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Αθήνα, σήµερα στις 20 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.38’, συνήλθε στην Αίθουσα της Γερουσίας του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ σύνθεση)
για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Σήµερα θα συζητηθούν πέντε επίκαιρες ερωτήσεις. Στην
πρώτη που θα συζητηθεί θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιος Βασιλειάδης.
Ξεκινούµε, λοιπόν, µε την τρίτη µε αριθµό 49/17-9-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε
αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των δοµών του κράτους».
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο προαγωνιστικός έλεγχος, ο εντοπισµός οµάδων υψηλού κινδύνου, η δηµιουργία δοµών διάσωσης και πρώτων βοηθειών στους αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους είναι ένα
χρόνιο πρόβληµα που µέχρι σήµερα δυστυχώς δεν έχει λυθεί.
Η θέσπιση κάρτας υγείας του αθλητή ενώ είναι απαραίτητη,
από µόνη της δεν λύνει το πρόβληµα, γιατί δεν υπάρχει ούτε κρατική δοµή ούτε µέριµνα και κατάλληλη υποδοµή για την καθιέρωση προληπτικών και εξειδικευµένων εξετάσεων για όλον τον
πληθυσµό που να αντιµετωπίζουν ουσιαστικά και άµεσα αυτό
που χρειάζεται, δηλαδή να βεβαιώνεται η υγεία του αθλητή. Δεν
συνδυάζεται ούτε µε χρηµατοδότηση, ούτε µε προσωπικό, ούτε
και µε την παρουσία αθλίατρου σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν το κόστος των εξετάσεων για την έκδοση και την ανανέωσή της επιβαρύνει σωµατεία και κατ’
επέκταση τους γονείς.
Αυτή την περίοδο ενώ έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στα αθλητικά σωµατεία και τις δραστηριότητες τους, τα προγράµµατα
των δήµων αλλά και των σχολείων, η οικογένεια πρέπει να πληρώσει δύο ή και τρεις φορές για τον ίδιο έλεγχο, για να πιστοποιηθεί η υγεία των παιδιών.
Για την έκδοση αθλητικών δελτίων, σε αρκετές περιπτώσεις
έχει αποδειχθεί ο ανύπαρκτος ή εικονικός έλεγχος ή ακόµα και

το σφράγισµα απλά του πιστοποιητικού από έναν γνωστό γιατρό,
ο οποίος ίσως και να µην έχει δει ποτέ τους ίδιους τους αθλούµενους. Πολλά σωµατεία αναγκάζονται να στραφούν στους ιδιώτες και τα ιδιωτικά κέντρα, συνάπτοντας µαζί τους συµβάσεις.
Κανονική ταρίφα, δηλαδή, για κάθε παιδί.
Όταν το κράτος δεν αναλαµβάνει τις εξετάσεις δωρεάν των
αθλητών, των µαθητών, τότε αναλαµβάνουν δράση οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτοιµες να κατασπαράξουν τον στόχο τους, που
είναι µαθητές, αθλητές, τους γονείς τους και κάνουν ένα κανονικό «πάρτι».
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά µια προσφορά ασφαλιστικής
εταιρείας ώστε να έχετε γνώση, που υποθέτω ότι θα έχετε, αλλά
εν πάση περιπτώσει, τού τι γίνεται στην πράξη. Προσφορά ασφαλιστικής εταιρείας µόνο για τον µήνα Σεπτέµβριο, µε δωρεάν βεβαίωση άθλησης για παιδιά, µε την προϋπόθεση να αποδεχθεί ο
γονιός το πρόγραµµα υγείας της εταιρείας, επί πληρωµή βέβαια.
Συµπίπτει η συγκεκριµένη προσφορά µε τη στιγµή που τροποποιείται η υπουργική απόφαση και παρατείνεται η προθεσµία έκδοσης κάρτας υγείας έως 8 Οκτωβρίου του 2018. Δεν ξέρω αν
αυτό λέει κάτι. Εν πάση περιπτώσει το θέτω εις γνώση σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να πώς η απουσία του κράτους ενισχύει τους επιχειρηµατίες.
Αυτός ο νέος θεσµών των ΤΟΜΥ κατά τη γνώµη µας απέτυχε
πριν καν ξεκινήσει. Έχουν συµβληθεί µόλις εξακόσιοι είκοσι
πέντε γιατροί όλοι κι όλοι. Εξήντα οικογενειακοί γιατροί για κάθε
ένα εκατοµµύριο ασφαλισµένους. Το ραντεβού µε ιδιώτη γιατρό
και η πληρωµή της επίσκεψης είναι µονόδροµος για τους περισσότερους ασφαλισµένους, ενώ η παρακαµπτήρια οδός των επισκέψεων σε παθολόγους, παιδίατρους που ασχολούνται στα
κέντρα υγείας ή τα πρώην πολυιατρεία είναι µονίµως φρακαρισµένη.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα προτίθεται να
πάρει η Κυβέρνηση ώστε να λυθεί κεντρικά, µε την αποκλειστική
ευθύνη του κράτους, το θέµα των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, το ζήτηµα της κρατικής χρηµατοδότησης, µέσω των
δοµών του κράτους, χωρίς να επιβαρυνθεί η λαϊκή οικογένεια;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Συντυχάκη.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη να απαντήσει για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισµού και
προκειµένου να αποφευχθούν και να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα αιφνίδιου θανάτου, η ελληνική πολιτεία µε τον ν.4479/2017,
όπως γνωρίζετε, θέσπισε την πιστοποίηση της υγείας των αθλητών µέσω της έκδοσης της σχετικής κάρτας υγείας. Τον Αύγουστο του 2018 εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ που καθορίζει σχετικές
λεπτοµέρειες. Θα σας αναλύσω µετά για τον λόγο της παράτασης, δεν χρειάζεται να κάνουµε θεωρίες συνοµωσίας.
Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Η κάρτα υγείας αφορά
µόνο τους αθλητές, δηλαδή τους εγγεγραµµένους στα σωµατεία
και τους κατέχοντες δελτίο αθλητικής ικανότητας. Η κάρτα υγείας
εκδίδεται ατελώς από την οµοσπονδία, ενώ η υγεία του αθλητή
πιστοποιείται από καρδιολόγο, για να αποφευχθούν τα φαινόµενα
των µαζικών υπογραφών, χωρίς να γίνει ποτέ εξέταση, όπως γνωρίζουµε ότι συνέβαινε στο παρελθόν. Στην εκδοθείσα ΚΥΑ, όπως
έχετε διαβάσει, αναφέρεται ρητά η δυνατότητα πιστοποίησης από
γιατρούς των µονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας
υγείας, που τώρα ξεκινά και θα γίνει ακόµα καλύτερη στο µέλλον,
αλλά και των νοµαρχιακών, περιφερειακών, πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων, υγειονοµικών, στρατιωτικών µονάδων. Έχουµε δώσει
και ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
εφόσον περάσουν από ένα σεµινάριο από το ΕΚΑΕ, να εκπαιδευτούν σε θέµατα προγνωστικού ελέγχου των αθλητών. Τα σχετικά
σεµινάρια που θα διενεργηθούν από το ΕΚΑΕ υπολογίζουµε ότι
θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.
Το πνεύµα της νοµοθεσίας ήταν ο διαχωρισµός της κάρτας
υγείας από το δελτίο αθλητικής ικανότητας και για θέµα προσωπικών δεδοµένων, αλλά και για θέµα σφετερισµού από τις οµοσπονδίες.
Γι’ αυτόν τον λόγο η κάρτα υγείας αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και δεν κρατείται αντίγραφο στην οµοσπονδία. Ταυτόχρονα, όµως, η µη προσκόµισή της σε αγώνα σηµαίνει
και τον αποκλεισµό του αθλητή. Επειδή υπήρξαν ζητήµατα -κι
αυτός είναι ο λόγος παράτασης- σχετικά µε το νέο καθεστώς και
κάποιες οµοσπονδίες δεν εναρµονίστηκαν λόγω κακής συνεννόησης, µε αίτηµα των οµοσπονδιών δώσαµε αυτή την παράταση
του ενός µήνα και όχι για κάποιον άλλον λόγο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, η δυνατότητα να πάνε στα δηµόσια
νοσοκοµεία και στις δηµόσιες δοµές υπάρχει. Αν κάποιος θέλει
να πάει σε έναν ιδιώτη γιατρό, αυτό δεν µπορούµε να το απαγορεύσουµε, αλλά ταυτόχρονα έχουµε ανοικτές όλες τις µονάδες
και κατά προτεραιότητα και αυτή είναι η οδηγία, δηλαδή να δέχονται τα παιδιά για να κάνουν το καρδιογράφηµα και να µην
έχουµε άλλους θανάτους, γιατί και πέρσι θρηνήσαµε τον θάνατο
ενός νέου αθλητή γι’ αυτόν τον λόγο.
Εποµένως δεν καταλαβαίνω υπ’ αυτό το πρίσµα πώς προκύπτει το βάρος. Δυνητικά εάν επιλέξει, µπορεί να πάει σε ιδιώτη,
αλλά οι δοµές υγείας παραµένουν ανοικτές.
Είναι σαφές και ρητό ότι η κάρτα εκδίδεται ατελώς και µέσω
των δοµών που διευρύνουµε και µέσα από τις ΤΟΜΥ θα έχει πρόσβαση κάθε οικογένεια, χωρίς επιβάρυνση, στη βασική αυτή υπηρεσία. Συνεπείς -πιστεύω- στην πολιτική µας, δίνουµε έµφαση
στην πρόληψη και στη θωράκιση της υγείας των αθλητών, χωρίς
να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός και έχοντας για
πρώτη φορά εξασφαλισµένο και διασφαλισµένο τον έλεγχο της
υγείας ιδιαίτερα των µικρών παιδιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Προχωρούµε µε τη δευτερολογία του κ. Συντυχάκη για τρία
λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αν παρατηρήσατε, ξεκίνησα την πρωτολογία λέγοντας ότι η θέσπιση κάρτας
αθλητή είναι απαραίτητη, αλλά όχι ότι από µόνη της λύνει το πρόβληµα. Θα προτιµούσα να ξεκινούσατε µε το εξής, ότι κατ’ αρχάς
υπάρχει ένα υπαρκτό θέµα. Δεν το είπατε. Προσπαθήσατε µ’
έναν θεωρητικό τρόπο να πείτε ότι «εµείς φτιάξαµε την κάρτα
υγείας, οι δοµές είναι ανοικτές» κ.λπ.. Προφανώς δεν µπορεί να
δικαιολογηθεί έτσι η πολιτική της Κυβέρνησης, µια πολιτική που
βέβαια δεν είναι τωρινή, αλλά είναι διαχρονική επί Νέας Δηµοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ.
Το ζήτηµα ποιο είναι; Ότι κάθε χρόνο θρηνούµε θύµατα, νεαρά
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άτοµα µέσα στα γήπεδα. Στην Κρήτη υπάρχουν δεκάδες τέτοιες
περιπτώσεις, στην Ελευσίνα, στη Λάρισα, στα Γιάννενα. Γιατί;
Διότι δεν έχουν διαγνωστεί έγκαιρα αυτές οι περιπτώσεις. Τέτοια
περιστατικά να ξέρετε ότι συµβαίνουν κατά κύριο λόγο και κατά
δεκάδες συνήθως στα φιλικά παιχνίδια, εκεί δηλαδή που δεν
υπάρχει γιατρός.
Ποιος θα λύσει, λοιπόν, το πρόβληµα της περιοδικής εξέτασης, όχι µια φορά και τελείωσε, αλλά σταθερά; Ποιος έχει την
ευθύνη; Ποιος αναλαµβάνει το κόστος και πώς θα λύσει το πρόβληµα; Οδηγίες µπορεί να δίνετε, σαν αυτές που δώσατε προηγουµένως ή να διαφηµίσετε κυβερνητικό πρόγραµµα, έργο,
αυτό που λέτε µε την κάρτα υγείας κ.λπ.. Πείτε µας ποια είναι τα
κονδύλια που έχετε εγκρίνει για τον προαθλητικό έλεγχο. Πρακτικά πράγµατα. Δεν ζητάµε ανεδαφικά πράγµατα ή ιστορίες για
αγρίους.
Σήµερα υπάρχουν πάρα πολλά εµπόδια. Στην πράξη ένας παιδίατρος ή παθολόγος δεν αναλαµβάνει την ευθύνη να δώσει βεβαίωση. Το ξέρετε αυτό; Μιλάµε και για δηµόσια νοσοκοµεία.
