Μπαλτάς σε
γραπτή ερώτηση που είχαµε κάνει, λέει: «Σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του µαθητικού πληθυσµού και συνεπώς σε ένα τυχαίο δείγµα».
Εδώ υπάρχει µία σύγχυση και επιτρέψτε µου να επικαλεστώ
την ιδιότητά µου ως καθηγητή σε Σχολή Μηχανικών, που ασχολούµαστε µε σχεδιασµό πειραµάτων, ότι άλλο είναι το αντιπροσωπευτικό και άλλο είναι το τυχαίο. Το τυχαίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό και το αντιπροσωπευτικό δεν είναι τυχαίο στην
προκειµένη περίπτωση. Γιατί µε το τυχαίο δείγµα µπορεί να προκύψουν µε κλήρωση καλοί µαθητές σε ένα σχολείο -όλοι ή οι περισσότεροι- και σε ένα άλλο να προκύψουν κακοί µαθητές πάλι
µε τη διαδικασία της κλήρωσης. Οπότε, αν θέλουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα, θα πρέπει ουσιαστικά να το κάνουµε µε σχεδιασµό. Μια ιδέα θα ήταν, για παράδειγµα, να προκύψει το 50%
µε εξετάσεις και το 50% µε κλήρωση, ώστε να εξασφαλίσουµε
αυτή την αντιπροσωπευτικότητα.
Τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία δεν είναι για άριστους µα-
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θητές, όπως ουσιαστικά έχουµε αφήσει να εννοηθεί. Θέλουµε
ουσιαστικά να εφαρµόσουµε άριστες ή βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης. Και αυτό δεν µπορεί να γίνει, αν δεν υπάρχει κάποιο
επίπεδο στην τάξη, το οποίο διασφαλίζεται µε τις εξετάσεις. Οι
εξετάσεις είναι ουσιαστικά σαν ένα συµβόλαιο του µαθητή, σαν
µία δέσµευση ότι ο µαθητής έχει τη θέληση να συµµετέχει σε
πρωτοποριακές και καινοτόµες εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τα φροντιστήρια, να πούµε
ότι τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία ουσιαστικά αφορούν λιγότερο από το 1% του µαθητικού πληθυσµού. Οπότε δεν υπάρχει
καµµία, ας πούµε, αύξηση του τζίρου των φροντιστηρίων µε το
να γίνονται εξετάσεις στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία. Εξάλλου, οι εξετάσεις όπως γίνονται δεν είναι επιπέδου πανελληνίων.
Τα θέµατα είναι βατά, είναι απλά, στα οποία µπορεί κάποιος µαθητής και δώδεκα και δεκαπέντε χρονών να αντεπεξέλθει, ακόµα
και χωρίς φροντιστήριο. Το φροντιστήριο µπορεί να είναι και η
ανασφάλεια ή η µαταιοδοξία των γονέων, που είναι κάτι άλλο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέµατα που είπατε για τα Πρότυπα, µια
ερώτηση θα ήταν γιατί µόνο πέντε Πρότυπα. Θα βασιστούµε
µόνο σε ιστορικά στοιχεία και µε βάση τα διατάγµατα του 1936
της µεταξικής εποχής; Γιατί να µην υπάρχουν Πρότυπα και σε
άλλες πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο;
Σχετικά µε αυτό που είπαµε γιατί να µην υπάρχουν εξετάσεις
από το γυµνάσιο στο λύκειο, η δικαιολογία που µου είχατε πει
και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ήταν ότι ουσιαστικά
τα παιδιά κινδυνεύουν να αλλάξουν το σχολικό τους περιβάλλον
από την Γ’ γυµνασίου στην Α’ λυκείου.
Θα πρέπει, όµως, να δούµε και την άλλη πλευρά, δηλαδή ότι
για κάθε παιδί που κινδυνεύει να χάσει το σχολικό του περιβάλλον, υπάρχουν και δεκάδες άλλα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά δεν
θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν µια θέση σε ένα καλύτερο
σχολείο. Αυτό για εµάς είναι το συµφέρον των πολλών. Αυτό
είναι για εµάς ουσιαστικά η αξιοκρατία. Και εδώ είναι η βασική
µας διαφορά: Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσει κάποιος ένα καλύτερο µέλλον µε βάση τις
ικανότητές του και όχι µε βάση την τύχη ή τις γνωριµίες.
Θα κλείσω τη δευτερολογία µου λέγοντας ότι πολύς λόγος γίνεται για ένα Grexit στην οικονοµία τις τελευταίες µέρες. Εµείς
φοβόµαστε πολύ περισσότερο ένα Grexit στην παιδεία. Γιατί µε
αυτά που ακούµε από το Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι αφορά και
την τριτοβάθµια αλλά και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διακρίνουµε ένα «όπισθεν ολοταχώς» στη δεκαετία του 1980 και µε την
ανακίνηση, µε αυτά που ακούγονται, τις εξαγγελίες για την κατάργηση του ν. 4009/2011 στην τριτοβάθµια και την επιστροφή
σε ένα είδος νόµου-πλαίσιο του 1982 -πιστεύουµε ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε και δεν είναι ίδια τα προβλήµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε αυτά του 1982- και σε ό,τι έχει να
κάνει µε τα Πρότυπα Σχολεία, δηλαδή µε την επαναφορά στο καθεστώς του 1985.
Αυτό το «όπισθεν ολοταχώς», λοιπόν, στη δεκαετία του ’80 µας
φοβίζει. Ελπίζουµε ο διάλογος για το νοµοσχέδιο που θα φέρει
το Υπουργείο Παιδείας, όπως είπατε -και ο οποίος θα γίνει σύντοµα ελπίζουµε- να είναι ουσιαστικός, όπως αναφέρατε και όχι
προσχηµατικός.
Καλούµε για άλλη µια φορά τον Υπουργό να µην εφαρµόσει
τετελεσµένα φέτος, µε τη λογική του «αποφασίζουµε και διατάζουµε» όπως γίνεται εδώ µε την κατάργηση των εξετάσεων, κάνοντας το χατίρι σε κάποιους συνδικαλιστές, αλλά οι όποιες
αλλαγές να προκύψουν µε διάλογο και µετά από αξιολόγηση του
υπάρχοντος πλαισίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Μαυρωτά, είπατε ότι
δεν υπήρχε στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που κάναµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Εννοούσα αυτό το πρόγραµµα που…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, καταλαβαίνω. Αν ανατρέξετε στα Πρακτικά της προηγούµενης θητείας της Βουλής,
θα δείτε δικές µου τοποθετήσεις, ως υπεύθυνου παιδείας, όταν
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είχε έρθει το νοµοσχέδιο γι αυτόν τον περίεργο όρο «Πρότυπο
και Πειραµατικό» -κάτι που δεν υφίσταται, διότι το Πειραµατικό
κάνει άλλα πράγµατα και το Πρότυπο άλλα- επανειληµµένως είχα
τοποθετηθεί, σαφώς εκ µέρους του κόµµατός µας, λέγοντας ότι
αυτός είναι ένας ανιστόρητος και αντιεπιστηµονικός σχεδιασµός.
Ήδη από τότε, δηλαδή, είχαµε πει ορισµένα πράγµατα τα οποία
τηρούµε.
Σχετικά µε το ζήτηµα που αναφέρατε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλει πραγµατικά µια σωστή απάντηση, κατά την
άποψή µου, όσο σωστή µπορεί να είναι, βεβαίως, µια απάντηση
που εκφέρεται από ένα πρόσωπο. Ξέρετε, υπάρχει ένα συµβόλαιο σε όλες τις πράξεις της κοινωνικής ζωής. Όταν ένας άνθρωπος ή µια οικογένεια προγραµµατίζουν τη ζωή τους µε βάση τους
κανόνες που έχει καθορίσει η πολιτεία, δεν µπορεί να αλλάζουν
αυτοί οι κανόνες στην πορεία και στη διαδικασία πριν ολοκληρωθεί κάτι.
Τα παιδιά αυτά, τα οποία αυτήν τη στιγµή είναι στη Γ’ γυµνασίου είχαν µπει µε τη ρητή διαβεβαίωση της πολιτείας εν γένει ανεξάρτητα από κυβερνήσεις- ότι θα µπουν µε κλήρωση, θα
προχωρήσουν από τη µια βαθµίδα στην άλλη χωρίς εξετάσεις
και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς εξετάσεις. Πώς,
λοιπόν, εµείς τώρα νοµιµοποιούµαστε και πώς νοµιµοποιήθηκαν
ήδη οι δύο προηγούµενες χρονιές, οι προηγούµενες ηγεσίες,
ξαφνικά να λέµε σε αυτά τα παιδιά ότι «µπήκατε µεν µε αυτούς
τους κανόνες, αλλά εµείς αλλάζουµε τους κανόνες, βάζουµε εξετάσεις και πιθανόν να βρεθείτε έξω από το σχολείο, όχι γιατί δεν
είστε καλοί, αλλά γιατί κάποιοι άλλοι είναι καλύτεροι».
Εν τοιαύτη περιπτώσει, αν θέλουµε να δίνουµε ευκαιρία και
σε άλλους να έρχονται, θα έπρεπε οι άνθρωποι να εναλλάσσουν
τη δουλειά τους κάθε έξι µήνες, ώστε όλοι να περνούν από όλες
τις υπηρεσίες. Αυτό βοηθάει την ψυχολογία των παιδιών αυτών,
τα οποία άρχισαν να τρέµουν ότι θα βρεθούν σε ένα νέο σχολικό
περιβάλλον; Για τα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον και µάλιστα µε έναν τρόπο τον οποίο δεν είχαν
προβλέψει.
Αυτό που λέµε εµείς είναι ότι στις εισαγωγικές βαθµίδες των
περισσότερων, των σαράντα περίπου Πειραµατικών Σχολείων θα
υπάρχει κλήρωση µπροστά στους γονείς µε αδιάβλητο τρόπο.
Από εκεί και πέρα, έτσι και µπει το παιδί θα συνεχίζει τις σπουδές
του κανονικά, αν υπάρχει γυµνάσιο θα πηγαίνει γυµνάσιο, αν
υπάρχει και λύκειο θα πηγαίνει στο λύκειο χωρίς εξετάσεις.
Τι κάνουµε µε τα υπόλοιπα πέντε ιστορικά Πειραµατικά; Τους
δίνουµε τη δυνατότητα µε µια διαδικασία τριών σταδίων -τον Σύλλογο Διδασκόντων, τους απόφοιτους και το Επιστηµονικό Συµβούλιο- να αποφασίσουν τον τρόπο επιλογής, αν θέλουν κλήρωση, αν θέλουν εξετάσεις και πώς θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις.
Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να συµβάλουµε, ώστε να εξασφαλίσουµε την υλοποίηση της θέσης του µε αδιάβλητο τρόπο.
Εκτιµώ προσωπικά ότι η συζήτηση, η οποία άνοιξε πήρε µια πολύ
µεγάλη δηµοσιότητα. Άξιζε τον κόπο, πλην όµως υπάρχουν πελώρια άλλα προβλήµατα στην εκπαίδευση, τα οποία έχουµε κληρονοµήσει σε εκπαιδευτικά κενά, σε αναχρονιστικά προγράµµατα, σε χιλιάδες δοµές που αυτήν τη στιγµή δεν λειτουργούν,
είτε λέγονται υποστηρικτικές δοµές, είτε λέγονται ενισχυτικής
διδασκαλίας, είτε λέγεται ειδική αγωγή, η οποία πάσχει βάναυσα
και αυτήν τη στιγµή είµαστε σε µια τεράστια προσπάθεια να µπορέσουµε µέσα σε αυτό το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό
πλαίσιο να κάνουµε ως στόχο όλα τα σχολεία να είναι άριστα.
Θα έχουµε την ευκαιρία την πρότασή σας –για το αν θα µπορούσαµε να κάνουµε περισσότερα Πειραµατικά ή Πρότυπα και
σε άλλες πόλεις στη διαδικασία σύνταξης του νέου θεσµού των
Πειραµατικών Σχολείων- να µπορέσουµε να το συζητήσουµε αναλυτικά. Όπως σας είπα, είµαστε διατεθειµένοι αυτά να προκύψουν µέσα από τη µέγιστη δυνατή συναίνεση και το διάλογο µε
τις επιστηµονικές ενώσεις, µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και
όλους εκείνους, οι οποίοι µπορούν να προσφέρουν.
Κλείνοντας θα έλεγα ότι στο πολυνοµοσχέδιο που θα καταθέσουµε, ανάµεσα στα διάφορα άλλα ζητήµατα, που απασχολούν
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα
έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε τροποποιήσεις, βελτιώσεις,
αντιρρήσεις, ώστε να κάνουµε στη φάση αυτή ό,τι καλύτερο µπορούµε στο κοµµάτι της εκπαίδευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, σας
ευχαριστούµε πολύ και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία σας
και την ευαισθησία σας ελπίζω η αναφορά σε πολυνοµοσχέδιο
να µην έχει καµµία σχέση µ’ αυτά που είχαµε συνηθίσει ως πολυνοµοσχέδιο. Ελπίζω να είναι ένα περιεκτικό και συνεκτικό νοµοσχέδιο επικεντρωµένο στην παιδεία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έτσι ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μάρδα, έχετε
την τιµητική σας. Είναι αρκετές οι ερωτήσεις, στις οποίες είναι
προγραµµατισµένο να απαντήσετε. Κάποιες είναι του πρώτου και
κάποιες του δεύτερου κύκλου. Προτείνω να απαντηθούν όλες
µαζί.
Είναι η ερώτηση του κ. Γεωργίου Γαλέου, η ερώτηση της κ.
Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου, η ερώτηση του κ. Νικολάου Μίχου
και η ερώτηση του κ. Ιωάννη Κουτσούκου. Είναι τέσσερις συνολικά.
Θα ξεκινήσουµε µε την τρίτη υπ’ αριθµόν 4/6-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου Γαλέου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών,
σχετικά µε τις επιστολές από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ) προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων σε κρατικά repos.
Ο κ. Γαλέος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Καληµέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καληµέρα σας, κύριοι συνάδελφοι.
Τον τελευταίο καιρό διάβασα ότι το Υπουργείο Εργασίας και
κοινωνικής αλληλεγγύης και ο οργανισµός Διαχειρίσεως του Δηµοσίου Χρέους απέστειλαν προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και άλλους δέκα, κάποιο έγγραφο,
το οποίο τους ζητάει να επενδύσουν σε κρατικά repos τα χρήµατα που έχουν αυτή τη στιγµή, τα ρευστά τους. Πρόκειται για
πολύ βραχυπρόθεσµες, όπως αναφέρεται, επενδύσεις, οι οποίες
θα γίνουν και απ’ ό,τι διαφαίνεται εδώ θα πρέπει να είναι δεκαπενθήµερες.
Βέβαια εµείς έχουµε την κακή εµπειρία της περασµένης κυβέρνησης, που τα repos κουρεύτηκαν και τα ταµεία έχασαν το
53% από τις εισφορές τους. Σας ρωτάµε τι θα γίνει αν τα ταµεία
χρειαστούν χρήµατα την περίοδο που τα έχουν τοποθετήσει σε
repos; Θα υπάρξει χρηµατική ποινή, θα αφαιρεθεί κάποια απόδοση αν πάρουν τα λεφτά τους πίσω πριν τη λήξη των repos;
Υπήρχε µια προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησης να αναπληρωθούν οι απώλειες από τα περασµένα κουρέµατα. Πώς θα
γίνει αυτό και πώς θα ενισχυθούν τα ταµεία; Θα αναζητηθούν ευθύνες σ’ αυτούς που κούρεψαν τα ελληνικά ταµεία και µέχρι σήµερα το παινεύονται;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Γαλέο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρδας, αρµόδιος Υπουργός Αναπληρωτής, για να απαντήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ενδεχοµένως δεν ήσασταν εδώ χθες. Δεν θυµάµαι αν ήσασταν.
Όπως ξέρετε, υπάρχει µια τροπολογία η οποία αναφέρεται
στο γεγονός ότι όλα τα ταµεία δύνανται να τοποθετήσουν αυτά
τα χρήµατά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας και από και πέρα
βέβαια µπορούν αυτά να επενδυθούν σε repos ή σε οποιουσδήποτε άλλους τέτοιους τίτλους. Στο πλαίσιο αυτής της τροπολογίας έρχεται το κράτος να καλύψει πλήρως όποιες ενδεχόµενες
ζηµιές προκληθούν στις συγκεκριµένες συναλλαγές.
Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, που νοµίζω ότι απαντάται µε
αυτήν την τροπολογία, εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής:
ό,τι κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτον, έχει καλύτερο επιτόκιο από ό,τι έχουν οι καταθέσεις στις εµπορικές τράπεζες. Στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουµε 2,2% έως 2,5%, ενώ
στις εµπορικές τράπεζες είµαστε στο 0,5%, 0,6%, 0,7%, 1% το
πολύ - πολύ.
