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Αθήνα, σήµερα στις 8 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 483/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Γεράσιµου Μπαλαούρα προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος χρήσης
των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού κ. Σταθάκη, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό.
Η δεύτερη µε αριθµό 484/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της Πολιτείας στα αναγκαία έργα
για την προστασία του Υµηττού, δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου
εργασίας του κυρίου Υπουργού.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 475/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του στην αγορά
και τους εργαζοµένους σε αυτό».
Σε αυτήν την ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης.
Ορίστε, κύριε Μίχο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε αµερικανική πολυεθνική έχει σκοπό να παραδώσει η Κυβέρνηση τον «εθνικό µας θησαυρό», το ελαιόλαδο.
Σύµφωνα µε καταγγελίες αγροτών, έχουν κατατεθεί σε συγκεκριµένες περιφέρειες προτάσεις για την κατασκευή τριών «mega
factories» ελιάς και ελαιολάδου. Μάλιστα, χορηγός αυτής της
προσπάθειας φαίνεται να είναι η Εθνική Τράπεζα. Οι τρεις περιοχές που στοχεύει η αµερικανική πολυεθνική είναι η δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, περιοχές που όπως ξέρουµε
παράγουν πολύ ελαιόλαδο.
Όπως είναι αναµενόµενο, σ’ αυτές τις περιοχές που πρόκειται
να λειτουργήσουν τα «mega factories» θα κλείσουν περίπου δύο
χιλιάδες επτακόσια πενήντα ελαιοτριβεία.

Θέλω, λοιπόν, να µας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:
Πρώτον, ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός σας για το ελληνικό ελαιόλαδο, τη διάθεσή του στην αγορά και τους εργαζόµενους σε αυτό; Έχετε σκοπό να µετατρέψετε τους Έλληνες
αγρότες σε χαµηλόµισθους εργάτες µεγάλων πολυεθνικών;
Δεύτερον, γνωρίζετε ότι η ποιότητα του ελαιολάδου (οξύτητα)
σχετίζεται άµεσα µε τη µαζικότητα στην παραγωγή; Με ποιο ποιοτικό πλεονέκτηµα θα ανταγωνιστεί το ελληνικό ελαιόλαδο τις
µεγάλες παραγωγές της Ισπανίας και της Ιταλίας, που όπως ξέρουµε πλέον έχουν βγάλει υβρίδια δέντρα και µε µεγάλες µηχανές χτυπούν την ελιά, εκείνη πέφτει µέσα, δεν έχουν εργατικά
και έχουν µεγάλη παραγωγή;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μπόλαρη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, στα στοιχεία της ερώτησής σας υπάρχει η
απάντηση. Δηλαδή λέτε ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει να παραδώσει το ελαιόλαδο σε µία πολυεθνική. Την ίδια στιγµή λέτε ότι κατατέθηκαν προτάσεις σε περιφέρειες, δηλαδή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Από ποιον κατατέθηκαν; Από µία πολυεθνική.
Η Κυβέρνηση πού είναι σε αυτό; Πουθενά.
Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω για τα εξής: Πρώτα από
όλα, το ενδιαφέρον οποιουδήποτε θέλει να επενδύσει είναι κατανοητό. Στον σχεδιασµό που υπάρχει από την Κυβέρνηση για
πάρα πολλούς λόγους δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, δηλαδή να κάνουµε δύο ή τρία ελαιουργεία, κλείνοντας τα 2.170 ελαιοτριβεία
που λειτουργούν στη χώρα και αυτό συµβαίνει για πάρα πολλούς
λόγους.
Ένας από αυτούς τους λόγους είναι το γεγονός της ποιότητας
του λαδιού. Δεν µπορεί να έχουµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, εάν
σακιάζουµε και ταξιδεύουµε τις ελιές από την Κέρκυρα για να τις
πάµε στην Πελοπόννησο ή από τη Μυτιλήνη για να τις πάµε στην
Πελοπόννησο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Εκείνο, λοιπόν, που θέλω να πω -το είπα και την περασµένη
εβδοµάδα- είναι ότι η Κυβέρνηση σηµειώνει µε ενδιαφέρον το
γεγονός ότι στην Ελλάδα έχει γίνει αντιληπτό πως πρέπει να προσθέτουµε αξία στα παραγόµενα εξαιρετικά προϊόντα µας.
Να σηµειώσω ότι όταν στην Ελλάδα το παρθένο ελαιόλαδο
που παράγεται είναι το 80% της παραγωγής, στην Ισπανία τα ποσοστά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου είναι αντίστροφα,
δηλαδή το 20% είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το
80% είναι οι άλλες κατηγορίες.
Έχει, λοιπόν, µεγάλη σηµασία για να προσθέτουµε αξία και
στον κόπο του αγρότη και στην τοπική οικονοµία και στη µετα-
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ποίηση και στην τυποποίηση και στο εθνικό προϊόν, αυτό το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να το αξιοποιούµε και να ολοκληρώνουµε τη διαδικασία πριν την εξαγωγή από τη χώρα µας. Αυτό
δεν γίνεται. Εξάγουµε περίπου το 50% της παραγόµενης ποσότητας του ελαιολάδου. Από αυτό τα προηγούµενα χρόνια η τυποποίηση αφορούσε µόνο το 20%.
Στόχος λοιπόν και πολιτική της Κυβέρνησης είναι να εντείνουµε και να επιµείνουµε σ’ αυτήν τη στρατηγική.
Θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει για τρία λεπτά ο κ. Μίχος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να µας πείτε εάν θα επιτρέψετε –η ερώτησή
µου είναι συγκεκριµένη- να πάει το εµπόριο του λαδιού στη συγκεκριµένη πολυεθνική. Διότι, όπως ξέρουµε, δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν είµαστε και το µοναδικό
κράτος που µπαίνουν οι πολυεθνικές και παίρνουν τα πάντα. Και
από την άλλη, όπως ξέρουµε, σκοπός των πολυεθνικών είναι να
πάρουν ό,τι έχουµε στην Ελλάδα, ακόµα και τη γη µας. Όποτε
θέλετε, µπορώ να σας αναφέρω πολλά παραδείγµατα.
Πριν λίγα χρόνια, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες να βάλουµε
ισπανικά δέντρα, κάποια υβρίδια από την Ισπανία τα οποία έχουν
µεγάλο κοστολόγιο λόγω των φαρµάκων, δεδοµένου ότι είναι
πολύ ευαίσθητα στις αρρώστιες. Έτσι, λοιπόν, έγινε εκρίζωση
παλαιών ελαιόδεντρων στην Ελλάδα. Εσείς, όµως, σαν Υπουργός και σαν Κυβέρνηση από τη στιγµή που θέλετε να δώσετε
βάση στον πρωτογενή τοµέα, πρέπει να καταγγείλετε τις προηγούµενες κυβερνήσεις για τη ζηµιά που έκαναν.
Πούλησαν, λοιπόν, αυτά τα δέντρα σαν ξύλα και αυτήν τη
στιγµή σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει λάδι, όπως στη Μυτιλήνη
και την Πελοπόννησο. Χάλασαν όλα τα παλιά δέντρα, τα ντόπια,
τα εγχώρια, για να βάλουν γραµµικές ελιές που δεν θα έχουν κοστολόγιο, να µπαίνει µέσα η µηχανή, να τα ρίχνει µέσα σε µια
κλούβα και να τα πηγαίνει στο ελαιοτριβείο. Αυτό το ελαιόλαδο
φτάνει µέχρι και 6 οξέα!
Είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουµένως -και µε το
οποίο συµφωνώ- ότι το ποιοτικό ελαιόλαδο που βγάζει η Ελλάδα
είναι το 70%-80%. Αντίθετα, η Ισπανία έχει ένα 20%. Όµως, από
την άλλη µας επιβάλλουν να βάλουµε αυτά τα δέντρα.
Θα αφήσετε, λοιπόν, τις πολυεθνικές να µπουν µέσα; Γιατί; Για
να ανταγωνιστούµε τις αγορές τις Ιταλίας και της Ισπανίας, πρέπει να έχουµε και εµείς µαζική παραγωγή. Οπότε πρέπει να εκριζωθούν τα παλιά τα δέντρα και να µπουν νέα γραµµικά, όπως
είναι σ’ αυτά τα κράτη, και να χαλάσει η ποιότητα του ελαιολάδου. Τα καλά τα ελαιόδεντρα πάλι θα τα πάρουν λίγα χέρια, θα
τα εκµεταλλεύονται λίγοι, θα τα κάνουν εξαγωγές, θα τα εµφιαλώνουν και οι Έλληνες αγρότες δεν θα έχουν τίποτα.
Όπως ξέρετε -και το είπατε και µόνος σας- το ελληνικό ελαιόλαδο είναι χρυσός. Σε κάποια κράτη, όπως στη Βόρεια Ευρώπη
και τη Ρωσία, το έχουν σαν φάρµακο και εµείς δεν δίνουµε καµµία σηµασία.
Και από την άλλη, θα προστατεύσετε φέτος, του χρόνου, του
αντίχρονου, όσο είστε Κυβέρνηση, τις τιµές του ελαιολάδου.
Όµως, πώς θα προστατευθούν οι αγρότες από τη ζηµιά που
έχουν κάνει οι µεγαλέµποροι που έρχονται από την Ιταλία και το
παίρνουν µαζικά, το ανακατεύουν µε ξένα, µε δικά τους λάδια
έξω, το στέλνουν πάλι εδώ σε εµάς και όλο το καλό, το ποιοτικό
λάδι το στέλνουν στην Αµερική και οικονοµούν οι µεγαλέµποροι
τα λεφτά; Πώς θα προστατευθούν οι αγρότες και τι έχετε να κάνετε γι’ αυτό;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ξεκαθάρισα προηγουµένως ότι η πολιτική της Κυβέρνησης δεν έχει καµµία σχέση µε τις όποιες µελέτες κατατέθηκαν και µε τα όποια άρθρα δηµοσιεύονται. Δεν
ασκείται έτσι η πολιτική. Ο σκοπός του ελέγχου σε αυτήν την Αίθουσα δεν είναι να επιβεβαιώνουµε ή να διαψεύδουµε άρθρα ή
προθέσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πολιτική της Κυβέρνησης, όπως εξασκείται από το Υπουργείο, στοχεύει στη στήριξη του ελαιοπαραγωγού, στη στήριξη
της παραγωγής του εξαιρετικού ελαιολάδου, στη στήριξη των
εξαγωγικών προσπαθειών για να φτάσει αυτό το εξαιρετικά παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο τυποποιηµένο, συσκευασµένο στα καλύτερα ράφια του κόσµου.
Για τον λόγο αυτό, στο Υπουργείο έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται συσκέψεις µε τους φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται το
ελαιόδεντρο, την ελιά, το λάδι.
Αναφέροµαι στην εθνική διεπαγγελµατική οργάνωση, αναφέροµαι στις οργανώσεις των µεταποιητών και των βιοτεχνών και
των βιοµηχάνων καθώς και στην προσπάθεια, η οποία γίνεται από
τη χώρα για τη στήριξη τριών µεγάλων προγραµµάτων προωθητικών ενεργειών, µε τα οποία οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί και µεταποιητές παρεµβαίνουν στο εξωτερικό.
Πρόκειται για προγράµµατα ύψους 16 εκατοµµυρίων ευρώ και
κοντά σε αυτά, αλλά έξι µικρότερα προγράµµατα, τα οποία δεν
πάνε µόνο το λάδι και την ελιά, αλλά πάνε πακέτο ελληνικών προϊόντων, δηλαδή, βγαίνουν: «ελιά-ελαιόλαδο-τυρί», «ελιά, ελαιόλαδο, κρασί», έξι τέτοια προγράµµατα µε τα οποία παρεµβαίνουµε στις διεθνείς αγορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και για την απόδειξη της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης
και τη στόχευση της Κυβέρνησης –κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνωθα σας αναφέρω ότι την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, στο
µέτρο 4 στο ΠΑΑ, έχουµε προγράµµατα για την ενίσχυση, πρώτον, µονάδων µεταποίησης των ελαιούχων προϊόντων, που σηµαίνει εκσυγχρονισµοί των ελαιοτριβείων.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Από την προηγούµενη
Κυβέρνηση είναι αυτό!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεύτερον, ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί τυποποιητηρίων ελαιολάδου και, τρίτον, ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί και µετεγκαταστάσεις µονάδων επεξεργασίας για τις βρώσιµες ελιές.
Αυτά τα µέτρα έχουν στόχο να αυξήσουν την προστιθέµενη
αξία των ελληνικών προϊόντων όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτικών και συνεταιριστικών και να στηρίξουν το ελαιόλαδο ως προϊόν, το οποίο είναι από τους καλύτερους πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Χριστοδουλοπούλου, για τις ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κωνσταντινόπουλε, ολοκληρώθηκε αυτή η ερώτηση. Πάµε στην
επόµενη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό, γιατί ολοκληρώθηκε; Είµαστε εδώ γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο. Έχω ερώτηση για έβδοµη εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω ερώτηση για έβδοµη εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε, εδώ τώρα...
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Θέλω να
µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για ποιο
θέµα, κύριε Κωνσταντινόπουλε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι για έβδοµη συνεχόµενη φορά, για δύο µήνες, ο κ. Τσακαλώτος, δεν έρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, τι να
κάνουµε;
Τι κάνει; Κάθεται ο κ. Τσακαλώτος;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν βλέπετε ότι «φτύνει» το Κοινοβούλιο για έβδοµη φορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το φτύνει ο κ. Τσακαλώτος το Κοινοβούλιο ή βρίσκεται συνεχώς σε διαπραγµατεύσεις;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τσακαλώτος! Επί
δύο µήνες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ήταν
και καθόταν;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Χριστοδουλοπούλου, δεν ξέρω εάν λιαζόταν ή αν καθόταν, αλλά ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
τα αστειάκια τώρα εντάξει; Λοιπόν, εγώ δεν είµαι αρµόδια να σας
απαντήσω.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνω καθόλου
αστειάκια. Εσείς κάνετε αστεία. Και λυπάµαι πάρα πολύ, κυρία
Χριστοδουλοπούλου, που εσείς καλύπτετε τον κ. Τσακαλώτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η επίκαιρη ερώτηση 427/19-1-2016 του Βουλευτή…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Χριστοδουλοπούλου, θα µε ακούσετε. Εδώ δεν είστε το µακρύ χέρι της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
µε, κύριε Κωνσταντινόπουλε!
Η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Χριστοδουλοπούλου, θα µε ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, είπα! Δεν θα σας απαντήσω εγώ τι κάνει ο κάθε Υπουργός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
εξήγησα ότι δεν θα απαντήσει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ. Η
Βουλή…
Σας παρακαλώ να µε ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λοιπόν,
τότε θα σας κλείσω και το µικρόφωνο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε ακούσετε! Θα µε
ακούσετε! Θα µε ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα σας ακούσω.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
προβλέπεται να σας ακούσω.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πηγαίνετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Μην κάθεστε εδώ να µας κάνετε
σόου τώρα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να καλύπτετε τους Υπουργούς της Κυβέρνησης που δεν έρχονται να
απαντήσουν στο κοινοβουλευτικό έργο για δύο µήνες! Είναι
ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μα, τι
λέτε τώρα;
Τι λέτε; Ξέρετε τον Κανονισµό; Θα σας απαντήσω εγώ;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, εσείς θα µου
απαντήσετε. Εσείς εκπροσωπείτε σήµερα τη Βουλή. Και έχει
πάρει απόφαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ!
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 427/19-1-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Φίλης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είστε
Υπουργός της Κυβέρνησης; Δεν είστε Υπουργός της Κυβέρνησης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, έχετε τον λόγο, αφού σταµατήσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος,
ο οποίος απαιτεί να του απαντήσω εγώ γιατί δεν έρχεται ο κ. Τσακαλώτος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, εσείς µας εκ-
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προσωπείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βέβαια.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τσακαλώτος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πριν
έρθετε, κύριε, απάντησα. Παρά ταύτα, θα σας ξαναπαντήσω, γιατί έχει τον αριθµό 5, ότι δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ο κ. Τσακαλώτος…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καθίστε, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν θα βγείτε και από πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Δελή. Έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τσακαλώτος, κυρία
Χριστοδουλοπούλου, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα τι
θέλετε κύριε Κωνσταντινόπουλε; Τι θέλετε; Νοµίζετε ότι εκθέτετε
τον κ. Τσακαλώτο τώρα ή την Κυβέρνηση; Ο κ. Τσακαλώτος
µέχρι την Παρασκευή, που έφυγε το κουαρτέτο, συνεδρίαζε δεκαπέντε ώρες.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και; Είναι κουρασµένος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι, συνεδρίαζε δεκαπέντε ώρες. Δεν είχε χρόνο να έρθει να σας απαντήσει. Έχει πολλά καθήκοντα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν κουράζεστε, να φύγετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
το «κουραζόσαστε».