Δεν αναλαµβάνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Και καλώς δεν αναλαµβάνει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Για παράδειγµα, για καρδιολογικά αιτήµατα σε παραπέµπει σε ειδικό καρδιολόγο. Εποµένως
διπλασιάζεται το εύρος και το κόστος των εξετάσεων. Τέτοιες
περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Αν θέλετε, θα µπορούσα
να σας µιλάω για πολλή ώρα γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Εν τω µεταξύ, άλλο χαρτί θέλεις για το µάθηµα της γυµναστικής στο σχολείο, άλλο για το σωµατείο και πάει λέγοντας, για να
πληρώνεις δύο και τρεις φορές για τον ίδιο λόγο. Σε πολλούς
δήµους έχει θεσπιστεί η κάρτα υγείας για την είσοδο σε έναν
αθλητικό χώρο, η έκδοση της οποίας απαιτεί εξετάσεις. Πρόκειται δηλαδή για άλλο «πακέτο» που δεν αφορά τα σωµατεία.
Απλώς για να µπεις, να τρέξεις ή να περπατήσεις σε ένα δηµοτικό στάδιο, θέλει κάρτα.
Για το ΚΚΕ η ενασχόληση µε τον αθλητισµό είναι δικαίωµα, δεν
είναι πολυτέλεια. Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, το κράτος κεντρικά πρέπει να οργανώνει την περιοδική εξέταση µε ατοµικό
ιστορικό και παρακολούθηση, χωρίς καµµία επιβάρυνση των ενδιαφεροµένων, χωρίς καµµία παρέµβαση ιδιωτών, ούτε να αποτελεί ατοµική ευθύνη των γονέων. Άλλος γονιός δεν έχει την
οικονοµική δυνατότητα να το κάνει, άλλος το αµελεί ή το καθυστερεί λόγω κόστους.
Κατά την άποψή µας, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην
υγεία των µαθητών - αθλητών µε τη φροντίδα του κράτους, µε
την καθιέρωση της κάρτας υγείας µε την ευθύνη και το κόστος
του κράτους και µε ανά τρίµηνο εξειδικευµένες εξετάσεις δωρεάν για όλους τους µαθητές και για την εξασφάλιση της παρουσίας αθλίατρου σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.
Επίσης να οργανωθούν ειδικά προγράµµατα για παιδιά µε σωµατικά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας, µε άµεσους διορισµούς καθηγητών φυσικής αγωγής µε τη συγκεκριµένη
ειδίκευση αγωγής.
Και φυσικά πρέπει να διασφαλίζονται ένα σύνολο από προϋποθέσεις όπως χρηµατοδότηση, υποδοµές και προσωπικό. Όλα
αυτά κατά την άποψή µας πρέπει να παρέχονται στη νέα γενιά
δωρεάν από ένα οργανωµένο δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας που οι ΤΟΜΥ σήµερα δεν µπορούν να τα προσφέρουν ούτε καν τα υφιστάµενα κέντρα υγείας. Άρα, νοµίζω ότι
πρέπει να µας απαντήσετε πολύ συγκεκριµένα στο ερώτηµα που
σας θέτουµε, πώς θα λυθεί οριστικά το πρόβληµα του προαγωνιστικού ελέγχου, της ευθύνης του κράτους, έτσι ώστε να µην
θρηνήσουµε άλλα θύµατα και να µην ταλαιπωρούνται οι γονείς
και βάζουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ.
Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Βασιλειάδης έχει
τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Επιµένω να µην καταλαβαίνω τον λόγο, κύριε Συντυχάκη. Για τον περιοδικό έλεγχο, η κάρτα υγείας του αθλητή
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ανανεώνεται κάθε χρόνο. Δεν ανανεώνεται απλά. Πρέπει να ξαναπεράσει από εξετάσεις. Εποµένως ο περιοδικός έλεγχος υφίσταται. Ο ανά τρίµηνο έλεγχος, µε βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα,
είναι υπερβολικός. Με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα έχουν βγει
οι απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται για να πάρει το
πιστοποιητικό υγείας. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας και τους κανόνες που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση γίνεται η όλη διαδικασία.
Από εκεί και µετά, για την παρουσία ιατρικού προσωπικού
στους αγώνες µε βάση τον ν.4479/2017, όπου υπήρξε για πρώτη
φορά η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων,
υπήρξε η πρόνοια για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού διασώστη και ασθενοφόρου στις µεγάλες αθλητικές υποδοµές και στις
µικρότερες αθλητικές υποδοµές για υποχρεωτική παρουσία διασώστη ή ανθρώπου εξειδικευµένου στην παροχή πρώτων βοηθειών, ο οποίος επί της ουσίας παρέχει ό,τι παρέχει το ΕΚΑΒ, αν
το καλέσουµε υπό κανονικές συνθήκες, καθώς και παρουσία
ασθενοφόρου. Κι αυτά είναι µια πραγµατικότητα. Κι αυτά γίνονται. Υπάρχει έλεγχος των οµοσπονδιών για το αν ακολουθούν τη
νοµοθεσία. Πολλές φορές υπάρχει και µια διελκυστίνδα µε τις
οµοσπονδίες οι οποίες δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη
διαδικασία. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφέρω συγκεκριµένα παραδείγµατα κυρίως µικρότερων οµοσπονδιών που επιµένουν κι
απαιτούν να µην υπάρχει ασθενοφόρο κατά την ώρα των αγώνων
και ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σπορ.
Από εκεί και µετά, από µόνη της η κάρτα δεν λύνει το πρόβληµα. Πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κουλτούρα, να ξεφύγουµε από τη λογική ότι θα πάµε για έναν τυπικό έλεγχο στον
γιατρό. Γι’ αυτόν τον λόγο αν δεν υπάρχει η κάρτα υγείας του
αθλητή ο αθλητής δεν µπορεί να συµµετέχει σε µια αγωνιστική
υποχρέωση. Και τα σχολεία ζητάνε ιατρική βεβαίωση, επειδή
αυτό αφορά µόνο τους αθλητές. Πάλι δεν µπορεί να υπάρξει επιβάρυνση γιατί πάλι οι δηµόσιες µονάδες υγείας είναι ανοιχτές γι’
αυτές. Σε κάθε περίπτωση µιλάω και µε προσωπική εµπειρία ως
γονιός. Οι γονείς, στην αρχή της χρονιάς, όπου πάµε τα παιδιά
µας έχουµε µαζί µας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μια
φορά πάµε στον γιατρό. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουµε ανά δεκαήµερο για τον ίδιο σκοπό.
Ως προς τις ειδικότητες που είπατε πράγµατι δεν υπογράφουν
άλλοι γιατροί. Ο νόµος το προβλέπει ρητά. Μόνοι οι καρδιολόγοι
έχουν αυτή την ειδικότητα και µπορούν να κάνουν αυτού του είδους τις εξετάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο θεσπίσαµε την πιστοποίηση κι άλλων ειδικοτήτων, για να µην µπλοκάρει το σύστηµα.
Προφανώς δεν είναι όλα καλώς καµωµένα. Αυτή είναι η πρώτη
χρονιά που το µέτρο αυτό λειτουργεί. Αν χρειαστεί να κάνουµε
παρεµβάσεις θα κάνουµε στην πορεία. Τα κονδύλια διατίθενται
από το Υπουργείο Υγείας µε τον αυξηµένο προϋπολογισµό που
έχει για πρώτη φορά µέσα στα µνηµονιακά χρόνια. Από του χρόνου θα είναι ακόµα πιο αυξηµένος όπως θα φανεί και τις επόµενες µέρες στην κατάθεση του προϋπολογισµού. Νοµίζω ότι
προβλήµατα υπάρχουν, αλλά τα βήµατα που έχουν γίνει είναι σοβαρά, ούτως ώστε να µπορέσουµε να µην έχουµε τα τραγικά
αυτά φαινόµενα νέων ανθρώπων οι οποίοι χωρίς να το ξέρουν –
κι οι γονείς τους είναι ακόµα τραγικότερες περιπτώσεις- µένουν
µέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας.
Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα δείξει ότι είµαστε σε ένα καλύτερο σηµείο.
Ταυτόχρονα προσπαθούµε να εκµεταλλευθούµε, σε συνεργασία µε την ποδοσφαιρική οµοσπονδία, τον εξοπλισµό αυτόν ο
οποίος είχε αγοραστεί τότε. Δεν θέλω να ασχοληθώ µε την
άσχηµη πλευρά της κάρτας υγείας που είχε προσπαθήσει να θεσπίσει η ΕΠΟ.
Δεν µπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Είχε αγοραστεί. Υπάρχει. Είναι σύγχρονης τηλεµατικής. Θέλουµε να τον χρησιµοποιήσουµε και αυτόν στις πρωτοβάθµιες δοµές υγείας, να φύγει
από τα κουτιά του µετά από µια δεκαετία και να τον χρησιµοποιήσουµε για πιο γρήγορα αποτελέσµατα και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των ανθρώπων στις περιπτώσεις που καταλαβαίνετε ότι
τον Σεπτέµβρη που όλοι τρέχουµε στα νοσοκοµεία ενδεχοµένως
να υπάρξει µια µικρή καθυστέρηση.
Λαµβάνουµε κάθε πρόνοια και οργανώνουµε την επόµενη
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µέρα της µεταµνηµονιακής µετάβασης σε ένα κράτος κανονικό.
Η κάρτα υγείας του αθλητή εντάσσεται µέσα στην ίδια φιλοσοφία
και στο ίδιο πλαίσιο όλων των δράσεων της Κυβέρνησης για την
οργάνωση µιας κανονικής χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Βασιλειάδη που απήντησε στην ερώτηση του Βουλευτή Εµµανουήλ Συντυχάκη.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 46/13-9-2018 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανησυχία για
το µέλλον του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Μυρσίνη Ζορµπά.
Κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Υπουργέ, µε βάση την ερώτηση που καταθέτω, αλλά και
µε δεδοµένο -κατά τη γνώµη µου- το αναµφισβήτητο ενδιαφέρον
που και προσωπικά έχετε ή νοµίζω ότι έχετε για αντίστοιχα ζητήµατα, πρέπει να γνωρίζετε περίπου ή βασικά ή και πλήρως το
θέµα.
Ο χώρος της Αγροτέρας Αρτέµιδος έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος από το 1960. Εδώ δε και πενήντα πέντε χρόνια,
από το 1964, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο µε επανειληµµένες παρεµβάσεις έχει ζητήσει να απαλλοτριωθεί ο χώρος λόγω
της ιδιαίτερης πολιτιστικής σηµασίας, αλλά και ιστορικής αξίας
που έχει. Υπάρχει, λοιπόν, µια διαδροµή πενήντα και πλέον ετών,
όπου όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η διαχείριση της
πολιτείας επ’ αυτού του θέµατος δεν έχει ενεργήσει. Δεν είναι
τωρινό το θέµα, ούτε το καταθέτω για αντιπολιτευτικούς λόγους.
Έχουµε πενήντα χρόνια -να µην πω αδιαφορία, γιατί ίσως είναι
βαριά η λέξη- µια αδράνεια της πολιτείας όσον αφορά το να δει
πώς µπορεί να λυθεί το ζήτηµα. Υπάρχει, λοιπόν, µια αδράνεια
και τίποτα δεν κινείται γύρω από αυτό το ζήτηµα.
Τελευταία, όµως, έχουµε µια εισήγηση στην Γ’ Εφορεία των
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία δηµιούργησε
ιδιαιτέρως ανησυχητική ατµόσφαιρα, ότι δεν αποκλείεται, δηλαδή, µε βάση την εισήγηση, να έχουµε ταχύτατα µια οικοδόµηση του χώρου, ενός χώρου ο οποίος έχει πολύ µεγάλη
σηµασία, ακόµα και αν είναι αληθή –και θα είναι, υποθέτω- τα
στοιχεία που η κ. Μπάνα καταθέτει, ότι έχουν αποµείνει ελάχιστα
κοµµάτια των παλιών µνηµείων, ενδεχοµένως θα µπορούσε να
είναι πιο ρεαλιστική η αντιµετώπιση, κάτι να κάνουµε, να δοµηθεί
ένα µέρος, να µείνει ένα άλλο. Ακόµα και έτσι αν είναι τα πράγµατα, όσον αφορά αυτόν τον ιστορικής αξίας χώρο ο οποίος
γειτνιάζει µε το Ολυµπιείο και είναι σε µια πόλη την οποία τα εκατοµµύρια των τουριστών βασικά την επισκέπτονται όχι για να κάνουν βόλτες στους δρόµους της, αλλά γιατί εκπέµπει ένα
παγκόσµιο πολιτιστικό µήνυµα µε τους χώρους που έχει, αν έτσι
έχουν τα πράγµατα, σας ερωτώ: Τι πρέπει ή τι µπορεί να κάνει
το Υπουργείο µε το ενδιαφέρον που υποχρεούται να επιδείξει
απέναντι σε αυτό το ζήτηµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λυκούδη για το θέµα που ανέπτυξε.