Αυτά τα οποία κατατίθενται δεν έχουν σχέση µε άµεσες πληρωµές, οπότε είναι χρήµατα τα οποία τα έχουν και ως εκ τούτου
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µπορούν να τα εκµεταλλευτούν µε καλύτερο τρόπο.
Επαναλαµβάνω τη χθεσινή τροπολογία, η οποία αναφέρεται
στο δυνητικό, δεν υπάρχει η παραµικρή υποχρέωση εκ µέρους
των φορέων αυτών να καταθέσουν τα χρήµατά τους, έτσι ώστε
να τα εκµεταλλευτούν µε καλύτερο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο κύριος Βουλευτής έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε: Χθες
ήµουν στη συνεδρίαση, αλλά από ό,τι βλέπετε, η ερώτηση έχει
κατατεθεί στις 6 Μαρτίου και δεν υπήρχε αυτή η τροποποίηση,
τουλάχιστον δεν την ήξερα εγώ.
Θα ήθελα παρ’ όλα ταύτα να γνωρίζω τι θα γίνει; Δηλαδή,
ποιος είναι ο σκοπός που κάνετε αυτό το βήµα, έστω και δυνητικά; Θα ήθελα να γνωρίζω εάν πρόκειται για αποθέµατα των ταµείων, όπως ισχυρίζεστε. Εδώ, από ό,τι εγώ διάβασα, λέει για τα
ρευστά τους. Άλλο τα ρευστά, τα ρευστά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για τρέχουσες ανάγκες, ενώ τα αποθεµατικά είναι
άλλο πράγµα, είναι κάτι το οποίο µένει.
Βέβαια, θα συµφωνήσω µαζί σας ότι εάν υπάρχουν αυτές οι
επιδόσεις 2% και 2,5% συµφέρουν περισσότερο τα ταµεία.
Εάν παρ’ όλα ταύτα χρειαστεί κάτι, θα µπορούσατε να µου
εξηγήσετε πώς σε αυτήν την περίπτωση θα µπορούσατε να ενεργήσετε;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Βουλευτή.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αναφερόµαστε στα ταµειακά διαθέσιµα και όχι σε αυτά τα
οποία χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να καλυφθούν διάφορες άµεσες δαπάνες ή πληρωµές.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα που αναφερθήκατε, στα κουρέµατα
στο παρελθόν, αυτά δεν έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία έχει σχέση µε τα ταµειακά διαθέσιµα. Εσείς αναφέρεστε στο PSI από ό,τι κατάλαβα, που είναι µια υπόθεση, η
οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σχέση µε τα ταµειακά διαθέσιµα.
Οπότε, έχουν κάποια διαθέσιµα, τα βάζουν στην τράπεζα, εκµεταλλεύονται τα επιτόκια. Εάν εµείς χρειαστούµε µπορούµε να
τα χρησιµοποιήσουµε µε την έννοια ότι τους δίνουµε repos και
τα χρησιµοποιούµε. Οποιαδήποτε στιγµή θέλουν µπορούν να τα
πάρουν αυτά τα χρήµατά τους πίσω. Αυτό γίνεται µέχρι τώρα και
δεν νοµίζω να έχει τεθεί κάποιο θέµα.
Βέβαια, υπάρχει µια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθως.
Εκεί όµως το πρόβληµα ήταν ότι πάλι τα χρήµατα τα οποία έβαλε
ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαν σχέση µε τις άµεσες πληρωµές, είχαν
σχέση µε τα διαθέσιµά τους. Αν δεν γίνονται κάποιες πληρωµές
εκ µέρους κάποιων φορέων αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι
δεν έχουν χρήµατα αλλά σε διάφορα διαδικαστικά προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 19/10-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους.
Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ λέγοντας ότι εξ όσων γνωρίζουµε σύµφωνα µε την απόφαση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, εγκρίθηκε το αίτηµα των ελληνικών αρχών για παράταση της
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοπιστωτικής Διευκόλυνσης (MFFA), η
οποία συνοδεύεται από µια σειρά δεσµεύσεων.
Ξεκινώ εισαγωγικά, λέγοντας ότι η συµφωνία αυτή –εµείς τη
γνωρίζουµε, βεβαίως, από το κείµενο το οποίο δηµοσιεύτηκε επισήµως, από αυτά που διαβάζουµε στον Τύπο– όπως θα γνωρίζετε και εσείς δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή ούτε προς συζήτηση
ούτε προς ψήφιση. Η συµφωνία αυτή παρ’ ότι µαθαίνω ότι υπάρχει αίτηµα κατάθεσης εγγράφου, τουλάχιστον στα δικά µου
χέρια και στις παράταξής µου µέχρι στιγµής δεν έχει φτάσει επι-
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σήµως.
Την εισαγωγή αυτή δεν την κάνω µόνο για να τη σχολιάσετε,
εάν επιθυµείτε, γιατί άλλο είναι το περιεχόµενο της ερώτησής
µου. Την κάνω για να σας πω ότι εγώ δουλεύω µε µια υπόθεση
εργασίας, η οποία προκύπτει από αυτό το κείµενο, η οποία λέει
ότι µόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης θα επιτρέψει καταβολή της εναποµείνασας δόσης του τρέχοντος προγράµµατος, όπως και τη µεταφορά των κερδών, δηλαδή των
γνωστών SMP. Επίσης λέει ότι οι ελληνικές αρχές επαναλαµβάνουν την αναπόδραστη δέσµευσή τους να τιµήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και
εγκαίρως.
Αυτά έχουν ενδιαφέρον για εµένα, γιατί βεβαίως έχουµε κάποιες γνώσεις σχετικά µε το ποιες είναι οι υποχρεώσεις της
χώρας και αναφέροµαι στο βραχυµεσοπρόθεσµο διάστηµα, δηλαδή µέχρι το τέλος Απριλίου, που έχει ενδιαφέρον λόγω της
20ης Απριλίου, κι επίσης µέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπου
εγώ γνωρίζω κάποια νούµερα, τα γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα.
Θα ήθελα, αν µπορείτε, να είστε απολύτως συγκεκριµένος και
µε νούµερα. Αυτό το οποίο µε ενδιαφέρει να καταλάβω -επιτρέψτε µου, είναι λίγο σε όρους νοικοκυριού- είναι τι χρωστάει η
χώρα σε δανειακές υποχρεώσεις. Σε τρέχουσες υποχρεώσεις ενδιαφέρουν κυρίως οι µισθοί και οι συντάξεις. Kαι από πού προϋπολογίζεται να έρθουν τα έσοδα για να καλύψουν αυτές τις
υποχρεώσεις.
Νοµίζω ότι, παρά το γεγονός ότι η επίκαιρη κατετέθη προ
µηνός, εξακολουθεί, πρώτον, να είναι επίκαιρο το ζήτηµα και,
δεύτερον, γίνεται ιδιαιτέρως επίκαιρο εν όψει της αποψινής συνάντησης, οπότε αν µου επιτρέπετε και αν επιθυµείτε, θα µπορούσατε να συµπληρώσετε πώς η ελληνική πλευρά απόψε
σκοπεύει να ασχοληθεί µε αυτό το ζήτηµα και ποιο είναι το αίτηµα προς τους εταίρους µας σε σχέση µε την κάλυψη των αναγκών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κυρία Βουλευτή.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Δηµήτριος Μάρδας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας απαντώ ως προς τα νούµερα τα οποία θέλετε, τα
οποία υποθέτω τα γνωρίζετε βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν
δηµοσιοποιηθεί κατ’ επανάληψη. Έως τέλη Αυγούστου πρέπει
να επιστρέψουµε 15,5 δισεκατοµµύρια.
Ως προς τον τρόπο της αποπληρωµής, δεν είναι µόνο τα 7,2
δισεκατοµµύρια, τα οποία περιµέναµε να πάρουµε. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει µiα δυναµική σε ό,τι αφορά τις διαπραγµατεύσεις
µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτή η δυναµική θα αναπτυχθεί και σε αυτό το τετραήµερο. Ως
εκ τούτου θα δούµε τα αποτελέσµατα όλων αυτών των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες επιδιώκουν, όπως καταλαβαίνετε να έχουµε µία τέτοια βελτίωση της ρευστότητας, η οποία να µπορεί να
εξυπηρετήσει όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουµε.
Αυτό το οποίο µπορώ να πω είναι ότι δεν είναι πηγή της χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας µόνο τα 7,2 δισεκατοµµύρια. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές µέθοδοι, έτσι ώστε να
βρεθούν κάποια χρήµατα. Αυτά τα χρήµατα, αυτή η διαδικασία
είναι αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων που τρέχουν. Ως εκ
τούτου κλείνοντας τονίζω ότι όλες οι διαπραγµατεύσεις επιδιώκουν, έτσι ώστε να µην έχουµε οποιοδήποτε κενό στους χρόνους
που χρειάζεται.
Αυτή είναι η απάντηση που µπορώ να σας δώσω, σύµφωνα µε
αυτά τα οποία έχω. Και µπορώ να σας πω όταν τρέχει µια διαπραγµάτευση, είναι λίγο δύσκολο εκ των προτέρων να προβλέψεις πώς θα καταλήξει. Τους στόχους της διαπραγµάτευσης
τους γνωρίζουµε. Από κει και πέρα είναι διαπραγµάτευση η
οποία καταλήγει σε ένα αποτέλεσµα σύµφωνα µε τους στόχους
και τους περιορισµούς που αντιµετωπίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν µε
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βοηθάτε. Βεβαίως, ήξερα ότι είναι 15,5 δισεκατοµµύρια οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και, βεβαίως, ήξερα ότι υπάρχει
µία συµφωνία, η οποία προέβλεπε µία επόµενη δόση των 7,2 δισεκατοµµυρίων και βεβαίως ξέρω τι είναι τα SMP και, βεβαίως,
όλοι τα ξέρουµε αυτά, γιατί έχει γίνει πλέον κοινότυπο να συζητάµε πράγµατα που σε αυτήν τη χώρα που πριν µερικά χρόνια
δεν τα συζητούσαµε ποτέ.
Εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριµένο, σας ρώτησα από
πού θα βρείτε αυτά τα χρήµατα. Κατ’ αρχάς, βλέπετε, είµαι πολύ
προσεκτική στο να µην υπεισέρχοµαι σε πιθανές αντιφατικές δηλώσεις. Θα πω µόνο ένα παράδειγµα για να είµαι καθωσπρέπει.
Στην αρχή λέγατε ότι τα 7,2 δισεκατοµµύρια –όχι εσείς προσωπικά- µπορεί να µην τα χρειαζόµαστε καθόλου. Υποθέτω από
την τοποθέτησή σας –και δεν θέλω να σας αδικήσω– ότι τα χρειαζόµαστε αυτά τα χρήµατα και τα επιζητούµε. Εγώ γνωρίζω ότι
για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας -οι οποίες δεν είναι 15,5
δισεκατοµµύρια, γιατί δεν µου έχετε βάλει µέσα βεβαίως τις τρέχουσες υποχρεώσεις της χώρας, άρα χρειαζόµαστε κι άλλα χρήµατα όχι µόνο 15,5 δισεκατοµµύρια- υπάρχουν διάφορες πηγές.
Η µία είναι να προσφύγει κανείς στις αγορές. Νοµίζω ότι εµφανώς αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η άλλη
είναι να µας χρηµατοδοτήσουν οι εταίροι µας, αυτά που µας
χρωστάνε –τρόπος του λέγειν είναι αυτό- αυτά που, τέλος πάντων, προέβλεπε το πρόγραµµα.
Η άλλη είναι τα έσοδα του κράτους. Έχει κατατεθεί, για παράδειγµα, ένα νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί σε µερικές ώρες
στην επιτροπή για τις εκατό δόσεις, από το οποίο προφανώς
υπάρχει κάποια προσδοκία εσόδων, µε έναν προγραµµατισµό για
το πότε τα έσοδα αυτά θα περιέλθουν στο κράτος, όπως έγινε
και χθες µε την τροπολογία που ψηφίσαµε για τη ρύθµιση εξπρές, µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 27 Μαρτίου.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο ρωτώ, αν δεν ήµουν σαφής –και επιτρέψτε µου την έκφραση, παρ’ ότι είµαστε στο Κοινοβούλιο- είναι
πιο πολύ «τρεις στο λάδι και τρεις στο ξύδι». Βεβαίως, κατανοώ
ότι είστε µέσω µιας πολύ δύσκολης διαπραγµάτευσης για τη
χώρα και δεν σας ζητώ να µας αποκαλύψετε πτυχές της στρατηγικής σας στη διαπραγµάτευση, οι οποίες είναι προς όφελος
της πατρίδας.
Αυτό που σας ζητώ, όµως, είναι κάτι λίγο πιο συγκεκριµένο,
δηλαδή να µου πείτε ότι είναι 15,5 δισεκατοµµύρια συν οι ανάγκες του κράτους, ελπίζουµε ότι η διαπραγµάτευση θα είναι επιτυχής –και σας το εύχοµαι-, το αποτέλεσµα θα είναι να πάρουµε
7,2 δισεκατοµµύρια, προσδοκούµε ότι τα έσοδα του κράτους θα
είναι αυτά, έτσι όπως έχουµε κοιτάξει τον προϋπολογισµό –γιατί
είχατε δύο µήνες για να δείτε τα νούµερα- από τη ρύθµιση προσδοκούµε να πάρουµε τόσα.
Έτσι, θα αισθάνοµαι ότι έχει βγει ένας λογαριασµός ο οποίος
δίνει µια σιγουριά σε όλους µας ότι και οι ανάγκες του κράτους
θα τακτοποιούνται –και αναφέροµαι σε µισθούς και συντάξεις,
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ρητές διαβεβαιώσεις από την
πλευρά της Κυβερνήσεως ότι δεν τίθεται θέµα µε αυτό– και επίσης ότι δεν θα βρεθούµε σε µια κατάσταση να προκληθεί το
απευκταίο για όλους, πιστεύω, πιστωτικό γεγονός, που σηµαίνει
ότι φτάσαµε σε ένα σηµείο να πρέπει να διαλέξουµε ότι «τόσα
έχουµε, τι να τα κάνουµε; Μισθούς και συντάξεις ή να πληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας;». Αυτή τη σιγουριά πιστεύω ότι και
εσείς επιζητείτε να τη δώσετε στην κοινωνία και, βεβαίως, εγώ
επιζητώ, εκπροσωπώντας τους πολίτες που µε ψήφισαν και όχι
µόνο, να µπορέσω να δώσω µια σαφή απάντηση στους ανθρώπους που µε αγωνία µε ρωτάνε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
Ο κ. Δηµήτριος Μάρδας έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όταν τρέχουν διάφορες διαπραγµατεύσεις και υπάρχουν
εναλλακτικά σενάρια χρηµατοδότησης, που είναι και από τη νοµισµατική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή και
από οπουδήποτε αλλού, τα οποία γνωρίζει η Κυβέρνηση, αλλά,
όπως είπατε, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής, η οποία εξελίσσεται
µέσα σε µια διαπραγµάτευση είναι δύσκολο να έρθουν κάποια
στοιχεία, µπορώ να σας πω ότι η ακρίβεια που ζητάτε αυτή τη
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στιγµή είναι λίγο δύσκολο να δοθεί, γιατί τρέχουν διαπραγµατεύσεις. Επίσης, µαζί µε τις εκατό δόσεις σε λίγο θα δείτε ότι θα έρθουν και άλλα νοµοσχέδια, τα οποία θα φέρουν και άλλα
χρήµατα στο κράτος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Ως εκ τούτου, γνωρίζουµε εµείς τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις
δυνητικές πηγές από όπου µπορούµε να πάρουµε χρήµατα, ολοκληρώνεται µια διαπραγµάτευση αυτές τις ηµέρες και θα δούµε
πού ακριβώς θα καταλήξει και από εκεί και πέρα, θα έχουµε ένα
καθαρότερο τοπίο, έτσι ώστε να γνωρίζουµε τι ακριβώς χρειαζόµαστε. Επίσης, επαναλαµβάνω ότι θα γνωρίζουµε και τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας, που
και αυτό εξελίσσεται στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 11/9-3-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μίχου προς τους Υπουργούς
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που
αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Κύριε Μίχο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε ένα πολύ σοβαρό θέµα σχετικά µε τα 200 εκατοµµύρια ευρώ που έπρεπε να πάνε στους αγρότες. Την ώρα που η
χώρα µας, λοιπόν, διέρχεται µια βαθιά οικονοµική και κοινωνική
κρίση, η Κυβέρνησή σας επιλέγει την εύκολη λύση της λεηλασίας
χρηµάτων των αγροτών, προκειµένου να καλυφθούν άλλες ανάγκες.