Ελάτε, κύριε Δελή.
Κλείστε το µικρόφωνο του κ. Κωνσταντινόπουλου παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει, θα µιλάω
και έτσι. Δεν πρόκειται να σταµατήσω να µιλάω!
Ο κ. Βούτσης και ο κ. Κουράκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
κάνω τώρα; Να τον πετάξω έξω; Νοµίζει τώρα ότι όλοι οι τηλεθεατές είναι στα κάγκελα για να τον ακούσουν.
Εντάξει, ωραία. Πείτε τα, λοιπόν, για να ευχαριστηθείτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Βούτσης και ο κ.
Κουράκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
τον κ. Κουράκη και τον καθένα. Όποιος και να είναι εδώ στο Προεδρείο δεν µπορεί να σας απαντήσει. Εγώ έχω ένα χαρτί εδώ που
λέει σε ποιες δεν απαντάνε και για ποιους λόγους. Αυτό σας
απάντησα, τίποτα άλλο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι νοµίζετε, κυρία Χριστοδουλοπούλου, ότι λιαζόµαστε όλοι; Εδώ είστε υπεύθυνη για
να έρχονται οι Υπουργοί και να απαντάνε. Όµως, επί δύο µήνες
ο κ. Τσακαλώτος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το ακούσαµε, το ακούσαµε. Τι θέλετε να κάνω; Να κάνω βιαία προσαγωγή; Το είπατε, τελείωσε. Μην εµποδίζετε τη διαδικασία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ να µε
ακούσετε ένα λεπτό. Εσείς πιστεύετε ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πάλι;
Το είπατε. Για πείτε µας το καινούργιο. Επί δύο µήνες δεν σας
απαντάει. Τι θέλετε άλλο από εµένα; Πείτε τι θέλετε, κύριε!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν
είστε Υπουργός της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν κατάλαβα! Μου απευθύνεστε ως Πρόεδρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λέτε µε µία πολύ
µεγάλη ευχέρεια, αυτό που λέει ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, και
τι να κάνω, κύριε Μανιάτη; Πείτε µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να πείτε ότι θα φέρετε το θέµα στη
Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Α, να
απαντήσω αυτό. Εντάξει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επί δύο µήνες. Δεν µπο-
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ρεί να το περνάτε έτσι. Είστε πολύ χαλαρή θέλω να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό
εννοείται. Θα το θέσουν και οι συνάδελφοί σας, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Κάθε φορά αυτό τίθεται, ότι οι Υπουργοί δεν
απαντούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ, εκπροσωπείτε το εθνικό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σωστά.
Λοιπόν; Και τι θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν εκπροσωπείτε καµµία παράταξη.
Ένας συνάδελφος σας λέει ότι επί επτά φορές δεν απαντάει ο
Υπουργός. Πείτε ότι θα το φέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και τι
να κάνω, κύριε Μανιάτη; Αφήστε τώρα, µην υψώνετε τους τόνους
για εντυπώσεις. Το ακούσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μη συζητάτε επί άλλων θεµάτων. Σας
παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Χριστοδουλοπούλου, τελειώνω. Να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
έχετε να πείτε τίποτα άλλο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, αυτά θα τα
λέτε στις οµάδες ΚΟΕ του ΣΥΡΙΖΑ, όχι εδώ. Εδώ είναι το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι λέτε,
κύριε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στις συνιστώσες του
ΣΥΡΙΖΑ να τα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παίρνετε τον λόγο µόνος σας, χωρίς να σας τον έχω δώσει. Ταλαιπωρείτε τώρα εδώ όλους όσοι περιµένουν να κάνουν τη δουλειά
τους, για να µας πείτε τις εξυπνάδες σας!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας καθυστερούµε;
Πόσες ερωτήσεις απαντήθηκαν σήµερα, κυρία Χριστοδουλοπούλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας καθυστερούµε από
τα καθήκοντά σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι είπατε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας καθυστερούµε; Θέλετε να φύγετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
φύγω, κύριε; Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ τότε να
µε ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχουν άνθρωποι που περιµένουν να κάνουν τη δουλειά τους.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και εµείς περιµένουµε
δύο µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
ωραία! Και τι να κάνω; Δεν υπάρχει εδώ Υπουργός να σας απαντήσει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο κ. Τσακαλώτος,
αντί να έρθει να µας απαντήσει, µας «φτύνει» και «φτύνει» το Κοινοβούλιο και τους θεσµούς. Αν εσείς νοµίζετε ότι βρέχει, έχετε
το πρόβληµα εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
καθίστε. Πολύ ωραία!
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία µαθητών σε δηµοτικά και γυµνάσια καθώς και στην πρόσθετη
διδακτική στήριξη µαθητών των λυκείων. Αφορά εκείνους τους
µαθητές σε όλο το εύρος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, που, εξαιτίας των κοινωνικοταξικών ανισοτήτων, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας βέβαια που
ζούµε, έχουν µπροστά τους πολλά περισσότερα εµπόδια να
υπερπηδήσουν, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις µορφωτικές
τους ανάγκες. Αφορά δηλαδή κυρίως παιδιά φτωχών, λαϊκών οι-
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κογενειών, οικογενειών που πρώτη τους έγνοια είναι η επιβίωση,
εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχίζει µε ζήλο και η
δική σας Κυβέρνηση.
Εξαγγείλατε, και µάλιστα βαρύγδουπα, στο ξεκίνηµα της φετινής σχολικής χρονιάς, κύριε Υπουργέ, την επανέναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ένα παλαιότερο πρόγραµµα στο πλαίσιο της λεγόµενης αντισταθµιστικής εκπαίδευσης. Τι έχει γίνει, όµως, µέχρι σήµερα; Τι
έχετε κάνει;
Στην πράξη, απολύτως τίποτα. Ενώ περάσαµε τη µέση της
σχολικής χρονιάς, τίποτα σχετικό δεν έχει ξεκινήσει ακόµα στα
σχολεία της χώρας. Έτσι, χιλιάδες µαθητές από τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα, που έχουν επείγουσα ανάγκη στήριξης και βοήθειας,
γιατί οι γονείς τους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα µε τα δυσβάσταχτα έξοδα των φροντιστηρίων –ειδικά µάλιστα µαθητές
που σε τρεις περίπου µήνες, τον Μάη, θα δώσουν πανελλήνιες
εξετάσεις-, δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζονται.
Προκηρύξατε χίλιες περίπου θέσεις εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα της ενισχυτικής µέσω ΕΣΠΑ. Γιατί δεν προχωράτε άµεσα
σε αυτές τις προσλήψεις; Τι σας εµποδίζει; Γιατί καθυστερείτε;
Θέλετε να φθάσουµε κοντά στο Πάσχα, για να ξεκινήσουν τα µαθήµατα της ενισχυτικής; Τι νόηµα θα έχει τότε; Δεν θα είναι απλά
για τα µάτια του κόσµου;
Σας ρωτάµε, λοιπόν, και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και αναµένουµε συγκεκριµένες απαντήσεις –τις αναµένουµε µε ενδιαφέρον- και δεσµεύσεις. Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, ώστε η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη να ξεκινήσουν επιτέλους, άµεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να χρηµατοδοτηθούν πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισµό
και ακόµα, από την επόµενη χρονιά, να ξεκινούν µε την έναρξη
της σχολικής χρονιάς και όχι όπως φέτος, καθυστερηµένα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, συµφωνούµε ότι τα νεοφιλελεύθερα µνηµόνια µετέτρεψαν την εκπαίδευση σε µια σκληρά ταξική περιπέτεια
όχι µόνο για τα χαµηλά λαϊκά στρώµατα, αλλά και για τα µεσαία
στρώµατα. Δεν λειτουργεί η εκπαίδευση ούτε ως µηχανισµός κοινωνικής ανόδου. Και βεβαίως, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν
φταίει το ασανσέρ που σταµάτησε. Φταίει ο µηχανισµός και όχι
η πόρτα και το φως που έσβησε. Δηλαδή, βρισκόµαστε στη µέση
µιας απροσδόκητης εξέλιξης, που αφορά όλη την περίοδο του
µνηµονίου, µιας κοινωνικής καθίζησης και µιας απαξίωσης του
δηµόσιου σχολείου, µιας προσπάθειας υποβάθµισης του δηµόσιου σχολείου.
Ως Κυβέρνηση της Αριστεράς, προγραµµατικά και καθηµερινά
µε την πράξη µας, µέσα σε πολύ δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες, είµαστε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε και να καταργήσουµε αυτές τις βαθιά αντικοινωνικές και αντιλαϊκές πολιτικές
των τελευταίων χρόνων, να διασφαλίσουµε την περαιτέρω αξιοπιστία του δηµόσιου σχολείου, που υλοποιεί τον κανόνα και την
αξίωση ισότητας για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κοινωνικής
προέλευσης, χρώµατος, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.
Θέλουµε, λοιπόν, να διαφυλάξουµε τη δηµόσια εκπαίδευση ως
ύψιστο κοινωνικό αγαθό και να µη µετατραπεί σε εµπόριο. Υπάρχει η ελληνική ιδιορρυθµία της παράλληλης εκπαίδευσης, όπως
τα φροντιστήρια, ένα σύνολο θεσµών της παραπαιδείας, τα
οποία δυστυχώς σε µεγάλο βαθµό υπονοµεύουν τη συνταγµατική επιταγή της δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης.
Είµαστε έτοιµοι να επανακαταθέσουµε αυτήν την εβδοµάδα
το νοµοσχέδιο που αφορά την ενισχυτική διδασκαλία. Περιλαµβανόταν στο παράλληλο πρόγραµµα. Γνωρίζετε τις διαδικασίες
που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Δεκεµβρίου και είµαστε
αναγκασµένοι να το καταθέσουµε τώρα. Έχουµε διασφαλίσει χίλιες είκοσι τρεις πιστώσεις για προσλήψεις από το επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και οι περιφερειακοί διευθυντές
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και διευθυντές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν προβεί στις
απαιτούµενες ενέργειες, ώστε σύντοµα να υπάρξει η πρόσληψη
εκπαιδευτικών µε χρήση του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών.
Στο Πρόγραµµα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συµµετέχουν µαθητές και µαθήτριες όλων των τάξεων του γυµνασίου και του ΕΠΑΛ,
που υστερούν στα βασικά µαθήµατα: Αρχαία, Νέα, Μαθηµατικά,
Φυσική και Χηµεία. Σκοπός του προγράµµατος είναι η µείωση
της µαθητικής διαρροής και η επανένταξη των µαθητών και µαθητριών στη διαδικασία της µάθησης, η βελτίωση της απόδοσής
τους. Είναι, µε λίγα λόγια, η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, µε τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας
λαµβάνουµε ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να υπάρξουν τάξεις εκεί
όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και
διαρροής. Το ωρολόγιο πρόγραµµα του Προγράµµατος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την Α’ τάξη του γυµνασίου είναι δέκα
ώρες, για τη Β’ και τη Γ’ είναι από δώδεκα ώρες.
Οι περιορισµένοι πόροι των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, µας
ανάγκασαν να µην προτάξουµε το Πρόγραµµα της Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης, αλλά το Πρόγραµµα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Εξετάζουµε, όµως, τον τρόπο ένταξης και του Προγράµµατος
της Πρόσθετης Διδακτικής στήριξης για το επόµενο σχολικό
έτος –συµφωνώ µαζί σας- όχι µε καθυστέρηση, αλλά από την
αρχή.
Η υπόσχεση που δίνουµε είναι πολιτική υπόσχεση στην Ελληνική Αντιπροσωπεία –για άλλη µια φορά– ότι όλα τα σχολεία για
πρώτη φορά στα σχολικά χρονικά θα λειτουργήσουν κανονικά
το 2016 στις 11 Σεπτεµβρίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Προσπερνώντας το αναθεµάτισµα των µνηµονίων που κάνατε
για άλλη µία φορά, θυµίζοντάς σας απλώς ότι κι εσείς ψηφίσατε
το τρίτο µνηµόνιο παρέα µε άλλους διακόσιους είκοσι έναν Βουλευτές, προσπερνώντας τα «συµφωνούµε», το «τσάι και συµπάθεια» στα αιτήµατα και στις λαϊκές ανάγκες, αυτό που είπατε
σχετικά µε την επανακατάθεση του νοµοσχεδίου για την ενισχυτική διδασκαλία δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ανανέωση παλιότερων υποσχέσεων από το παράλληλο πρόγραµµα, το οποίο
θυµίζουµε ότι το πήρατε άρον-άρον πίσω πριν από λίγο καιρό.
Κύριε Υπουργέ, δεν ακούσαµε καµµία δέσµευση για το πότε
ακριβώς θα ξεκινήσει το Πρόγραµµα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και θέλουµε συγκεκριµένη ηµεροµηνία γι’ αυτό. Δεν ακούσαµε καµµία εγγύηση φυσικά για το τι θα γίνει του χρόνου. Δεν
έγινε αυτήν τη σχολική χρονιά. Τι εχέγγυα δίνετε ότι αυτό που
λέτε θα γίνει τον Σεπτέµβρη του 2016;
Σας θυµίζω, όµως, εδώ ότι φέτος στις 25 του Γενάρη βγάλατε
µία εγκύκλιο, που στείλατε στα δηµοτικά σχολεία της χώρας, η
οποία απαγορεύει ουσιαστικά την ενισχυτική διδασκαλία στα δηµοτικά, θεωρώντας ως σοβαρό παράπτωµα και κακή διοικητική
πρακτική τι; Το να διατίθενται οι όποιες πλεονάζουσες ώρες των
εκπαιδευτικών στην ενισχυτική διδασκαλία µικρών παιδιών που
έχουν ανάγκη. Γιατί; Στα δηµοτικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν παιδιά
µε µαθησιακές δυσκολίες που πρέπει να υποστηριχθούν; Τι θα
γίνουν αυτά; Θα αφεθούν στο έλεος της µοίρας τους; Πότε θα
φροντίσετε γι’ αυτά µε ένα Πρόγραµµα Ενισχυτικής Διδασκαλίας;
Καταργείτε την ενισχυτική διδασκαλία ανά σχολική µονάδα µε
την εγκύκλιο που στείλατε, ενώ είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά
ορθό να γίνεται ανά σχολική µονάδα, και την περιορίζετε στα λεγόµενα σχολικά κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία θα
συγκεντρώνουν παιδιά από µέχρι και εφτά σχολεία.
Δεν είναι µόνο ότι αυτά τα κέντρα τα µειώνετε συνέχεια, πριν
καν ξεκινήσουν την λειτουργία τους. Στην Αττική µόνο, από τα
ογδόντα ένα αρχικά προβλεπόµενα, τελικά θα λειτουργήσουν τα
εβδοµήντα ένα και βλέπουµε. Δεν είναι µόνο ότι στα περισσότερα απ’ αυτά τα κέντρα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία
τµήµατα που έχουν ανάγκη οι µαθητές. Τη µετακίνηση των παιδιών από και προς αυτά τα κέντρα τη σκεφτήκατε καθόλου; Πώς
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θα την αντιµετωπίσετε; Με ποιες συγκοινωνίες; Ή και αυτό πάλι
θα αφεθεί στις πλάτες των γονιών για άλλη µία φορά; Και, ξέρετε, το πρόβληµα αυτό δεν αφορά µονάχα την επαρχία. Κι εδώ,
στην Αττική, παραδείγµατος χάριν, τα παιδιά από τα Σπάτα, την
Αρτέµιδα, τη Ραφήνα, το Πικέρµι, τον Μαραθώνα, τη Μάκρη υποχρεώνονται να συγκεντρώνονται µόνο στην Αρτέµιδα, γιατί µόνον
εκεί θα λειτουργήσουν τέτοια κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας.