Καλούµε τώρα την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Μυρσίνη Ζορµπά, για την πρωτοµιλία της στο θέµα αυτό.
Σας ακούµε, κυρία Υπουργέ. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Καλή σας µέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, είστε οι δύο πρώτοι που µου υποβάλλουν
ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνετε την ευκαιρία να συζητάµε σε ερωτήσεις ζητήµατα τα οποία πολλές φορές είναι χρονίζοντα και αυτό έχει µια σηµασία –νοµίζω- να τα φέρνουµε ξανά
στο φως.
Το συγκεκριµένο ακίνητο στο Μετς εκεί στην οδό Αρδηττού,
Θωµοπούλου κ.λπ. -είναι ένα τετράγωνο- ξεκίνησε να ανασκάπτεται, κύριε Λυκούδη, από τον 19ο αιώνα, δηλαδή το 1897. Επο-
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µένως, πράγµατι, η ιστορία του είναι πάρα πολύ µεγάλη και η καθυστέρηση είναι τεράστια. Τότε βρέθηκαν ρωµαϊκοί και υστερορωµαϊκοί τάφοι εκεί.
Όπως ξέρετε, η κλασική αρχαιότητα είναι αυτή που µονοπώλησε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων για πολλές δεκαετίες, µην
πούµε και έναν αιώνα. Στη συνέχεια είδαν τα ρωµαϊκά ή τα οθωµανικά. Εποµένως αυτός είναι και ένας λόγος που πρέπει να
δούµε για την καθυστέρηση.
Ωστόσο, στη δεκαετία του 1960 γίνεται η σωστική ανασκαφή,
γιατί ανοίγει η Λεωφόρος Αρδηττού. Εποµένως βγαίνει στο φως
εκεί ένα τµήµα τείχους το οποίο οι αρχαιολόγοι το λένε Τµήµα
Αναλήµµατος. Σώζεται µέχρι σήµερα στο πρανές του βράχου. Ο
ανασκαφέας της εποχής θεωρεί ότι είναι τµήµα του περιβόητου
ναού της Αγροτέρας Αρτέµιδος.
Η απαλλοτρίωση των 1400 τ.µ. εξετάστηκε από το ΚΑΣ το
1964. Εν όψει τίνος πράγµατος; Του σχεδίου πόλεως το οποίο
φτιαχνόταν την εποχή εκείνη, µε στόχο να µείνει ελεύθερος και
επισκέψιµος ο αρχαιολογικός χώρος. Τότε αποφασίστηκε για
πρώτη φορά και η απαλλοτρίωση του χώρου από οικοδοµές που
υπήρχαν. Επανήλθε πολλές φορές στο ΚΑΣ, και στις συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου το 2002.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Συντοµεύω, αλλά σας λέω µερικούς σταθµούς διότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία πρέπει να πούµε ότι αγρυπνεί πάνω σε όλα τα
µνηµεία ή τις ανασκαφές, ωστόσο, δεν έχει πάντοτε τη δυνατότητα. Και θα σας πω ποια δυνατότητα δεν έχει.
Υπάρχει, λοιπόν, κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών και Πολιτισµού το 2002. Το 2002 γίνεται ανάκληση
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αφού δεν συντελέστηκε εµπρόθεσµα, αλλά το ΚΑΣ το 2003 επανέρχεται και εποµένως το
θεωρεί και πάλι απαλλοτριώσιµο. Βλέπετε ότι γίνεται µια διελκυστίνδα.
Ουσιαστικά, όµως, γιατί είναι ατελέσφορες οι αποφάσεις
απαλλοτρίωσης; Διότι το ΤΑΠΑ δεν είχε καταφέρει να διαθέτει
αρκετά χρήµατα. Ξέρουµε όλοι ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του
Υπουργείου Πολιτισµού, ωστόσο, νοµίζω ότι τελευταία είναι που
άνοιξε και µπορούµε να έχουµε µια βάσιµη ελπίδα για το ΤΑΠΑ.
Τέλος πάντων, δεν µπορούσαν να έχουν τα έξοδα της απαλλοτρίωσης. Με απόφαση του 2005 ξαναγίνεται ανασκαφική
έρευνα, καθαιρούνται παλιά κτήρια από το ακίνητο και το 2015
ακολουθεί η αρχαιολογική τεκµηρίωση των νέων δεδοµένων που
προέκυψαν από αυτήν τη έρευνα. Χρειάστηκαν δηλαδή δέκα
χρόνια διότι κυρίως οι αρχαιολόγοι αισθάνονται ένα σώµα επιστηµόνων, το οποίο θέλει να κάνει τις έρευνές του και ζητάει
χρόνο.
Μετά από όλα αυτά, το Τµήµα Διεύθυνσης Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
Πολιτιστικής Κληρονοµίας µάς ενηµερώνει ότι η συγκεκριµένη
υπόθεση βρίσκεται στην ατζέντα εκ νέου του ΚΑΣ µε τα νέα δεδοµένα της έρευνας. Αυτό είναι που περιµένουµε να γνωµοδοτήσει σχετικά γρήγορα, ελπίζω. Πρόκειται για ένα από τα
ακριβότερα ακίνητα της πόλης λόγω της θέσης του και της εξαιρετικής θέας που έχει στην Ακρόπολη. Οπότε το ποσό θα πρέπει
να συνυπολογιστεί στην απόφαση του ΚΑΣ. Προσωπικά πιστεύω
ότι το ΚΑΣ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, µόνο που οι καθυστερήσεις µερικές φορές είναι µοιραίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκούδης για τη δευτερολογία του για τρία
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Υπουργέ, για µένα είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός
ότι µε την πρωτολογία σας και µε την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική αναδροµή που κάνατε πάνω στο ζήτηµα επιβεβαιώσατε ότι
υπάρχει θέµα. Επιβεβαιώσατε –κατά τη γνώµη µου- και το ενδιαφέρον που έχει το Υπουργείο και εσείς προσωπικά, γιατί αλλιώς
δεν θα λέγατε αυτά που είπατε, θα λέγατε άλλα, θα προσπαθούσατε να κρύψετε το ζήτηµα ή να το λειάνετε.
Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς αυτά που είπατε αναδεικνύουν
και το µέγιστο του προβλήµατος. Δηλαδή τα πράγµατα είναι έτσι
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ακριβώς. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει τεράστια ιστορική
και σηµασία. Προφανώς, αν ήταν οι κολώνες του Παρθενώνα
εκεί, θα είχε τελειώσει το ζήτηµα, αλλά δεν είναι έτσι ο χώρος.
Ο χώρος χρειάζεται και περαιτέρω ανασκαφές µε βάση τις δηλώσεις του ICOMOS. Ακόµα περιµένουµε ότι δεν αποκλείεται µε
καινούργιες ανασκαφές να βγουν στην επιφάνεια και άλλα πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία του πολιτιστικού µας παρελθόντος.
Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, -που έτσι έχουν, απ’ ό,τι οι υπουργικές δηλώσεις λένε κι όχι ο ερωτών Βουλευτής- κάτι πρέπει να
κάνει η πολιτεία. Δηλαδή, εάν καταλήξουµε, κυρία Υπουργέ, σε
αυτό που είπατε στο τέλος και που υποθέτω ότι κι εσείς καταλαβαίνετε, θα έλεγα ότι είναι πολύ µικρό το µέγεθος του επιχειρήµατος ότι «είναι πάρα πολύ ακριβή η απαλλοτρίωση, δυστυχώς,
λεφτά δεν υπάρχουν και τι να κάνουµε τώρα;», «αυτό το ζήτηµα
µπορεί να παραµείνει σε εκκρεµότητα, όπως έχει µείνει πενήντα
χρόνια».
Γι’ αυτό, δεν κατηγορώ την παρούσα Κυβέρνηση ούτε τη διαχείριση από την παρούσα πολιτεία. Πενήντα ολόκληρα χρόνια οι
κυβερνήσεις δεν το προχωράνε, ίσως από αδράνεια που είπα
πριν, αν θέλετε, όµως, να γίνω πιο αιχµηρός, ίσως διότι δεν αποκλείεται να µην θέλουν να συγκρουστούν και µε τα τεράστιας οικονοµικής σηµασίας ιδιωτικά συµφέροντα που υπάρχουν στον
αντίστοιχο χώρο, ιδιοκτητών κ.λπ.. Δεν µπορεί να µην υπάρχει
και αυτό το ζήτηµα.
Εάν, όµως, έτσι έχουν τα πράγµατα, πρέπει να αποφασίσουµε.
Τελικά σε αυτή τη χώρα το τεράστιο ζήτηµα της οικονοµικής δυσπραγίας µπορεί να φέρει τέτοιου τύπου παρεµβάσεις, εννοώ
επικίνδυνες, επιβαρυντικές, για το µεγάλο της όπλο, τη µεγάλη
της αιχµή, που είναι ο πολιτισµός και να κωφεύουµε όλοι;
Ξαναλέω ότι τα εκατοµµύρια των επισκεπτών της Αθήνας κάθε
χρόνο δεν έρχονται µόνο για τον καθαρό ουρανό της Αττικής.
Έρχονται γιατί υπάρχει ένα µήνυµα από αυτή εδώ την πόλη σε
ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι έχει κάτι να τους δείξει. Εάν αυτό
το πράγµα εµείς το εντάξουµε στη λογική των οικονοµικών δυσκολιών και άρα, της δυσκολίας των απαλλοτριώσεων, δεν οδηγούµαστε πουθενά.
Εγώ πρέπει να σας πω ότι µε πολύ µεγάλη προσοχή και σεβασµό διάβασα την εισήγηση της κ. Μπάνα, διότι δεν είναι τυχαία,
είναι αξιολογότατο στέλεχος της πολιτείας, η οποία κάνει τη δουλειά που κάνει. Κι όταν η κυρία Μπάνα λέει «ας δούµε το θέµα,
ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε», εγώ δεν µπορώ να µην πάρω
υπ’ όψιν µου και τη δική της ευαισθησία για το ζήτηµα.
Πάνω απ’ όλα, όµως, η δική µου ερώτηση έχει –νοµίζω εγώτην ευαισθησία µιας πόλης η οποία θέλει να αναδείξει το παρελθόν της και νοµίζω ότι αυτή η ευαισθησία είναι πολύ µεγαλύτερη
και πολύ επιβλητικότερη όλων των άλλων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λυκούδη.
Καλούµε την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Μυρσίνη
Ζορµπά για τη δευτερολογία της, για τρία λεπτά.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Θέλω απλώς να σας πω ότι θεωρώ πως οι αρχαιολόγοι και ειδικά
το ΚΑΣ είναι οι θεµατοφύλακες και της ταυτότητας της πόλης
και της πολιτισµικής κληρονοµιάς της. Κι αν κατηγορούνται για
κάτι συνήθως, είναι γιατί είναι σχολαστικοί, γιατί είναι πιστοί στην
επιστηµονική τους ανάλυση, γιατί «χρονοτριβούν». Θεωρώ,
όµως, ότι κάνουν πραγµατικά µια εξαιρετική δουλειά.
Πρέπει να σας πω, όµως, ότι γνώριζα το Υπουργείο πριν περάσω το κατώφλι του και από προηγούµενη εµπειρία µου, αλλά
δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να αντιληφθώ την περιφερειακή του
εµβέλεια, διότι η Ελλάδα είναι σπαρµένη από αρχαία, και τη συστηµατική δουλειά που γίνεται. Είναι ένα εργοτάξιο µηχανικών,
αρχαιολόγων, συντηρητών κλπ.
Θεωρώ, λοιπόν, πως είναι εγγύηση ότι επανέρχεται στο ΚΑΣ
και η απόφασή του θα µας δεσµεύσει για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Προχωρούµε στην έκτη µε αριθµό 36/7-9-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής των Ανεξαρτήτων
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Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιερού
Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Δήµου Αχαρνών».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός κ. Μυρσίνη Ζορµπά.