Όλα αυτά γίνονται σε µια περίοδο που οι αγρότες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση βιώνοντας µια δυσµενή οικονοµική κατάσταση. Έτσι έγινε γνωστό πως σε περισσότερα από 200 εκατοµµύρια ευρώ υπολογίζονται τα χρήµατα που προέρχονται από
κοινωνικά προγράµµατα για τους Έλληνες αγρότες και αναµένεται να αλλάζουν πορεία για να χρησιµοποιηθούν από το κράτος
για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών.
Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, τα ταµειακά διαθέσιµα του
αρµόδιου Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων-ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να µετατεθούν από τις εµπορικές τράπεζες στην Τράπεζα της
Ελλάδος, προκειµένου να αξιοποιηθούν για τις χρηµατοδοτικές
ανάγκες του κράτους.
Ερωτώνται, λοιπόν, οι αρµόδιοι Υπουργοί: Λαµβάνοντας υπ’
όψιν ότι ήδη έχουν καθυστερήσει οι πληρωµές που αφορούν
αγροτικές επιδοτήσεις και προγράµµατα, γιατί επιλέγεται ο εύκολος τρόπος της αφαίµαξης των χρηµάτων που προορίζονται
για τους αγρότες και µε βάση ποιο σκεπτικό χρήµατα που προορίζονται για τους αγρότες θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή άλλων υποχρεώσεων;
Δεύτερον, οι πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστούν απρόσκοπτα, χωρίς νέες καθυστερήσεις;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μίχο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όπως ανέφερα και προηγουµένως, η οποιαδήποτε µεταφορά που αναφέρετε έχει σχέση µε τα διαθέσιµα. Δεν έχει σχέση
µε τις ανάγκες για τις άµεσες πληρωµές. Ως εκ τούτου, άλλο οι
άµεσες πληρωµές και οι άµεσες υποχρεώσεις του οποιουδήποτε
οργανισµού ή φορέα και άλλο τα διαθέσιµά του.
Αν υπάρχει πρόβληµα πληρωµών αυτή τη στιγµή από την
πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό δεν συνδέεται µε το τι έγινε. Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αυτή τη στιγµή χρήµατα για να καλύψει τις ανάγκες του. Εκείνο που γνωρίζουµε είναι ότι υπάρχουν διάφορα διαδικαστικά προβλήµατα που έχουν καθυστερήσει τις πληρωµές,
από χρήµατα τα οποία υφίστανται και δεν χρειάζεται να παρέµβουν στα διαθέσιµα, έτσι ώστε να πάρουν από εκεί χρήµατα που
δώσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να µπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύ-
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ριο Υπουργό.
Κύριε Μίχο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Τότε γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, όταν υπάρχουν κτηνοτρόφοι αυτήν τη στιγµή που δεν έχουν
να ταΐσουν τα ζώα τους; Τυχαίνει να έχω µια µικρή επιχείρηση
ζωοτροφών και το ζω καθηµερινά. Δεν υπάρχει χρήµα να ταΐσουν
τα ζώα από τη µία και από την άλλη υπάρχει και µια µεγάλη καθυστέρηση των γαλατάδων, που δεν τους έχουν πληρώσει. Τους
πληρώνουν µε εξάµηνες και τρίµηνες επιταγές, οι οποίες δεν
περνάνε πλέον στο εµπόριο. Αυτές τις ενισχύσεις περίµεναν για
να προχωρήσουν. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά.
Μιλάµε για τον πρωτογενή τοµέα και όταν µιλάµε για πρωτογενή τοµέα, εάν υπάρξει ανάπτυξη στο συγκεκριµένο κοµµάτι,
στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, θα υπάρξει και ανάπτυξη στην οικονοµία της πατρίδας µας. Το ξέρετε πολύ καλά.
Κι εσείς, κύριε Βαρουφάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά -ήσασταν
στην Αυστραλία δώδεκα χρόνια- ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµίας της Αυστραλίας εξαρτάται πάρα πολύ από το µαλλί των
προβάτων. Γίνονται πολύ µεγάλες εξαγωγές κι έχει πολύ µεγάλο
κέρδος η οικονοµία της Αυστραλίας από αυτό το πράγµα. Εδώ
πέρα το µαλλί το πετάµε.
Πρέπει να γίνει κάτι, για να βοηθήσετε το συγκεκριµένο κοµµάτι των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για να µπορέσει να
πάρει µπροστά και η οικονοµία αλλά και να µην εξαλειφθούν
αυτές οι δουλειές. Γιατί µε τον συγκεκριµένο πρωτογενή τοµέα,
αν πάει καλά, µπορεί αν ξεκινήσει αυτόµατα και δευτερογενής
παραγωγή, όπως είναι η βυρσοδεψία, όπως είναι µικρές και µεγάλες βιοτεχνίες που µπορούν να φτιάχνουν δέρµατα κ.λπ..
Μην αφήσετε τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες άλλο έτσι,
γιατί θα αρχίσουν να λιµοκτονούν και αυτοί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της αγροτικής πολιτικής, καταλαβαίνετε ότι δεν είµαι αρµόδιος να σας απαντήσω.
Σε ό,τι αφορά το χρηµατοδοτικό σκέλος το οποίο θέτετε, σας
επαναλαµβάνω ότι έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν τη στιγµή χρήµατα
για να πληρώσει. Απλά και µόνο υπάρχουν κάποια διαδικαστικά
προβλήµατα. Γνωρίζουµε τα διαθέσιµά του και γνωρίζουµε τι
έχει. Υπάρχουν διάφορα διαδικαστικά προβλήµατα τα οποία
έχουν οδηγήσει σε µία µετάθεση των πληρωµών, απ’ όσο ενηµερωνόµαστε από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της αυριανής ηµέρας, Παρασκευής 20ης Μαρτίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 18/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στον Νοµό
Έβρου.
2. Η µε αριθµό 36/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση και ουσιαστική βοήθεια στου πληµµυροπαθείς της περιοχής Ηπείρου
και Αιτωλοακαρνανίας.
3. Η µε αριθµό 30/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του
ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 2/6-3-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γιάννη Κουτσούκου προς τον Υ-
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πουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τις
αποκλίσεις από τους στόχους του προϋπολογισµού και την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών του δηµοσίου.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ και κύριε Αναπληρωτά, που έχετε σήµερα την ευθύνη να απαντάτε, γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά ότι η πορεία των εσόδων τον Δεκέµβρη και κυρίως τον Γενάρη και τον Φλεβάρη, καθορίζει σε ένα µεγάλο
βαθµό τα αποτελέσµατα του προϋπολογισµού.
Έχουµε µε βάση τα επίσηµα στοιχεία πλέον –διότι όταν κατέθεσα την επίκαιρη ερώτηση, είχαµε πληροφορίες- µια σηµαντική
υστέρηση των εσόδων τον Δεκέµβρη, περίπου ένα δισεκατοµµύριο. Άλλο τόσο είχαµε τον Γενάρη και επήλθε µια ισορροπία τον
Φλεβάρη, ενδεχόµενα λόγω του «πατριωτικού» καλέσµατος που
έκανε ο κ. Τσίπρας από το Βήµα της Βουλής, γιατί µέχρι τότε, η
αντίληψη που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν «δεν πληρώνω,
ακόµα και να έχω». Η υστέρηση αυτή των εσόδων τους κρίσιµους
µήνες, προφανώς οφείλεται και στο προεκλογικό κλίµα, αλλά και
σε αυτήν την αντίληψη που είχε καλλιεργηθεί.
Σηµειώνω ότι τον κρίσιµο µήνα Οκτώβρη, όταν φέραµε εδώ τη
ρύθµιση για τις εκατό δόσεις, για να εισρεύσουν χρήµατα στα
ασφαλιστικά ταµεία και στο δηµόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την
πρόταση νόµου για τη λεγόµενη «σεισάχθεια», όπου θα έκανε περικοπές κεφαλαίου µε βάση τις τριµελείς επιτροπές που θα δηµιουργούσε ανά νοµό.
Σε αυτό το κλίµα, λοιπόν, ήταν φυσικό να υπάρχει πολύ σηµαντική πτώση των εσόδων. Και για να την αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση, ξεκίνησε να αποστραγγίζει τα διαθέσιµα όλων των
φορέων του δηµοσίου -είτε αυτά ήταν τα ασφαλιστικά ταµεία είτε
ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι οργανισµοί- το οποίο, βεβαίως, µπορεί να µην έχει άµεση επίπτωση στις πληρωµές, ουσιαστικά όµως
στερεί χρήµατα από την πραγµατική οικονοµία.
Η επίκαιρη ερώτησή µου, λοιπόν, κύριε Υπουργέ είναι. Με
ποιον τρόπο θα αντιµετωπίσετε αυτές τις χρηµατοδοτικές ανάγκες που υπάρχουν και στις οποίες αναφερθήκατε; Γιατί παρατηρούµε ότι από την εξαγγελία του κ. Βαρουφάκη ότι δεν θέλουµε
τις δόσεις και µας αρκούν όσα έχουµε, έχετε περάσει στην αναµονή της διαπραγµάτευσης, για να υπάρξει ρευστότητα όπως
αµέσως µόλις προηγουµένως µας είπατε.
Περιµένουµε, λοιπόν, την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Μάρδας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η ερώτηση που µου θέσατε γραπτά, ήταν ποια είναι η πορεία των εσόδων και ποιες οι αποκλίσεις από τους στόχους του
προϋπολογισµού -και αυτά θα σας τα απαντήσω- και τι µέτρα θα
λάβει η Κυβέρνηση.
Κατ’ αρχάς, καταλαβαίνετε ότι εάν για το 2014 υπάρχουν αποκλίσεις απ’ ό,τι προβλεπόταν, να απευθυνθείτε –θα πω- στην προηγούµενη κυβέρνηση. Να επισηµάνω το εξής για το 2014. Ενώ
είχε προβλεφθεί ένα πρωτογενές πλεόνασµα της τάξεως του 3%,
φτάσαµε σύµφωνα µε το ESA, European System of Accounts,
στο 1,5%. Αν λάβουµε υπ’ όψιν τις δεσµεύσεις του προγράµµατος τις οποίες είχατε υπογράψει, αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε τώρα και είναι προσωρινά –γιατί ακόµα δεν έχουµε όλα τα στοιχεία- έχει κατέβει
στο 0,3% ή στο 0,4%. Επίσης, µείωση των εσόδων δεν είχαµε
µόνο τον Δεκέµβρη του 2014. Οι µειώσεις των εσόδων άρχισαν
και λίγο πιο πριν.
Ερχόµαστε στο 2015, όπου αναλαµβάνουµε. Οµολογουµένως
τον Γενάρη, υπάρχει µια µείωση των εσόδων σε σχέση µε τους
στόχους της τάξης των 935 εκατοµµυρίων. Τον Φλεβάρη, είµαστε σχετικά καλά -µπορώ να πω- γιατί η απόκλιση είναι µόνο 28
εκατοµµύρια. Στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, έχουµε πάρα
πολύ θετικά αποτελέσµατα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι
ώστε να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα σύµφωνα µε
αυτό το πρώτο δεκαήµερο. Ως εκ τούτου αυτό είναι το σκέλος
των εσόδων.
Βέβαια, θα είναι σκόπιµο να βλέπουµε και το σκέλος των δαπανών, διότι ο προϋπολογισµός έχει δύο σκέλη. Εκεί, όπως έχω
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ανακοινώσει στη Βουλή, εισάγεται µια άλλη τάξη στον προϋπολογισµό της χώρας. Έχουµε περίπου τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους εβδοµήντα κωδικούς που ερευνούµε. Δεν έχουν σχέση µε
το µισθολογικό κόστος. Έχουν σχέση µε τις λειτουργικές δαπάνες, τις καταναλωτικές δαπάνες και τις κρατικές προµήθειες σε
γενικές γραµµές. Προσπαθούµε να οδηγηθούµε σε µία εξοικονόµηση της σπατάλης η οποία εξακολουθεί και υφίσταται. Χθες
έφερα και κάποια παραδείγµατα στη Βουλή.
Ως εκ τούτου πρέπει να βλέπουµε και τα δύο σκέλη. Από τη
στιγµή κατά την οποία αντιµετωπίζουµε κάποιο πρόβληµα σε ό,τι
αφορά το σκέλος των εσόδων, εάν αυτό µπορούµε να το αντισταθµίσουµε µε µία µείωση της σπατάλης από τη µεριά των δαπανών, καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο
έντονα όσο φαίνονται µόνο από το σκέλος των εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Έδεσσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα την απάντηση του κυρίου Υπουργού σε σχέση µε τις
ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης. Εξάλλου, το διάβασα
και στο non paper που κυκλοφόρησε το Μαξίµου. Προφανώς,
εσείς το έχετε γράψει. Όµως, δεν νοµίζω ότι πλέον είστε στην
αντιπολίτευση. Είστε Κυβέρνηση και όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα των εκλογών, ο κόσµος περισσότερο άκουγε τον ΣΥΡΙΖΑ
το Δεκέµβρη, παρά την Κυβέρνηση.
Εγώ θεωρώ ότι η ρητορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το µήνα Οκτώβρη,
που φέραµε τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις, του «µην πληρώνετε, εµείς θα κάνουµε περικοπές ακόµη και κεφαλαίου», «σεισάχθεια» την ονόµαζαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, επηρέασε αρνητικά την πορεία των εσόδων.
Και δεν είναι σωστό να χαίρεστε, κύριε Υπουργέ, διότι δεν
έχουµε πιάσει το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασµα, γιατί
αυτό θα το βρείτε µπροστά σας, σε σχέση µε το δηµοσιονοµικό
κενό στις συζητήσεις που γίνονται αυτήν την περίοδο µε τους
εταίρους µας.
Προφανώς, είναι πολύ σηµαντικό ότι έχουµε πλεονάσµατα και
είναι ενδεχοµένως θεµιτό να διαφωνούµε για το πόσο είναι το
πλεόνασµα αλλά σκεφθείτε ότι για να φτάσουµε εκεί, εµείς µαλώναµε µε τη Νέα Δηµοκρατία το 2009 για το ύψος του ελλείµµατος, για δισεκατοµµύρια. Εµείς λέγαµε 36 και αυτοί έλεγαν 15.
Αυτό σε ό,τι αφορά το 2014.
Το 2015, πραγµατικά αναγνωρίσατε την πτώση των εσόδων
τον Γενάρη. Εγώ µίλησα για µια εξισορρόπηση τον Φλεβάρη και
µας λέτε ότι τον Μάρτη πάµε καλύτερα. Όµως, σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που είπε χθες το βράδυ ο κ. Δραγασάκης, µιλώντας σε έναν τηλεοπτικό σταθµό, ότι θα έχουµε πρόβληµα
ρευστότητας, αν δεν πάει καλά η διαπραγµάτευση. Το τονίσατε
και εσείς στην απάντησή σας στον προηγούµενο συνάδελφο που
έκανε ερώτηση.
Εκείνο που θέλω να εκφράσω ως αγωνία, είναι αν η αντιµετώπιση των χρηµατοδοτικών αναγκών του δηµοσίου, µπορεί να
γίνει µε την αποστράγγιση των διαθεσίµων, που σηµαίνει τι; Σηµαίνει ότι στερούµε αυτά τα χρήµατα από τις καταθέσεις των οργανισµών από τις τράπεζες, άρα από την πραγµατική οικονοµία
και από τη ρευστότητα και αυξάνουµε το κόστος του χρήµατος,
διότι οι τράπεζες µετά προσφεύγουν στον ΕLΑ, για να έχουν µια
στοιχειώδη ρευστότητα. Με το σταγονόµετρο, βέβαια, και αυτή.
Αυτό το κόστος στην οικονοµία, ποιος θα το πληρώσει;
Άρα, θέλω να πω ότι όντως είµαστε σε ένα πραγµατικό αδιέξοδο, όπως αποδεικνύεται από την πορεία των εσόδων και φυσικά το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε την εσωτερική
παύση πληρωµών.
Αναφερθήκατε στην περιστολή δαπανών. Εµείς δώσαµε µάχη
για την περιστολή των δαπανών και ήταν απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι
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και αν κάναµε, στα φάρµακα και αλλού. Μακάρι να βρείτε και
εσείς σπατάλες να τις περικόψετε αλλά είναι άλλο πράγµα η περικοπή των σπαταλών και άλλο να δώσετε εντολή στις υπηρεσίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου να µην πληρώνουν. Αυτά τα χρήµατα
λείπουν, επίσης, από την πραγµατική οικονοµία.
Άρα, λοιπόν, επαναλαµβάνω το ερώτηµα. Με ποιον τρόπο θα
αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα σε σχέση, όπως αποδεικνύεται
και από τη συζήτηση που κάνουµε, και µε την πορεία της διαπραγµάτευσης; Δηλαδή προσχωρήσαµε στη άποψη έστω και µια
δόση ή ένα κοµµάτι της δόσης, αλλιώς χανόµαστε. Αυτή είναι,
κύριε Υπουργέ, η πραγµατικότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σαφώς και δεν χαιρόµαστε για ό,τι κληρονοµήσαµε. Θα
έχετε προσέξει, βέβαια, ότι ήµασταν πάρα πολύ προσεκτικοί,
όταν κάναµε τις ανακοινώσεις εδώ στη Βουλή περί πρωτογενούς
πλεονάσµατος.