Κύριε Υπουργέ, είναι βέβαιο ότι µε την τακτική αυτή και τις
αποφάσεις σας αποκλείονται στην πράξη χιλιάδες παιδιά.
Συνεχίζετε επίσης την άθλια τακτική και πολιτική της προσωρινής εργασίας στην εκπαίδευση, µια σχέση εργασίας κατ’ εξοχήν αντιπαιδαγωγική, εκτός βέβαια των άλλων αντεργατικών
χαρακτηριστικών της.
Τροµερά και απίστευτα είναι, κύριε Υπουργέ, τα κενά µόνιµων
εκπαιδευτικών στα σχολεία. Τα καλύπτετε µε χιλιάδες προσωρινές προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκτός από την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν, υφίστανται και µεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωµή τους. Ενώ τάξατε δέκα χιλιάδες διορισµούς για το 2016 και καµµιά εικοσαριά χιλιάδες ως το 2018, δεν
προβλέπεται ούτε ένα ευρώ γι’ αυτούς τους διορισµούς στον φετινό προϋπολογισµό.
Αλήθεια, γιατί οι χιλιάδες αναπληρωτές να πληρώνονται από
το ΕΣΠΑ και όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό; Τι είναι, δηλαδή, ο κρατικός προϋπολογισµός; Απαγορευµένος καρπός για
τον λαό µας και οι µόνοι που δικαιούνται να τρώνε απ’ αυτόν είναι
οι δανειστές, οι τραπεζίτες, οι βιοµήχανοι και οι εφοπλιστές; Και
ύστερα µιλάτε και για το ταξικό πρόσηµο της πολιτικής σας.
Υπάρχει ταξικό πρόσηµο στην πολιτική σας, µόνο που είναι υπέρ
του κεφαλαίου και όχι υπέρ του λαού.
Πριν κλείσουµε, θα θέλαµε να σας πούµε και κάτι ακόµα, το
οποίο αφορά τον διάλογο που εξαγγείλατε και συνεχίζετε για την
παιδεία. Δεν ξέρω, είναι καινούριο φρούτο αυτό, καινούρια τακτική. Κάνετε υποδείξεις και δίνετε οδηγίες, υπαγορεύετε στους
φορείς της εκπαίδευσης τι θα πουν και αυτό το ονοµάζετε ελεύθερο και δηµοκρατικό διάλογο. Δείτε λιγάκι την επιστολή που
έστειλε ο κ. Γαβρόγλου στους φορείς και θα καταλάβετε τι
εννοώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλουµε να δεσµευθείτε τώρα, σήµερα: Πότε
ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραµµα της ενισχυτικής, το οποίο
έχει καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό; Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσει και για τα δηµοτικά και για τα
γυµνάσια και για τα λύκεια;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Βλέπω ότι διευρύνετε το αίτηµα της ερώτησής σας.
Η ερώτηση αφορά την ενισχυτική διδασκαλία στα γυµνάσια.
Τώρα βλέπω ότι µας προτείνετε να δεσµευτούµε και για τα δηµοτικά και για τα λύκεια.
Σας εξήγησα και νωρίτερα: Για τα µεν δηµοτικά δεν προβλέπεται, για το δε θέµα των λυκείων δεν υπάρχουν πιστώσεις για
φέτος. Συνεπώς και εσείς ορθώς στην ερώτησή σας δεν αναφέρεστε στο σύνολο των βαθµίδων, αλλά µόνο στα γυµνάσια.
Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι υπήρξαν εγκύκλιοι που αφορούν
τις πλεονάζουσες ώρες. Δεν γνωρίζω αν γνωρίζετε ακριβώς ποια
είναι η πραγµατικότητα. Θα προκαλέσουµε µε στοιχεία µια συζήτηση στη Βουλή, για να αντιληφθείτε πώς δηµιουργούνται,
πέρα από τα πραγµατικά που υπάρχουν –και το αναγνωρίζουµε, και τεχνητά κενά στην εκπαίδευση.
Δυστυχώς τα κενά αυτά δηµιουργούνται από την, θα έλεγε κανένας, υπάρχουσα πραγµατικότητα, η οποία επιβιώνει, επιζεί των
πελατειακών σχέσεων στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, αλλά σας εγγυώµαι ότι θα γίνει
συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέµα, διότι αυτή η ιστορία των
κενών από πλεονάζουσες ώρες, των τεχνητών κενών δηλαδή,
είναι µια ιστορία κατασπατάλησης πόρων από τον προϋπολογισµό, δηµόσιων πόρων, τους οποίους πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Και είµαι σίγουρος ότι και το ΚΚΕ, όπως και τα άλλα κόµµατα θα αναγνωρίζουν ότι αυτό το φαινόµενο πρέπει να σταµατήσει.
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Τρίτον, δεν τάξαµε και δεν τάζουµε διορισµούς. Είναι πολιτική
µας θέση και εργαζόµεθα µε µέθοδο, µε σύστηµα, να γίνουν από
φέτος διορισµοί όσο το δυνατόν περισσότεροι, µόνιµοι διορισµοί, στο σύνολο της εκπαίδευση, ούτως ώστε µέσα σε µία τριετία να υπάρχουν είκοσι χιλιάδες νέες µόνιµες θέσεις εργασίας.
Επαναλαµβάνω, δεν τάζουµε. Εργαζόµεθα µε τον πιο συγκεκριµένο, παραγωγικό και σαφή τρόπο.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι ο διάλογος είναι απροκατάληπτος, δεν είναι προκατασκευασµένος. Τα ερωτήµατα δεν
συνιστούν θέσεις. Όποιος θέλει, θέτει ερωτήµατα. Υπάρχει µια
ευρεία συναίνεση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής ανάµεσα σε όλα τα κόµµατα εκτός του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Δεν εννοώ τίποτα περισσότερα, για να είµαι σαφής,
µην πάει πουθενά το µυαλό σας, αλλά µόνο αυτά τα δύο κόµµατα
έχουν διαφωνήσει στον διάλογο όπως θα πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν σηµαίνει
ότι συµφωνούν όλα τα κόµµατα. Μιλάµε για τη διαδικασία του
διαλόγου, για την ατζέντα του διαλόγου.
Από εκεί και πέρα καθένα κόµµα –και εσείς- από διαφορετικές
ιδεολογικές αφετηρίες µπορεί να συµβάλει, κατά τη γνώµη µας,
στη διαµόρφωση θέσεων κοινής αποδοχής. Διότι η εκπαίδευση
είναι από εκείνα τα λίγα -θα έλεγε κανένας- κοινωνικά αγαθά, τα
οποία οφείλουµε να προασπίσουµε από αντιδικίες, άχρηστες και
αχρείαστες.
Μπορούµε να βρούµε κοινούς τόπους. Και βεβαίως µπορεί κανείς να έχει µια αντίληψη για τον καπιταλισµό και τη λειτουργία
της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του καπιταλισµού, αλλά αυτό που
ζητάει ο Έλληνας γονιός και ο µαθητής και ο καθηγητής είναι να
βρούµε λύσεις εντός αυτού του συστήµατος, γιατί εκτός δεν
µπορούµε να βρούµε σήµερα. Σιγά-σιγά να βρούµε λύσεις, αυτονόητες λύσεις, που δυστυχώς σήµερα τα µνηµόνια, η βαρβαρότητα των µνηµονίων και του νεοφιλελευθερισµού έχουν αναιρέσει επί τόσα χρόνια.
Επαναλαµβάνω, να βρούµε αυτονόητες λύσεις που συνάδουν
µε τη στοιχειώδη αντίληψη της λειτουργίας του σχολείου, η
οποία είναι αναγκαία αυτή η λειτουργία για την κοινωνική αναπαραγωγή, και η οποία βεβαίως έχει πρόσηµο ταξικό, καµµία
αντίρρηση. Αλλά η µόρφωση, όπως ξέρετε, δεν είναι προσδιορισµένη κατά τρόπο ολοκληρωτικό από ταξικές συνδηλώσεις. Έχει
και τη δική της αυτονοµία. Έχει την αυταξία της. Και αυτήν έχουµε κληθεί όλοι να υπερασπίσουµε µε βάση τις ιδιαίτερες –επαναλαµβάνω– ιδεολογικές και αξιακές αρχές µας.
Αλλά οφείλουµε να δώσουµε στα παιδιά τον απελευθερωτικό
χαρακτήρα της µόρφωσης. Διότι από την κρίση δεν θα βγούµε
αν δεν κάνουµε µια βασική επένδυση. Και αυτή η επένδυση είναι
στο σχολείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 471/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη, προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη
λειτουργία του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο.
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
Κύριε Μανιάτη, έχετε δύο λεπτά για την πρωτοµιλία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω αφορµή από την παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ.
Φίλη εδώ. Οφείλω να σχολιάσω ότι ο κ. Φίλης µάς είπε µόλις τον
κ. Τσίπρα βάρβαρο. Διότι όλοι συµφωνούµε ότι τα µνηµόνια είναι
µία βαρβαρότητα, αλλά το Μνηµόνιο ΙΙΙ του κ. Τσίπρα, το οποίο
δεν είχε κανένα λόγο η χώρα να υπογράψει, προφανώς προέκυψε από βάρβαρες επιλογές του κ. Τσίπρα. Ο καθείς κατά συνέπεια µπορεί να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα.
Με αφορµή όµως αυτό, κυρία Υπουργέ, θέλω να συνεχίσω σε
σχέση µε την ερώτηση που µόλις ανέπτυξε ο συνάδελφος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος για την ενισχυτική διδασκαλία. Να αναφέρω προς γνώση σας και ένα ακόµα ζήτηµα που
αφορά σε ειδική οµάδα παιδιών για τα οποία δεν έχει υπάρξει η
αναγκαία πρόνοια από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αναφέροµαι στη δηµιουργία ενός ειδικού επαγγελµατικού λυκείου στην Αργολίδα σε συνέχεια των υφισταµένων τάξεων και
των µαθητών, που φοιτούν στο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο
Αργολίδας, όπου έχουµε πλήρη επάρκεια σε στελεχικό δυναµικό,
πλήρη επάρκεια σε εξοπλισµούς. Ενώ υπάρχει αίτηµα και από
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και από όλους τους φορείς
της Αργολίδας, για ανεξήγητους λόγους το Υπουργείο Παιδείας
δεν συµφωνεί να λειτουργήσει ειδικό επαγγελµατικό λύκειο και
στην Αργολίδα, κάτι το οποίο –νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι– συνιστά υποχρέωσή µας, υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας.
Έρχοµαι, κυρία Πρόεδρε, τώρα στο κείµενο της ερώτησής
µου. Ο Υφυπουργός κ. Πελεγρίνης πριν λίγες εβδοµάδες, ως µη
ώφειλε, άνοιξε ένα θέµα περί της µη αναγκαιότητας ύπαρξης και
λειτουργίας του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο.
Μάλιστα, είπε και µια επιπολαιότητα –να το πω έτσι, για να είµαι
επιεικής- ότι υπάρχουν µόνο δύο µέλη ΔΕΠ που διδάσκουν, τη
στιγµή που ήδη υπάρχουν δεκαπέντε µέλη ΔΕΠ και συνολικά
πάνω από είκοσι πέντε διδάσκοντες.
Είµαι βέβαιος ότι θα πάρω επαρκείς εξηγήσεις από την κυρία
Υπουργό. Αυτή τη στιγµή έχουµε ένα τµήµα Θεατρικών Σπουδών, που έχει το χαρακτηριστικό της εγγύτητας µε το θέατρο
της Επιδαύρου και το θέατρο του Άργους, το οποίο λειτουργεί
στην πόλη του Ναυπλίου µε τα γνωστά κτηριολογικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά. Έχουµε ένα τµήµα που
έχει βγάλει πάνω από τετρακόσιους σαράντα αποφοίτους, ένα
τµήµα στο οποίο σήµερα φοιτούν πάνω από τριακόσιοι πενήντα
φοιτητές. Επιπλέον –και κλείνω µε αυτό- υπέστη τον Φεβρουάριο
του 2014 αξιολόγηση από τριµελή επιτροπή εξωτερικών κριτών
και βαθµολογήθηκε µε εξαιρετικά θετικό βαθµό.
Η ερώτηση είναι: ο κ. Πελεγρίνης, που ζήτησε την κατάργηση
του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, εκφράζει την πολιτική βούληση του Υπουργείου ή είπε µια κουβέντα παραπάνω και η υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου τον επαναφέρει στην τάξη;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Αναγνωστοπούλου, έχετε τρία λεπτά για την πρώτη σας παρέµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Μανιάτη, ανοίγουµε µια µεγάλη συζήτηση. Έχει ανοίξει
βέβαια η συζήτηση και µε άλλες επίκαιρες ερωτήσεις εδώ στη
Βουλή και για τµήµατα ΤΕΙ κ.λπ..
Θα πω κατ’ αρχάς ότι η δική µου θέση, όπως την έχω εκφράσει
κι εδώ στη Βουλή, είναι ότι δύσκολα πρέπει να ανοίγει ένα τµήµα
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλο τόσο δύσκολα πρέπει να
κλείνει.
Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο κ. Πελεγρίνης, αν το είπε στην τηλεόραση, γιατί περί δήλωσης στην τηλεόραση επρόκειτο. Δεν
έχει ανοίξει το Υπουργείο τέτοιο θέµα για να κλείσει το Τµήµα
Θεατρικών Σπουδών. Να µιλήσουµε λίγο επί της ουσίας γι’ αυτά
τα θέµατα των τµηµάτων των ΑΕΙ.
Θέλω να πω –το είπα και την Παρασκευή σε αντίστοιχη ερώτηση– ότι η προχειρότητα, που χαρακτήρισε τη δηµιουργία τµηµάτων ΑΕΙ, σ’ αυτή τη χώρα είναι άνευ προηγουµένου.
Πολλές φορές –και πριν, που ήµασταν στην Επιτροπή Οικονοµικών- µας έχετε κατηγορήσει για ανικανότητα, προχειρότητα
και τελευταίως έχει προστεθεί και το ρουσφέτι. Εάν δει κανείς
πώς φτιάχτηκε ο χάρτης των ανώτατων ιδρυµάτων, θα καταλάβει
τι εννοείτε. Ξέρετε καλύτερα από µας.
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασµα από την αξιολόγηση της
ΑΔΙΠ τον Φεβρουάριο του 2014 για το τµήµα του Ναυπλίου: «Οι
αρχικοί προγραµµατικοί στόχοι του τµήµατος, αποφασίστηκαν
µε προχειρότητα στη φάση της ίδρυσής του και σε κυβερνητικό
και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε
ότι θα δηµιουργείτο στο Ναύπλιο πανεπιστηµιακού επιπέδου
τµήµα χορού. Στη συνέχεια, το αρχικό σχέδιο τροποποιήθηκε και
ιδρύθηκε ως Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, αλλά επειδή ήταν
κοντά γεωγραφικά το Θεατρικών Σπουδών της Αθήνας και της
Πάτρας, τότε αποφασίστηκε να φτιαχτεί Θεατρικών Σπουδών
κατά τα πρότυπα του ΑΠΘ», δηλαδή της Θεσσαλονίκης.