Τον λόγο έχει για την πρωτολογία του, για δύο λεπτά, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα από καρδιάς να σας συγχαρώ για
την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό σας έργο. Πιστεύω πως θα ανταποκριθείτε µε επιτυχία στις υπάρχουσες προκλήσεις και
προσβλέπω στην από µέρους σας δέουσα ευαισθησία απέναντι
σε θέµατα που σήµερα αποτελούν σειρά ζητηµάτων πολιτιστικού
και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ως Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής γίνοµαι κοινωνός, λήπτης και δέκτης θεµάτων των τοπικών
κοινωνιών που αποτελούν την εκλογική µου περιφέρεια από τους
συµπολίτες µου µε τους οποίους έχω αποκτήσει ισχυρούς δεσµούς, συνεργασίας, φιλίας και επικοινωνίας και τους οποίους
βεβαίως, έχω ορκιστεί να υπηρετώ.
Η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση την οποία θέτω υπ’ όψιν σας και µε την ευκαιρία επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω για την άµεση ανταπόκρισή σας που σήµερα αυτήν την
ώρα το συζητάµε- αφορά την κάλυψη ενός παγίου αιτήµατος της
τοπικής κοινωνίας του Δήµου Αχαρνών, το οποίο άπτεται βεβαίως, των δικών σας αρµοδιοτήτων και ευκαιρίας δοθείσης θα
ήθελα, κυρία Υπουργέ, να συνδράµετε εποικοδοµητικά στην επίλυσή του.
Πέντε αιώνες τώρα ο µικρός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στέκεται µάρτυρας σιωπηλός όλων όσων διαδραµατίζονται στη δύσκολη αυτή περιοχή του Δήµου Αχαρνών.
Η επίκλησή του από το θεοσεβούµενο ποίµνιο της περιοχής
για εφορία και ευκαρπία ταιριάζει απόλυτα -θα έλεγα- στον αγροτικό δήµο, τον Δήµο Αχαρνών. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου φιλοτεχνηµένος µε εξαιρετικής θρησκευτικής και
ιστορικής αξίας τοιχογραφίες και εικόνες, όπως η Ένθρονη Παναγία η Βρεφοκρατούσα, ο Ιησούς επί Θρόνου αλλά και ο Άγιος
Ιωάννης ο Πρόδροµος κινδυνεύουν δυστυχώς να απολεσθούν νικηµένες από το πέρασµα των χρόνων.
Πιστεύω ότι η ένταξη του ναΐσκου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης ή η εξεύρεση κονδυλίων, προκειµένου
να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί από τις φθορές που έχει
υποστεί, ώστε αυτές καθ’ αυτές οι φθορές, κυρία Υπουργέ, να
µην γίνουν ανεπανόρθωτες θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
συνέχεια της ύπαρξης που ανατρέχει στα µεταβυζαντινά χρόνια
και θα διασφαλίσει τη µακραίωνη παρουσία του, που κοσµεί την
περιοχή.
Η από πλευράς µου έµπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για
το εν λόγω ζήτηµα αποτελεί το ελάχιστο χρέος µου απέναντι
στους συµπολίτες µου στην πόλη την οποία ζουν και είχα κάθε
υποχρέωση να µεταφέρω σε εσάς το αίτηµά τους, ευελπιστώντας ότι η δική σας παρουσία στον χώρο του πολιτισµού θα δώσει
και την προσήκουσα λύση.
Αυτό που αποµένει πλέον και στο οποίο προσβλέπω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, είναι κυρία Υπουργέ, η επίδειξη της
δικής σας µέριµνας, από δική σας πλευράς για το θέµα αυτό,
προκειµένου οι αρµόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν επί του θέµατος και να επιτευχθεί η διάσωση αυτού του θρησκευτικού,
ιστορικού µνηµείου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κατσίκη.
Τον λόγο έχει για την πρωτολογία της η Υπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού, κ. Μυρσίνη Ζορµπά.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές να ευχαριστήσω τον κ. Κατσίκη για την ευκαιρία που µου έδωσε να συµµετέχω στις εργασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται
στον Δήµο Αχαρνών στην κεντρική πλατεία ακουµπά -όπως ξέρετε, κύριε Κατσίκη, και ξέρω κι εγώ- στη νότια πλευρά του ναού
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του Αγίου Βλασίου που είναι ο µητροπολιτικός ναός του δήµου.
Εκτιµάται από τις υπηρεσίες ότι είναι του 16ου αιώνα ή 17ου αιώνα,
δεν έχει τόση σηµασία, είναι όντως ένα µνηµείο πολιτισµικής κληρονοµιάς. Στο εσωτερικό του υπάρχει τοιχογραφία, διάκοσµος
στο Ιερό Βήµα, κτιστό τέµπλο και εποµένως να δούµε λίγο και
αυτού την ιστορία ότι το µακρινό 1972, δηλαδή µετράµε σαράντα
έξι χρόνια πριν, πραγµατοποιήθηκαν κάποιες εργασίες αποκατάστασης της φθοράς που είχε προκαλέσει ο χρόνος στο µνηµείο.
Όµως, σήµερα όντως χρειάζεται επισκευές το κτήριο. Το υπόστρωµα των τοιχογραφιών έχει διαβρωθεί, τα κονιάµατα έχουν
αποσαθρωθεί.
Υπάρχει και µία απώλεια ενός µέρους της ζωγραφικής επιφάνειας, το οποίο θα πρέπει να το δούµε.
Το πρόβληµα κυρίως προκαλείται από την ανερχόµενη από το
έδαφος –µας λένε οι συντηρητές- υγρασία εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ναΐσκος είναι καταχωµένος και µε τη διαµόρφωση της
πλατείας βρέθηκε κάτω από το έδαφος. Οπότε αυτή η υγρασία
άρχισε να ανεβαίνει. Αυτό διαπιστώθηκε σε µία τελευταία αυτοψία στις 20 Απριλίου του 2018.
Εποµένως επί του παρόντος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής έχει δροµολογήσει ήδη τη λήψη σωστικών µέτρων για τη
στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας και οι εργασίες ήταν προγραµµατισµένες για να ξεκινήσουν αυτήν την εβδοµάδα. Είναι
σύµπτωση, αλλά είναι µια καλή συγκυρία. Δεν οφείλεται σε
εµένα. Δεν µπορώ να πω ότι έκανα κάτι ακόµα! Είναι έτσι, όµως.
Τα αποτελέσµατα, όµως, αυτών των παρεµβάσεων για τη στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας και των τοιχογραφιών -αν και
θετικά- κρίνονται ότι θα είναι µόνο προσωρινά, εάν δεν βρεθεί
λύση στο πρόβληµα της κατάχωσης του ναού από τις εργασίες
διαµόρφωσης της πλατείας. Πρέπει, δηλαδή, να γίνει γύρω-γύρω
µία τάφρος. Η λύση αυτή –η οποία φαίνεται ότι είναι επιστηµονικά η ορθή- δεν µπορεί να γίνει, εάν δεν γίνει µία συνεργασία
των αρµόδιων φορέων, δηλαδή και του δήµου και της Μητρόπολης, ώστε να γίνουν εκεί οι ανάλογες εργασίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο, πέρα από την προσωρινή λύση
του προβλήµατος που υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσίκης για τη δευτερολογία του για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερµά διότι αφ’ ενός µεν είστε
απόλυτα γνώστης της κατάστασης που επικρατεί σε εκείνον τον
ναΐσκο, επιτρέψτε µου δε να προσθέσω επιπλέον ότι ήταν αρχαίος ναός και µετά µετετράπη σε χριστιανικό - βυζαντινό ναό.
Ως εκ τούτου, η ιστορικότητά του και η αξία του όχι µόνο αυξάνει, αλλά αποδεικνύει και το τεχνικό πρόβληµα λόγω παλαιότητας, το οποίο πολύ σωστά αναφέρατε.
Αφ’ ετέρου πιστεύω ότι τόσο η τοπική κοινωνία, της οποίας τη
µέριµνα οφείλει και πρέπει να έχει ο δήµος και η δηµοτική αρχή
του Δήµου Αχαρνών, όσο και το δικό σας ενδιαφέρον υπό την
ιδιότητα σας ως Υπουργού Πολιτισµού, θα δηµιουργήσει εκείνη
την αγαστή συνεργασία ώστε οι υπηρεσίες σας συνεφελκόµενες
να δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Χάρηκα πάρα πολύ που µου είπατε ότι δροµολογήθηκαν και
σε µία εβδοµάδα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Και
πιστεύω ότι η δική µου χαρά θα µεταλαµπαδευτεί και µέσα απ’
αυτή την συζήτηση και στην τοπική κοινωνία, η οποία πραγµατικά
το περίµενε χρόνια.
Ευχόµενος πάλι σε εσάς κάθε επιτυχία στο έργο σας, τελειώνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, τη δευτερολογία µου. Δεν έχω να πω
τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσίκη.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τη δευτερολογία της για
τρία λεπτά.
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Για να είµαι ακριβής, έχω εδώ το έγγραφο της υπηρεσίας το
οποίο µας λέει ότι οι εργασίες συντήρησης έχουν ήδη αρχίσει
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από τη Δευτέρα 17-09, από την προηγούµενη Δευτέρα. Και εποµένως, είναι σηµαντικό να το παρακολουθήσουµε και εσείς και
εµείς, προκειµένου να υπάρξει µία γρήγορη, καλή συνεργασία
µε τον δήµο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 45/13-9-2018 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δηµήτριος Βίτσας.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Βαρβιτσιώτης για να αναπτύξει
την ερώτησή του για δύο λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι εικόνες ντροπής που µεταδίδονται καθηµερινά από τη Μόρια, από τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου δείχνουν τρία πράγµατα, τρεις απλές λέξεις: αδυναµία, ανικανότητα και αδιαφάνεια.
Αδυναµία στη χάραξη µίας πολιτικής. Ανικανότητα στην εφαρµογή οποιασδήποτε πολιτικής και εάν έχει αποφασιστεί. Και βέβαια, αδιαφάνεια στη διαχείριση του πακτωλού των χρηµάτων.
Εδώ συζητάµε, κύριε Υπουργέ, για ένα θέµα το οποίο προσβάλλει πραγµατικά το σύνολο της ανθρωπότητας. Σήµερα η
Μόρια δεν είναι µέρος και δεν είναι στοιχείο που µπαίνει στον
χάρτη του ανθρωπισµού. Η Μόρια σήµερα αποτελεί το παγκόσµιο σύµβολο της ανθρώπινης εξαθλίωσης και της κυβερνητικής
ανικανότητας.
Είχατε στη διάθεσή σας και χρόνο και χρήµα να αντιµετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Παρ’ ότι δεν υπάρχει σήµερα µία
πίεση των προσφυγικών ροών, η εικόνα που παρουσιάζεται στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι εικόνα η οποία αποτελεί
ντροπή για την Ευρώπη, αποτελεί ντροπή για τη χώρα µας, αποτελεί ντροπή για τους νησιώτες, οι οποίοι έχουν δείξει περίσσιο
ανθρωπισµό στο παρελθόν, όταν κλήθηκαν να συνδράµουν ανθρώπους που βγήκαν στις ακτές τους.
Είναι εκπληκτικό πως µε τόσες δυνατότητες και χρήµατα στη
διάθεσή σας, µε τόσο χρόνο στη διάθεσή σας, από την ηµέρα
που υπεγράφη ή ανακοινώθηκε η συµφωνία Ευρώπης - Τουρκίας, δεν έχετε καταφέρει να αντιµετωπίσετε αυτό το θέµα. Και
πλέον και εσείς προσωπικά είσαστε υπόλογος για την ανυπαρξία
πολιτικών από ένα Υπουργείο που δηµιουργήθηκε, για να αντιµετωπίσει ακριβώς αυτό το θέµα. Έχετε αποτύχει.
Και σήµερα αυτό που περιµένουµε να ακούσουµε δεν είναι
µόνο τι θα κάνετε, αλλά περιµένουµε να ακούσουµε και ένα µεγάλο συγγνώµη προς τους πολίτες των νησιών του βορείου Αιγαίου, τους οποίους έχετε εγκαταλείψει και τους έχετε δώσει
βορά σε ακραία κινήµατα γιατί ακριβώς η κατάσταση η οποία επικρατεί ζητά δραστικές λύσεις.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει το πλαίσιο των προτάσεών µας. Σας το καταθέσαµε και όταν συζητήσαµε το νοµοσχέδιο στη Βουλή και είπατε τότε ότι θα διορθώσετε τις
ανορθογραφίες. Και σας ασκήσαµε κριτική πριν από έξι µήνες
και σας είπαµε ότι µε το νοµοσχέδιό σας δεν θα λύσετε κανένα
πρόβληµα. Σήµερα επιβεβαιωνόµαστε. Είναι καιρός, λοιπόν, να
αποφασίσει η Κυβέρνηση να χαράξει µία αποτελεσµατική πολιτική σε ένα θέµα που σήµερα δεν είναι εκρηκτικό γιατί οι ροές
είναι εκρηκτικές, αλλά είναι εκρηκτικό για την κατάσταση την
οποία έχει δηµιουργήσει η ίδια σας η πολιτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρβιτσιώτη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βίτσας για την πρωτολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Κύριε Βαρβιτσιώτη, κατά τη διάρκεια όλης της κυβερνητικής µου θητείας είτε στο Υπουργείο Άµυνας είτε στο Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής έχω κάνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να συζητήσουµε σοβαρά µε όλες τις παρατάξεις, τουλάχιστον του δηµοκρατικού τόξου, να ανταλλάσσουµε ιδέες και να
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σας δίνω πληροφορίες ώστε να χαράζετε και την πολιτική σας.