Δηλαδή το λάθος το οποίο έγινε επί απογραφής παλαιότερα,
αυτό δεν πρόκειται να το επαναλάβουµε και δεν το επαναλάβαµε.
Και αυτό φαίνεται στα όσα στέλνουµε και στα όσα γράφουµε.
Αναφερθήκατε σε ένα δελτίο Τύπου, το οποίο έστειλε το Μαξίµου, όπως είπατε αλλά την προηγούµενη µέρα εµείς στείλαµε
ένα δελτίο Τύπου πάρα πολύ τεχνικά γραµµένο, για να καταλάβει
ο κόσµος τι γίνεται. Διότι εδώ µιλάµε για πρωτογενές πλεόνασµα
και ο κόσµος ακόµα δεν ξέρει τι είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Και µπορώ να σας πω ότι και πάρα πολλοί, οι οποίοι κυκλοφορούν γενικότερα στα κόµµατα κ.λπ., δεν γνωρίζουν ακόµα καλά
τι είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Εµείς δώσαµε ένα τεχνικό κείµενο και εκεί δώσαµε πάρα
πολλές λεπτοµέρειες και για το πρωτογενές πλεόνασµα, που έχει
σχέση µε το κατά πρόγραµµα και το κατά ESA, που αν δεν δίναµε
αυτές τις πληροφορίες, ουδείς θα καταλάβαινε περί τίνος
πρόκειται. Ως εκ τούτου, σαφώς δεν χαιρόµαστε, γιατί τα κληρονοµούµε, αλλά δεν τα αναδείξαµε έτσι όπως είχε αναδειχτεί
παλιότερα η γνωστή απογραφή.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που κάνατε σχετικά µε το πως θα
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της ρευστότητας –βέβαια, δεν
ήταν κοµµάτι της ερώτησής σας, δεν έχει σηµασία αυτό- νοµίζω
πως έδωσα επαρκείς απαντήσεις στην κ. Ασηµακοπούλου πριν
από λίγα λεπτά. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω
πάλι τις συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Ένα σκέλος της ερώτησής σας, ήταν σχετικά µε τον στόχο του
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές
πλεόνασµα του 2015 είναι κοµµάτι της διαπραγµάτευσης,
δηλαδή το πού θα κυµανθεί το πρωτογενές πλεόνασµα, θα λυθεί
στο άµεσο µέλλον και αυτό θα αποτελέσει το σηµείο αναθεώρησης των µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων που ισχύουν εδώ και
τόσο χρονικό διάστηµα. Σε τελική ανάλυση οικοδοµείται τώρα
ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, το οποίο έχει ως σηµείο εκκίνησης τα όσα είχαµε το 2014. Είναι σηµείο εκκίνησης, «σηµείο
περιορισµών» το λέµε εµείς συχνά.
Από εκεί και πέρα, ετοιµάζεται µε αυτά τα στοιχεία, έχοντας
υπ’ όψιν τις νέες µας πολιτικές και έχοντας κατά νου ένα
πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο θεωρούµε ότι θα συµφωνηθεί
ανάµεσα στο 0-1,5%. Θα φτάσουµε σε ένα σηµείο προ των
εκτιµήσεων τον Μάρτιο-Απρίλιο και από εκεί και πέρα µε την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, θα µπορούµε πολύ γρήγορα να κάνουµε τις τελευταίες προσαρµογές και να ολοκληρώσουµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµά µας, όπου θα ενσωµατωθούν οι νέες πολιτικές, σύµφωνα µε τα όσα έχουν αποφασιστεί
σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, έχω ακόµη µία ερώτηση,
η οποία υποβλήθηκε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και έχει
σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είναι εδώ ο συνάδελφος που
την έκανε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµι-
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κών): Α, δεν είναι εδώ. Ως εκ τούτου τέλειωσαν οι δικές µου
ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εδώ δεν έχουµε τέτοια
ερώτηση, ούτε οι υπηρεσίες έχουν τέτοια ερώτηση, κύριε Μάρδα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, υπάρχει στο δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ήδη σας κουράσαµε
αρκετά σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, δεν µε κουράσατε. Όµως, µένει µία ερώτηση αναπάντητη και θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να την απαντήσω. Αν δεν
υπάρχει ο ερωτών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Μάρδα.
Συνεχίζουµε µε την έκτη επίκαιρη ερώτηση, πρώτου κύκλου
µε αριθµό 29/10-3-2015 του Βουλευτή Ευβοίας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη υποβολής αιτήµατος από τις
ελληνικές αρχές για δίµηνη τεχνική παράταση του µνηµονίου
καθώς και του περιεχοµένου της.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε επί δίλεπτον τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση είναι απλή, νοµίζω την
έχετε αντιληφθεί. Από τις 13-3-2012 είχε υπογραφεί εκείνη η
περίφηµη σύµβαση µεταξύ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική
Δηµοκρατία αρµοδίως και την Τράπεζα της Ελλάδος, για τη χορήγηση πενήντα δισεκατοµµυρίων ευρώ προς την κατεύθυνση
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το περίσσευµα από
αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση, ήταν περίπου 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να µου απαντήσετε εάν
υπάρχει αντίγραφο της αιτήσεως που υπεβλήθη αρµοδίως από
το Υπουργείο Οικονοµικών και το Διοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δίµηνη
παράταση, την αίτηση αυτή καθαυτή και το περιεχόµενο της,
διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούµε µε ποιους όρους και
ρήτρες επεστράφησαν αυτά τα 10,9 δισεκατοµµύρια στις 28 Φεβρουαρίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυραγάνη.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Βαρουφάκης, έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Μαυραγάνη, όταν λάβαµε το ερώτηµά σας, ζήτησα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να βρουν το αντίγραφο της επιστολής.
Σας µεταφέρω την απάντηση που µου έδωσαν.
Μου είπαν, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο αντίγραφο δεν υπάρχει, ότι βρίσκεται στο προσωπικό, εµπιστευτικό πρωτόκολλο του
κ. Χαρδούβελη, το οποίο το πήρε µαζί του. Μου είπαν, βεβαίως,
ότι πρέπει να τονίσω –και µε χαρά το κάνω- ότι η πράξη αυτή
ήταν απόλυτα σύννοµη. Ο Υπουργός –δεν το ήξερα αυτό- έχει
δικαίωµα ό,τι εντάσσεται στο προσωπικό, εµπιστευτικό του πρωτόκολλο, να το παίρνει µαζί του µετά την αποµάκρυνσή του από
την υπηρεσία του, από το Υπουργείο.
Εγώ θέλω να σας πω µε την ευκαιρία αυτή ως νέος Βουλευτής
και ως νέος Υπουργός, ως νέος πολιτικός, ότι αυτή είναι µια πρακτική που δεν συνάδει µ’ ένα ευνοµούµενο κράτος. Δεν µιλώ προσωπικά για τον κ. Χαρδούβελη.
Θα µοιραστώ µαζί σας, µε το Σώµα, και µια άλλη πληροφορία,
η οποία είναι άκρως ανησυχητική και καταδικαστική για την ασυνέχεια του κράτους µας. Φαντάζοµαι ότι αυτό δεν ισχύει µόνο
για την περίπτωση της µετάβασης από την προηγούµενη κυβέρνηση σ’ εµάς. Νοµίζω ότι αυτό είναι µία γενική κακοπάθεια του
ελληνικού δηµοσίου, του ελληνικού κράτους. Κάτι πρέπει να γίνει
για να την αλλάξουµε.
Ζήτησα τη δανειακή σύµβαση. Πήρε τρεισήµισι µέρες για να
βρεθεί. Δεν υπήρχε στο Υπουργείο Οικονοµικών. Τις προάλλες
ζήτησα την αρχική και τη µετέπειτα δανειακή σύµβαση µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αναγκάστηκα ο ίδιος να έλθω σ’ επαφή
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µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην Ουάσιγκτον, για να το
πάρω.
Αυτό είναι µία εικόνα, που πραγµατικά νοµίζω ότι πρέπει να
µας θλίβει όλους. Θα ήθελα να πιστεύω -εύχοµαι και δεσµεύοµαι- ότι όταν εγώ θα αποχωρήσω από το Υπουργείο Οικονοµικών,
ο επόµενος δεν θα βρει αυτό το απόλυτο κενό εκεί που θα
έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία, έγγραφα και εργαλεία δουλειάς,
ώστε να αρχίσει να δουλεύει αµέσως µετά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι
την έκπληξή σας και το ψυχολογικό σοκ, το οποίο το µοιράζοµαι
κι εγώ.
Όµως, πέρα από το γεγονός, που δεν θέλω και δεν µπορώ να
το αµφισβητήσω, ότι ενδεχόµενα ο Υπουργός να έχει το δικαίωµα να διατηρεί απόρρητο πρωτόκολλο ή, εν πάση περιπτώσει, απόρρητα στοιχεία στο πρωτόκολλό του, όταν αυτά άπτονται µιας προσωπικής επιστολής, δεν θα υποβαθµίσω αυτό το
έγγραφο σε επιστολή, διότι δεν ήταν τέτοιο. Αν επιγραφόταν ως
τέτοιο, το νόηµά και η έννοιά του ήταν αιτήσεις της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και µάλιστα πολύ σηµαντικής, εξαιρετικά σηµαντικής, η οποία βάρυνε τις διαπραγµατεύσεις, η οποία έδωσε ευκαιρία στη γερµανική διπλωµατία να κουνάει το δάχτυλο. Εν
πάση περιπτώσει, εάν δικαιούται να πάρει µαζί του αντίγραφο
αυτής, δικαιούται και η Ελληνική Δηµοκρατία, ως µέρος της οικονοµικής διπλωµατίας, να έχει αντίγραφο στα αρχεία της.
Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να εγκαλέσετε τον πρώην
Υπουργό και να κοινοποιήσετε την πληµµέλειά του –τη θεωρώ
πληµµέλεια αυτή- να µην αφήσει αντίγραφο για το αρχείο της οικονοµικής διπλωµατίας της χώρας και να κοινοποιήσετε αυτήν
την αναφορά σας και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι
πληµµέλεια, η οποία ενέχει και ποινική χροιά.
Θέλω να το καταλάβουν όλοι ότι αυτό το έγγραφο δεν είναι
επιστολή. Είναι επίσηµο αίτηµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε
ιδιαιτέρως βαρύνουσα σηµασία, οικονοµική και διπλωµατική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαυραγάνη.
Κύριε Βαρουφάκη, έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι, παρά το γεγονός ότι η έκπληξη και η
οργή µου -ιδίως για το θέµα της απουσίας αντιγράφου της δανειακή σύµβασης της χώρας µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείοήταν σχεδόν άπειρη εκείνη τη στιγµή, δεν θα εγκαλέσω τον κ.
Χαρδούβελη.
Και αυτό για έναν απλό λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να εγκαλέσουµε όλοι όλους µας, γιατί έχουµε ανεχθεί να υπάρχει αυτό το
νοµικό κενό. Δεν θα έπρεπε κανένας Υπουργός να έχει το δικαίωµα να στερήσει από το Υπουργείο του και από το αρχείο του
δηµοσίου τέτοιου είδους έγγραφα.
Πρέπει, λοιπόν, να νοµοθετήσουµε άµεσα και ελπίζω και εύχοµαι ότι δεν υπάρξει καµµία πτέρυγα του Κοινοβουλίου που θα
διαφωνήσει µε αυτό το νοµοθέτηµα, το οποίο θα αρχίσει να
επουλώνει κάποια από τα µεγάλα κενά, τα οποία αφορούν τη δηµόσια διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 6/10-3-2015 πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Στρατούλης είναι εδώ και θα
απαντήσει. Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πάντως, την κύρια Σύµβαση Χρηµατοπιστωτικής Διευκόλυνσης της Χώρας την βρήκα, όπως και την παράτασή της, πατώντας στο Ηellenic Parliament.gr και στα Πρακτικά της Βουλής,
η οποία έχει κυρώσει και την πρώτη και τη δεύτερη σύµβαση. Ο
κ. Βαρουφάκης την ψάχνει ακόµα στα forum! Δεν θέλω να πω τί-
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ποτε άλλο. Υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής, οπότε ας µην
µπλέξει στις γραφειοκρατίες. Δεν χρειάζεται νοµοθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Επί του θέµατος παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρέπει, όµως, να φέρει αυτήn
που υπέγραψε αυτός, για να την γνωρίζουµε, για να µην έχουµε
τα ίδια φαινόµενα, όπως είναι η στηλίτευση.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πράγµατι επίκαιρη η ερώτηση, όχι µόνο
λόγω των προβληµάτων, στα οποία αναφέροµαι αλλά και λόγω
του ότι αυτές τις ηµέρες, υπάρχει κινητικότητα και πρωτοβουλία
από του Υπουργείο για την αντιµετώπιση ορισµένων.
Συγκεκριµένα, για τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών έχει γίνει µεγάλη συζήτηση εδώ και πολύ καιρό,
για ορισµένες παρεµβάσεις και ρυθµίσεις που θα µπορούσαν
από την µια µεριά να φέρουν έσοδα και από την άλλη, να διευκολύνουν ασφαλισµένους που έχουν εγκλωβιστεί, λόγω συγκεκριµένων ζητηµάτων.
Πρώτο θέµα, είναι η µηνιαία αντί της διµηνιαίας καταβολής.
Ενώ έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, ενώ έχει ληφθεί απόφαση από
το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΕ, για διάφορους λόγους δεν
έχει ξεκινήσει η εφαρµογή της.
Το δεύτερο θέµα, είναι η ρύθµιση των οφειλών σε εκατό δόσεις που είναι νοµοσχέδιο και είναι επίκαιρο, φαίνεται όµως να
µην περιλαµβάνει όλα αυτά που είχαµε πει το προηγούµενο διάστηµα, που είχε προτείνει η ΕΣΕΕ και η ΓΕΣΕΒΕ.
Πρέπει να δούµε, πέρα από τη ρύθµιση στη Βουλή που ήρθε
σήµερα, ποια είναι η πρόθεση για περαιτέρω ρύθµιση από την
πλευρά του Υπουργείου. Να δούµε εάν η δυνατότητα για τα κατώτερα κλιµάκια, µπορεί να αποσυνδεθεί σε ένα ποσοστό, τουλάχιστον από τις αρνητικές επιπτώσεις στους ασφαλισµένους
και κυρίως το θέµα του εγκλωβισµού ανθρώπων που είναι στο
προσυνταξιοδοτικό διάστηµα –και αυτό είναι το κύριο ερώτηµαπου µέχρι σήµερα µπορούν να ρυθµίζονται ποσά µέχρι 20.000
ευρώ.
Ερωτούµε, άν αυτό το πλαφόν µπορεί ή πρέπει ή έχει πάρει
απόφαση το Υπουργείο να το αυξήσει, τουλάχιστον στις 40.000
ευρώ όπως απαιτείται ή σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν το πράξει, τι σκέφτεται για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν δυστυχώς πολλές χιλιάδες ασφαλισµένων, οι
οποίοι είναι εγκλωβισµένοι;
Αυτό το ζήτηµα το είχαµε αντιµετωπίσει και το προηγούµενο
διάστηµα και η σηµερινή Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση και το ίδιο
το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΕ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και µία
συνοδός εκπαιδευτικός από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ τον κ. Κεγκέρογλου
για τα πέντε ερωτήµατα, τα οποία µου έθεσε. Νοµίζω ότι είναι
ζητήµατα που απασχολούν τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
θα τα απαντήσω ένα-ένα.
Το πρώτο αφορά το γιατί ακόµα δεν έχει εφαρµοστεί ο νόµος,
σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει οι αυτοαπασχολούµενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες να δίνουν τις εισφορές τους ανά µήνα
και όχι ανά δίµηνο. Το ερεύνησα από την πρώτη µέρα που ανέλαβα το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Η διαπίστωση την οποία
έκανα, ήταν ότι υπήρχαν καθυστερήσεις από πλευράς της ΗΔΙΚΑ
-θεµιτές από ό,τι µου είπαν- για να λυθούν ορισµένα τεχνικά ζητήµατα όσον αφορά την εισαγωγή του καινούργιου πληροφοριακού συστήµατος. Τους ρώτησα πόσο χρόνο θέλουν και µου είπαν
ότι χρειάζονται τρεις µήνες. Έδωσα, λοιπόν, τρεις µήνες προθεσµία, ώστε από την 1η Ιουνίου 2015, να εφαρµοστεί το νέο σύ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στηµα.