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Καταλαβαίνετε και µόνο από αυτό πώς φτιάχτηκαν τα τµήµατα. Δεν είναι τυχαίο ότι το εν λόγω τµήµα φτιάχτηκε το 2003,
παραµονές των Ολυµπιακών Αγώνων, όταν είχαµε µια εκτόξευση
των τµηµάτων. Πληροί τις προϋποθέσεις αυτό το τµήµα, για να
υπάρχει, αν κάνουµε µια επί της ουσίας συζήτηση;
Για µένα ένα τµήµα θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, σας το
είπα και όταν µε επισκεφτήκατε στο γραφείο µου και το εννοώ,
δίπλα στην Επίδαυρο είναι ένα τµήµα που έχει λόγο ύπαρξης,
γιατί µπορεί να έχει µια διαπολιτισµική λειτουργία ειδικά σε
αυτόν τον χώρο. Το τµήµα, όµως, όλα αυτά τα χρόνια φρόντισε
να είναι σε µια τέτοια κατάσταση, να έχει τις κτηριακές υποδοµές, να έχει το ανθρώπινο δυναµικό, από το 2003 µέχρι το 2010;
Εκεί θα βρούµε προβλήµατα. Δηλαδή, όπως λέει και η αξιολόγηση –εσείς θεωρείτε την αξιολόγηση το άπαν και γι’ αυτό την
επικαλούµαι- εκτός από ένα κτήριο –που δεν θυµάµαι τώρα ποιο
ακριβώς είναι, να µην ψάχνω- τα άλλα όλα, οι κτηριακές υποδοµές πάσχουν, στο Ναύπλιο, στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Και
αυτό είναι ένα ζήτηµα. Πάσχει επίσης και από ακαδηµαϊκό προσωπικό, από µέλη ΔΕΠ. Ευτυχώς, αναφέρει η έκθεση χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα µέλος ΕΤΕΠ –από αυτά που δεν είχατε
διορίσει από το 2008 µέχρι προχθές, που τους διορίσαµε εµείς
τους ανθρώπους, που είχαν εκλεγεί και δεν είχαν προσληφθεί–
που είναι η ψυχή του τµήµατος.
Θέλω, να πω, κύριε Μανιάτη, µε αυτό ότι αυτό που λέω το
εννοώ. Δύσκολα πρέπει να κλείνουν τµήµατα, πάρα πολύ δύσκολα. Εµείς µε το «ΑΘΗΝΑ» είδαµε ένα πράγµα, να µπαίνουν
και να βγαίνουν σαν πινέζες από τον χάρτη τα τµήµατα, χωρίς
κανένα ακαδηµαϊκό κριτήριο. Δεν είµαστε αυτής της άποψης.
Εµείς δεν θεωρούµε ότι το Τµήµα του Ναυπλίου πρέπει να το
βγάλουµε από τον χάρτη, έτσι. Ίσα ίσα, το αντίθετο, τµήµατα τέτοια πρέπει να ενδυναµωθούν και πρέπει να βρούµε τους τρόπους να ενδυναµωθούν.
Αλλά να πω µόνο µια λέξη, κυρία Πρόεδρε: Ενώ εδώ η αξιολόγηση λέει ότι για να φτιαχτεί µεταπτυχιακό πρόγραµµα, πρέπει
να ενδυναµωθεί το προπτυχιακό, εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι
ότι υπάρχει µεταπτυχιακό και µάλιστα µε υψηλά δίδακτρα, 1.400
ευρώ, περίπου, ο φοιτητής ανά εξάµηνο. Εδώ είναι µια άλλη µεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουµε. Δηλαδή, να το φτιάξουµε, να ενισχυθεί το προπτυχιακό, να ενισχυθεί και το µεταπτυχιακό, αλλά δεν φτιάχνεις µεταπτυχιακό στον αέρα και µάλιστα µε δίδακτρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μανιάτη, ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία
Υπουργό για την απάντησή της. Μου θύµισε το «πατάω σε δύο
βάρκες, αλλά στο τέλος πέφτω µέσα στη θάλασσα»!
Η κυρία Υπουργός από τη µια µας είπε ότι το Τµήµα του Ναυπλίου πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ενδυναµωθεί και από την
άλλη πολιτικά, ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά εξέφρασε επιφυλάξεις
κατά πόσον πρέπει να υπάρχουν τµήµατα σαν του Ναυπλίου.
Κυρία Υπουργέ, επειδή είχα την τύχη να συµµετέχω στις σκληρές αποφάσεις που πάρθηκαν, πριν λίγα µόλις χρόνια, για την
αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και είχα κατά σύµπτωση τη δυνατότητα να δω πάρα πολλούς, το σύνολο των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, να αρνούνται όχι κλείσιµο πανεπιστηµιακού τµήµατος αλλά κλείσιµο και του τελευταίου δηµοτικού
σχολείου, µονοθέσιου µε τρεις µαθητές, νοµίζω ότι η κριτική
αυτή που ασκείτε προς τη δική µας παράταξη, που πήρε αποφάσεις προς όφελος και της στοιχειώδους και της µέσης και της
ανώτατης εκπαίδευσης, δεν ταιριάζουν. Αλλού θα ήταν χρήσιµο
να απευθυνθούν τα σχόλιά σας.
Χαίροµαι, επίσης, γιατί αναγνωρίσατε ότι παρά το γεγονός
πως η πολιτεία, ενώ θα έπρεπε κι όφειλε να δώσει και άλλες υποδοµές δεν το έχει πράξει, έναντι αυτού η τοπική κοινωνία του
Ναυπλίου -και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πώς
πρέπει να λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες µε τα πανεπιστήµιακαι της Αργολίδας έχει στηρίξει αποφασιστικά τη λειτουργία του
συγκεκριµένου τµήµατος.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι µε πρωτοβουλία των τοπικών
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αρχών έχει αγοραστεί οικόπεδο, το οποίο αναµένει τη χρηµατοδότηση, για να κτιστεί ένα campus.
Εδώ, λοιπόν, τίθενται τα ερωτήµατα ως εξής: Ανοίγουµε το
θέµα περί ανασχεδιασµού του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας,
ναι ή όχι; Εάν θέλετε να το ανοίξετε, εµείς πάντα στον διάλογο
είµαστε ανοικτοί, αλλά θα το ανοίξουµε µε ολότητα, πληρότητα
και µε απολύτως επιστηµονικά κριτήρια. Εάν δεν το ανοίγουµε
και λέµε λόγια στον αέρα για ένα τµήµα, το οποίο και εσείς αναγνωρίζετε ότι πληροί απολύτως όλα τα ακαδηµαϊκά κριτήρια,
τότε κάτι κρύβεται από πίσω.
Τέλος, δε, για τον σχολιασµό αναφορικά µε τα δίδακτρα των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων, δεν ξέρω ποια είναι η θέση της
Κυβέρνησης. Εάν έχει διάθεση να στηρίξει απολύτως, µε δηµόσια κονδύλια, τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών σε όλα
τα πανεπιστήµια της χώρας, τότε αυτό είναι καλοδεχούµενο και
θα το στηρίξουµε, άλλως πρέπει να βρεθεί µια λύση προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Μανιάτη,
σας παρακαλώ, µη βάζετε στο στόµα µου πράγµατα που δεν
είπα. Και αν θα πέσω στη θάλασσα, θα το δούµε στη συνέχεια.
Εγώ είπα ευθύς εξαρχής ότι δύσκολα πρέπει να κλείνουν τα
τµήµατα, όπως δύσκολα πρέπει να ανοίγουν. Άρα δεν υπάρχει
κανένα τέτοιο θέµα. Το είπα κατηγορηµατικά και εδώ και όταν
ήρθατε στο γραφείο µου. Ένα Τµήµα Θεατρικών Σπουδών στο
Ναύπλιο, δίπλα από την Επίδαυρο, είναι πάρα πολύ σηµαντικό
για µένα και δεν το παίρνω πίσω. Μη µου λέτε, όµως, τώρα να
βάλουµε ακαδηµαϊκά κριτήρια. Αλήθεια, βάλατε ακαδηµαϊκά κριτήρια για το «ΑΘΗΝΑ»;
Επειδή το είχα εύκαιρη ερώτηση προχθές, όταν κλείνετε ένα
Τµήµα Δασοπονίας στην Καρδίτσα µε απίστευτη κτηριακή υποδοµή, που λειτουργούσε επί τριάντα δύο χρόνια, και το συγχωνεύετε µε το Καρπενήσι, είναι τυχαίο; Δεν ξέρω ποια ήταν τα
ακαδηµαϊκά κριτήρια αυτά. Δεν είπα να µην υπάρχει στο Καρπενήσι, αλλά ξέρετε πού έχουµε φτάσει τώρα; Έχουµε φτάσει στο
σηµείο να τσακώνονται οι δήµαρχοι µεταξύ τους, για το ποιος θα
κρατήσει τµήµα στην περιοχή του. Και εκεί οι πελατειακές σχέσεις, βέβαια, ανθούν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Δεν έκανα εγώ κριτική στο τµήµα. Ίσα - ίσα, όπως λέει και η
αξιολόγηση στην οποία δίνετε εσείς πολύ βάση -και το ξέρω και
εγώ από προσωπική εµπειρία ως πανεπιστηµιακή δάσκαλος- το
ακαδηµαϊκό προσωπικό, όσο είναι, είναι πολύ υψηλών προσόντων και ξεπερνάει εαυτόν για να µπορεί να το λειτουργήσει. Και
όντως ο Δήµος του Ναυπλίου έχει παραχωρήσει στο τµήµα.
Αυτό που είπα και σε αυτό που επιµένω είναι ότι άνοιξε το
τµήµα το 2003. Το ήθελε η Κυβέρνησή σας. Το ήθελαν και οι επόµενοι. Σε αυτό το τµήµα δεν έπρεπε να δοθεί ενίσχυση; Και περιµένουµε να φτάσει η κρίση για να έρθετε να µου πείτε εµένα
αν θα κλείσει ή αν θα είναι ανοικτό; Και µου λέτε ότι δεν έχει
αυτό, δεν έχει εκείνο; Βεβαίως, θα έπρεπε να τα έχει αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αφήστε µε να τελειώσω και µπορείτε να τα πείτε, αν το επιτρέψει η κυρία Πρόεδρος.
Αυτό που λέω εγώ, λοιπόν, για να µη δηµιουργούνται και εντυπώσεις, είναι ότι τίποτα δεν υπάρχει πίσω από το µυαλό µας
για το συγκεκριµένο τµήµα. Αρχίζουµε και βλέπουµε την παράνοια του συστήµατος στον ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας -παράνοια εντελώς!- και µε τη δηµιουργία και µε τη συγχώνευση.
Τµήµατα όµως, όπως του Ναυπλίου, έχουν τα εχέγγυα και η περιοχή µπορεί να σηκώσει τέτοιου είδους τµήµατα. Αυτό έχω να
πω.
Για τα µεταπτυχιακά είναι άλλη ιστορία. Η θέση η δική µου
είναι, ότι στο άρθρο 16 υπάρχει ρητά δηµόσια και δωρεάν παιδεία. Να τα συζητήσουµε όλα όσα φέρουµε αλλά θα ξεκινάµε
απ’ αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα εφαρµόσετε το άρθρο 16;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μην την
διακόπτετε, δεν επιτρέπεται.
Κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 8 Φεβρουαρίου 2016 µέχρι 9 Φεβρουαρίου 2016.
Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 12 Φεβρουαρίου 2016 µέχρι
15 Φεβρουαρίου 2016, για προσωπικούς λόγους.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κικίλιας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, από την Τρίτη
9 Φεβρουαρίου 2016 µέχρι την Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις που απευθύνονται στον ίδιο
Υπουργό, στον κ. Κατρούγκαλο.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 488/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της «SOFTEX» στο Βοτανικό.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κατσώτη θα απαντήσει, όπως
ήδη προανέφερα, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλος.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό το θέµα και έχουν γίνει και στο
Υπουργείο αρκετές συζητήσεις για την επιχείρηση «SOFTEX», η
οποία ανήκει στην πολυεθνική «BOLTON» και η οποία αποφάσισε
να κλείσει ύστερα από πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας.
Τι επικαλείται; Συσσωρευµένες ζηµιές λόγω της πυρκαγιάς τον
περασµένο Ιούλη σε µια από τις µονάδες του εργοστασίου. Δηλώνει η εργοδοσία, ότι λόγω αυτής της ζηµιάς και των αρνητικών
αποτελεσµάτων, είναι ασύµφορη η λειτουργία της επιχείρησης.
Εκατόν τριάντα εργαζόµενοι οδηγούνται στην ανεργία.
Η εξέλιξη αυτή, κύριε Υπουργέ, επαληθεύει τις προειδοποιήσεις των εργαζοµένων, ότι η πυρκαγιά ήταν µόνο το πρόσχηµα
για να δροµολογήσει η πολυεθνική αποφάσεις που είχε ήδη
πάρει. Η άρνηση της επιχείρησης να επισκευάσει τη µονάδα,
αποδεικνύει ότι αποσκοπούσε στο κλείσιµο του εργοστασίου.
Για τις καταστροφές από τη φωτιά η εταιρεία έχει αποζηµιωθεί
από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πήρε ως αποζηµίωση 9 εκατοµµύρια ευρώ. Η αποκατάσταση της ζηµιάς, σύµφωνα µε τους εργαζόµενους, δεν προσεγγίζει τα 6 εκατοµµύρια. Στην τριµερή
συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας επέµειναν στην απόφαση για το κλείσιµο του εργοστασίου, προανήγγειλαν απολύσεις οµαδικές -αν το επιτρέψετε
εσείς- και πέρα από εκεί βέβαια κάνουν και χρήση του 5%. Είναι
γνωστό ότι ήδη κάλεσαν τους εργαζόµενους, να δώσουν αποζηµιώσεις και µάλιστα παραπάνω απ’ αυτές που δικαιούνται, στο
πλαίσιο οικειοθελών αποχωρήσεων.
Εµείς ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε προκειµένου να µη
χαθούν θέσεις εργασίας, να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων και βέβαια πάνω απ’ όλα να µην κλείσει το εργοστάσιο που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Έχει µηχανές και
σύγχρονες υποδοµές και δεν δικαιολογείται µία τέτοια απόφαση,
που µάλλον γίνεται στο πλαίσιο της πίεσης ίσως για χρηµατοδότηση, ίσως για κάτι άλλο που θέλει από την Κυβέρνηση. Εσείς
φαντάζοµαι ότι έχετε συζητήσει µε την εργοδοσία και γνωρίζετε
πολύ περισσότερα απ’ αυτά που γνωρίζουν οι εργαζόµενοι κι
εµείς και θα θέλαµε σήµερα εδώ να µας πείτε, τι θα κάνετε, έτσι
ώστε να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι και τα δικαιώµατά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγµή προσπαθήσαµε να
κάνουµε οτιδήποτε είναι εντός των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, για να αποφύγουµε και το κλείσιµο της επιχείρησης και να
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µη χαθούν θέσεις εργασίας.
Με απόλυτη διαφάνεια και όχι εν κρυπτώ –δεν χρειαζόταν να
κάνουµε µυστικές διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία- καλέσαµε,
όπως ξέρετε, την εταιρεία στο Υπουργείο, στο πλαίσιο αλλεπάλληλων τριµερών συναντήσεων. Εξαντλήσαµε κάθε περιθώριο πίεσης που µπορεί να έχει σε µια καπιταλιστική χώρα ένα Υπουργείο
Εργασίας.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό είναι ένα ακόµη επεισόδιο, ένας
ακόµη κρίκος στην αλυσίδα της αποβιοµηχάνισης, στην οποία
έχουν οδηγήσει τη χώρα οι αποτυχηµένες πολιτικές λιτότητας
των προηγούµενων ετών.
Μολονότι προσπαθήσαµε να πιέσουµε να ανακληθεί η απόφαση
για το κλείσιµο της επιχείρησης, οι εκπρόσωποι της εταιρείας µάς
δήλωσαν ότι αυτή είναι ειληµµένη απόφαση των µετόχων.
Εξακολουθούµε να πιέζουµε στην κατεύθυνση αυτή, µε ό,τι
µέσο έχουµε, γιατί δηλώσαµε, µέσω του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου που διεύθυνε την τριµερή προσπάθεια συµφιλίωσης,
ότι δεν είναι για εµάς αποδεκτή οποιαδήποτε παρόµοια απόφαση
που κλείνει µια παραγωγική µονάδα της χώρας που φαίνεται ότι
έχει προοπτικές λειτουργίας, όπως σωστά είπατε, και οδηγεί έτσι
στην ανεργία και δεκάδες εργαζοµένους. Και θα εξακολουθούµε
να πιέζουµε.
Ως προς το σκέλος της ερώτησής σας για το τι µπορούµε να
κάνουµε για την περιφρούρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, έχουµε καταστήσει σαφές ότι δεν θα γίνουν δεκτές οµαδικές απολύσεις και ότι η νοµιµότητα θα περιφρουρηθεί.
Από εκεί και µετά, όπως έχω πολλές φορές απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέλφων Βουλευτών του κόµµατός σας και το είπα
υπαινικτικά και στην αρχή, σε ένα καπιταλιστικό κράτος υπάρχουν όρια του τι µπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Αυτά
τα όρια θα τα φτάσουµε µέχρι το τέλος αλλά είναι πεπερασµένα.
ΠΡΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι είναι πεπεισµένοι ότι η επιχείρηση θα ξανανοίξει, αφού απαλλαγεί από αυτούς τους εργαζόµενους που έχουν δικαιώµατα, που είναι οργανωµένοι, που έχουν
το σωµατείο τους και διεκδικούν.
Θέλουν να αξιοποιήσουν όλο το νοµοθετικό πλαίσιο που έχουν
ψηφίσει οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα, που και εσείς διατηρείτε, για
να µπορέσουν να έχουν πολύ φθηνό εργατικό δυναµικό. Θέλουν
να αξιοποιήσουν αυτούς τους νόµους που εσείς φέρνετε και θα
φέρετε, για τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και τα άλλα που είναι
προαπαιτούµενα του τρίτου µνηµονίου, για να µπορέσουν να
έχουν πολύ µικρό κόστος, για να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την κερδοφορία τους. Αυτό λένε οι εργαζόµενοι,
οι οποίοι αγωνίζονται, είναι στο εργοστάσιο, δεν το εγκαταλείπουν και διεκδικούν να συνεχίσει η λειτουργία του µε όλα τα δικαιώµατα.
Κύριε Υπουργέ, έγινε πάρα πολύς λόγος το προηγούµενο διάστηµα για το ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια. Ιδιαίτερα, υπήρχε µεγάλη επίθεση στους αγώνες των εργαζοµένων και λέχθηκε ότι οι
αγώνες αυτοί κλείνουν τα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις. Δεν είναι
λίγες οι φορές που κλάδοι οι οποίοι κινητοποιούνται, κατηγορήθηκαν ότι οι κινητοποιήσεις τους είχαν σαν αποτέλεσµα το κλείσιµο των εργοστασίων.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι τα εργοστάσια τα κλείνουν οι ίδιοι
οι καπιταλιστές ή τα ανοίγουν οι ίδιοι όποτε θέλουν, οι ίδιοι αποφασίζουν αν θα παράγουν ή αν θα σταµατήσουν την παραγωγή.
Και έχουµε µία τέτοια λειτουργία η οποία είναι σε αντίθεση µε τα
συµφέροντα των εργαζοµένων, είναι σε αντίθεση µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, είναι σε αντίθεση µε την ίδια τη ζωή τους.
Όλο αυτό το πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, διατηρείται. Λέτε ότι είµαστε στον καπιταλισµό, ότι αυτή είναι η λειτουργία, ότι αυτό
µπορείτε να κάνετε, τίποτα παραπέρα. Εποµένως, αυτές οι ερωτήσεις καλό είναι να γίνονται εδώ, για να ακούγεται και από το
δικό σας στόµα ότι αυτό το σύστηµα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
καµµία ανάγκη των εργαζοµένων. Όλο και χειρότερα θα πηγαίνει
η κατάσταση µε τη ζωή τους. Αυτή η δικτατορία των µονοπωλίων
θα κυριαρχεί και αυτοί θα αποφασίζουν για τη χαµοζωή του λαού
µας.
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Πρέπει, λοιπόν, να απαλλαγούν. Αυτή είναι µια αλήθεια που
πρέπει να ειπωθεί. Πρέπει να την ακούν όλοι. Αυτό το σύστηµα
δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο παρά ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση και οι εργαζόµενοι της «SOFTEX» σε αυτήν τη γραµµή
της αµφισβήτησης θα πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους
ενάντια στο κεφάλαιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσα κόµµατα
υπηρετούν αυτό το σάπιο σύστηµα. Και εσείς είστε ένα απ’ αυτά
τα κόµµατα που το υπηρετείτε, κύριε Υπουργέ, µε το νοµοθετικό
πλαίσιο που συνεχίζετε και διατηρείτε, αλλά και ενισχύετε µέσα
από τους νόµους που φέρνετε, όπως το εργασιακό, το ασφαλιστικό και τις βέλτιστες πρακτικές –υποτίθεται- που θα φέρετε το
επόµενο διάστηµα. Αυτές είναι που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων, που καταργούν δικαιώµατα των εργαζοµένων και τους κάνουν πιο φθηνούς.
Ας γίνει, λοιπόν, κατανοητό ότι πρέπει οι εργαζόµενοι να παλέψουν όλο και πιο πολύ σε µία τέτοια γραµµή το επόµενο διάστηµα, µε µαζικούς όρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, θα σας πω πού συµφωνούµε και πού διαφωνούµε.
Συµφωνούµε ότι δεν είναι οι αγώνες των εργαζοµένων που
κλείνουν τα εργοστάσια. Είναι οι πολιτικές της λιτότητας που
εφαρµόστηκαν τα προηγούµενα χρόνια, οι πολιτικές της αποβιοµηχάνισης, οι πολιτικές της απόστασης απ’ αυτό που ονοµάζουµε ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Μέχρις ότου, όµως, ανατραπεί ο καπιταλισµός και έρθει ο σοσιαλισµός –σε αυτό µαζί
σας είµαι στρατηγικά- δεν είναι καταδικασµένοι οι εργαζόµενοι
να ζουν χαµοζωή. Δεν είναι καταδικασµένοι να ζουν συνεχώς σε
καθεστώς λιτότητας, ούτε είναι καταδικασµένοι να ζουν συνεχώς
σε ένα καθεστώς που τους έχει αποστερήσει από τα βασικά συλλογικά εργασιακά τους δικαιώµατα. Σε αυτήν την εργασιακή
ζούγκλα µάς καταδίκασε η συµφωνία των προηγούµενων κυβερνήσεων µε τις νεοφιλελεύθερες συνταγές των τότε µνηµονίων.
Εµείς ρητά περιλάβαµε, ακόµα και σε αυτό το γενικά νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης µνηµόνιο, την πρόβλεψη για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ακριβώς γιατί ξέρουµε ότι είναι ταφόπλακα στα δικαιώµατα των εργαζοµένων το να
µην έχουν τη δυνατότητα συλλογικά να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που τους αναλογούν. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε αυτή τη µεγάλη σύγκρουση ανάµεσα στον νεοφιλελευθερισµό και στην κοινωνική Ευρώπη εµείς
θεωρούµε ότι εκπροσωπούµε τις δυνάµεις της εργασίας και θα
συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε µαζί µε τους εργαζόµενους. Όχι
µόνο σε αυτή τη σύγκρουση σε επίπεδο ηπείρου, για το µέλλον
που θα πάρει το κράτος πρόνοιας εκεί, αλλά και για τα τοπικά
θέµατα. Θα είµαστε µαζί µε τους εργαζόµενους της «SOFTEX».
Και αν πράγµατι είναι τέχνασµα αυτή η πολιτική απόφαση των
µετόχων να µην κλείσει πράγµατι η επιχείρηση, αλλά να αλλάξει
ένδυµα απλώς και µόνο για να καταστρατηγηθούν τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων, εµείς θα εξαντλήσουµε κάθε αυστηρότητα
που µας επιτρέπει το υφιστάµενο νοµοθετικό οπλοστάσιο. Γιατί
είπα ότι είναι περιορισµένα τα όπλα που έχει το Υπουργείο Εργασίας σε ένα καπιταλιστικό κράτος, δεν είναι όµως ανύπαρκτα,
και έχουµε σκοπό να τα αξιοποιήσουµε στο έπακρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 485/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Βρούτση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή της δηµοσιοποίησης των στοιχείων του
συστήµατος «ΗΛΙΟΣ».
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν σας ευνοεί η συγκυρία σήµερα της παρουσίας σας στη Βουλή, για τρεις λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήµερα το Χρηµατιστήριο κατέρρευσε. Είναι ιστορικό τετραετίας. Όπως ξέρετε, το Χρηµατιστήριο προεξοφλεί την οικονοµία στο µέλλον. Και αυτό επιβεβαιώνει
τον δεύτερο παράγοντα. Ο κ. Τσακαλώτος σήµερα, λίγο πριν
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στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, σας διέψευσε λέγοντας
ότι όλα –δηλαδή η συζήτηση µε την τρόικα ή τους θεσµούς,
όπως θέλετε πείτε το- είναι στον αέρα. Ακόµα και το ασφαλιστικό
είναι στον αέρα, καθώς δεν έχει συµφωνηθεί τίποτε απολύτως.
Επίσης είπε ότι εάν η αξιολόγηση δεν γίνει µέχρι τον µήνα Μάιο,
καήκαµε. Αυτό ουσιαστικά σάς διαψεύδει.
Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, που είναι πιο σοβαρό. Την ώρα
που βρίσκεστε αντιµέτωποι µε την κοινωνική κατακραυγή και
οργή των δικών σας αδιεξόδων που δηµιουργήσατε από την οικονοµία και το ασφαλιστικό και προκαλείτε και διχάζετε την ελληνική κοινωνία, έρχεται σήµερα, παραµονή των µεγάλων κινητοποιήσεων των αγροτών, ο Γενικός Γραµµατέας σας κ. Νεφελούδης και ουσιαστικά µε µία ειρωνική γραπτή του δήλωση προς
τους αγρότες -τους οποίους προσοµοιάζει µε επαναστατικό
στρατό- λέει ότι τα τρακτέρ είναι «τανκς».
Εγώ σας ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν συµµερίζεστε
αυτήν την άποψη. Εµείς ουσιαστικά, εκ µέρους µας, ζητάµε την
παραίτηση του κ. Νεφελούδη, διότι ρίχνει λάδι στη φωτιά σε µια
χρονική στιγµή που η κοινωνία βράζει. Εάν δεν τον «παραιτήσετε» και δεν τον αποπέµψετε εξαιτίας αυτής της δήλωσης, σηµαίνει ότι ταυτίζεστε µε αυτές τις αντιλήψεις.
Όσον αφορά το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ», θέλω να σας πω ότι όταν
πήγα στο Υπουργείο, έκανα κάτι που εσείς σε επίπεδο δουλειάς
το αποφεύγετε. Υπήρξε συστηµατική δουλειά και έργο, για να
σταµατήσουµε µια µεγάλη παθογένεια του παρελθόντος, τις µαϊµού συντάξεις και να φέρουµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
µετά από δεκαετίες τη διαφάνεια.
Και το έκανα πράξη. Την 1η Ιουνίου 2013 κατασκευάσαµε τον
«ΗΛΙΟ», το πιο σύγχρονο καινοτόµο σύστηµα ίσως και σε επίπεδο
Ευρώπης. Από την 1η Ιουνίου 2013 όλοι οι Έλληνες µπορούν και
βλέπουν πολύ αναλυτικά τα στοιχεία των συντάξεων. Αυτό το
είχαν µπροστά τους και είχαν τη δυνατότητα να το δουν. Παιδιά
στα πανεπιστήµια, κυρία Πρόεδρε, κάνουν µεταπτυχιακές πάνω
στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας. Τα στοιχεία πλέον
είναι στα χέρια δηµοσιογράφων, κοµµάτων της Βουλής.
Αυτό το σύστηµα, το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ», για το οποίο στη δευτερολογία µου θα πω πόσες εκατοντάδες εκατοµµύρια εξοικονόµησε για το ελληνικό κράτος, από µόνο του, µέσα από
νοικοκύρεµα, το σταµατήσατε από τον Αύγουστο του 2015 αναιτιολόγητα και µάλιστα στην ερώτησή µου προς εσάς εδώ στη
Βουλή «γιατί το κάνατε;» είπατε ότι είναι µαϊµού τα στοιχεία. Σας
ζήτησα και σας ζητώ και σήµερα να πείτε πού είναι τα στοιχεία
µαϊµού, τι ενέργειες κάνατε, εάν κάνατε ΕΔΕ για τους υπαλλήλους που έκαναν µαϊµού τα στοιχεία και γιατί τους πρώτους έξι
µήνες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία έβγαιναν χωρίς να
σταµατήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Περιµένω την απάντησή σας και θέλω να είναι πραγµατική και
ειλικρινής, γιατί ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, ξαναφέρατε τον
σκοταδισµό στο Υπουργείο Εργασίας. Κανείς σήµερα, κυρία
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, δεν γνωρίζει και πάλι
κάτι που το κατακτήσαµε συνολικά ως ελληνικό πολιτικό σύστηµα, δηλαδή πόσοι είναι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, πόσες
είναι οι συντάξεις στην Ελλάδα. Και αυτό το έκανε η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, όπως ακούσατε, έχετε δύο επίκαιρες ερωτήσεις: για
τον κ. Νεφελούδη και αυτή που είναι καταγεγραµµένη, για το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ».
Ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και τίκτων και
παρθενεύων, κύριε συνάδελφε! Ενώ ότι η παράταξή σας µας
κληροδότησε χάος στο ασφαλιστικό, 4 δισεκατοµµύρια έλλειµµα, συντρίµµια στον ΟΓΑ -ποσοστιαία µεγαλύτερο έλλειµµα
και απ’ αυτό του ΙΚΑ- κι εµφανίζεται σήµερα τιµητής. Σαράντα
χρόνων σπασµένα ερχόµαστε να φτιάξουµε και αντί να κάνετε
την αυτοκριτική σας, όπως προσπάθησε να κάνει ο Αρχηγός της
Νέας Δηµοκρατίας, παραπέµποντας βέβαια έµµεσα στο βιβλίο
του κ. Γιαννίτση για να µην πάρει τις πολιτικές ευθύνες που ανα-
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λογούν στο κόµµα σας, εµφανίζεστε σήµερα ως κήνσορες.
Οι αγρότες, λοιπόν, είναι στους δρόµους για τα πέντε χρόνια
µαυρίλας των δικών σας πολιτικών. Οι δικές µας προτάσεις σ’
αυτόν τον τοµέα προσπαθούν απλώς να επανορθώσουν τη µεγάλη καταστροφή που κάνατε εσείς τα προηγούµενα χρόνια.
Ως προς δε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, επειδή
και εγώ τις παρακολούθησα, όπως θα ξέρετε και εσείς, ανεξάρτητα από το τι είπατε, επιβεβαίωσαν ότι οι προτάσεις µας για τη
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού δεν είναι απλώς προς την κατεύθυνση που ωφελεί την κοινωνία, αφού βασίζονται στις αρχές
της ισονοµίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή να επιβαρυνθούν οι έχοντες, αυτοί που µπορούν κάτι παραπάνω να δώσουν και όχι αυτοί που δεν έχουν τίποτα, όχι µόνο ταυτίζονται,
λοιπόν, µε τα συµφέροντα της κοινωνίας, αλλά σαφώς δήλωσε
ότι η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος έχει γίνει αποδεκτή
και από τους θεσµούς.
Θα επανέλθω, εάν θέλετε, στα γενικότερα ζητήµατα του ασφαλιστικού, που είναι ένα πεδίο που θα έπρεπε να το αποφεύγετε,
γιατί οι ευθύνες σας είναι βαρύτατες διαχρονικά, όχι µόνο της
δικής σας παράταξης, αλλά του δικοµµατισµού που έφτασε τη
χώρα σε αυτό το επίπεδο, χωρίς αποθεµατικά, µε ένα σύστηµα
στρεβλό εξαρχής, που δεν εξασφαλίζει κοινωνική προστασία ισότιµη σε όλους. Επιφυλάσσοµαι απολύτως γι’ αυτό.