Όµως, τις περισσότερες φορές βρίσκοµαι αντιµέτωπος µε έναν
πολιτικά επιπόλαιο αντιπολιτευτικό λόγο µέχρι του βαθµού του
ευτελισµού της συζήτησης.
Για παράδειγµα, αναφέροµαι στη δήλωση που ο ίδιος κάνατε
πριν µία εβδοµάδα ότι αρνούµαι να έρθω στη Βουλή για να απαντήσω στην ερώτησή σας ενώ η Βουλή γνώριζε, και εσείς οφείλατε να γνωρίζετε, ότι ήµουνα στη Σύνοδο Υπουργών στη Βιέννη.
Γιατί το κάνατε αυτό; Νοµίζω σε αυτό θα πρέπει να δώσετε, ίσως
όχι εδώ, µε κάποιον τρόπο κάποιες εξηγήσεις.
Αλλά, συγχρόνως, και ακούγοντας και τον επικεφαλής της παράταξής σας, δεν φείδεστε σαν παράταξη να κατηγορείτε όχι
την Κυβέρνηση στον θεµιτό αντιπολιτευτικό λόγο για αντιπολιτευτική κριτική, αλλά και την ίδια τη χώρα, όπως ήταν η χθεσινή
αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν συµµετέχει στη συζήτηση στην Ευρώπη ενώ είµαστε στο κέντρο της συζήτησης,
ενώ όχι απλώς είµαστε στο κέντρο, αλλά οι απόψεις και οι προτάσεις µας δικαιώνονται.
Βεβαίως δεν δικαιώνονται από τις χώρες του Βίζεγκραντ, δεν
δικαιώνονται από εκείνο το ακροδεξιό κοµµάτι του ΕΛΚ το οποίο
ακολουθεί τις απόψεις του κ. Όρµπαν ή του κ. Σαλβίνι και πάει
λέγοντας.
Εµείς δικαιωνόµαστε, γιατί βάζουµε και τις τρεις διαστάσεις
του µεταναστευτικού: και του εξωτερικού και της διαχείρισης
των συνόρων και της ανακατανοµής στην Ευρώπη. Συµµετέχετε
σε αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εσείς έχετε δυο προτάσεις. Θα φτάσω και στη Μόρια, αλλά
θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Η µια πρόταση είναι η θωράκιση των συνόρων, που µε εκπληκτικό τρόπο απάντησε σε ερώτηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης: «Με κάποιον τρόπο». Έτσι απάντησε
ο κ. Μητσοτάκης. Σαφέστατος! «Με κάποιον τρόπο»!
Με αυτόν τον τρόπο, όµως, υιοθετείτε την επιχειρηµατολογία
και την ατζέντα της ακροδεξιάς. Αυτό, αν το κάνετε για εκλογικούς, πολιτικούς λόγους, δεν θα σας ευνοήσει. Έχει αποδειχθεί
και στην Ιταλία, όπου ο προηγούµενος Υπουργός Εσωτερικών
έκανε τα ίδια µε αυτά που κάνει ο νυν Υπουργός Εσωτερικών.
Αυτό δυσκόλεψε και πολιτικά την κατάσταση.
Λέτε ακόµα ότι βασική σας πρόταση είναι ο διαχωρισµός προσφύγων και µεταναστών. Θα πρέπει, όµως, να πάτε στα νησιά
και να τους πείτε ότι αυτό σηµαίνει, ακόµα και αν το υιοθετήσω,
δύο κέντρα. Το ένα κέντρο για ανθρώπους µε υψηλό προσφυγικό
προφίλ, το άλλο κέντρο για ανθρώπους µε χαµηλό προσφυγικό
προφίλ. Θα το δεχθούν; Γιατί εµείς από πέρυσι τους έχουµε
κάνει µια σειρά από προτάσεις πολύ πιο -επιτρέψτε µου την έκφραση- «light», τις οποίες δεν έχουν δεχθεί.
Εµείς µιλάµε για θωράκιση των συνόρων, µιλάµε για τη διαχείρισή τους µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και µε βάση την εξέταση.
Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα. Για τη Μόρια: Ποιος είπε πρώτος ότι η κατάσταση στη Μόρια είναι δύσκολη και πολλές φορές
οριακή; Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και το είπε
τον Μάιο, που υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, και εκτύλιξε ένα
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Όµως, είπε συγχρόνως ότι εξαρτιόµαστε από τις ροές. Ποιες είναι οι ροές που υπάρχουν αυτή τη
στιγµή στα ελληνικά νησιά και στην Ελλάδα; Αυτή τη στιγµή -δηλαδή µέχρι 31 Αυγούστου 2018- οι ροές στην Ελλάδα -στα νησιά
και στον Έβρο- έχουν ήδη ξεπεράσει τις ροές του 2017. Και θα
σας µιλήσω µε συγκεκριµένα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, αν
έχετε την καλοσύνη να συντοµεύσετε. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Οι εισροές στα νησιά µέχρι τις 17 Σεπτεµβρίου 2018 είναι
είκοσι µία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά. Αυτό µέχρι τις 17
Σεπτεµβρίου. Οι εκροές από τα νησιά, δηλαδή, η ολοκλήρωση
της εξέτασης και η µεταφορά στην ενδοχώρα, είναι δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις, µε µεγάλη δυσκολία στις επιστροφές.
Επειδή, όµως, γνωρίζετε τη συµφωνία της Ελλάδας µε τη Γερ-
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µανία, αυτή ξέρετε τι έχει αποδώσει για τη Γερµανία; Δύο! Από
τη Γερµανία έχουν επιστραφεί δύο άνθρωποι!
Σας λέω, λοιπόν, ότι το µεγαλύτερο πρόβληµά µας είναι αυτό.
Φυσιολογικά θα µε ρωτήσετε το εξής: Τι κάνετε για να αντιµετωπίσετε αυτό το πράγµα; Σας είπα ότι, αν παίρνατε τις εκροές, θα
δείτε ότι έχουµε ξεπεράσει όλο το νούµερο -και κατά τρεις χιλιάδες- των ανθρώπων που βρίσκονταν στα νησιά στο τέλος του
2018.
Τι κάνουµε, όµως; Θα το πω πολύ γρήγορα και ας λείψει ο χρόνος από τη δευτερολογία µου.
Πρώτον, ήδη οµάδα ειδικών, αλλά και στελεχών του Υπουργείου, βρίσκεται στα νησιά. Δεύτερον, ήδη προχωράµε στη µεγαλύτερη, ει δυνατόν, συνεργασία µαζί µε τις αστυνοµικές
αρχές, για να πολλαπλασιαστούν οι επιστροφές, που είναι, όπως
σας είπα, το πιο δύσκολο πράγµα το οποίο αντιµετωπίζουν όλες
οι χώρες της Ευρώπης. Τρίτον, ειδικές οµάδες ασύλου πηγαίνουν στα προαναχωρησιακά κέντρα των νησιών, µε σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τέταρτον, ήδη είµαστε σε τόσο στενή
συνεργασία -την οποία ο κ. Αβραµόπουλος τόνισε εχθές- µε την
Κοµισιόν, ώστε να υπάρχει όλη -θα έλεγε κανένας- η βοήθεια από
τη µια µεριά που θέλουµε σε ειδικούς. Δεν υπάρχει µόνο το ζήτηµα των χρηµάτων. Στη δευτερολογία θα σας απαντήσω για τα
χρήµατα, που κάνετε, βέβαια, το λάθος να απευθύνετε την ερώτηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ θα έπρεπε
να γνωρίζετε ότι η διαχείριση των χρηµάτων γίνεται από το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
Βρήκαµε τους τρόπους, ώστε στο επόµενο χρονικό διάστηµα
και αφού έχουµε δηµιουργήσει µέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα δέκα χιλιάδες νέες θέσεις φιλοξενίας στην ενδοχώρα, να
πάρουµε από τη Μυτιλήνη, από τη Μόρια, άλλες τρεις χιλιάδες
ανθρώπους, γιατί θέλουµε να εξοµαλύνουµε την κατάσταση,
ώστε να µπορούµε να τη διαχειριστούµε ακόµα καλύτερα, παρ’
όλο που έχουµε αντιδράσεις από µειοψηφίες τοπικών κοινωνιών.
Και προσέξτε σας λέω –και τελειώνω µε αυτό, προς το παρόντην πολιτική σας.
Σήµερα δηµοσιεύεται µια πανευρωπαϊκή δηµοσκόπηση σε
σχέση µε τους πρόσφυγες και πώς τους αποδέχονται οι λαοί της
Ευρώπης. Θα δείτε ότι είναι συντριπτική η πλειοψηφία εκείνων
που λένε ότι θα πρέπει να εφαρµόζεται το Διεθνές Δίκαιο. Συντριπτική η πλειοψηφία και µάλιστα σε χώρες, όπως –βεβαίως,
δεν είναι πλειοψηφία αυτή τη στιγµή- στην Ουγγαρία. Λέει το
54% ότι δεν θέλουν και 46% ότι θέλουν.
Μελετήστε, λοιπόν, αυτά. Εγώ δεν σας λέω να γίνετε αρωγός
της προσπάθειας που κάνουµε και που θα επιτύχουµε στο να
αποσυµφορήσουµε τα νησιά, εγώ σας λέω να κάνετε κριτική,
γιατί ξέρετε ότι το ΥΜΕΠΟ ακόµα και την κακή κριτική τη ζητάει,
ακριβώς για να παίρνει στοιχεία αυτοβελτίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει τον λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η σοβαρή κουβέντα, η σοβαρή συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, γίνεται και µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Εδώ έχω δώδεκα αναπάντητες ερωτήσεις από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εάν θέλετε, µπορώ και να σας τις
καταθέσω, για να δείτε πώς γίνεται η σοβαρή κουβέντα. Και δεν
είστε µόνο εσείς. Κανένα άλλο Υπουργείο δεν δίνει στοιχεία για
τη διαχείριση των κονδυλίων. Κανένα! Απαξιώνετε να ενηµερώσετε την Αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό.
Με τον τρόπο µε τον οποίο απαντήσατε, ουσιαστικά είπατε ένα
πράγµα: Είµαι χαρούµενος για την πολιτική µου, είµαι περήφανος για την πολιτική µου, η πολιτική µου είναι ικανή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα.
Είστε ο τρίτος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αυτής
της Κυβέρνησης. Στη θητεία αυτής της Κυβέρνησης έχουν παραιτηθεί αρκετοί γενικοί γραµµατείς από το Υπουργείο, αρκετοί
διευθυντές της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Οι υπάλληλοι του
Υπουργείου σάς καταγγέλλουν καθηµερινά, οι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σάς καταγγέλλουν καθηµερινά, η
Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου κρίνει ακατάλληλη για λειτουργία τη Μόρια, δεν έχετε καταφέρει ούτε από το Υπουργείο
Υγείας να στελεχώσετε στοιχειωδώς τις νοσηλευτικές και ιατρι-
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κές ανάγκες των hot spot. Στη Σάµο έχουν πλέον εξεγερθεί οι
κάτοικοι και µαζεύουν υπογραφές για την αποµάκρυνση του hot
spot και εσείς έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι «όλα καλώς τα κάνω
και έχουµε και σχέδια και θα τα αντιµετωπίσουµε πολύ ωραία».
Παρουσιάζετε µάλιστα ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση, αλλά
τα στοιχεία σάς διαψεύδουν. Φέτος το καλοκαίρι, που είναι η περίοδος των µεγάλων εισροών, είχατε 20% λιγότερες αφίξεις από
πέρυσι. Ήταν δέκα χιλιάδες πεντακόσιες, σε σχέση µε δωδεκάµισι χιλιάδες πέρυσι. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες, για να
πείτε ότι «ενώ έχω στη διάθεσή µου 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ,
δεν µπορώ να αντιµετωπίσω το πρόβληµα διαβίωσης σε ανθρώπινες συνθήκες δέκα χιλιάδων ανθρώπων στη Μόρια».