Ο κ. Κεγκέρογλου, βέβαια, γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η δυσλειτουργία. Δεν του κάνω κριτική, γιατί δεν είναι πολιτικό θέµα, είναι
θέµα λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων. Όµως, αντίστοιχα το ίδιο πρόβληµα βρήκα και εγώ µπροστά µου.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κεγκέρογλου, την 1η Ιούνη, µε
έχουν διαβεβαιώσει ότι θα εφαρµοστεί.
Όσον αφορά το δεύτερο θέµα, δηλαδή τη ρύθµιση των οφειλών σε εκατό δόσεις, η απάντηση είναι ότι σήµερα στις 14.00’ το
µεσηµέρι ξεκινάµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Οι βελτιώσεις που έχει σε σχέση µε την
ισχύουσα ρύθµιση της προηγούµενης κυβέρνησης που λήγει
στις 31 Μαρτίου, είναι οι εξής:
Πρώτον, ενώ υπήρχε όριο να µπαίνουν στη ρύθµιση των εκατό
δόσεων µόνο εκείνοι που χρωστούν µέχρι 15.000 ευρώ, τώρα τέτοιο όριο δεν υπάρχει. Όσο και να χρωστά κανείς στα ασφαλιστικά ταµεία, µπορεί να µπει στη νέα ρύθµιση.
Δεύτερον, ενώ µε την ισχύουσα ρύθµιση της προηγούµενης
κυβέρνησης, εάν έµπαινε κανείς στη ρύθµιση µε δόσεις θα είχε
ετήσιο επιτόκιο 4,56%, τώρα, αν χρωστάει µέχρι 5.000 ευρώ, έχει
µηδενικό ετήσιο επιτόκιο και αν χρωστάει πάνω από 5.000 ευρώαντί για επιτόκιο 4,56%, που υπάρχει στην ισχύουσα ρύθµιση της
προηγούµενης κυβέρνησης- θα έχει ετήσιο επιτόκιο 3%.
Επίσης, εάν επιλέξει κανείς να αποπληρώσει εφάπαξ τις οφειλές του στα ασφαλιστικά ταµεία, θα έχει διαγραφή 100% των
προσαυξήσεων από τέλη, τόκους και άλλες επιβαρύνσεις τις
οποίες έχει υποστεί. Εάν επιλέξει κανείς να πληρώσει σε µία ή
τριάντα έξι δόσεις θα έχει διαγραφή του 80% των προσαυξήσεων, σε τριάντα επτά έως πενήντα δόσεις θα έχει διαγραφή
70%. Εάν επιλέξει κανείς να αποπληρώσει την οφειλή του στα
ασφαλιστικά ταµεία σε εβδοµήντα τρεις- εκατό δόσεις, θα έχει
διαγραφή των προσαυξήσεων από τόκους, πρόστιµα και τέλη
κατά 50% έναντι του 20% που ισχύει σήµερα µε τη ρύθµιση της
προηγούµενης κυβέρνησης.
Τέλος, µπαίνουν µέσα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και µέχρι την
2η Μαρτίου 2015, οπότε προβλήµατα που µου είχαν τεθεί και από
τον κ. Μαυραγάνη και από άλλους, καθώς και προβλήµατα που
αντιµετώπιζαν οι επιχειρήσεις οι οποίες κινδύνευαν µε κλείσιµο
κλπ., θα λυθούν µε αυτήν τη συγκεκριµένη ρύθµιση και µε τις
πέντε βελτιώσεις που κάνουµε σε σχέση µε ό,τι ίσχυε µέχρι τις
31 Μαρτίου.
Στη ρύθµιση θα µπορούν να µπουν µέχρι το τέλος Απριλίου.
Θα είναι µια ρύθµιση µε σύντοµο χρονικό ορίζοντα.
Ο στόχος, κύριε Κεγκέρογλου, είναι τα ασφαλιστικά ταµεία να
έχουν έσοδα. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου, έχει πει ότι φέτος τα έσοδα θα είναι 1,46 δισεκατοµµύρια, γιατί δίνουµε τη δυνατότητα να µπουν και όσοι ήταν
σε προηγούµενες ρυθµίσεις. Εποµένως, µε τις προηγούµενες και
τις νέες ρυθµίσεις, θα έχουµε έσοδα 1,46 δισεκατοµµύρια. Και
θα έχουµε και γύρω στα 350 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ τα υπόλοιπα οκτώ χρόνια που κρατούν οι εκατό µηνιαίες δόσεις, γιατί
είναι λίγο πάνω από τα οκτώ χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε για την υπέρβαση του χρόνου
αλλά ήταν πολύ επίκαιρες ερωτήσεις και θέλουν χρόνο για να
απαντηθούν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλύσω στη δευτερολογία µου
για να µην καθυστερώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καλά, άκουσα και το πρωί ορισµένα –θετικά βέβαια- στο «MEGA», όπου κάνετε ενηµέρωση,
οπότε είναι πιο εύκολη η δουλειά µας στο Κοινοβούλιο. Ίσως
πρέπει να κάνουµε και τις ερωτήσεις µε άλλο τρόπο!
Θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έκανε µία αναφορά ο Υπουργός, ότι εγώ δεν είχα την αρµοδιότητα για τα ασφαλιστικά ταµεία. Δεν κάνω, δηλαδή, ερώτηση στον εαυτό µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Το ξέρω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όσον αφορά το θέµα στο οποίο
αναφέρθηκε ο Υπουργός για την έναρξη της µηνιαίας καταβολής, να πω ότι ήταν να ξεκινήσει το Μάρτιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
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και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Το ξέρω. Γι’ αυτό έδωσα τρεις
µήνες προθεσµία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Νοµίζω ότι ο κ. Μπέζας ήταν αρµόδιος και είχε πάρει τη σχετική απόφαση.
Δυστυχώς, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι ενώ είναι το ίδιο ποσό
ως άθροισµα, η διαχείριση των διαθέσιµων που έχει ο κάθε επιχειρηµατίας για να καλύψει τις υποχρεώσεις του όταν η καταβολή είναι µηνιαία, είναι πολύ πιο εύκολη και δίνει διέξοδο.
Είχαν «κολλήσει» κάποτε και έλεγαν, «θα αυξήσουµε το κόστος
αν αποστείλουµε τα ειδοποιητήρια». Αν είναι δυνατόν! Δεν µπορούσε να φύγει σε δύο µήνες το ίδιο ειδοποιητήριο, δηλαδή δύο
ειδοποιητήρια µε µία αποστολή; Δεν ξέρω. Είναι ένα θέµα, πάντως, που το βάζουν οι επαγγελµατοβιοτέχνες και οι έµποροι εδώ
και πάρα πολύ καιρό.
Τώρα, να µην πω για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στη ρύθµιση, η οποία έχει κατατεθεί, γιατί θα είναι θέµα και της επιτροπής. Μόνο µία αναφορά θα κάνω. Ενώ ήταν για τέσσερα κλιµάκια, τελικά έγιναν τρία.
Το ερώτηµα, όµως, είναι αν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες, περίπου, εγκλωβισµένων να ζητήσουν την ένταξή τους σε κατώτερα κλιµάκια και στη συνέχεια
την πληρωµή ή τη ρύθµιση των δόσεων, προκειµένου να δοθεί
έτσι καλύτερη δυνατότητα και απόδοση και για το ταµείο και για
τους ίδιους. Είναι ένα βασικό ερώτηµα.
Διότι εάν δεν δοθεί η δυνατότητα σε όλους εκ των προτέρων
να µπορούν να ενταχθούν σε κατώτερα κλιµάκια, αλλά µετά,
αφού ρυθµίσουν ή αφού πληρώσουν, τότε θα είναι λίγο - πολύ
σαν αυτό που ισχύει σήµερα, το οποίο δεν διευκολύνει.
Το µεγάλο θέµα για το οποίο µε ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχω
σήµερα µία συγκεκριµένη απάντηση, κύριε Υπουργέ, είναι η προσυνταξιοδοτική ρύθµιση των οφειλών που έχει εγκλωβίσει πολλές χιλιάδες, οι οποίοι δεν µπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους.
Μέχρι 20.000 ευρώ µαζί µε τις προσαυξήσεις –εάν θυµάµαι καλάδικαιούται σήµερα να ρυθµίσει, τα οποία βεβαίως παρακρατούνται από τη σύνταξη. Εάν, όµως, οι οφειλές είναι ύψους 40.000 ή
50.000 ευρώ πρέπει να δώσει µετρητοίς τα υπόλοιπα. Εάν αυτό
αυξηθεί, εάν διπλασιαστεί κλπ., θα δώσει τη δυνατότητα και για
έσοδα στο ταµείο, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στον απεγκλωβισµό των ασφαλισµένων, ούτως ώστε να παίρνουν τις συντάξεις τους.
Υπάρχει και µια άλλη σκέψη: Να υπολογίζεται, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις ετών µε τις εισφορές που έχει καταβάλει, η σύνταξη µε βάση τις ήδη καταβληθείσες εισφορές, συν τις
20.000 ευρώ που ισχύουν τώρα, να βγαίνει η σύνταξη και από τη
σύνταξη να παρακρατούνται οι οφειλόµενες υπόλοιπες εισφορές, οι οποίες µάλιστα δεν έχουν συνυπολογιστεί για να βγει η
σύνταξη. Αυτό είναι µια λύση χωρίς κόστος, γιατί δεν θα παίρνει
και παραπάνω σύνταξη «εις βάρος» -υποτίθεται- των συνεπών.
Είναι ένα θέµα που απασχολεί πολλούς ασφαλισµένους του
ΟΑΕΕ, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στη ρύθµιση. Και θα θέλαµε
µια απάντηση και εάν όλες αυτές οι ρυθµίσεις που προτείνετε
για τον ΟΑΕΕ –µείωση κλιµακίων, προσυνταξιοδοτική ρύθµιση
κ.λπ.- θα τύχουν ανάλογης εφαρµογής και στον ΟΓΑ και στο Ταµείο των Αυτοαπασχολουµένων, το ΕΕΤΑ, που ουσιαστικά έχουν
κοινά χαρακτηριστικά µε τον ΟΑΕΕ. Είναι κοινά τα χαρακτηριστικά, για παράδειγµα, του ΤΣΜΕΔΕ, του Ταµείου Νοµικών µε το
Ταµείο των Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Υπάρχουν και εκεί οφειλές προσυνταξιοδοτικές και όλα αυτά. Θα υπάρχουν ανάλογες
ρυθµίσεις, µείωση κλιµακίων κλπ.; Επίσης και για τον ΟΓΑ, υπάρχει θέµα µείωσης κλιµακίων, εφόσον το επιλέξει ο αγρότης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Πολύ σύντοµα να πω ότι όσον
αφορά το να γίνουν µηνιαίες οι εισφορές στον ΟΑΕΕ, είµαστε
σύµφωνοι. Και επιβεβαιώνω αυτό που είπα πριν, ότι επειδή επικαλέστηκαν προβλήµατα τεχνικής φύσης, τους δώσαµε τρεις
µήνες προθεσµία και από την 1η Ιούνη, επιτέλους, να ξεκινήσει
αυτός ο τρόπος καταβολής των εισφορών.
Δεύτερον, για να έχουν τη δυνατότητα σε αυτήν την περίοδο
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της κρίσης να επιλέγουν οι αυτοαπασχολούµενοι κατώτερα ασφαλιστικά κλιµάκια, ώστε να δίνουν σχετικά χαµηλότερες εισφορές κάθε µήνα, είχατε πάρει µία πρωτοβουλία και είχατε δώσει
τη δυνατότητα µέχρι το τέλος του 2016 να µπορούν να κατέβουν
δύο ασφαλιστικά κλιµάκια.
Στο νοµοσχέδιο που συζητείται στις 2 το µεσηµέρι όσον
αφορά τις ρυθµίσεις, δίνουµε τη δυνατότητα να κατέβουν άλλο
ένα κλιµάκιο, δηλαδή να πάνε στα µείον τρία. Και δίνουµε αυτή
τη δυνατότητα µε άµεση εφαρµογή, γιατί βρίσκεται στον ίδιο
νόµο µε τις ρυθµίσεις. Οπότε, στις τρέχουσες εισφορές θα πηγαίνουν τρεις κλίµακες χαµηλότερα, ώστε να µπουν στη ρύθµιση
και να ανταποκριθούν.
Δεν σας κρύβω, κύριε Κεγκέρογλου, ότι στο Υπουργείο είµαστε ανοιχτοί στην πρόταση που έχει κάνει η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ
για τη δύσκολη αυτή περίοδο –όχι για πάντα- να δώσουµε το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης, εθελοντικά,
γιατί έτσι κι αλλιώς και χαµηλότερα να πάνε, θα έχουν οι ίδιοι επίπτωση στη σύνταξή τους, όπως γνωρίζετε.
Την Δευτέρα ή την Τρίτη θα κουβεντιάσουµε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής για να εγκριθεί η τοποθέτηση του καινούργιου
διοικητή που θα αναλάβει, του γνωστού και έγκριτου εργατολόγου Τάσου Πετρόπουλου. Χθες κάναµε µία σύσκεψη και είπε πως
το πρώτο που θα κάνει είναι να εξετάσει τις αναλογιστικές µελέτες που έχει κάνει η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ για το ζήτηµα της ελεύθερης επιλογής. Θα κάνει και ο ΟΑΕΕ µία µελέτη στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Και αργότερα θα είµαστε έτοιµοι να δούµε
µήπως µπορούµε να πάµε σε πιο γενναίες λύσεις πάνω σ’ αυτό,
για να επεκταθεί και η ασφαλιστική βάση και να µπορέσουν να
µπουν στην ασφάλιση και δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι που αυτήΝ τη στιγµή δεν µπορούν όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά
γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οικονοµικά να ανταποκριθούν.
Το τελευταίο που είπατε είναι πολύ σηµαντικό. Το βρήκαµε ως
κληρονοµιά, ως πολύ µεγάλο πρόβληµα από τον προηγούµενο
Υπουργό Εργασίας και τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Εσείς βέβαια προσωπικά δεν είχατε αρµοδιότητα σε αυτό. Είναι χιλιάδες
οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που
έχουν συµπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά χρωστούν στο ασφαλιστικό ταµείο τους επάνω από το όριο του
νόµου, πάνω, δηλαδή, από 20.000 ευρώ.
Μία από τις προτεραιότητες που θα έχει ο νέος διοικητής, µε
τον οποίο σας είπα ότι συναντηθήκαµε χθες και κάναµε έναν συγκεκριµένο σχεδιασµό, είναι να έρθει το γρηγορότερο δυνατόν
µία τροπολογία –σκοπός του Υπουργείου µας είναι να τη φέρουµε µέχρι τέλος Μάρτη- η οποία θα απεγκλωβίζει αυτούς τους
ανθρώπους.
Το σκεπτικό είναι να αυξηθεί το όριο των 20.000 και ταυτόχρονα ένα µεγάλο ποσοστό των αναδροµικών να τα πάρει το
ασφαλιστικό ταµείο. Συµφωνούν και οι ίδιοι. Επίσης, να κρατείται
το ένα τέταρτο της σύνταξής τους µε βάση τις προτάσεις και της
ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ. Έτσι και οι ίδιοι θα πάρουν σύνταξη, αλλά
και τα ασφαλιστικά ταµεία των αυτοαπασχολουµένων, εκεί που
δεν θα εισέπρατταν τίποτε από κανέναν από αυτούς θα εισπράξουν.
Τέλος, κύριε Κεγκέρογλου, κάνουµε µία πολύ σηµαντική τοµή
σε κάτι που βρήκαµε, δυστυχώς, από προηγούµενες κυβερνήσεις και το οποίο ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες. Αποποινικοποιούµε την οφειλή των αυτοαπασχολουµένων προς τα ασφαλιστικά τους ταµεία για δικές τους εισφορές και συντάξεις. Ήταν
αναγκαστικός νόµος της Χούντας. Με αυτό το νοµοσχέδιο για
τις ρυθµίσεις κάνουµε αυτήν την αποποινικοποίηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτοί που έχουν µπει στη φυλακή γι’ αυτό το λόγο, θα βγουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Κεγκέρογλου, τα
ζητήµατα δεν τελειώνουν. Θα το συζητήσετε κατ’ ιδίαν µε τον
κύριο Υπουργό. Έχουµε και άλλες ερωτήσεις. Περιµένουν οι συνάδελφοι.
Έχουµε ακόµη δύο επίκαιρες ερωτήσεις που απευθύνονται
στον Υπουργό κ. Σκουρλέτη.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 22/10-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς
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τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την επί χρόνια µη καταβολή των οφειλόµενων δεδουλευµένων
των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.».
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη εταιρεία «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.» είναι κλασική περίπτωση της χρυσής δεκαετίας 2000-2010,
όπου διάφοροι σκιτζήδες, απατεώνες, αετονύχηδες λεηλάτησαν
δηµόσιο χρήµα, πήραν τα λεφτά και έφυγαν.