Για το «ΗΛΙΟΣ» προκαταρκτικά –µιας που και εσείς επιφυλαχθήκατε να εκθέσετε τα αναλυτικά στοιχειά για τη δευτερολογία
σας και εγώ θα αναφερθώ αναλυτικά εκεί- να σας πω ότι δεν µίλησα για «µαϊµού», µίλησα για παραποιηµένη εικόνα, παραποιηµένα στοιχεία που έχει το «ΗΛΙΟΣ». Αναφέροµαι στην παντελή
έλλειψη µεθοδολογίας της έκθεσης, στο γεγονός ότι αντίθετα µε
ό,τι συµβαίνει µε άλλες εκθέσεις ανάλογες για το συνταξιοδοτικό
σύστηµα -και θα καταθέσω την έκθεση της στατιστικής αρχής
της Μεγάλης Βρετανίας- τα δικά σας στοιχεία δεν έχουν αναφορά στις συντάξεις µετά τις κρατήσεις και τους φόρους, εµφανίζοντάς τες έτσι πολύ µεγαλύτερες απ’ ό,τι είναι, στοιχείο, που
πολλές φορές µας έχει τεθεί στη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς. Εποµένως αδυνάτιζαν τη συγκεκριµένη διαπραγµατευτική µας θέση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άλλωστε και εσείς, όπως και ο προκάτοχός σας στη µνηµονιακή, κυβέρνηση, ο κ. Λοβέρδος, προχωρήσατε σε κάτι πολύ
σηµαντικότερο ως προς την κατάργηση της διαφάνειας, στην κατάργηση της πλήρους παρουσίασης του κοινωνικού προϋπολογισµού, που ήταν το βασικό εργαλείο που µπορούσε να δίνει την
πλήρη ακτινογραφία των ασφαλιστικών ταµείων, των πόρων που
ήταν διαθέσιµοι γι’ αυτά, των µεταβιβάσεων από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Περιµένω, λοιπόν, τη δευτερολογία σας για να πείτε τι κάνατε
µε το «ΗΛΙΟΣ», για να µπορέσω και εγώ να σας απαντήσω αναλυτικότερα στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Βρούτσης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε πολύ µεγάλη λύπη
ο Υπουργός κλήθηκε σήµερα εδώ, για να απαντήσει σε ένα κρίσιµο µέγεθος, σε αυτό που λέγεται διαφάνεια, κύριε Υπουργέ, η
οποία µάλλον για το δικό σας λεξιλόγιο είναι άγνωστη λέξη.
Σας θυµίζω -και πάλι θα το ξαναπώ- ότι το «ΗΛΙΟΣ» φτιάχτηκε
µε µηδέν δαπάνες του ελληνικού δηµοσίου. Το έφτιαξα µε τους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και αποτελεί το µεγαλύτερο ιστορικό επίτευγµα στο Υπουργείο Εργασίας. Και βγαίνετε
σήµερα εσείς και τολµάτε να µιλάτε για παραποιηµένα στοιχεία
και συγκρίνετε µε τη γνωστή αυτή αµπελοφιλοσοφία της Αριστεράς περί αγγλικών συστηµάτων, όταν αυτό το σύστηµα δεν το
αµφισβήτησε κανένας επί δυόµισι χρόνια που ήµουν Υπουργός;
Δεν το αµφισβήτησε η επιστηµονική κοινότητα, δεν το αµφισβήτησε το κόµµα σας, δεν το αµφισβήτησαν οι Βουλευτές, δεν το
αµφισβήτησαν οι δηµοσιογράφοι, γιατί είναι µια πηγή πλούτου
και διαφάνειας.
Και γι’ αυτό το σύστηµα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός -γιατί
είµαι αναγκασµένος να κάνω σήµερα και έναν απολογισµό, να
υπερασπιστώ τη διαφάνεια και όχι τον σκοταδισµό της Αριστε-
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ράς που φέρατε στο Υπουργείο- θα σας πω µερικά σηµαντικά
νούµερα: Τριακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ ετησίως έδωσε
αυτό εδώ το τεύχος από τις «µαϊµού» συντάξεις που έκοψε. Αυτό
το τεύχος έδωσε 120 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως από τη φοροδιαφυγή των συνταξιούχων, όταν πλέον κανένας συνταξιούχος
δεν µπήκε στον κόπο να πηγαίνει στα ταµεία του να παίρνει τη
βεβαίωση και µπαίνει αυτόµατα στη φορολογική δήλωση. Ο ίδιος
το έκανε.
Αυτό το σύστηµα έδωσε 280 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως από
τις διασταυρώσεις του ΙΚΑ µε τις τράπεζες, που δεν γίνονταν
ποτέ µέχρι τώρα. Και αυτό το σύστηµα έδωσε και 120 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία δεν τα πήρατε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επιστροφή του ΦΠΑ, του φόρου µισθωτών υπηρεσιών, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, του φόρου εισοδήµατος και των αγροτών, που αµφισβητείτε, το οποίο είναι ο ορισµός
της δικαιοσύνης.
Πάνω από 850 εκατοµµύρια ευρώ είναι το σύστηµα που σήµερα εγώ σας παρουσίασα, που έγινε µε µηδέν λεφτά του ελληνικού δηµοσίου και το κόψατε. Αυτή είναι η «διαφάνεια» της Αριστεράς. Να τη χαίρεστε! Είστε υπόλογος, όµως, γι’ αυτό, για τον
σκοταδισµό, γιατί γυρίζετε και πάλι σε µια εποχή του παρελθόντος.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, δεν απάντησε τίποτα ο Υπουργός για
το ζήτηµα του κ. Νεφελούδη. Ζητάµε την παραίτηση του κ. Νεφελούδη. Έριξε λάδι στη φωτιά. Η συγκάλυψή σας σηµαίνει και
αποδοχή του γραπτού του κειµένου -δεν ήταν µια προφορική δήλωση, ήταν µια γραπτή δήλωση- που είπε ότι τα τρακτέρ είναι
τανκς, ειρωνευόµενος τους αγρότες και, ουσιαστικά, ρίχνοντας
λάδι στη φωτιά, παραµονή µιας µεγάλης κοινωνικής αναταραχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, σας είπα προηγουµένως ότι ο «ΗΛΙΟΣ» δεν έχει καµµία
µεθοδολογική συνέπεια ούτε προδιαγράφει εξαρχής, όπως κάνουν άλλες εκθέσεις, όπως αυτή της Μεγάλης Βρετανίας, πού
στηρίζεται για την ανάλυση δεδοµένων.
Θα σας πω ένα παράδειγµα, για να φανεί ο παραλογισµός των
στοιχείων που µαζεύετε. Στην κατανοµή των συντάξεων ανά ηλικία, λοιπόν, διαπιστώνει κανείς ότι διακόσιες µία χιλιάδες συνταξιούχοι είναι κάτω των πενήντα ετών.
Έτσι όπως είναι συγκεντρωτικά, λοιπόν, τα στοιχεία, όπως τα
παρουσιάζει αυτό το σύστηµα, το χωρίς µεθοδολογία, εντυπωσιάζεται κανείς απ’ αυτόν τον αριθµό. Αν κοιτάξει πιο προσεκτικά,
θα δει ότι η τελευταία έκθεση, που δηµοσιεύθηκε, παρουσιάζει
µάλιστα µε έµφαση ότι µόλις το 1% είναι συνταξιούχοι, ηλικίας
µικρότερης των είκοσι πέντε ετών. Και αρχίζει κανείς να σκέφτεται τι είναι αυτοί οι συνταξιούχοι που είναι κάτω των είκοσι πέντε
ετών. Και τότε τι ανακαλύπτει κανείς; Ότι, ως πρόωρες συντάξεις, εσείς εµφανίζετε όχι µόνο τις συντάξεις γήρατος, αλλά και
τις συντάξεις αναπηρίας και τις συντάξεις από τα εργατικά ατυχήµατα και τις συντάξεις επιζώντων. Είναι ορφανά αυτά τα παιδιά, που είναι συνταξιούχοι κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Και έτσι, σε ποιο σηµείο µε φτάσατε; Όταν εγώ διαπραγµατεύοµαι µε τους θεσµούς, να µου λένε: «Έχετε διακόσιες χιλιάδες πρόωρες συντάξεις» και εγώ να τους λέω: «Μα, όχι εκεί είναι
και οι συντάξεις θανάτου, εκεί είναι και οι συντάξεις των εργατικών ατυχηµάτων». Και να µου λένε οι θεσµοί: «Μα, δεν είναι δυνατόν! Καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τέτοιες στατιστικές!».
Και εγώ πρέπει να τους πω ότι η δική σας η Ελλάδα είχε τέτοιες
στατιστικές, που ουσιαστικά υπονοµεύουν τη διαπραγµατευτική
κατάσταση της χώρας.
Γιατί αντιλαµβάνεστε, κύριε συνάδελφε, ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα οι συντάξεις χηρείας, οι συντάξεις του εργατικού ατυχήµατος, οι συντάξεις θανάτου. Κανείς δεν έχει κάποιο
συµβόλαιο µε την ειµαρµένη για το πότε θα πάθει εργατικό ατύχηµα. Και τα ραντεβού µε τον Χάρο δεν κλείνονται απ’ αυτή τη
µεριά του ουρανού.
Τα στοιχεία, λοιπόν, τα οποία εµφανίζατε στο «ΗΛΙΟΣ» δίνουν
µία πλήρως παραποιηµένη εικόνα της πραγµατικότητας. Υπονόµευσαν τη θέση της Ελλάδας, όχι της Κυβέρνησης, στις σχετικές

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’ - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

διαπραγµατεύσεις. Αντί να ασκήσετε την εύλογη αυτοκριτική,
που κάθε Υπουργός Εργασίας θα έπρεπε να κάνει, ουσιαστικά
κοµπορρηµονείτε.
Σας χρωστάω απάντηση και για τους αγρότες. Είπα προηγουµένως –και έχω επαναλάβει πολλές φορές- ότι η µεγάλη πλειονότητα των αγροτών είναι στους δρόµους, ακριβώς γιατί δεν
αντέχουν πέντε χρόνια µαυρίλας των µνηµονιακών πολιτικών και
αγωνιούν για το τι θα γίνει µετά. Όµως, φαίνεται από τα τελευταία επεισόδια σε βάρος Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ αυτούς που
αρνούνται τον διάλογο και λένε ότι µε τα τρακτέρ θα έρθουν στο
Σύνταγµα, ότι ορισµένοι, πολλοί λίγοι από τους αγρότες, πράγµατι δεν έχουν στο µυαλό τους τον διάλογο. Έχουν στο µυαλό
τους την τεχνητή όξυνση. Και πρέπει να ξεχωρίζουµε, λοιπόν,
τους αγρότες και τις δικαιολογηµένες αγωνίες τους, µε τους
οποίους εµείς τι θέλουµε; Διάλογο να ανοίξουµε. Πάγιο αίτηµα
όλων των αγροτών, που κάθε χρόνο τέτοιον καιρό ήταν στα
µπλόκα, ήταν να δουν τον Πρωθυπουργό και να του µιλήσουν.
Και εµείς αυτή την πρόσκληση στον διάλογο την κάναµε από την
πρώτη στιγµή. Τους περιµένουµε να συζητήσουν. Δεν τους περιµένουµε, όπως µερικοί απειλούν, να καταλάβουν το Σύνταγµα
µε τα τρακτέρ.
Ακριβώς, λοιπόν, γι’ αυτό τον λόγο ξεχωρίζουµε τα πραγµατικά προβλήµατα, τα οποία θέλουµε να λύσουµε. Τους αγρότες
εµείς τους θεωρούµε ελπίδα για τον τόπο, γιατί η πρωτογενής
παραγωγή θα πρέπει να µη φτάνει στο σηµείο που τη φτάσατε
εσείς, δηλαδή να φθίνει συνεχώς. Θα πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί
είναι συνδεδεµένη µε το µέλλον της Ελλάδας. Και ακριβώς γι’
αυτό τον λόγο, λοιπόν, είµαστε ανοιχτοί στον διάλογο µε την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί καταργείτε το ταµείο του ΟΓΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βρούτση, ξέρετε ότι δεν µπορεί να υπάρχει τριτολογία και ερωτήσεις σε αυτή τη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και εσείς επιχαίρετε παραµονή αγροτικών κινητοποιήσεων και λέτε ότι είναι αριστερό το ένα ταµείο.
Κάνετε µεγάλο λάθος. Προκαλείτε εθνική ζηµιά µε αυτό που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βρούτση, δεν µπορεί να υπάρχει διάλογος.
Θα ολοκληρώσουµε τώρα µε την τρίτη ερώτηση προς τον ίδιο
Υπουργό. Είναι η τρίτη µε αριθµό 489/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρεία «ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.» στην Α’ βιοµηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Βόλου.
Θα απαντήσει πάλι ο ίδιος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος.
Κύριε Στεργίου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρώτη
σας οµιλία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία «ΙΜΑΣ» είναι θυγατρική του οµίλου
«ContiTech», γερµανική πολυεθνική εταιρεία, η οποία λειτουργεί
στον Βόλο από το 1974 στην Α’ βιοµηχανική περιοχή. Απασχολούσε διακόσιους εργαζόµενους. Σήµερα έχουν µείνει εκατόν
πενήντα εργαζόµενοι.
Η επιχειρησιακή σύµβαση που είχαν οι εργαζόµενοι µε την
εταιρεία έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2015. Η εταιρεία προτείνει
νέα επιχειρησιακή σύµβαση µε το σωµατείο των εργαζοµένων, η
οποία πρόταση της εταιρείας προβλέπει µείωση στις αποδοχές
τους από 20% έως 30% και εβδοµήντα δύο µέρες τον χρόνο εκ
περιτροπής εργασία.
Η πρόταση της εταιρείας για τη νέα επιχειρησιακή σύµβαση
προβλέπει κυνικά και προτείνει στο σωµατείο οι αµοιβές των εργαζοµένων για τη νέα επιχειρησιακή να είναι κατά 50% υψηλότερες από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ συν διακόσια
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ενενήντα τρία ευρώ, σύνολο οκτακόσια εβδοµήντα εννέα ευρώ
µεικτά, αποδοχές, ψίχουλα δηλαδή σε εργαζόµενους που εργάζονται σε µία βαριά και ανθυγιεινή δουλειά και σε ένα περιβάλλον, το οποίο είναι δύσκολο για κάθε εργαζόµενο.
Επίσης, στην πρότασή της για την αναδιοργάνωση, όπως λέει
και όπως ισχυρίζεται, για να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες
ανταγωνισµού η εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει νέους εργαζόµενους, νεοεισερχόµενους υπαλλήλους, οι οποίοι θα αµείβονται
µε τη εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, εφαρµόζοντας την πολιτική του χαµηλού µισθωτικού κόστους.
Η εταιρεία έστειλε τελεσίγραφο στο σωµατείο, µε το οποίο καλούσε τους εργαζόµενους να αποδεχθούν την πρότασή της ή να
προχωρήσει σε εξήντα απολύσεις κάνοντάς τες φυσικά οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το σωµατείο έχει απαντήσει αρνητικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ να µου δώσετε µισό λεπτό ακόµη, αν έχετε την καλοσύνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η εταιρεία, ενώ ισχυρίζεται ότι θέλει να µειώσει το εργατικό
κόστος κατά 2,7 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, το πρόγραµµα των
εθελούσιων αποχωρήσεων κοστίζει 5 εκατοµµύρια ευρώ, καθώς
επίσης οι εξήντα απολύσεις -οικειοθελείς αποχωρήσεις που κάνει
η εταιρεία- ισοδυναµούν µε 3 εκατοµµύρια εξοικονόµηση εργατικού κόστους τον χρόνο. Άρα, λοιπόν, η εταιρεία έχει πιάσει ήδη
το εργατικό κόστος το οποίο θέλει να µειώσει.
Γίνεται προφανές, κύριε Υπουργέ –αυτό θέλουµε να σας πούµε- ότι ο πραγµατικός στόχος της εταιρείας είναι η µείωση των
αποδοχών των εργαζοµένων και των εργασιακών δικαιωµάτων
τους που απορρέουν από την παρούσα επιχειρησιακή σύµβαση,
την οποία έχουν.
Επίσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω και να επιχειρηµατολογήσω γι’ αυτό, ότι η εταιρεία και το 2014 προχώρησε σε τριάντα
απολύσεις, κάνοντας τες οικειοθελείς αποχωρήσεις, τις οποίες,
όµως, αντικατέστησε µε φθηνούς εργολαβικούς εργαζόµενους
χαµηλού κόστους.
Φυσικά, κάναµε και τριµερείς στο Υπουργείο σας. Ήσασταν
παρών και γνωρίζετε περιληπτικά το πρόβληµα, γιατί δεν ήσασταν σε όλη τη διάρκεια της τριµερούς.
Ερωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Τι µέτρα θα πάρετε για να
σταµατήσει ο συνεχόµενος εκβιασµός της συγκεκριµένης εταιρείας προς τους εργαζόµενους; Τι µέτρα θα πάρετε για να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και οι θέσεις εργασίας στην εταιρεία, για να µη µειωθούν οι µισθοί τους, για να µην
εφαρµοστεί το απαράδεκτο αντεργατικό καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας;
Επίσης, τι µέτρα θα πάρετε, για να ανακληθούν οι τέσσερις
απολύσεις στις οποίες προχώρησε η εταιρεία στις 25 Ιανουαρίου
και να µην πραγµατοποιήσει η εταιρεία τις άλλες δέκα τέσσερις
εξαγγελµένες απολύσεις που έχει εξαγγείλει προς το σωµατείο
στις 25 Ιανουαρίου;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Σας παρακαλώ να είστε όλοι στο χρόνο σας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι ίσως και συντοµότερος.
Κύριε συνάδελφε, όπως ξέρετε, ανταποκρίθηκα στη δική σας
πρόσκληση και στην πρόσκληση του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μεϊκόπουλου, ώστε να είµαι παρών στην τριµερή προσπάθεια
συµφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας -µολονότι συνέπεσε µε
την αιχµή των συζητήσεων για το ασφαλιστικό- ακριβώς γιατί
συµµερίζοµαι την άποψή σας ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα αυτό καθαυτό ως προς τη συγκεκριµένη επιχείρηση και
γιατί αφορά µία γενικότερη καταιγίδα αποβιοµηχάνισης στην περιοχή σας, την περιοχή του Βόλου, µία βιοµηχανική πόλη που τείνει να χάσει ουσιαστικά τις περισσότερες από τις βιοµηχανίες
της.
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Όπως ξέρετε, οι εργαζόµενοι έχουν ζητήσει τις µεσολαβητικές
υπηρεσίες του ΟΜΕΔ και η προσπάθεια η δική µου -στον χρόνο
που ήµουν παρών στην προσπάθεια αυτήν την τριµερή- ήταν να
πιέσω την εργοδοτική πλευρά ούτως ώστε να ανακαλέσει τις
προαναγγελθείσες απολύσεις, µέχρις ότου να έχουµε την πρόταση του µεσολαβητή, η οποία -ακριβώς επειδή θα είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του αυτός- ενδεχοµένως να µπορούσε να γίνει δεκτή και από τις δύο πλευρές. Δυστυχώς, παρά
την πίεση που άσκησα, η εργοδοτική πλευρά δεν δέχτηκε την
πρόταση αυτήν.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, σε όσα είπα προηγουµένως για τα όρια
που έχει η προσπάθεια που µπορεί να ασκήσει ένας Υπουργός
Εργασίας σε ένα καπιταλιστικό κράτος. Δεν είναι χωρίς βάρος οι
προσπάθειες που µπορεί να ασκηθούν από αυτόν, αλλά έχουν
όρια. Παραµένω στη διάθεση του σωµατείου και τη δική σας, αν
νοµίζετε ότι µπορούν αυτά τα όρια να διασταλούν και να κάνω
κάτι παραπάνω από αυτό που έκανα. Απ’ όσο είµαι σε θέση να
γνωρίζω, όµως, δεν έχω αρµοδιότητες που θα µπορούσαν να
πάνε παραπάνω σε αυτήν τη φάση της διαπραγµάτευσης από
αυτό το οποίο έχω κάνει.
Ξαναλέω, όπως έχω πει πολλές φορές: Δεν σέβοµαι, απλώς,
ιστορικά τους αγώνες του κόµµατός σας, σέβοµαι και τους σηµερινούς αγώνες για την πλευρά της εργασίας και σας έχω πει
πολλές φορές ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι σύµµαχος αυτών
των προσπαθειών. Με τον κόσµο της εργασίας είµαστε. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που έχουµε, σε οτιδήποτε µπορούµε να
βοηθήσουµε τα σωµατεία αυτά που προσπαθούν να αποκρούσουν επιθέσεις εναντίον των συµφερόντων τους θα το κάνουµε,
ξαναλέω, όµως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των νοµικών
όπλων που έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Στεργίου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αρχίσω από το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, που είπατε ότι
είστε στο πλευρό των δυνάµεων της εργασίας, αν το έγραψα
καλά και θέλω να σας πω πραγµατικά, ειλικρινά και δεν το λέω
µόνο εγώ, το λένε εκατοµµύρια εργαζόµενοι στη χώρα µας, αν
πραγµατικά εσείς και η Κυβέρνησή σας είστε µε τις δυνάµεις της
εργασίας, όπως λέτε, δεν έχετε παρά να το αποδείξετε εµπράκτως. Πώς; Θα σας πω πέντε πραγµατάκια τα οποία είναι το ελάχιστο.
Έχετε τη νοµοθετική ευθύνη γι’ αυτό, καταργείστε την άθλια
νοµοθεσία για την εκ περιτροπής εργασία. Καταργείστε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Καταργείστε τις ενώσεις προσώπων που αξιοποιούνται από τους εργοδότες για να υπογράφονται χαµηλές συµβάσεις εργασίας. Καταργείστε το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς «ζούγκλας» που υφίστανται οι εργαζόµενοι σε εργολάβους, αλλά και οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκια σε
κάθε επιχείρηση. Επαναφέρετε, το είχατε µάλιστα και εξαγγελία,
την υποχρεωτικότητα των κλαδικών συµβάσεων εργασίας. Επαναφέρετε την εθνική γενική συλλογική σύµβαση στα 751 ευρώ,
µε βάση για αύξηση αυτού του ποσού και συντάξεις τις οποίες
έχετε περικόψει και τους µισθούς. Δεν το κάνετε, όµως, κύριε
Υπουργέ, ούτε εσείς ούτε η Κυβέρνησή σας.
Τα λόγια τα λέτε, ωραία είναι, αλλά τα λόγια δεν τρώγονται
από τους εργαζόµενους οι οποίοι σήµερα έχουν 300 και 400
ευρώ µηνιάτικο. Και δεν το κάνετε αυτό γιατί η Κυβέρνησή σας
είναι συντονισµένη απόλυτα µε την πολιτική της ανάκαµψης της
καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας, η οποία
για να επιτευχθεί όρος και προϋπόθεση είναι όχι µόνο η διατήρηση των ανωτέρω που ανέφερα, αλλά και άλλων µέτρων σε
βάρος των εργαζοµένων τα οποία παίρνετε συνέχεια και θα πάρετε και άλλα.
Αυτή, λοιπόν, την ανταγωνιστικότητα, κύριε Υπουργέ, επικαλείται και η πολυεθνική ContiTech ΙΜΑΣ και µέσα στο έγγραφό
της και παίρνει ακριβώς αυτά τα µέτρα τα οποία εσείς, η Κυβέρνησή σας εννοώ και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τους τα έχετε
δώσει πλουσιοπάροχα µάλιστα.
Υπηρετείτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, -το είπατε και το παραδέχεστε και µόνος σας, να τα λέµε αυτά να τα ακούν και οι εργαζόµενοι- την καπιταλιστική οικονοµία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
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οποία µόνο βάσανα δηµιουργεί όπως αυτά που τραβάνε σήµερα
οι εργαζόµενοι στο Βόλο, στον ΙΜΑΝΤΑ και σε άλλες βιοµηχανίες, αλλά και συνολικότερα οι εργάτες της χώρας µας.
Δίνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γη και ύδωρ στους βιοµήχανους και τους επιχειρηµατικούς οµίλους για την κερδοφορία
τους, που σηµαίνει ότι αυτό το οποίο εσείς δίνετε πλουσιοπάροχα για τους εργάτες σηµαίνει φτώχεια, εξαθλίωση και µια
σειρά άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή
τους ζωή, στην υγεία, στην παιδεία και σε άλλα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και φαίνεται ξεκάθαρα- οι εργαζόµενοι και συνολικά ο λαός µας από την πολιτική, που υπηρετείτε και εφαρµόζετε κι εσείς -και µη λέτε ότι βρήκαµε την
κληρονοµιά από τα προηγούµενα- δεν έχει κανένα όφελος, παρά
µόνο χάσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε.
Αυτή η πολιτική που ευαγγελίζεσθε -την αναφέρατε πριν ως
καπιταλιστική οικονοµία- έχει ως µοναδικό στόχο το κέρδος και
έρχεται σε πλήρη, µα πλήρη αντίθεση µε τις ανάγκες των εργαζοµένων.
Να, λοιπόν, γιατί λέµε ότι και οι εργαζόµενοι του ΙΜΑΝΤΑ, µε
τον αγώνα που δίνουν για να αποτρέψουν την επίθεση του συγκεκριµένου εργοδότη για την επίλυση των άµεσων προβληµάτων
τους, πρέπει, παράλληλα, να στοχεύουν και στην καρδιά της δηµιουργίας των προβληµάτων τους, που είναι ο καπιταλιστικός
τρόπος οργάνωσης της οικονοµίας. Πρέπει, δηλαδή, να γκρεµίσουν µε τον αγώνα τους οι εργαζόµενοι αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας και να οικοδοµήσουν µία οικονοµία, η
οποία θα λειτουργεί, θα παράγει και θα δηµιουργεί µε µοναδικό
σκοπό και στόχο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυµένων
αναγκών των εργαζοµένων.
Θέλω να απαντήσω, κύριε Υπουργέ, µισό λεπτάκι για τον
ΟΜΕΔ.
Κυρία Πρόεδρε, συγγνώµη.
Ο ΟΜΕΔ, κύριε Υπουργέ –το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- κινείται στα πλαίσια του νόµου και της νοµοθεσίας, που εσείς έχετε
νοµοθετήσει. Εκτιµούµε, δηλαδή, ότι ο ΟΜΕΔ λειτουργεί σε όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Θα πάρει υπ’ όψιν
του τη γενικότερη σφαίρα, πώς είναι σήµερα η οικονοµία και θα
ευνοήσει -λέµε εµείς- την επιχείρηση, τον επιχειρηµατικό όµιλο
στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Αυτός
είναι ο ΟΜΕΔ και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Νοµίζω το ξέρετε
κι εσείς.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, οι εγγυήσεις του ατοµικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου είναι εγγυήσεις στο πλαίσιο του αστικού
κράτους και της καπιταλιστικής οικονοµίας. Όµως, έχουν κατακτηθεί από τους αγώνες των εργαζοµένων. Αυτούς, λοιπόν, τους
θεσµούς πρέπει να τους υπερασπιζόµαστε.
Ας πάρουµε το παράδειγµα του ΟΜΕΔ για να καταλάβετε τι
ακριβώς λέω.
Όπως θυµόσαστε, ο ν.1876 1990, ο οποίος θέσπισε τον ΟΜΕΔ,
ψηφίστηκε και από τους Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που ήταν τότε στον ενιαίο συνασπισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Άλλαξε, όµως. Το ξέρετε πάρα
πολύ καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακριβώς. Το επιχείρηµά µου είναι ακριβώς αυτό. Μη µε διακόπτετε. Ποτέ δεν
κάνω στρεψοδικίες.
Όταν, λοιπόν, ψηφίστηκε, ήταν ακριβώς ένα βήµα, που έδινε
τη δυνατότητα, ειδικά στα ασθενή σωµατεία, που δεν ήταν εύκολο να επιβάλλουν µε τους εργατικούς τους αγώνες τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να έχουν ένα επιπλέον πεδίο διεκδίκησής
τους.
Σωστά λέτε ότι αργότερα, την περίοδο των µνηµονίων, πλήρως

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’ - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

αποψιλώθηκε η δυνατότητα του µεσολαβητή και του διαιτητή του
ΟΜΕΔ να παίζει αυτόν τον ρόλο, τον οποίο στην αρχική του
µορφή τον είχε υποστηρίξει και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας.
Ακριβώς εδώ είναι το επιχείρηµά µου. Στο πλαίσιο του καπιταλισµού µπορεί να έχουµε διαφορετικές µορφές προστασίας των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Δεν είναι το ίδιο πράγµα να είσαι
εργάτης στο Γ’ Ράιχ και εργάτης στο «New Deal» του Ρούζβελτ.
Γι’ αυτόν τον λόγο νοµίζω ότι κάνατε λάθος καταψηφίζοντας
τον Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που είναι ακριβώς µία από αυτές τις δυνατότητες που το αστικό καθεστώς δίνει
στους εργάτες για να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι λέτε τώρα; Τις βέλτιστες πρακτικές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο Αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, για παράδειγµα, προβλέπει
ότι κάθε απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και δεν µπορεί
να υπάρχουν αναιτιολόγητες απολύσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και άµα είναι; Χίλιους λόγους µπορεί
να έχει, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατσώτη, µπήκατε κι εσείς στη συζήτηση, τώρα, κατά παράβαση
κάθε έννοιας Κανονισµού. Τι να κάνουµε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άρα όλο αυτό
το οπλοστάσιο, που αγώνες δεκαετιών των εργαζοµένων είχαν
θέσει στη διάθεσή τους, όπως τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τη µεσολάβηση, τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία, όλα
αυτά έχουµε σκοπό να τα επαναφέρουµε.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας µάς βοηθάει σ’ αυτήν την προσπάθεια στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης. Αλήθεια, αυτό δεσµευθήκαµε στο πλαίσιο του αναγκαστικού συµβιβασµού του
Ιουλίου να µην το κάνουµε µονοµερώς, να το κάνουµε στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς.
Όµως, αποτελεί δέσµευσή µας ότι και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις θα επανέλθουν και η δεσµευτικότητα των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας θα επανέλθει και ο ρόλος των ΟΜΕΔ θα
επανέλθει εκεί που ήταν το 1990, για τον απλό λόγο ότι όλα αυτά
συµβαδίζουν µε το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, ενώ αντίθετα
τα µνηµόνια ήταν το εισιτήριο αποχώρησης της Ελλάδας από
αυτό που αποτελεί τον ευρωπαϊκό κοινό µέσο όρο, οι εργαζόµενοι να έχουν δικαιώµατα, δικαιώµατα που τους αναγνωρίζουν οι
εγγυήσεις του ατοµικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 490/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την
κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ1) της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του νόµου 4254/07-04-2014 µε τίτλο «Άρση εµποδίων
στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου –ρυθµίσεις διάθεσης βιβλίων», την οποία θα απαντούσε ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Σταθάκης, δεν θα συζητηθεί γιατί ο Υπουργός βρίσκεται στην Τεχεράνη.
Η τέταρτη µε αριθµό 449/25-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τη «θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε την
«αµφισβήτηση» από την Τουρκία της κυριαρχίας της χώρας µας
στις βραχονησίδες Ίµια», δεν θα απαντηθεί λόγω απουσίας του
κυρίου Υπουργού στο εξωτερικό.
Η πέµπτη µε αριθµό 408/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των έργων
αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού, δεν θα
απαντηθεί λόγω φόρτου εργασίας του κ.Τσακαλώτου.
Η έβδοµη µε αριθµό 429/19-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη
Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επί-
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λυση του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων
των δικαιούχων ασφαλισµένων, δεν θα απαντηθεί λόγω φόρτου
εργασίας και κωλύµατος του κ. Τσακαλώτου.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της όγδοης µε αριθµό 444/25-12016 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτοµιλία σας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε και τον Αναπληρωτή Υπουργό, που είναι εδώ για να
απαντήσει, σήµερα.
Τον περασµένο Οκτώβριο η Κυβέρνηση απέπεµψε τη Γενική
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, την κυρία Σαββαΐδου, και είδαµε
σε αυτή τη διαδικασία να εξαντλείται η υποκρισία του πολιτικού
συστήµατος.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε ψηφίσει νόµο, µε τον οποίο προβλεπόταν η απόλυση των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι κατηγορούνταν για ποινικά αδικήµατα και ζητούσε την παραµονή της
κυρίας Σαββαΐδου στη θέση της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει αυτόν τον νόµο εναντιωνόµενος
στην ουσία του και στη λογική του. Όµως, ζήτησε την παραίτηση
της κυρίας Σαββαΐδου µόλις η ίδια κατηγορήθηκε, χωρίς να αποδειχθεί καµµία από αυτές τις κατηγορίες. Και είχε καταργήσει,
ξαναλέω, τον νόµο αυτό την ίδια περίοδο που κάλυπτε τους
Υπουργούς του για τα θέµατα του «πόθεν έσχες» που ήταν στη
δηµοσιότητα.