Και επειδή σας κατηγορούµε ξεκάθαρα για αδιαφάνεια, θα
σας θυµίσω ένα µόνο: Δεν έχετε ακόµα συνδέσει τη Μόρια µε
τον κεντρικό αγωγό λυµάτων της Λέσβου, µε αποτέλεσµα κάθε
µήνα να πληρώνεται τοπική εταιρεία να έρχεται να καθαρίζει χιλιάδες κατοσταριές. Έχετε ξοδέψει πάνω από 5-6 εκατοµµύρια
ευρώ εκεί, ενώ το κόστος σύνδεσης δεν ξεπερνά τις 350.000,
σύµφωνα µε δικές σας ανακοινώσεις, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Άµυνας.
Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, κάτι και να το πω σε
όλους τους τόνους και προς όλους: και τους πρόσφυγες, των
οποίων σήµερα προσβάλλουµε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και
προς τους µετανάστες, στους οποίους έχουµε δώσει την εικόνα
ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αµπέλι και όποιος θέλει µπαίνει και,
άπαξ και µπει, δεν φεύγει ποτέ και δεν επιστρέφει πίσω, και, βέβαια, προς τους πολίτες και της Ευρώπης, αλλά πάνω απ’ όλα
της Ελλάδος και των ελληνικών νησιών. Θέλω να πω ότι σύντοµα
οι εικόνες ντροπής θα είναι παρελθόν. Και θα είναι παρελθόν µαζί
µε την Κυβέρνησή σας, που δηµιούργησε αυτές τις εικόνες.
Θα τις τελειώσουµε αυτές τις εικόνες, γιατί εµείς έχουµε αυτό
το τρίπτυχο, το οποίο υπηρετούµε: Πρώτον, φύλαξη συνόρων,
που δεν έχετε αξιοποιήσει ούτε ένα ευρώ από τις εκατοντάδες
που έχετε στη διάθεσή σας για προµήθεια εξοπλισµού γύρω από
τη φύλαξη των συνόρων. Ούτε ένα! Δεν έχετε ακόµα αγοράσει
τίποτα σε σχέση µε αυτό. Δεύτερον, διαχωρισµός πρόσφυγα και
µετανάστη, γιατί το δίκαιο, οι πανανθρώπινες αξίες µάς επιβάλλουν να δώσουµε φιλοξενία στους πρόσφυγες, δεν µας επιβάλλουν όµως να δεχθούµε τους παράνοµους µετανάστες που
µπαίνουν στη χώρα µας, µε στόχο να µείνουν εδώ ή να βρουν
άλλη πόρτα για την Ευρώπη. Τρίτον, άµεσες επιστροφές στην
Τουρκία. Άµεσες!
Δυστυχώς, ο απολογισµός σας και σ’ αυτό είναι θλιβερός. Μερικές δεκάδες φέτος, εάν δεν κάνω λάθος γύρω στους διακόσιους συνολικά, όταν έχουµε δεχθεί, όπως είπατε εσείς, κοντά στις
είκοσι χιλιάδες από την Τουρκία. Αυτό δείχνει, λοιπόν, το µέγεθος της ανικανότητας, της αναποτελεσµατικότητας και, πάνω απ’
όλα, την έλλειψη πραγµατικού ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση και του ανθρωπιστικού προβλήµατος που η Κυβέρνησή σας
δηµιούργησε, αλλά και του ζωντανού προβλήµατος που αισθάνονται οι πολίτες του βορείου Αιγαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρβιτσιώτη.
Καλούµε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κ.
Βίτσα, να λάβει τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν ξέρω πού βρίσκετε τα στοιχεία,
αλλά, όπως είδα και από την ερώτησή σας, κάνετε µια δηµιουργική αριθµολογία. Δηλαδή, όποτε σας συµφέρει, παίρνετε τα
στοιχεία µαζί µε τον Έβρο και, όποτε δεν σας συµφέρει, αφήνετε
τα στοιχεία από τον Έβρο.
Το 50% των αιτούντων άσυλο ήρθε το καλοκαίρι και ο αριθµός
είναι σχεδόν διπλάσιος από τον περσινό κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Δεύτερο ζήτηµα: Μιλάτε για αδιαφάνεια, τη στιγµή που η ίδια
η Κοµισιόν λέει ότι έχουµε κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και τα Υπουργεία και η διαχειριστική αρχή έχουµε πάρει άριστα.
Πλέον, θα σας δώσω εγώ χοντρική εικόνα. Από την τακτική
χρηµατοδότηση έχουµε ένα συνολικό ποσό 566 εκατοµµυρίων
µέχρι το 2020. Από αυτά τα 566 εκατοµµύρια έχουµε ήδη πιστο-
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ποιήσει σε δαπάνες το 35%, δηλαδή περίπου 200 εκατοµµύρια,
κάτι παραπάνω δηλαδή απ’ αυτά και είµαστε ακόµα στο 2018,
στην ουσία στο 2016 και στο 2017 και πάµε µέχρι το 2020.
Από την έκτακτη χρηµατοδότηση –ας το ονοµάσουµε το «ταµείο του κ. Στυλιανίδη», όπου προΐσταται ο κ. Στυλιανίδης- οι
πόροι ήταν 570 εκατοµµύρια για το προσφυγικό - µεταναστευτικό. Τα 388 εκατοµµύρια απ’ αυτά τα χρήµατα, δηλαδή το 68%,
έχουν κατανεµηθεί σε µη κρατικούς οργανισµούς, στην ουσία
στην Ύπατη Αρµοστεία και στον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης –εδώ πρέπει να πείτε ξεκάθαρα εάν θεωρείτε ότι αυτοί οι
διεθνείς οργανισµοί, µε τους partners τους, είναι αυτοί που λέτε
ότι το κάνουν µε αδιαφάνεια– και 182 εκατοµµύρια σε κρατικούς
φορείς µε βασική την έκτακτη χρηµατοδότηση που πήρε το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, για να στήσει πάνω από σαράντα
κέντρα φιλοξενίας και αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα υπάρχουν
τριάντα τέσσερα κέντρα φιλοξενίας, εκ των οποίων τα είκοσι
οκτώ είναι από πολύ καλά έως άριστα.
Θα είµαι ο τελευταίος που θα πω ότι η κατάσταση είναι καλή
στα νησιά. Είµαι ο πρώτος που είπα ότι η κατάσταση δεν είναι
καλή.
Όσον αφορά, όµως, την Αντιπολίτευση, θα ήθελα να σας ρωτήσω – και κοιτάξτε τις ερωτήσεις σας– το εξής: Τι ρωτούσατε
όταν δεν υπήρχε η Ειδοµένη; Τι ρωτούσατε για τον Πειραιά; Τι
ρωτούσατε για το Ελληνικό; Τι ρωτούσατε πριν από λίγο καιρό
για την Πάτρα; Αυτοεπαναλαµβάνεστε χωρίς να αυτοβελτιώνεστε και δεν συνδράµετε –δεν το περιµένω, αν και θα το ήθελα–
ώστε να αντιµετωπίσουµε µια δύσκολη κατάσταση.
Εγώ βάζω το εξής θέµα στους Ευρωπαίους: Τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό και έχουµε έκρηξη στο Ιντλίµπ, τη στιγµή που ο κ.
Ερντογάν λέει: «Εγώ δεν παίρνω άλλους και θα αρχίσω να σπρώχνω προς εκείνη την κατεύθυνση»; Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία βοήθειας, ευρωπαϊκών λύσεων και ανακατανοµής στην
Ευρώπη; Αυτή είναι η πολιτική µας.
Η δική σας πολιτική είναι η πολιτική του κ. Κερκλ, ο οποίος
είπε: «Θα κατεβάσω τον στρατό». Το είπε στη Σύνοδο των Υπουργών και εξεµάνη και η Γερµανία και η Γαλλία και είπαν: «Με συγχωρείς, µε ποιο συνταγµατικό, µε ευρωπαϊκό δικαίωµα;». Πολύ
περισσότερο, πώς θεωρείτε ότι αυτό θα γίνει στα θαλάσσια σύνορα; Εµείς λέµε εξέταση µε βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Άρα αυτό είναι το ζήτηµα.
Ο υπερπληθυσµός θέλει διαχείριση τόπου και χρόνου. Και τα
εκατοµµύρια τα οποία παίρνουµε από την Κοµισιόν –γιατί και
αυτό πρέπει να ειπωθεί, διότι διαβάζω στο διαδίκτυο κάποιους
έξυπνους, οι οποίοι λένε ότι τα χαλάµε από τον κρατικό προϋπολογισµό–, που παίρνουµε, δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ελέγχονται. Και όσον αφορά τον έλεγχο και τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες έχουµε πάρει άριστα.
Τελευταίο: Χθες, δηµοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» –φαντάζοµαι
ότι το ξέρετε– ότι εγκρίθηκε η πίστωση των 63.000.000 για συντήρηση, σίτιση κ.λπ. κατά κύριο λόγο στα νησιά. Μέσα σε αυτό,
βασικό και πρώτο έργο είναι το έργο του βιολογικού καθαρισµού
της Μόριας, όπου οι 68.000 µε 70.000 θα πάνε µε αυτοδιαχείριση
της ΜΟΚΑ. Το έργο θα ξεκινήσει άµεσα. Αν µου πείτε ότι αυτό
έγινε πολύ αργά, θα µε βρείτε σύµµαχο. Είµαι ο άνθρωπος που
έχει πει δέκα φορές «επιτέλους, αυτό το έργο της Μόριας!», διότι
υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Τέλος, αναφέρατε τι θα κάνετε όταν θα γίνετε κυβέρνηση. Ξέρετε, οι Σπαρτιάτες στον Φίλιππο που τους έλεγε «αν σας πιάσω,
θα σας κάνω…», του απάντησαν: «Αν!».
Τι µας λέτε, δηλαδή; Μας λέτε ότι θα έχουµε µια νέα Ηγουµενίτσα; Θα έχουµε µια νέα Πάτρα; Θα έχουµε έναν νέο Παντελεήµονα; Θα έχουµε µια νέα Δραγατσανίου; Διότι, µε συγχωρείτε,
αλλά αυτά είχαµε επί δικής σας διακυβέρνησης. Θα έχουµε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες µετανάστες, οι οποίοι ήρθαν όχι µόνο
από τη δική σας διακυβέρνηση, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, όλα εκείνα
τα χρόνια, που αυτή τη στιγµή κάνουµε εµείς τις διαδικασίες οι
άνθρωποι να έχουν χαρτιά; Αν πρόκειται για κάτι τέτοιο, δεν θα
πάρουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση της τελευταίας επίκαιρης
ερώτησης, θα ήθελα να ενηµερώσω το Τµήµα ότι η πέµπτη µε
αριθµό 43/13-9-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου
Μωραΐτη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλήµατα στη
λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) Αµφιλοχίας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη, καθώς βρίσκεται στην Κρήτη για
υπηρεσιακούς λόγους.
Επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 33/5-9-2018 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ.
Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα:
«Υπήρξε εµπλοκή των ΗΠΑ στο σκοπιανό ζήτηµα;», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Προχωράµε στη συζήτηση της τελευταίας για σήµερα επίκαιρης ερώτησης και συγκεκριµένα της δεύτερης µε αριθµό 48/179-2018 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Β’ Αθηνών της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου –
Δηµήτριου Καρρά προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Επεκτείνεται
η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα
και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι η περιοχή στα µεταλλεία Χαλκιδικής έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ιδιαίτερα ο κόσµος, ο
οποίος εργαζόταν σε αυτές τις δραστηριότητες κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες, στις στοές, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.
Κάποια στιγµή –προ δέκα, δεκαπέντε ετών– η εταιρεία αυτή πτώχευσε και έµειναν στον δρόµο εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, εργαζόµενοι.
Η πολιτεία µερίµνησε τότε και εισήγαγε προγράµµατα επανακατάρτισης, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να απασχοληθούν σε άλλες δουλειές. Το αντικείµενό τους ήταν εντελώς
διαφορετικό και η µεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα
έχει υποχωρήσει δραστικά. Τότε, λοιπόν, το αρµόδιο Υπουργείο
έδωσε τη δυνατότητα επανακατάρτισης και επανεκπαίδευσης µε
συµµετοχή σε προγράµµατα, µε συµβάσεις που έκανε µε τοπικούς φορείς, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη δυνατότητα παροχής
εργασίας, έστω σε τοπικό επίπεδο, ή να εξειδικευθούν σε άλλες
κατευθύνσεις και παράλληλα να µην απωλέσουν τα ασφαλιστικά
τους δικαιώµατα. Έτσι µπόρεσαν να διατηρήσουν δικαιώµατα
παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά ακόµη και σύνταξης µέχρι την
κανονική συνταξιοδότησή τους, δεδοµένου ότι η πλειονότητα
των εργαζοµένων αυτών υπάγεται στον κανονισµό βαρέων και
ανθυγιεινών, λόγω της φύσης της εργασίας τους.