Η συγκεκριµένη εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη φάση επένδυσης το 2001. Πήρε 2.223.000 ευρώ. Ξεκίνησε να δουλεύει το
εργοστάσιο. Το 2005 παίρνει ακόµη 1.640.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 4.000.000 ευρώ συνολικά. Το 2006 αρχίζουν τα προβλήµατα στην επιχείρηση, καθώς δεν πληρώνει µισθούς και ασφαλιστικά ταµεία. Και το 2007 ο κ. Τζουλιάνο -πρόκειται περί Ιταλού- εγκαταλείπει το εργοστάσιο στη µοίρα του και τους εργαζόµενους, φυσικά, σε ακόµη δυσχερέστερη µοίρα τους. Τούς
αφήνει απλήρωτους και δεν απολύονται κιόλας.
Για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι εργαζόµενοι αυτοί είναι όµηροι της εργοδοσίας, δεν µπορούν να πάρουν επίδοµα ανεργίας
και τούς οφείλονται χρήµατα. Να σας πω για την καλή θέληση
των εργαζοµένων, ότι στο τέλος του 2006 και ενώ είναι απλήρωτοι, δουλεύουν δύο µήνες -Νοέµβριο και Δεκέµβριο- για να παραδώσει το εργοστάσιο µια παραγγελία στο εξωτερικό και δεν
πληρώνονται ούτε γι’ αυτό.
Από εκεί και πέρα, ΓΣΕΕ, τοπική αυτοδιοίκηση και Υπουργείο
κωφεύουν επί εννέα χρόνια περίπου. Επίσης, να σας πληροφορήσω ότι αυτή είναι µια ερώτηση που την παλεύω να τη συζητήσω δυόµισι χρόνια. Είχα απευθύνει ερώτηµα στην προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και δεν πήρα απάντηση.
Δεν απαντά το Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί αυτή η επιχείρηση
έχει και ποινικά κολάσιµες ενδείξεις. Κανένας δεν κάνει έλεγχο.
Το ελληνικό κράτος έχει εκπλειστηριάσει το εργοστάσιο και
δεν ξέρουµε το αποτέλεσµα του πλειστηριασµού. Δεν γνωρίζουµε τι έγιναν τα µηχανήµατα και η περιουσιακή κατάσταση
αυτής της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι όλα αυτά τα χρόνια περιµένουν. Να πω ότι το δυστύχηµα είναι ότι κάποιοι εργαζόµενοι
έχουν πεθάνει περιµένοντας.
Θέλουµε, λοιπόν, να ξέρουµε τι είναι διατεθειµένο να πράξει
γι’ αυτήν την ιστορία το Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραγιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καραγιαννίδη, όπως σωστά επισηµάνατε, η περίπτωση
της εταιρείας «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου Α.Ε.» αποτελεί µια χαρακτηριστική περίπτωση µιας σειράς επιχειρήσεων, οι
οποίες, δυστυχώς, πληθαίνουν χρόνο µε το χρόνο, µήνα µε το
µήνα. Αυτές οι εταιρείες είτε πτωχεύουν είτε οι επιχειρηµατίεςιδιοκτήτες εξαφανίζονται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόµενους, αλλά
ποτέ δεν γίνεται, για παράδειγµα, η καταβολή των δεδουλευµένων επειδή, για παράδειγµα, δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Και ανεξάρτητα αν αυτές έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς πτώχευσης, οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε µια κατάσταση που επί µήνες και χρόνια δεν παίρνουν τα χρήµατά τους
και δεν παίρνουν επίδοµα ανεργίας.
Άρα, είµαστε αντιµέτωποι µε ένα, θα έλεγε κανείς, φαινόµενο
που αυτήν τη στιγµή, µε το δεδοµένο νοµοθετικό πλαίσιο, δεν
µπορούµε µε επάρκεια να το αντιµετωπίσουµε. Άρα, το θέµα
είναι τι κάνουµε.
Εµείς κατ’ αρχάς θεωρούµε ότι αυτή η κατάσταση δεν µπορεί
να γίνει κοινωνικά και πολιτικά ανεκτή και από το Υπουργείο Εργασίας και βέβαια, συνολικά από την Κυβέρνηση.
Ήδη ως Υπουργείο έχουµε πάρει την πρωτοβουλία µε άλλα
συναρµόδια Υπουργεία και βρισκόµαστε σε µια σχετική επεξεργασία νοµοπαραγωγικών πρωτοβουλιών, οι οποίες βέβαια θα
πρέπει να βάλουν στο στόχαστρό τους αλλαγές και στον ίδιο τον
Πτωχευτικό Κώδικα, για να µπορέσουµε να δούµε πλέον πώς θα
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βρούµε τρόπους και φόρµουλες, έτσι ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι δυνατή η εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης.
Αυτό, βέβαια, πρέπει να το κάνει κανείς, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
ότι υπάρχουν και δεδοµένες απαιτήσεις των εργαζοµένων που
να µην θέλουν να µπουν σε µια λογική να τρέξουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις και να συµβάλλουν στη συνέχιση λειτουργίας τους και
άρα, δεν πρέπει να χαθούν αυτές, ούτε βέβαια τέτοιου είδους
τελικά πρακτικές, αν µπορέσουν να εφαρµοστούν, να µην αποτελέσουν το άλλοθι για να χαθούν οφειλές των επιχειρηµατιών
προς τα ταµεία.
Προσπάθησα να σκιαγραφήσω όλο το πλέγµα των προβληµάτων, για να δούµε πόσο δύσκολη είναι αυτή η υπόθεση και ότι
απαιτεί ακριβώς µία από κοινού δουλειά των συναρµόδιων
Υπουργείων. Βεβαίως, εδώ θα µας είναι χρήσιµο να µελετήσουµε
και την εµπειρία άλλων χωρών, όπου είχαν πολλού τέτοιου είδους παραδείγµατα. Δεν µιλούµε µόνο για χώρες εκτός Ευρώπης, αλλά και για γειτονικές µας χώρες, όπως είναι για παράδειγµα η γειτονική µας Ιταλία.
Από τη µεριά του το Υπουργείο έχει κάνει µία σειρά ενέργειες.
Έχουν γίνει πάνω από είκοσι πέντε έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας στη συγκεκριµένη επιχείρηση. Έχουν γίνει πέντε µηνύσεις και έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Βεβαίως, όλα αυτά
δεν έχουν βοηθήσει και το πρόβληµα παραµένει.
Κατά συνέπεια η ερώτησή σας πρέπει να µας ενεργοποιήσει
όλους, ώστε τάχιστα να µπούµε σε µία τέτοια λογική, όπως σας
την περιέγραψα προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο κ. Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Σύµφωνα µε την απάντηση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχω να κάνω δύο συγκεκριµένες αναλύσεις.
Η πρώτη είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο πρέπει, σύµφωνα και µε
τις αποφάσεις του, να απαιτήσει 1.114.000 ευρώ που είναι η ληξιπρόθεσµη οφειλή του κ. Τζιουλάνο και επίσης είχε ζητήσει επιστροφή της επιχορήγησης του 1.640.000 ευρώ. Μιλάµε, δηλαδή,
για περίπου 3 εκατοµµύρια ευρώ.
Επειδή ο κ. Τζουλάνο τυγχάνει να είναι Ιταλός υπήκοος και
επειδή φαντάζοµαι ότι και η Ιταλία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ζητηθούν αυτά τα χρήµατα
γιατί έχουµε και εµπορικές σχέσεις, αλλά και σχέσεις δικαιοσύνης µε την Ιταλία. Θα πρέπει να πω, επίσης, ότι ο κ. Τζουλάνο την
ίδια µπίζνα την έκανε και σε άλλη περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, έχει παρελθόν απατεώνα. Εποµένως, µε έναν τρόπο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία µε τις ιταλικές αρχές –και
τις οικονοµικές και τις αστυνοµικές- ώστε να βρεθεί ο συγκεκριµένος κύριος. Πρόκειται για οφειλή στο ελληνικό δηµόσιο, η
οποία ξεπερνά τα τριάµισι εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, πρέπει να
τον βρούµε.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Καταλαβαίνω απ’
αυτά που είπατε ότι µπορεί να γίνει µία κουβέντα και µε τους
πρώην εργαζόµενους στην εταιρεία «Μακεδονικές Βιοµηχανίες
Μετάλλου Α.Ε.», αλλά και µε άλλους εργαζόµενους από τις επιχειρήσεις της Δράµας, ώστε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις οι εργαζόµενοι, αν το θέλουν και αν συµφωνήσουν, να τις πάρουν στα
χέρια τους.
Άρα, θα πρέπει να έχουµε µία εικόνα –και εδώ σας καλώ να
γίνει ένας έλεγχος- για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση αυτής της
βιοµηχανίας, προκειµένου να δούµε τι υπάρχει και να γίνει µία
απογραφή. Αν αυτό µπορεί να λειτουργήσει, να καλέσουµε τους
εργαζόµενους σε µία συνάντηση στο Υπουργείο και µαζί µε άλλους απολυµένους εργαζόµενους –εγώ φέρνω στο µυαλό µου
τους εργαζόµενους της «SOFTEX» που αυτοί οι απολυµένοι διαβιούν το ίδιο πρόβληµα και πιο έντονα γιατί έρχονται από πιο
παλιά- να κάνουµε µία συζήτηση ώστε να ξεκινήσουµε µία τέτοια
διαδικασία, αν αυτή η επιχείρηση αλλά και άλλες επιχειρήσεις
στο Νοµό Δράµας µπορούν –και µε τη βοήθεια του Υπουργείου
Εργασίας, αλλά προφανώς και του Υπουργείου Οικονοµικών µε
διευκολύνσεις- να καταλήξουν υπό τον έλεγχο των εργαζοµένων
τους.
Θα ήθελα να πω ότι αυτό το εργοστάσιο είχε µονοπώλιο παραγωγής δεξαµενών και άλλων µεταλλικών αντικειµένων στα
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Βαλκάνια. Δηλαδή, ήταν ένα εργοστάσιο που θα µπορούσε να
είναι παραγωγικό, να εξάγουµε κιόλας προϊόντα και να έχουµε
και αρκετές θέσεις εργασίας.
Περιµένω την υπόσχεσή σας ότι θα µπορέσουµε να κάνουµε
µία συνάντηση στο Υπουργείο, για να µπορέσουµε τουλάχιστον,
καθώς η ανεργία αυτήν τη στιγµή στο Νοµό Δράµας είναι της
τάξης του 60%, να κάνουµε ένα µικρό βήµα να δώσουµε ελπίδα
και θάρρος –αν µη τι άλλο- στους ανθρώπους που βιώνουν επί
δέκα χρόνια αυτήν την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγιαννίδη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Καραγιαννίδη, νοµίζω ότι
αυτό το οποίο τελικά θα ήταν ωφέλιµο να προκύψει από τη σηµερινή µας συζήτηση εδώ είναι το να µπορέσει ο καθένας από
τη θέση του να ενθαρρύνει ακριβώς τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι ο ρόλος τελικά και ο δικός σας είναι
να διαµεσολαβήσετε ανάµεσα στους εργαζόµενους και την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να έρθουµε σε επαφή. Σας λέω, για παράδειγµα, ότι κάναµε ήδη µία αντίστοιχη συζήτηση πριν από δύο
εβδοµάδες για την περίπτωση της «ΒΙΟΜΕ», όπου εκεί υπάρχουν
ιδιοκτησιακά προβλήµατα µε τη θυγατρική της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» και
κινδυνεύει ένα πολύ αξιόλογο –και πετυχηµένο, θα έλεγε κανείςπαράδειγµα λειτουργίας εκ µέρους των εργαζόµενων της επιχείρησης αυτήν τη στιγµή να σταµατήσει λόγω του υφιστάµενου θεσµικού καθεστώτος.
Άρα, θεωρώ ότι όντως τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά
και επιβάλλουν σε όλους µας να κινηθούµε τάχιστα προς την κατεύθυνση που και εσείς µε την ερώτησή σας θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην πέµπτη µε αριθµό 32/10-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
µείωση µισθών µέχρι και 38% στην εταιρεία «NESTLE».
Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Η πολυεθνική «NESTLE» προχώρησε σε µείωση µισθών µέσα από ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε το πιστόλι στον κρόταφο των εργαζοµένων έως και 38%.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι έχετε κάνει συνάντηση στο
Υπουργείο. Έχετε συζητήσει το θέµα. Έχετε επιπλήξει την επιχείρηση για αυτή την απόφασή της. Ωστόσο, είναι άλλα αυτά που
λέγονται και άλλα αυτά που γίνονται στην πράξη. Και αυτά που
γίνονται είναι οι µονοπωλιακοί όµιλοι, οι πολυεθνικές να διασφαλίζουν το µέγιστο κέρδος µέσα από την αξιοποίηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου, αλλά και την ελευθερία που τους δίνει η
εξουσία τους, έτσι ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Έτσι, λοιπόν, στη «NESTLE», όπως θα βλέπετε στην ερώτηση,
πέρα από τις ατοµικές συµβάσεις, έχουµε εκ περιτροπής εργασία, έχουµε διήµερη και τριήµερη εργασία για τους εργαζόµενους, έχουµε απολύσεις και επαναπροσλήψεις των εργαζοµένων
µέσω των εργολάβων, έχουµε µετακινήσεις εργαζοµένων από
εργοστάσιο σε εργοστάσιο -µία να δουλεύουν στον Ταύρο, µία
στα Οινόφυτα- και ένα σωρό άλλες τέτοιες αλλαγές και ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, προκειµένου να αυξήσει την κερδοφορία της, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην Ελλάδα αλλά και παγκόσµια. Τα στοιχεία, βέβαια, της
κερδοφορίας αναφέρονται και αυτά, είναι γνωστά. Είναι µεγάλη
η κερδοφορία της.
Εµείς τώρα ρωτάµε εσάς τι πρόκειται να κάνετε προκειµένου
πράγµατι να µην έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση να ασκεί τέτοιες µορφές εκµετάλλευσης στους εργαζόµενους, οι οποίοι βρίσκονται σε µία αδύναµη θέση και το Υπουργείο θα πρέπει να δει
τι πρέπει να κάνει, γιατί εντάξει η επίπληξη, πέρα από εκεί νοµίζω
ότι το νοµοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα
στην πολυεθνική να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες.
Άρα, εδώ θα πρέπει να καταργηθούν, για παράδειγµα, οι ατο-
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µικές συµβάσεις εργασίας. Είναι κάτι που έχετε πει ότι είναι απαράδεκτο. Όµως, άλλο πράγµα αυτά που λέµε και άλλο πράγµα
αυτά που δεν γίνονται.
Βεβαίως, σχετικά µε το θέµα της εφαρµογής των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές, να
εφαρµόζονται. Θα πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι του Υπουργείου Εργασίας για το αν πράγµατι εφαρµόζονται οι συµβάσεις
ή αν καταστρατηγούνται µέσα στους χώρους δουλειάς.
Πάνω σε αυτό θα θέλαµε την απάντησή σας. Τι πρόκειται να
κάνετε προκειµένου, πράγµατι, εδώ η πολυεθνική να µην υλοποιήσει αυτή την απόφασή της για τη µείωση των µισθών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατσώτη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατσώτη, µε την ερώτησή σας µε διευκολύνετε στην
απάντηση, διότι περιγράψατε ακριβώς τα γεγονότα όπως έχουν
γίνει. Μάλιστα, στις πολύ πρώτες µέρες που αναλάβαµε την ευθύνη του Υπουργείου συναντηθήκαµε µε τους εργαζόµενους της
«NESTLE», τους ακούσαµε και µε άµεσο τρόπο έγινε τριµερής
συνάντηση µε δικιά µας πρωτοβουλία στις 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή τον προηγούµενο µήνα.
Τα πράγµατα είναι έτσι όπως είναι, αλλά εδώ πέρα –φαντάζοµαι- δεν ερχόµαστε απλά για να αναλύσουµε γνωστές προθέσεις
που µπορεί να υπάρχουν από τους επιχειρηµατίες, αλλά για να
δούµε συγκεκριµένα τι µπορούµε να κάνουµε πάνω στο πρόβληµα.
Ήδη έχει γίνει έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας σχετικά
µε το εάν υπήρξε παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας και αν
τελικά ισχύει αυτό το οποίο λένε οι εργαζόµενοι, ότι υπήρξε δηλαδή παρακώλυση της συνδικαλιστικής τους δράσης.