Μετά την αποποµπή της κ. Σαββαΐδου, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, από τη θέση της Γενικής Γραµµατέως
Δηµοσίων Εσόδων στα µέσα Οκτωβρίου, πέρασε πάνω από ένα
τρίµηνο µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων πλήρως ακέφαλη ουσιαστικά.
Σε αυτό το διάστηµα η Κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά στην επιλογή αρχικά αλλά κυρίως στην ανακοίνωση της
νέας ηγεσίας της Γραµµατείας, µε τις φηµολογίες, µάλιστα, να
µιλούν για διάσταση απόψεων µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού.
Ενώ, λοιπόν, στα τέλη Δεκεµβρίου ακουγόταν το όνοµα του
νέου Γενικού Γραµµατέα και ο Υπουργός Οικονοµικών είχε κάνει
αντίστοιχη εισήγηση στο Υπουργικό Συµβούλιο, η ανακοίνωσή
του και η ανάληψη καθηκόντων άργησε σχεδόν άλλον έναν µήνα.
Σε αυτό το διάστηµα στη Γενική Γραµµατεία προχώρησαν τις
διαδικασίες για την αντικατάσταση των Γενικών Διευθυντών και
επιπροσθέτως µε απόφαση από 18-1-2016 εξαίρεσαν από την κανονική διαδικασία επιλογής προϊσταµένου της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων µια σειρά από υπηρεσίες, διαδικασία
που είχε οριστεί από το 2014.
Συγκεκριµένα, η απόφαση εξαιρεί όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα, τις ειδικές αποκεντρωµένες υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,
τις Ειδικές Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τις οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρωπίνου Δυναµικού.
Έτσι, ενώ εκκρεµούσε ακόµα η ανάληψη καθηκόντων από τον
νέο Γενικό Γραµµατέα, το όνοµα του οποίου κυκλοφορούσε βέβαια στα δηµοσιογραφικά γραφεία, η ηγεσία του Υπουργείου
προέβη στην πραγµατικότητα σε ευρύτατες αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής Γραµµατείας, καθότι τα κριτήρια των θέσεων
αυτών είχαν ήδη ανακοινωθεί.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών: Είναι ενήµερος για τα όσα συµβαίνουν στη ΓΓΔΕ; Σε ποιες
ενέργειες σκοπεύει να προβεί, προκειµένου να αποκατασταθεί η
οµαλή λειτουργία της; Πώς έχουν επηρεάσει αυτές οι ενέργειες
της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών την πορεία των συνοµιλιών µε τους θεσµούς και την αξιολόγηση; Λόγω ποιας επείγουσας ανάγκης εξαιρεί από την κανονική διαδικασία επιλογής
προϊσταµένων τις υπηρεσίες, που ανέφερα προηγουµένως; Πώς
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων

5640

Εσόδων και του νέου επικεφαλής, του κ. Πιτσιλή, µε αυτές τις
ενέργειες;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, κύριε Θεοχάρη, από σεβασµό στην κοινοβουλευτική διαδικασία προσπαθώ να είµαι συνεπής στις απαντήσεις των επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή. Την προηγούµενη
εβδοµάδα, την 1η Φεβρουαρίου, δεν µπορούσα να είµαι εδώ όχι
λόγω ονοµαστικής εορτής, αλλά γιατί ήµουν στη διαπραγµάτευση στο Χίλτον. Δεν µπορούσα να είµαι συνεπής και έτσι µε
έγγραφό µου στον Πρόεδρο της Βουλής και σε εσάς, κύριε Βουλευτά, ενηµέρωσα για την απουσία µου.
Όµως, νοµίζω ότι η κοινοβουλευτική τάξη και η διαδικασία δεν
πρέπει να τηρείται µόνο από τους Υπουργούς, διότι άκουσα να
αναλύετε τα της ερωτήσεώς σας µε πάρα πολλά στοιχεία τα
οποία δεν υπάρχουν στην ερώτησή σας.
Άκουσα, για παράδειγµα, ότι «αποπέµψαµε» ως Κυβέρνηση
την κ. Σαββαΐδου, ενώ έχει εξηγηθεί µε σαφήνεια, ο λόγος που
προβήκαµε σε αυτές τις κινήσεις αναγκαστικά, µετά από ενέργειες της ελληνικής Δικαιοσύνης. Άκουσα περί διάστασης απόψεων Υπουργού και Αναπληρωτή για τον νέο Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων, όταν είναι σαφές και έχει δηµοσιοποιηθεί ότι,
µετά από την πρόταση της επιτροπής που έγινε, ήρθαν στον Αναπληρωτή Υπουργό τα τρία ονόµατα και ο Αναπληρωτής Υπουργός έκανε την πρότασή του, στον Υπουργό Οικονοµικών.
Είναι σαφές -αν θέλετε- ότι ανακαλύπτετε καινούργιους µύθους και καινούργιους δράκους στο παραµύθι, αλλά δεν φοβούνται πολλοί πλέον µε αυτό το παραµύθι.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, στην ουσία της ερώτησής σας τώρα,
κατ’ αρχάς, κύριε Θεοχάρη, έχουµε να πούµε για δύο διαφορετικά πράγµατα. Το ένα είναι οι επιλογές των γενικών διευθυντών
και το άλλο είναι οι επιλογές των διευθυντών.
Φαντάζοµαι ότι θεωρείτε ότι όλα στο Υπουργείο Οικονοµικών
ήταν διάφανα, αξιοκρατικά, λειτουργούσαν άψογα, δεν υπήρχαν
διάδροµοι, δεν υπήρχαν χαρτάκια, δεν υπήρχαν επιχειρηµατίες,
πολιτικοί, άλλοι που παρενέβαιναν στο ποιος θα γίνει διευθυντής
στην τάδε υπηρεσία, ποιος θα αναλάβει αυτήν την υπόθεση,
ποιος θα γίνει γενικός διευθυντής, δεν υπήρχε όλο αυτό το παρασκήνιο. Θεωρείτε ότι δεν υπήρχε αυτό που δικαιολογούσε την
ψήφιση του ν.4336 από την ελληνική Βουλή, από διακόσιους είκοσι έναν Βουλευτές, δηλαδή ότι στο Υπουργείο Οικονοµικών
«έχει καταγραφεί ένα ιστορικό πολιτικών παρεµβάσεων». Θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν γίνονταν στο Υπουργείο Οικονοµικών και
ότι όλα άρχισαν να στραβώνουν από τότε που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους γενικούς διευθυντές, δεν αλλάζει σε τίποτα η διαδικασία µε την οποία έγιναν οι
κρίσεις το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, δηλαδή ό,τι ίσχυε
από τις αποφάσεις της προκατόχου του κ. Πιτσιλή, της κ. Σαββαΐδου, σε σχέση µε τους γενικούς διευθυντές αυτό ισχύει και
τώρα. Και προσέξτε: Εµείς τηρούµε αυτά τα οποία καθόρισε η
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, παρά το ότι οι γενικοί διευθυντές που έχουµε τώρα στο Υπουργείο Οικονοµικών δεν επιλέγησαν µε αυτόν τον τρόπο.
Σε ό,τι αφορά τους διευθυντές δε, µε απόφαση που υπέγραψε
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων κ. Μπάκας (ο οποίος µε επάρκεια όλο αυτό το διάστηµα εκπλήρωσε το
έργο του) οι γενικοί διευθυντές δεν επιλέγονται από την Κυβέρνηση -δεν κάνουµε αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν- αλλά
επιλέγονται από τον νέο γενικό γραµµατέα.
Η µόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει το συµβούλιο, το οποίο
είχε γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Άλλως, να σας θυµίσω κάτι το
οποίο µάλλον δεν έχει µάθει η Βουλή, είχαµε στο παρελθόν περιπτώσεις όπου το συµβούλιο -για το οποίο τόσο πολύ κόπτεσθεείχε καταλήξει σε σειρά προτεραιότητας, όµως, η Ανεξάρτητη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων δεν έπαιρνε τον πρώτο
επιτυχόντα, αλλά επέλεγε άλλον υποψήφιο από τη λίστα.
Αυτό που θέλω, λοιπόν, να πω µε σαφήνεια, είναι ότι η εποχή
των κοµµατικών, πολιτικών και άλλων παρεµβάσεων στο Υπουρ-
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γείο Οικονοµικών έχει τελειώσει. Πάµε σε αξιοκρατικές κρίσεις
γενικών διευθυντών και διευθυντών, οι οποίες θα γίνουν µε ευθύνη του νέου Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, χωρίς καµµία παρέµβαση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χαίροµαι για την κατηγορηµατική δήλωση του Αναπληρωτή
Υπουργού ότι πράγµατι δεν θα υπάρξουν κοµµατικές παρεµβάσεις.
Ξέρει, γιατί έχει ιστορία στο Υπουργείο Οικονοµικών -δουλεύει
δεκαετίες- ο Αναπληρωτής Υπουργός, πως κατά τη διάρκεια της
δικής µου τουλάχιστον θητείας δεν υπήρχαν οι κοµµατικές παρεµβάσεις ή εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένας κυµατοθραύστης
και επ’ ουδενί δεν δεχόµουν καµµία τέτοια κοµµατική παρέµβαση
απ’ όπου και αν προερχόταν. Είτε ήταν πραγµατικά κοµµατική
είτε ήταν συνδικαλιστική είτε οποιαδήποτε άλλη παρέµβαση τηρούσα πάντοτε τα κριτήρια τα οποία ήθελα.
Είπατε εσείς ο ίδιος ότι το συµβούλιο αυτό ήταν γνωµοδοτικό.
Άρα, δεν µου φαίνεται παράξενο ο γενικός γραµµατέας να µην
επιλέγει πάντοτε την πρώτη εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση,
επειδή συζητούσα και µε ειδικούς, κατά τη διάρκεια της θεσµοθέτησης της διαδικασία αυτής, καλό θα είναι να υπάρχει ένα γνωµοδοτικό συµβούλιο το οποίο να κρίνει και να µειώνει τη λίστα
των υποψηφίων. Όποιος επιλέγει τελικά είτε είναι ο γενικός
γραµµατέας είτε είναι, επιτέλους, κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας, προκειµένου για διευθυντές, τµηµατάρχες ή άλλες θέσεις, όπως περιφερειακούς διευθυντές,
καλό θα είναι να χειραφετηθεί η δηµόσια διοίκηση και να κάνει
µόνης της -και ούτε καν στο επίπεδο του γενικού γραµµατέαόλες αυτές τις επιλογές.
Δεν απαντήσατε, όµως, για να καταλάβουµε, για ποιον λόγο
πέρασε ένας µήνας από τη στιγµή που υπογράφεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών η απόφαση για τον νέο γενικό γραµµατέα
µέχρι να πάρει ΦΕΚ. Δεν υπάρχει καµµία λογική, κανένα νόηµα,
τη στιγµή που βλέπουµε νόµοι να παίρνουν ΦΕΚ σε µία ηµέρα,
υπουργικές αποφάσεις, για να ενεργοποιηθούν γρήγορα, να
παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα ΦΕΚ και να µην παίρνει ΦΕΚ γρήγορα ο διορισµός του επικεφαλής µιας τόσο σηµαντικής υπηρεσίας, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µην την αφήνουµε
ακέφαλη και για χάρη των εσόδων, αλλά και για χάρη της διαπραγµάτευσης. Διότι είναι προφανές ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα έσοδα έχετε µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας στη διαπραγµάτευση, για να µειώσετε το βάρος προς τον ελληνικό λαό.
Συνεπώς, είστε σε µία Κυβέρνηση στην οποία το γνωµοδοτικό
συµβούλιο, που έκρινε τους διοικητές των νοσοκοµείων, είπε σε
τριάντα έξι περιπτώσεις από τους εκατόν πενήντα περίπου να
µείνουν και ο αρµόδιος Υπουργός έδιωξε τους είκοσι. Η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει δείγµατα γραφής τα οποία να µας κάνουν
να πιστεύουµε ότι πράγµατι επιδιώκει να σταµατήσει η κοµµατοκρατία, πολύ περισσότερο µε τα δεδοµένα φίλων, συγγενών και
αφισοκολλητών, που κάθε µέρα βρίσκουν τον δρόµο της δηµοσιότητας, για τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, αν και θα χρειάζονταν πολλά περισσότερα λεπτά, για να πούµε τι έχει γίνει στο Υπουργείο Οικονοµικών αυτόν τον χρόνο.
Κύριε Βουλευτά, από τις χίλιες διακόσιες σαράντα επτά θέσεις
προϊσταµένων, γενικών διευθυντών, διευθυντών, υποδιευθυντών,
τµηµαταρχών, στον έναν χρόνο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (δυστυχώς κατά την προσωπική µου άποψη) δεν έχουν αλλάξει ούτε
δέκα .
Και θα έπρεπε να αλλάξουν για πάρα πολλούς λόγους. Θα
έπρεπε να υπάρχει αξιοκρατία, θα έπρεπε να υπάρχει αξιολόγηση, θα έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια τέτοια και για έναν λόγο
παραπάνω: Ξεχάσατε ή παραλείψατε µάλλον στην ερώτησή σας
να πείτε ότι όλες αυτές οι θέσεις των γενικών διευθυντών και των
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διευθυντών είναι θέσεις που η θητεία των κατόχων τους έχει
λήξει και όπως ορίζει ο νόµος, έπρεπε µε τη λήξη της θητείας να
γίνει αξιολόγηση, κάτι που δεν έγινε και έπρεπε να υπάρχει και
απόφαση του ΓΓΔΕ που να τους επανατοποθετεί. Δεν υπήρχε
κάτι τέτοιο.
Αυτό, λοιπόν, που έγινε από τον αρµόδιο αναπληρωτή γενικό
γραµµατέα µε την απόφασή του, είναι να ξεκινήσει τη διαδικασία
-όχι να επιλέξουµε µε πολιτικά, κοµµατικά ή συνδικαλιστικά κριτήρια οποιονδήποτε-, ώστε ο νέος γενικός γραµµατέας –και είναι
πολύ σωστή η απόφαση- να έχει µπροστά του «λευκό τοπίο», για
να µπορεί να επιλέξει τις καλύτερες περιπτώσεις µεταξύ των
υποψηφίων.
Και ξαναθυµίζω ότι στους γενικούς διευθυντές, τηρούµε ακριβώς την διαδικασία που προϋπήρχε, η οποία βεβαίως δεν τηρήθηκε στις τελευταίες κρίσεις γενικών διευθυντών, δηλαδή
προκηρύσσονται οι θέσεις, υποβάλλονται αιτήσεις, υπάρχει συµβούλιο από δύο γενικούς γραµµατείς και από δύο πανεπιστηµιακούς, µαζεύουν τις αιτήσεις, αξιολογούν, προτείνουν και προχωρούµε. Στις θέσεις των διευθυντών -όχι όλων των υπηρεσιών,
ορισµένων βασικών υπηρεσιών- αυτό που προβλέπει η διαδικασία είναι, προκηρύσσονται οι θέσεις, να κατατίθενται οι αιτήσεις
και µπορεί µε απόφασή του ο νέος ΓΓΔΕ να προσθέσει γνωµοδοτικό συµβούλιο, γραπτές εξετάσεις, συνεντεύξεις, ό,τι θέλει
για να γίνει πιο αξιοκρατική η διαδικασία.
Αυτό που θέλουµε εµείς να πούµε µε σαφήνεια και να διαβεβαιώσουµε τους Έλληνες πολίτες είναι ότι η µακρά παράδοση
πολιτικών, οικονοµικών, συνδικαλιστικών ή άλλων παρεµβάσεων
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στο χώρο της φορολογικής διοίκησης, σε εµάς δεν έχει πεδίο
εφαρµογής. Διότι εµείς δεν θέλουµε τη φορολογική διοίκηση εργαλείο σε οποιαδήποτε κοµµατική ή άλλη σκοπιµότητα. Εµείς θέλουµε τη φορολογική διοίκηση να έχει ένα µοναδικό στόχο, τη
φορολογική δικαιοσύνη, την πάταξη της φοροδιαφυγής και του
λαθρεµπορίου. Σ’ αυτό θέλουµε συµµέτοχους - όχι συνένοχουςόλες τις πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουν σε µία πιο δίκαιη φορολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 745/38/2-11-2015 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του
κ. Κιµ Γκλεν ως συµβούλου της Κυβέρνησης, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.52’ λύεται η συνεδρίαση για
την Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
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