Τα πράγµατα εξελίχθηκαν σχετικά οµαλά, µε νοµοθετικές, βέβαια, παλινωδίες, µέχρι το 2013, οπότε υπήρξε πλέον µία ρύθµιση µε τον τίτλο: «Ασφαλιστική τακτοποίηση των πρώην
εργαζοµένων στην εταιρεία “TVX HELLAS”» -είναι η εταιρεία στην
οποία αναφέροµαι- µε αναδροµική ισχύ. Όπως διαβάζουµε στη
σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, δικαιώθηκαν µεταγενέστερα και αναδροµικά για δικαιώµατα πλήρους ασφάλισης, σύµφωνα µε συγκεκριµένες διατάξεις.
Μέχρι εδώ βαίνουν καλά τα πράγµατα. Έχω, όµως, την ενηµέρωση -και γι’ αυτό απευθύνω την ερώτηση- ότι το τοπικό υποκατάστηµα του ΕΦΚΑ στην περιοχή δεν αναγνωρίζει αυτά τα
γνωστά χίλια πεντακόσια ηµεροµίσθια που δόθηκαν στους
πρώην εργαζόµενους της «TVX HELLAS», λόγω της συµµετοχής
τους στο πρόγραµµα επανακατάρτισης –πέντε χρόνια είχε διάρκεια αυτό το πρόγραµµα– τα οποία και δίνουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Με την έννοια αυτή –και µπορώ να το καταθέσω– ήδη έχουµε
την πρώτη απόρριψη αιτήµατος συνταξιοδότησης µητέρας, διότι
ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει τα χίλια πεντακόσια και µένει µόνο σε
όσα είχε υπό την παροχή εργασίας στην εταιρεία. Και κατόπιν
αυτού ανακαλεί και την απόφαση περί παροχής προσωρινής σύν-
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ταξης και ζητάει και την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των παροχών που είχαν δοθεί µε τη µορφή της προσωρινής σύνταξης. Αυτό έχει δηµιουργήσει, βέβαια, µία ιδιαίτερη
ανησυχία και σε εκείνους των οποίων τα αιτήµατα για σύνταξη
γήρατος εκκρεµούν.
Κατόπιν αυτού, θέλω τις απαντήσεις του Υπουργείου στα δύο
αυτά ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ.
Το πρώτο ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί διακόπτεται η µέχρι σήµερα πρακτική ότι έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα εκ της
συµµετοχής στο πρόγραµµα επανακατάρτισης και έρχεται το
ΕΦΚΑ αυτή τη στιγµή και λέει ότι αυτά ήταν µόνο για τον κλάδο
υγείας; Αυτό λέει το έγγραφο, ότι δεν αναγνωρίζονται.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και οι οικογένειές τους που έχουν πάρει κάποιο
διάστηµα δύο, τριών ή πέντε ετών –δεν ξέρω πόσο είναι η διαδικασία για να χορηγηθούν οι οριστικές συντάξεις– και έρχεται και
λέει «θα µου τα επιστρέψεις πίσω!»;
Καταλαβαίνετε ότι θα καταλογίσει, αν γίνει και αυτό, ένα ποσό
µέσω των ταµείων και του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων, που οδηγεί, πέραν αυτού, ακόµη και σε κατασχέσεις περιουσιών και λογαριασµών.
Αναµένω την απάντηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Καρρά.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καρρά, δεν άλλαξε τίποτε από τις ισχύουσες ρυθµίσεις
που έθεσε ο ν.2874/2000 και αναφέρεται στις περιπτώσεις επανακατάρτισης και απόκτησης ειδίκευσης για ανέργους. Είναι
πρόγραµµα που τηρείται από τον ΛΑΕΚ και από τον ΟΑΕΔ.
Επίσης, δεν άλλαξε τίποτα από τις διατάξεις του ν.3220/2004,
που προέβλεψε ειδικά για αυτή την επιχείρηση των µεταλλείων
της Χαλκιδικής. Για την εφαρµογή εκείνου του προγράµµατος
αρµόδια ήταν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής και οι τοπικοί δήµοι Αρναίας και οι άλλοι δήµοι που ήταν στην περιοχή
αυτή. Αυτοί ήταν οι εκτελεστές, κατά κάποιον τρόπο, οι εφαρµοστές των σχετικών ρυθµίσεων, για να µπορούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη οι άνθρωποι αυτοί που έµειναν άνεργοι τότε.
Από το 2004 µέχρι το 2013 που λέτε εσείς –νοµίζω είναι µέχρι
το 2014, όχι το 2013, αλλά τέλος πάντων- είναι εννιά χρόνια που
πέρασαν και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καλυφθεί, παρά την
πρόβλεψη εκείνου του νόµου, για τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.
Εποµένως ήρθε τότε, επιτέλους, ο νοµοθέτης και είπε µε τον
αλληλόχρεο λογαριασµό που υπάρχει µε τον ΟΑΕΔ και µε τον
ΕΦΚΑ να παρθούν τα χρήµατα αυτοµάτως µέσα από αυτή τη διαδικασία.
Συνεπώς, µε όλες τις εγγυήσεις αυτής της διαπίστωσης και
της διασταύρωσης στοιχείων, καλύφθηκαν όλοι όσοι είχαν τέτοιο
δικαίωµα να καλύψουν µέχρι χίλια πεντακόσια ένσηµα, αν αυτά
έλειπαν, για να έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Επειδή είστε και νοµικός, η δεκαπενταετία είναι ο ελάχιστος
χρόνος που αποτελεί προϋπόθεση για να έχει δικαίωµα συνταξιοδότησης ο ασφαλισµένος. Και αυτό προέβλεψε ο νόµος. Κάθε
άλλη µέρα παραπάνω από αυτή δεν ασφαλίζεται για σύνταξη.
Η επανακατάρτιση και η επανειδίκευση στα σχετικά προγράµµατα προβλέπει κάλυψη µόνο για υγεία και ατυχήµατα –µόνο–,
αλλά, ειδικά για τη ρύθµιση για την οποία µου µιλάτε, τηρήθηκε
αυτή. Για όσους έπρεπε να συµπληρώσουν χίλια πεντακόσια ένσηµα, προκειµένου να καλύψουν το ελάχιστο των δεκαπέντε χιλιάδων ενσήµων, τηρήθηκε. Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να
απορριφθεί για άλλον λόγο. Ενδεχοµένως, επειδή πράγµατι τα
ένσηµα για υγεία και ατυχήµατα δεν καλύπτονται για χρόνο
ασφαλιστικό, να υπάρχει τέτοια περίπτωση σαν αυτή που µου
λέτε.
Η απάντηση από το τοπικό κατάστηµα του ΕΦΚΑ και του
πρώην ΙΚΑ εκεί στην περιοχή όπως είναι ότι δεν υπάρχει καµµία
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τέτοια περίπτωση που να κλήθηκε να επιστρέψει κάποιος χρήµατα από έναν τέτοιο λόγο. Αυτή είναι η απάντηση.
Παρακαλώ, θα ήθελα να το έχω. Αν πραγµατικά έχει γίνει κάποιο λάθος, θα διορθωθεί. Όµως, το θεσµικό πλαίσιο είναι αυτό
που σας ανέλυσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν διαφωνώ στο θεσµικό. Επί της εφαρµογής του διαφωνώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ωραία. Αν
έχει γίνει κάποιο λάθος, θα διορθωθεί. Υπ’ όψιν του Υπουργείου
δεν έχει τεθεί τέτοια περίπτωση.
Υποβάλατε την ερώτηση όπως την υποβάλατε, απαντώ όπως
ακούσατε, στο πλαίσιο της νόµιµης διαδικασίας. Αυτά προβλέπονται και αυτά τηρούνται και εξακολουθούν να τηρούνται από
τον ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο, να κληθεί κάποιος να
επιστρέψει εισφορές για σύνταξη που πήρε υπό νόµιµες προϋποθέσεις. Θα ήθελα να το δω αυτό και να το ελέγξω και παραπέρα, αν πράγµατι έχει συµβεί κάποιο λάθος, διότι θα πρόκειται
περί λάθους και µόνο και όχι πολιτικής και πολύ περισσότερο
ανάλγητης, όπως τη λέτε, για ανθρώπους που άφησαν τόσα χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Για τους ανθρώπους αυτούς έτσι εισπράττεται.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι νοιάζονταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Από το 2004 µέχρι το
2014 τούς είχαν µε έναν νόµο, ο οποίος δεν εφαρµοζόταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, για την πρωτολογία σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς για τη δευτερολογία του, για τρία
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί του
νοµικού ζητήµατος δεν θα διαφωνήσω. Θα κάνω µόνο µία παρατήρηση. Καταθέτω προς ενηµέρωση και του κυρίου Υπουργού
την εγκύκλιο του ΙΚΑ το 2013, η οποία εφαρµόζει τους προηγούµενους νόµους. Έχει και ένα ιστορικό, µια ιστορική αναδροµή,
που αναφέρει ότι το 2010 οι εργαζόµενοι αυτοί δικαιώθηκαν µεταγενέστερα και αναδροµικά πλήρους ασφάλισης –πλήρους, όχι
υγείας µόνο– σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3867/2010. Μιλάµε
για τους συγκεκριµένους εργαζοµένους.
Στη συνέχεια, επειδή δεν ξέρω αν αµφισβητείται ή δεν υπάρχει
πλήρης ενηµέρωση, έχω εδώ –θα καταθέσω– απόφαση του περιφερειακού υποκαταστήµατος του ΕΦΚΑ, το οποίο αναφέρει τα
εξής: «Ο αναγνωρισθείς χρόνος στο πρόγραµµα επανακατάρτισης της πρώην εργαζόµενης στην “TVX HELLAS” δεν µπορεί να
ληφθεί υπ’ όψιν για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
µειωµένης σύνταξης.». Αυτά λέγονται φέτος, στις 2-7-2018.
Παράλληλα, µε την ίδια απόφαση, ανακαλείται η απόφαση του
διευθυντή για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης και απορρίπτεται το αίτηµα για οριστική σύνταξη. Καταλογίζονται σε βάρος
της τα ποσά που εισέπραξε ως αχρεώστητα, δυνάµει της από το
2014 απόφασης του διευθυντή για τη χορήγηση προσωρινής
σύνταξης, και παραγγέλλεται η είσπραξη των ποσών αυτών. Συνεπώς υπάρχει ζήτηµα διεκδικήσεως ως αχρεστωτήτων, κύριε
Υπουργέ. Το λέει η απόφαση αυτή.
Το τελευταίο, λοιπόν, που θέλω να θέσω υπ’ όψιν του κυρίου
Υπουργού και της Βουλής γενικότερα είναι ότι αυτά τα γνωστά
χίλια πεντακόσια ηµεροµίσθια, τα οποία είναι επιπλέον εκείνων
που είχαν παρασχεθεί στην εργασία, στην εταιρεία των µεταλλείων, έχουν αναγνωριστεί µε αποφάσεις για δικαιώµατα πλήρους σύνταξης.
Διαβάζω λοιπόν: «Αναγνωρίζουµε στην ασφαλισµένη» κ.λπ. «…
χίλιες πεντακόσιες ηµέρες ασφάλισης για τη χρονική περίοδο
2005 έως 2010, που ήταν η επανακατάρτιση, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ ως πρώην εργαζόµενη της εταιρείας “TVX HELLAS” στους κλάδους σύνταξης ΒΑΡΕΑ – ΑΣΘ»
κ.λπ., γιατί θεωρούνται ότι ήταν βαρέα αυτά.
Συνεπώς είναι µια πραγµατική κατάσταση που είχε διαµορφωθεί υπέρ µιας εργαζόµενης. Όµως, από ό,τι πληροφορούµαι,
υπάρχουν κι άλλοι στην ίδια κατηγορία, που εκκρεµεί η καταβολή
προσωρινής σύνταξης και ακόµη δεν έχει αποφασιστεί αν θα λά-
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βουν οριστική ή όχι υπηρεσία.