Εµείς καταθέσαµε τις απόψεις µας προς τη συγκεκριµένη επιχείρηση, λέγοντας ότι µπροστά µάλιστα στις γνωστές και δηµόσια διατυπωµένες προθέσεις µας για αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις συλλογικές συµβάσεις, είναι ανεξήγητη η δική
τους πρωτοβουλία και η πίεσή τους στους εργαζόµενους να συνυπογράψουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
Εκείνο το οποίο τελικά έγινε κατορθωτό µέσα από την τριµερή
συνάντηση που έγινε είναι κατ’ αρχάς να µην ισχύσουν µέσα στο
2015 οι συγκεκριµένες µειώσεις και να παραπεµφθούν για το
τέλος της χρονιάς. Αλλά προσέξτε να δείτε. Από τη στιγµή που
θα έχει προηγουµένως ψηφιστεί το νέο θεσµικό πλαίσιο που θα
διέπει τις συλλογικές συµβάσεις, όλες αυτές οι ατοµικές συµβάσεις θα καταστούν άκυρες, δεν θα έχουν ισχύ. Αυτό, βέβαια, από
τη στιγµή που θα υπάρξει πια υπογραφή συλλογικής σύµβασης
που θα αφορά τον κλάδο. Άρα, θεωρώ ότι πρόκειται για µία,
όπως θα το έλεγε κάποιος, «άσφαιρη» κίνηση εκ µέρους της συγκεκριµένης εργοδοτικής πλευράς.
Το δεύτερο για το οποίο τουλάχιστον δεσµεύθηκε και ελπίζουµε να κάνει η επιχείρηση, έπειτα από πιέσεις που υπήρξαν
από το Υπουργείο µας, ήταν να δεσµευθεί για όλες τις θέσεις εργασίας. Βεβαίως πρόκειται για µία επιχείρηση που δεν έχει ζηµιές, αλλά κερδοφορία. Αυτοί βέβαια ισχυρίζονται ότι έχει
µειωθεί η κερδοφορία τους. Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να δικαιολογήσει µε τίποτα την πρακτική της συγκεκριµένης επιχείρησης
απέναντι στους εργαζόµενους.
Θέλω δε να πω ότι ειλικρινά µόνο βολική δεν ήταν η στάση του
Υπουργείου για τις προθέσεις και τα συµφέροντα της εργοδοσίας, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας. Νοµίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη συζήτηση που έχουµε σήµερα µεταξύ µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου φαίνεται από το τι γίνεται στην πράξη. Το
ερώτηµα που τίθεται είναι αν το Υπουργείο έχει άλλα περιθώρια
να επιβάλει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει. Για παράδειγµα,
λέει ότι κάνει έκκληση στην επιχείρηση να πάει πιο αργά τις µειώσεις και η επιχείρηση λέει «εντάξει, εγώ θέλω να έχω µειωµένο
µισθό και θα δώσω το µπόνους σε τρεις δόσεις». Πρόκειται βεβαίως για ένα µπόνους το οποίο βεβαίως θα µειώσει το εισόδηµα
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των εργαζοµένων, γιατί θα δοθεί σαν µπόνους και άρα η φορολογία θα είναι πολύ µεγαλύτερη. Η επιχείρηση, λοιπόν, δεν θέλει
να έχει τον κλαδικό µισθό, αλλά το µισθό που επέβαλε µε τις ατοµικές συµβάσεις και µε το πιστόλι στον κρόταφο των εργαζοµένων.
Άρα, το θέµα είναι το εξής: Ή η Κυβέρνησή σας αποδέχεται
τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας και άρα, λοιπόν, είναι στο χέρι
του κάθε επιχειρηµατία και της κάθε πολυεθνικής να επιβάλει τη
ζούγκλα στους όρους αµοιβής και εργασίας ή πράγµατι θα πείτε
ότι καταργείτε άµεσα τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Μάλιστα, αυτό µπορεί να γίνει µε τροπολογία, µε την οποία να λέτε
ότι καταργούνται οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Τι πιο εύκολο,
αν πράγµατι αυτή είναι η βούλησή σας;
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Η πολυεθνική «NESTLE», όπως άλλωστε και άλλες πολυεθνικές έχουν ως κύριο στόχο τη µεγιστοποίηση των κερδών τους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, όπου
δεν αµφισβητείται η κυριαρχία τους, όπως και οι στρατηγικές της
ανταγωνιστικότητας και του µέγιστου κέρδους, δεν µπορεί να
γίνει αλλιώς.
Προηγουµένως έλεγε ο Βουλευτής του κόµµατός σας για την
αυτοδιαχείριση µιας επιχείρησης. Εσείς ο ίδιος, κύριε συνάδελφε, είπατε ότι η «BIOME» έχει προβλήµατα και ότι µάλλον θα
κλείσει. Μπορεί να υπάρχουν σοσιαλιστικές επιχειρήσεις µέσα
στον καπιταλισµό; Μπορεί σήµερα η «NESTLE» να εφαρµόσει µία
άλλη πολιτική, αυτή που θέλετε εσείς, µε την οποία καλείτε τους
υγιείς επιχειρηµατίες σε µία συµφωνία, προκειµένου να έχουν
καλούς µισθούς, να µην απολύουν και να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις;
Δεν γίνονται αυτά µε ευχολόγια. Εδώ οι ευθύνες είναι συγκεκριµένες και είναι πολιτικές ευθύνες. Ή, λοιπόν, καταργούµε
αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο που προβλέπουν οι εφαρµοστικοί
νόµοι που ισοπεδώνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων ή τα
άλλα είναι «άλλα λόγια για να αγαπιόµαστε». Κι εδώ οι εργαζόµενοι πράγµατι θέλουν απαντήσεις πάνω σε αυτή τη ζούγκλα που
επιβάλλει ο κάθε επιχειρηµατικός όµιλος και η κάθε πολυεθνική,
προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του και βεβαίως οι εργαζόµενοι να έχουν τις συνέπειες που έχουν και που λέτε «από
τη µία δίνουµε όλο αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο» που θα δηµιουργεί τη φτώχεια και την εξαθλίωση και από την άλλη λέµε «έλα
εδώ να σου δώσουµε και ένα πιάτο φαΐ ή εν πάση περιπτώσει,
να σου έχουµε και τα ένσηµα για να έχεις την περίθαλψη». Αυτοί
που έχουν δύο και τρεις µέρες εδώ απασχόληση εκ περιτροπής
εργασίας πώς θα έχουν την περίθαλψη, πώς θα την έχουν; Τι
λέτε γι’ αυτούς;
Αυτά, λοιπόν, είναι τα ζητήµατα. Και πάνω σε αυτά µε µία ερώτηση νοµίζω ότι είναι πολλές οι πλευρές, δεν είναι θέµα βέβαια
να απαντήσετε τώρα, είναι ένα νοµοθετικό πλαίσιο που οι εργαζόµενοι διεκδικούν την ανατροπή του, αυτό που έχει γίνει µέχρι
τώρα, διεκδικούν λύσεις. Και βεβαίως, εµείς ξέρουµε πολύ καλά
ότι είναι θέµα συσχετισµού δύναµης και ανάπτυξης των αγώνων
των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, κύριε Κατσώτη, χαίροµαι που αναγνωρίζετε την ανάγκη διεκδίκησης -και στις παρούσες καπιταλιστικές συνθήκες- λύσεων, άρα έρχεστε λίγο σε
αντίφαση µε αυτό που είπατε πριν ότι «µα, καλά, είναι δυνατόν
να αλλάξουν κάποια πράγµατα όσο ισχύει ο καπιταλισµός;». Ας
αφήσουµε αυτά τα ερωτήµατα να τα απαντήσει το κίνηµα, η ιστορία και οι θεωρητικοί και να δούµε πράγµατι τι δυνατότητες
υπάρχουν σήµερα οι εργαζόµενοι να ξανακερδίσουν πράγµατα,
διότι πριν διαλυθεί το εργασιακό καθεστώς, το καθεστώς που
διέπει τις εργασιακές σχέσεις, τα πράγµατα ήταν πιο καλά για
τους εργαζόµενους ως προς το εξής, είχαν όπλα στα χέρια τους.
Στα χρόνια του µνηµονίου αυτά τα όπλα αφαιρέθηκαν. Εµείς, λοιπόν, προτιθέµεθα να ξαναδώσουµε αυτά τα όπλα στο κίνηµα, όχι
να υποκαταστήσουµε το κίνηµα. Είναι διακριτός ο ρόλος. Αυτή
είναι η πρόθεσή µας και το είδατε εδώ πέρα και την εποµένη των
εκλογών µέσα από τις συγκεκριµένες προγραµµατικές µας δε-
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σµεύσεις.
Άρα, σας επαναλαµβάνω ότι, εάν γίνουν τα πράγµατα –και θα
γίνουν- όπως έχουµε εξαγγείλει, δηλαδή σύντοµα, µέχρι το τέλος
του µηνός, να έρθει το νοµοσχέδιο που θα αφορά τις νέες συλλογικές συµβάσεις και υπογραφή αντίστοιχης Συλλογικής Σύµβασης Κλαδικής, αυτές όλες οι ατοµικές συµβάσεις δεν θα έχουν
καµµία ισχύ. Συµφωνούµε σε αυτό; Συµφωνούµε, το γνωρίζουν
όλοι, οι πάντες το γνωρίζουν, και η εργοδοσία και οι εργαζόµενοι.
Εγώ προτείνω, λοιπόν, εσείς να βάλετε πλάτη σε αυτό το
πράγµα, τουλάχιστον στο συγκεκριµένο, να κρατήστε τις υπόλοιπές σας διαφωνίες και τις ενστάσεις και τις αναλύσεις σας,
αλλά να βοηθήσουµε να υπάρξει ένα µέτωπο, οι συσχετισµοί
εκείνοι σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για να γίνουν πράξη
αυτά τα πράγµατα. Θα πίνουν νερό στο όνοµά σας και στο όνοµά
µας χιλιάδες εργαζόµενοι.
Από εκεί και έπειτα, για τη «ΒΙΟΜΕ» εγώ δεν είπα ότι έχει προβλήµατα σε σχέση µε την αυτή καθ’ εαυτή λειτουργία της, είπα
πώς δηµιουργούνται προβλήµατα αυτήν τη στιγµή µέσα από το
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και καθεστώς και πώς επίσης θα πρέπει να πάρουµε πρωτοβουλίες, οι οποίες να φθάσουν µέχρι αλλαγή στον ίδιο τον Πτωχευτικό Κώδικα.
Υπάρχουν βέβαια ζητήµατα που υπερβαίνουν το θέµα των συλλογικών συµβάσεων, αυτά που είπατε για την εκ περιτροπής εργασία, για τις επιχειρήσεις ενοικίασης εργαζοµένων και είναι
µέσα στις προθέσεις µας τα επόµενα νοµοσχέδια να αφορούν
όλα αυτά τα ζητήµατα.
Εδώ είµαστε και θα κριθούµε όλοι για τις προθέσεις µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάντως, όσον αφορά την απαγόρευση, συνεχίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Κατσώτη, δεν τελειώνουν τα θέµατα. Μπορείτε να τα συζητήσετε µε τον κύριο
Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ως προς αυτό, να είµαστε σαφείς: Οι εντολές που έχει πάρει η Επιθεώρηση Εργασίας είναι να
διακριβώσει εάν γίνονται, όπως είπατε εσείς, «µε το πιστόλι στον
κρόταφο», γιατί αυτό είναι παράνοµο ακόµα και µε το ισχύον καθεστώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Απαγορεύουν στην Οµοσπονδία και
στο Συνδικάτο να πάνε στην επιχείρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εάν αυτό διαπιστωθεί, θα υπάρξουν και οι ανάλογες κυρώσεις. Και το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στην τελευταία για σήµερα επίκαιρη
ερώτηση. Είναι η έκτη µε αριθµό 27/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους.
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα έχουµε πει και από κοντά.
Η ερώτησή µου είναι σαφής. Ορµώµενος από τα νούµερα που
διαβάσαµε όλοι και εγώ ειδικά στις τελευταίες απολογιστικές εκθέσεις του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου, προκύπτει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα έσοδά
του πλησιάζουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Βάσει καταστατικού,
τα έσοδα αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, δηλαδή στην απευθείας αποµείωση της ονοµαστικής αξίας του δηµόσιου χρέους και µέρος αυτών -το 0,17%πηγαίνει στα κεφάλαια, σαν έξτρα έσοδα, στο Ταµείο Αποκρατικοποίησης.
Η ερώτηση είναι απλή και σαφής: Αυτά τα 3 δισεκατοµµύρια
έσοδα των τελευταίων τριών ετών έχουν αποµειώσει ισόποσα την
ονοµαστική αξία του δηµόσιου χρέους; Και η δεύτερη ερώτηση
είναι εξίσου σηµαντική: Το 0,17%, το οποίο είναι ένα ποσό περίπου στα 3.200.000.000, έχει µπει στο Ταµείο του ΤΑΙΠΕΔ, όπως
οφείλει να ενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ και το Διοικητικό του Συµβούλιο;
Να συµπληρώσω εδώ ότι σε µία ανεπίσηµη συζήτηση που είχα
χθες µε τον κ. Βαρουφάκη, τον αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών,
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µου είπε ότι αν τυχόν συµβαίνει αυτό που υπαινίσσοµαι, θα ήταν
ένα από τα µεγαλύτερα διαπραγµατευτικά όπλα της ελληνικής
δηµοκρατίας σ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση, διότι οι δανειστές οι
ίδιοι ενώ έχουν πιέσει για αποκρατικοποιήσεις, την ίδια στιγµή
ενώ συµµετέχουν, όπως γνωρίζουµε καλά, µε δύο µέλη τους στο
Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ενήργησαν ενάντια στο καταστατικό του και δεν αποµειώθηκε το ελληνικό χρέος. Είναι ένα
οξύµωρο σχήµα στην όλη διαδικασία «αξιοποίησης» -ξεπουλήµατος θα έλεγα εγώ- της ελληνικής περιουσίας.
Περιµένουµε, λοιπόν, αν έχετε κάποια απάντηση από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, να δούµε τι θα κάνουµε από δω και
πέρα.
Επίσης, υπάρχουν και πολλά έξοδα. Στις διαχειριστικές εκθέσεις, τα annual reports, βλέπουµε ότι έχουµε πάρα πολλά έξοδα
συµβούλων στο ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία αγγίζουν για µένα τα όρια της
νοµιµότητας. Θα ήθελα σε επόµενη φάση, επειδή αυτή τη στιγµή
αλλάζει και το Διοικητικό Συµβούλιο, ίσως να κάνουµε και έναν
διαχειριστικό έλεγχο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, απαντώ στο δεύτερο ερώτηµα κατά
πόσο αυτό το 0,17% δίνεται. Αυτό δίνεται.
Σε ό, τι αφορά το χρέος: Ήταν και µία δικιά µου απορία, αν θέλετε, όταν ήµουν πανεπιστηµιακός, γιατί έβλεπα ότι τα δύο τελευταία χρόνια µειώνεται το χρέος κατά 1 δισ., ενώ έπρεπε να
µειώνεται κατά 3 δισ., ενώ ήταν στα 2 δισεκατοµµύρια. Οι απαντήσεις που έχουµε από τις υπηρεσίες –και είναι κάτι το οποίο
θέλω και προσωπικά να διερευνήσω- είναι ότι έως το 2011 αυτά
τα χρήµατα έµπαιναν σε έναν λογαριασµό αποκρατικοποιήσεων
και από το 2012 και µετά µπαίνουν σε έναν άλλο λογαριασµό.
Αυτοί οι δύο λογαριασµοί ενδεχοµένως να µπερδεύουν τον οποιονδήποτε αναλυτή, ο οποίος δεν µπορεί να διακρίνει πού ακριβώς πήγαν όλα τα χρήµατα. Από µία πρώτη έρευνα που έκανα,
το σύνολο των χρηµάτων, ενδεχοµένως πλην κάποιων λίγων εκατοµµυρίων –αλλά αυτό είναι σηµαντικό- φαίνεται ότι πήγαν στην
αποπληρωµή του χρέους. Παραµένει, όµως, πάλι το ερώτηµα να
δούµε διεξοδικά µήπως έµεινε και κάποιο µικρό ποσό, το οποίο
δεν πήγε ή το οποίο µπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διαπραγµάτευσης.
Εκείνο, το οποίο, βέβαια, ήθελα να τονίσω σε όλη αυτή την
υπόθεση είναι το εξής. Ξεφεύγω ίσως λίγο από την ερώτησή σας
γιατί έχω λίγο χρόνο να χρησιµοποιήσω: Πουλήθηκαν τα «φιλέτα» της ελληνικής οικονοµίας. Και αυτά εδώ έχουν δώσει 3 δισεκατοµµύρια. Στο Ζάππειο 1 σε τότε δήλωση του Πρωθυπουργού έλεγε ότι όλη αυτή η ιστορία –και τη θυµάµαι βέβαια, αλλά
τη βρήκα τώρα και γραπτή- εκµετάλλευσης µέρους της ακίνητης
περιουσίας και τολµηρή προώθηση των ολοκληρωµένων προγραµµάτων αποκρατικοποιήσεων –επαναλαµβάνω την έκφρασή
του- θα οδηγούσε σε έσοδα της τάξης των 50 δισεκατοµµυρίων.
Το γεγονός ότι έχουµε φτάσει να δώσουµε όλα τα «φιλέτα»
της ελληνικής οικονοµίας και να έχουµε 3, 4, 5 δισεκατοµµύρια και αν µπορέσουµε να εισπράξουµε- ενώ περιµέναµε 50 δισεκατοµµύρια ή και 25 δισεκατοµµύρια λίγο αργότερα, αυτό καταλαβαίνετε ότι θέτει πάρα πολλά ερωτήµατα που συνδέονται µε την
απαξίωση της περιουσίας του δηµοσίου. Και πουλήθηκε πολύ
αργά και απαξιωµένη. Δεν ξέρω αν έγινε για λόγους σκοπιµότητας ή ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν µε ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσµα.
Βέβαια, θα υπενθυµίσω ότι ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς τέτοιας µορφής ιδιωτικοποιήσεις τις αποκαλούσε
«δωροδικοποίηση», παίζοντας µε τον όρο. Και τι είναι η δωροδικοποίηση κατά το Στίγκλιτς; Είναι το γεγονός ότι κάποιοι έχουν
προσωπικά χρηµατικά οφέλη όταν «ξυρίζουν» -αυτή είναι η έκφραση που χρησιµοποιεί- τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων
του δηµοσίου. «Ξύρισµα» καταλαβαίνετε ότι σηµαίνει µείωση της
τιµής. Αυτό το έχουµε δει. Κατά τον Στίγκλιτς φαίνεται να είναι
δωροδικοποίηση. Αποµένει, βέβαια, µια ενδελεχής έρευνα για να
αποδειχθεί η συγκεκριµένη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύ-
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ριο Υπουργό.
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ
για την απάντησή σας.
Θα ήθελα -και εµµένω στην ερώτησή µου, διότι µου αρέσει η
λεπτοµέρεια- να δούµε αυτούς τους δύο λογαριασµούς, αν
όντως έχουν αποµειώσει ονοµαστικά το χρέος ή έχουν εξυπηρετήσει χρέος. Είναι δυο διαφορετικοί όροι, τους γνωρίζουµε πολύ
καλά. Αν έχουν εξυπηρετήσει, σηµαίνει ότι χρησιµοποιήθηκαν τα
χρήµατα αυτά για νέα οµόλογα, τα οποία αντήλλαξαν κάποια που
έληγαν. Αυτός είναι ένας σκοπός. Αν, όµως, δεν αποµείωσαν την
ονοµαστική αξία του χρέους, είναι κάτι άλλο και είναι εξίσου σηµαντικό να δούµε ακριβώς πώς και που χρησιµοποιήθηκαν.
Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, έχετε απόλυτο δίκιο.
Εδώ έχουν συµβεί εγκλήµατα. Βλέποντας και στη Διαύγεια κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγµα το Υπουργείο εδώ απέναντι
-το οποίο το νοικιάζουµε µε εγγυηµένο ενοίκιο 792 χιλιάδες ευρώ
για είκοσι χρόνια, το οποίο ανήκε στην Εθνική και έγινε sell and
leaseback, δηλαδή κάποιος το πήρε τζάµπα µε εγγύηση οκτακόσιες χιλιάδες το χρόνο για είκοσι χρόνια και ήρθε στην ιδιοκτησία
του µέσα από την «ΠΑΝΓΑΙΑ», στην οποία Πρόεδρος ήταν ο αξιότιµος κ. Πρωτόπαπας του ΠΑΣΟΚ και µέτοχος της «INVEL», τον
οποίο τον κυνηγάει η µισή υφήλιος- βλέπουµε ότι το όλο σχέδιο
ήταν µόνιµα να εξαρτώµαστε από τα κεφάλαια των Ευρωπαίων,
να είµαστε µόνιµα αιχµάλωτοι, για να απαξιωθεί η ελληνική περιουσία και να αγοραστεί στο ένα εκατοστό της πραγµατικής της
αξίας. Ποτέ δεν υπήρχε λόγος στα 322 δισεκατοµµύρια να πουλήσουµε κρατική περιουσία για 1 δισεκατοµµύριο στο ταµείο, για
να κερδίσουµε τι; Να γίνουν τα 322 δισεκατοµµύρια 321 δισεκατοµµύρια;
Πρακτικά, το δηµόσιο δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει, όµως, ο
αγοραστής αυτής της ΑΞΙΑΣ και τη βάζω µε κεφαλαία γράµµατα.
Από εδώ και πέρα, θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στο
τι κάνουµε και στη νέα λειτουργία του Ταµείου Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Δηµοσίου, διότι, αν η Ελλάδα
ξεµείνει από αξίες, δηλαδή στοιχεία ενεργητικού, τα οποία θα
φέρουν µια αξία οποιαδήποτε στιγµή θελήσει η Ελλάδα µέσα στο
ευρώ, τότε θα είµαστε πρακτικά και πραγµατικά αιχµάλωτοι του
οποιουδήποτε δανειστή.
Μέσα σε αυτές τις αξίες, να µην ξεχνάµε και τους όρους «securitization», όπως λένε οι φίλοι µας οι αγγλοσάξονες, αλλά και
της τιτλοποίησης που εισήγαγε το νοµοσχέδιο στο ΦΕΚ 240 του
2012, όπου έλεγε ότι τα µελλοντικά έσοδα θα µπορούν να τιτλοποιούνται. Δηλαδή, των υδρογονανθράκων και οτιδήποτε άλλο
να τιτλοποιείται. Όλα αυτά έχουν περάσει µέσα. Δεν ξέρω, και
είναι ευθύνη υµών και ηµών πλέον στην Κυβέρνηση, να δούµε αν
έχουν εκτελεστεί κάποια από αυτά ή έχουµε υποσχεθεί κάποιες
τιτλοποιήσεις, διότι κάποια στιγµή «θα µείνουµε χωρίς ασηµικά».
Και αυτή η πατρίδα, αυτό το κράτος αν «µείνει χωρίς ασηµικά»,
θα είµαστε µόνιµα αιχµάλωτοι, κάτι το οποίο δεν το θέλει νοµίζω
κανένας Έλληνας πολίτης, διότι πολλοί δεν γνωρίζουν την τεχνική, τεχνοκρατική επέκταση που µπορεί να πάρουν αυτά τα ζητήµατα, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω να απαντήσω, καθώς δεν ήταν µια ερώτηση, ήταν
απλά και µόνο µια θέση. Το θέµα της διερεύνησης που έχει θέσει
ο κ. Καµµένος µπορεί να συνεχιστεί και όχι µόνο για τα τρία τελευταία χρόνια, αλλά και για τα προηγούµενα, έτσι ώστε να
έχουµε µία καθαρή εικόνα, έστω και για λίγα εκατοµµύρια µήπως
δεν πήγαν για τη µείωση του ελληνικού χρέους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Η συζήτηση των προβλεπόµενων ερωτήσεων ολοκληρώθηκε.
Θέλω να σας ενηµερώσω επίσης ότι είχαν προγραµµατιστεί
άλλες τρεις ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν.
Η δεύτερη µε αριθµό 16/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος–Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινω-
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νικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι
εφαρµόσιµες µε την ίδρυση του ΠΕΔΥ, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού
και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 37/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά
µε την άµεση στελέχωση των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και
διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 14/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών του Ποταµιού κ. Αλέξανδρου
Χατζηδηµητρίου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, σχετικά
µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης», δεν θα συζητηθεί και
διαγράφεται.
Υπήρξε µια συζήτηση για το ποιος θα απαντήσει. Τελικά δεν
κατέστη δυνατόν να υπάρξει συνεννόηση. Έτσι ο κ. Χατζηδηµητρίου θα επανέλθει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για πέντε λεπτά και θα συνεχίσουµε µε την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη της Ολοµέλειας της
Βουλής.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα ξεκινήσουµε µε µια ευχάριστη ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Έδεσσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΔ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου, Νικολάου Καραθανασόπουλου και Χρήστου
Κέλλα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνον αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη, η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της Εισαγγελικής Αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.
Ο λόγος δίνεται πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στο Βουλευτή τον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή τους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές τους,
θυµίζω, είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποί.
Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 εφαρµόζονται αναλόγως.
Η Βουλή αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία, αν αυτό ζητηθεί
από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην οποία ανήκει ο Βουλευτής του οποίου ζητεί-
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ται η άρση ασυλίας.
Επίσης, υπενθυµίζω -το είχαµε πει και επί τη ευκαιρία της πρώτης τέτοιας διαδικασίας- ότι µε απόφαση που ελήφθη από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 23 Μαρτίου του 2005, έχει γίνει δεκτό
επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο, κάτι δηλαδή που δεν
προβλέπεται -ούτε η ονοµαστική ψηφοφορία ούτε το ψηφοδέλτιο- αλλά έχει γίνει δεκτό και το εφαρµόσαµε και την προηγούµενη φορά, θα το εφαρµόσουµε και τώρα, εκτός αν προβληθούν
αντιρρήσεις, γιατί µπορεί να έχουµε και αντιρρήσεις.
Το ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το
όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την κοινοβουλευτική
οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά.
Έτσι, ανταποκρινόµαστε και στις διατάξεις του άρθρου 83 του
Κανονισµού της Βουλής, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Υπενθυµίζω ότι την Παρασκευή εκδόθηκε Ηµερήσια Διάταξη
για τις δύο πρώτες αιτήσεις άρσεις ασυλίας και την Τρίτη, προχθές, εκδόθηκε συµπληρωµατική Ηµερήσια Διάταξη, αφού έγινε
και η επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής υπό την Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Χαραλαµπίδου που προεδρεύει της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και προστέθηκε και η τρίτη
αίτηση άρσης ασυλίας, η οποία αφορά τον κ. Κέλλα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Παναγιώτη Καµµένο. Ο κ. Καµµένος έχει αποστείλει ένα αναλυτικό υπόµνηµα είκοσι µία σελίδων υπ’ όψιν των Βουλευτών. Θα διανεµηθεί. Ήδη
αναπαράγεται από τις υπηρεσίες και θα σας διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η δεύτερη υπόθεση
αφορά το συνάδελφο, κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο και η τρίτη
υπόθεση αφορά το συνάδελφο κ. Χρήστο Κέλλα.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Πάνου Καµµένου, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το άρθρο
108 του Κανονισµού;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Μήπως να διανεµηθεί
πρώτα το υπόµνηµα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να διανεµηθεί
πρώτα το υπόµνηµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αν υπάρχει δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, κύριε Μηταράκη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Απλώς δεν ξέρουµε
την υπόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έµαθα ότι είχατε ζητήσει να προηγηθείτε στην ονοµαστική ψηφοφορία γιατί βιάζεστε, αλλά αν θέλετε να περιµένουµε, περιµένουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ήταν ευγένεια της κυρίας Αντιπροέδρου, επειδή ήρθα πρώτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, ήταν από ευγένεια της κυρίας Αντιπροέδρου. Αν δεν βιάζεστε, να διανεµηθεί.
Ούτως η άλλως θα διανεµηθεί, αλλά αν δεν βιάζεστε να το κάνουµε και µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι υπόλοιποι βιάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όπως µε ενηµερώνει
η κυρία Αντιπρόεδρος, το υπόµνηµα έχει διαβιβαστεί σε όλα τα
µέλη της επιτροπής που οµόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν
τη µη άρση της ασυλίας, αλλά σωστό είναι να διανεµηθεί και
στους Βουλευτές που ψηφίζουν. Γι’ αυτό ζήτησα να αναπαραχθεί
και να διανεµηθεί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, η επιτροπή τι
έχει πει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας ενηµερώσω.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου υπάρχει συνάδελφος που ζητεί το λόγο, κατά
το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, µε τη γνωστή ανοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα χρειαστούν. Τι
να τα κάνω;
Το βασικό είναι ότι δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο για να απασχολείται τώρα η Ολοµέλεια. Το µόνο που έκανα ήταν αυτό το
οποίο είναι και το βασικό, να συµπαρασταθώ µε κάθε τρόπο στις
αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργαζόµενων και του λαϊκού κινήµατος.
Η πράξη µου αυτή ήταν µέσα στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, που πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν τη δράση
και την πολιτική δραστηριότητα του κάθε Βουλευτή και πολύ περισσότερο του Βουλευτή του ΚΚΕ. Τονίζω δε στη Βουλή ότι αν
χρειαστεί, θα το ξανακάνω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δηλώνετε, λοιπόν,
αµετανόητος. Σωστά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει σηµασία για την
ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων, όµως, η Βουλή να αναλάβει
πρωτοβουλίες αποτελεσµατικές, ώστε να πάψει αυτό το φαινόµενο. Έτσι δεν είναι;
Η τρίτη αίτηση αφορά τον κ. Χρήστο Κέλλα.
Υπάρχει συνάδελφος που ζητεί τον λόγο, κατά το άρθρο 108
του Κανονισµού της Βουλής;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κέλλα, έχετε
τον λόγο για πέντε λεπτά, µε ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η υπόθεση για την οποία συζητούµε σήµερα, σχετικά µε την
άρση ασυλίας µου, αφορά το 2010, όταν ήµουν αντιδήµαρχος.
Δεν θα την κατανοήσουν οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων,
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οι οποίοι δεν έχουν περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο
το οποίο θα πω είναι ότι αφορά παράβαση καθήκοντος για ένα
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, όµως η
υπόθεση έχει εκδικαστεί και έχω αθωωθεί.
Έχω καταθέσει την απόφαση του δικαστηρίου στην επιτροπή.
Έγινε το δικαστήριο στη Λάρισα στις 27 Οκτωβρίου 2014. Προφανώς, εκ παραδροµής έχουν εκδικαστεί οι δέκα από τις δεκατέσσερις µηνύσεις που έκανε η αστυνοµία. Δεν θέλω να πω
τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Κέλλα.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που ζητεί τον λόγο, κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής; Όχι. Εποµένως, θα περάσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για τον κ. Καµµένο η εισήγηση
ποια είναι, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το είπα πριν, κύριε Οικονόµου. Δεν παρακολουθείτε, γιατί µιλάτε µεταξύ σας. Αν παρακολουθείτε το Προεδρείο, δεν θα έχετε απορίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μας ξέφυγε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στην έκθεση της επιτροπής, η οποία σας έχει διανεµηθεί -και θα ήθελα να πω ότι σε
αυτή την Περίοδο διανέµουµε και τα πρακτικά της επιτροπής, για
να είναι σαφές τι ακριβώς έχει συζητηθεί- για τον κ. Πάνο Καµµένο η πρόταση της επιτροπής είναι «όχι» οµοφώνως. Για τον κ.
Νικόλαο Καραθανασόπουλο η πρόταση της επιτροπής είναι «όχι»
κατά πλειοψηφία. Και για τον κ. Χρήστο Κέλλα η πρόταση της
επιτροπής είναι «ναι» κατά πλειοψηφία. Αυτές είναι οι προτάσεις
της επιτροπής. Δεν δεσµεύεστε από τις προτάσεις της επιτροπής. Τις λαµβάνετε υπ’ όψιν σας.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας. Κάθε συνάδελφος
θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο όνοµα του συναδέλφου
για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Θα παρακαλέσω τις υπηρεσίες την επόµενη φορά, επειδή είναι
σηµαντική η διαδικασία, να µην είναι σε ένα ψηφοδέλτιο όλα,
γιατί µπορεί κάποιος να θέλει να κρατήσει διαφορετική στάση.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας θα γράφει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να
αρθεί η ασυλία τη λέξη «ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του
εισαγγελέως που ζητεί την άρση ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας θα γράφει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να
αρθεί η ασυλία της λέξη «ΟΧΙ».
Όποιος συνάδελφος αρνείται να ψηφίσει θα γράφει δίπλα από
το όνοµα του Βουλευτή του οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία
της λέξη «ΠΑΡΩΝ».
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την κοινοβουλευτική οµάδα
στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι
ονοµαστική, σύµφωνα µε το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής.
Και αφού δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις, έτσι θα γίνει.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συνάδελφους, κυρία και κύριο Γραµµατείς της Βουλής,
την κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα µε αυτή τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Χαρά Καφαντάρη από το
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
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(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Με την υπ’ αριθµόν 4337/2703, από 19 Μαρτίου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την ΙΣΤ’
Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
2. Με την υπ’ αριθµόν 4335/2702, από 19 Μαρτίου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την Α’
Σύνοδο της ΙΣΤ’ Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» και θα καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω τρεις ανακοινώσεις προς το
Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας» που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», πενήντα µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο του πανέµορφου και ακριτικού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ ζητεί µε επιστολή του προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 23-3-2015 έως 24-3-2015
για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 206 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Παναγιώτη (Πάνου) Καµµένου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 16 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 174 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 16 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 15 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 189 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Χρήστου Κέλλα:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 147 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 49 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.55’ λύεται η συνεΠΡΟΕΔΡΟΣ

δρίαση για αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