Αν, λοιπόν, εφαρµοστεί αυτή η πολιτική, κύριε Υπουργέ, και
αναγνωριστούν µόνο για τον κλάδο υγείας, όπως είπατε κι εσείς
από την πληροφόρηση που έχετε, τα χίλια πεντακόσια ηµεροµίσθια –κατ’ αρχάς, δεν θα είχαν αντικείµενο, αν ήταν µόνο για τον
κλάδο υγείας, ενώ όλες οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται αφορούν και τους κλάδους σύνταξης– καταλαβαίνετε ότι εύλογα
αναφέροµαι στο ότι περιορίζονται ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Θα τα καταθέσω και θα παρακαλέσω να τα µελετήσετε κι εσείς
και οι υπηρεσίες σας, διότι φοβούµαι ότι γίνεται µια αδικία, η
οποία εγώ δεν θα πω ότι είναι σκόπιµη, ενδεχόµενα -δεν έχω τέτοια στοιχεία να πω τι ακριβώς συνέβη- αλλά κατ’ αποτέλεσµα
είναι άδικη.
Διότι θα επαναλάβω το εξής: Αύριο, βάσει του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, θα πουν σε αυτούς τους ανθρώπους,
που είναι άνεργοι για χρόνια και είναι πλέον µεγάλοι στην ηλικία,
φέρτε µου 5.000, 10.000, 20.000 ευρώ αχρεώστητα. Τα έχουν;
Αν τα έχουν, δεν το ξέρω, αλλά εγώ νοµίζω ότι δεν τα είχαν, όταν
κατέφυγαν στις ασφαλιστικές υπηρεσίες του κράτους και όταν
έχασαν τη δουλειά τους και έµειναν τόσα χρόνια άνεργοι, διότι
είχαν αδυναµία να ασχοληθούν κάπου αλλού. Μεταλλωρύχοι
είναι οι περισσότεροι. Ξέρουµε όλοι την κατάσταση της µεταλλείας στην Ελλάδα και πώς έχουν κλείσει από πολλά χρόνια οι
µεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες δεν επαναλειτούργησαν.
Τα καταθέτω, λοιπόν, αυτά, κύριε Υπουργέ, προς ενηµέρωσή
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος – Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Καρρά.
Θα κλείσει µε τη δευτερολογία του ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος
Πετρόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Καρρά, αν προσέξατε, ήµουν πολύ αναλυτικός στην απάντησή
µου. Σύµφωνα µε τον ίδιο τον νόµο, που δεν είναι νόµος της
δικής µας Κυβέρνησης, καλύπτονταν για ασφάλιση, ως προς τον
χρόνο ασφάλισης, µέχρι τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ήταν χίλια πεντακόσια
συν τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ήταν χίλια
πεντακόσια ένσηµα µέχρι την κάλυψη των τεσσερισήµισι χιλιάδων ενσήµων, που είναι για τη δεκαπενταετία. Η δεκαπενταετία
είναι το κατώτατο όριο, προκειµένου να δικαιούται κάποιος πλήρους συντάξεως. Άρα σε όποιον έλειπαν µέχρι χίλια πεντακόσια
ένσηµα, αυτά τα ένσηµα συµπληρώνονταν µέσα από το πρόγραµµα κατάρτισης, παρ’ όλο που δεν υπήρχε εργασία. Έγινε
ένας νόµος ειδικά για αυτή την εταιρεία. Δεν είναι για άλλες περιπτώσεις η κάλυψη αυτή. Μέχρι χίλια πεντακόσια ένσηµα και
µέχρι τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα, στο άθροισµα.
Στις άλλες περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως
είναι, για παράδειγµα, µια µητέρα µε ανήλικο παιδί, που θέλει
πεντέµισι χιλιάδες ένσηµα και όχι τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα,
δεν καλύπτονται αυτά τα ένσηµα, για να πάει στις πεντέµισι χιλιάδες και να πάρει τη σύνταξη νωρίτερα. Ο νόµος του 2004 είναι
πάρα πολύ σαφής. Δεν δίνει περιθώρια αναγνώρισης επιπλέον
ετών, πέραν των χιλίων πεντακοσίων ασφαλιστικών ηµεροµισθίων, αν συµπληρώνονται οι τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα.
Δείτε τον νόµο και θα το καταλάβετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τον έχω δει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τότε θα
συµφωνείτε µε αυτό που σας λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δείτε, όµως, και τα έγγραφα, για να καταλάβετε σε τι αναφέροµαι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εποµένως,
κύριε Καρρά, επειδή µιλάτε για δικαιοσύνη και δώσατε και έναν
τίτλο «αναλγησίας» στη δική µας συµπεριφορά, δεχτείτε ότι τηρήσαµε νόµους που προϋπήρχαν, µε απόλυτο τρόπο, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Και λέει εκείνος ο νόµος: «Τυχόν διαφορετικός χρόνος καλύπτει µόνο υγεία και ατύχηµα». Εποµένως µην τα µπερδεύετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Το πέραν της πενταετίας…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πέραν των
τεσσεράµισι συνολικά.
Όταν συµπληρώνονται τα τεσσεράµισι συνολικά, ο άλλος χρόνος που µπορεί να παρατείνεται η εκπαίδευση είναι χρόνος που
καλύπτεται µόνο για υγεία και ατύχηµα. Έτσι λέει ο νόµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εκεί συµφωνώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ε, αφού
είναι έτσι, τι να κάνουµε; Τι µου ζητάτε; Να τα πολλαπλασιάσω
και να δώσω παραπάνω εγώ µόνος µου; Δεν γίνεται αυτό. Εποµένως…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν θα πω περισσότερα.
Δείτε τα έγγραφα και θα πάρετε απαντήσεις.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βεβαίως και
θα τα δω, αλλά αυτή είναι η απάντηση. Ίσως πρόκειται για περίπτωση πρόωρης σύνταξης, που θέλει περισσότερα ένσηµα, και
εσείς ζητάτε αντί τεσσεράµισι να τα κάνουµε πεντέµισι. Δεν το
λέει αυτό εκείνος ο νόµος του 2004.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εκεί είναι η διαφορά µας,
τα χίλια πεντακόσια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, δεν
είναι η διαφορά µας. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είστε καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Να µην αδικήσουµε,
όµως…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καλά, κύριε
Καρρά, εντάξει. Τι να κάνουµε τώρα; Νοµίζω ότι απάντησα πολύ
πειστικά.
Αυτό λέει ο νόµος, τεσσεράµισι είναι το ανώτατο όριο. Δεν
προσθέτει ένσηµα και για παραπάνω. Δεν προσαύξανε σύνταξη
η πρόβλεψη του 2004, εξασφάλιζε την ελάχιστη ως υποβοήθηση
των ανέργων, για να µπορούν να πάρουν την ελάχιστη σύνταξη.
Αν έλεγε «και το παραπάνω δώστε το», δεν θα έλεγε «καλύπτονται για την υγεία και για ατύχηµα µόνο», θα έλεγε «όσο πάει».
Δηλαδή, αν είχε τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα κάποιος τότε,
δεν έπαιρνε τίποτα. Αν είχε συµπληρώσει τεσσερησίµισι χιλιάδες
ένσηµα και πάνω ο άνεργος εκείνης της εταιρείας, δεν έπαιρνε
ούτε ένα ένσηµο από τα χίλια πεντακόσια για τέτοιον λόγο, για
ασφάλιση σύνταξης. Έπαιρνε µόνο κάλυψη για ατύχηµα και
υγεία.
Εποµένως µην επιµένετε. Αυτή είναι η αλήθεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα επιµείνω.
Για την επιστροφή δεν µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώσατε,
κύριε Υπουργέ;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία, ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Διακόπτουµε για λίγα λεπτά και επανερχόµαστε µε την ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές
Ίδρυµα Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 17 Σεπτεµβρίου 2018 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου.
Συµφωνεί το Τµήµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Τµήµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης
για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
σχέδιο νόµου που εισάγεται σήµερα αφορά στην κύρωση της
σύµβασης που υπογράφτηκε στις 6-9-2018 ανάµεσα στο ελληνικό δηµόσιο και το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και αφορά στην
αναβάθµιση των δοµών του ΕΣΥ και των υπηρεσιών υγείας γενικότερα στη χώρα µας.
Θέτει ένα σαφές και οριοθετηµένο πλαίσιο µέσα στο οποίο
πραγµατοποιείται η µεγάλη αυτή δωρεά και ορίζει µε ευκρίνεια
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Περιγράφει µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσει το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», µε σκοπό την πραγµατοποίηση µιας
σειράς έργων, καθώς και τον ρόλο του φορέα υλοποίησης των
έργων αυτών.
Με τη σύµβαση αυτή διασφαλίζεται απόλυτα η πραγµατοποίηση των έργων και παράλληλα η πλήρης τήρηση της νοµιµότητας, δηλαδή η εφαρµογή όλου του σχετικού ρυθµιστικού
πλαισίου που ισχύει στη χώρα. Στο τέλος τα έργα παραδίδονται
–µετά την ολοκλήρωσή τους– στο ελληνικό δηµόσιο κατά πλήρη
νοµή και κυριότητα, δηλαδή παραδίδονται κατ’ αποκλειστικότητα
και κυριότητα στον τελικό χρήστη τους, που είναι ο ελληνικός
λαός, σε κάθε πρόσωπο που έχει ανάγκη βοήθειας, όπως ακριβώς αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σύµβαση.
Επιτρέψτε µου επίσης να επισηµάνω πως, όπως τονίστηκε και
από τους αρµόδιους Υπουργούς κατά την προηγηθείσα συζήτηση του σχεδίου νόµου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
τα έργα που θα πραγµατοποιηθούν µε τη δωρεά αυτή είναι έργα
που εντάσσονται µέσα στον γενικότερο σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση των δοµών υγείας της χώρας µας και
σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούν αποσπασµατικές και ευκαιριακές πρακτικές, που είχαµε συνηθίσει να γίνονται πολλές
φορές για ευνόητους λόγους τα τελευταία χρόνια.
Αυτά τα χαρακτηριστικά που προανέφερα, αγαπητοί συνάδελφοι, διαφοροποιούν σαφώς τη δωρεά αυτή από το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» από άλλες, ανάλογου τύπου, δωρεές που
συναντούµε στο παρελθόν. Θεωρώ αυτή την παρατήρησή µου
χρήσιµη, γιατί κάποιοι συνάδελφοι επιχείρησαν να ιδεολογικοποιήσουν –επιτρέψτε µου την έκφραση– το σηµερινό σχέδιο
νόµου κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Επιτρέψτε µου να αναφέρω τα έργα τα οποία διαλαµβάνονται
στη σύµβαση αυτή, όπως, για παράδειγµα, τον σχεδιασµό, την
κατασκευή και τον εξοπλισµό του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής. Πρόκειται για ένα εµβληµατικό έργο για τη Θράκη,
αλλά και για τη γενικότερη περιοχή. Επίσης θέλω να αναφερθώ
στον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό του Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης, µια µονάδα της οποίας η σηµασία
είναι αυτονόητη για το συγκεκριµένο αντικείµενο και τη συγκεκριµένη περιοχή, όπως επίσης και στον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό κτηρίου το οποίο θα αναγερθεί στην
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Αθήνα σε χώρους του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», µε σκοπό
να λειτουργήσει ως έδρα το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Επίσης να σας αναφέρω την προµήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού στην οργανική µονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», όπως αυτό το έργο αναγράφεται
αναλυτικά στο παράρτηµα του σχεδίου νόµου, το οποίο µας έχει
κατατεθεί.
Επίσης προβλέπεται η προµήθεια νέου εξοπλισµού, καθώς και
η συντήρηση υφιστάµενου, µε σκοπό την ενίσχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµιδών του
ΕΚΑΒ, η προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισµού ΠΕΤ –τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων– καθώς και η δηµιουργία µονάδας παραγωγής ραδιοφαρµάκων σε επιλεγµένα
δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Επίσης αναφέρεται η χρηµατοδότηση της διαµόρφωσης και
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση του τραύµατος
στη χώρα, καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόµενου ή και
αυτοτελούς πρόσθετου έργου που ήθελε συµφωνηθεί ως πρόσθετη δωρεά διεπόµενη από την παρούσα σύµβαση µε το ελληνικό δηµόσιο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 της περιγραφής
των έργων.
Το ύψος της σύµβασης υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα
200-250 εκατοµµύρια ευρώ. Τα έργα µετά την αποπεράτωσή
τους θα παραδοθούν στο ελληνικό δηµόσιο για χρήση κάθε προσώπου που χρειάζεται περίθαλψη. Για κάθε επιµέρους έργο προβλέπεται η σύναψη ιδιαίτερης σύµβασης που θα καθορίζει τους
όρους υλοποίησής του. Για την υλοποίηση αυτών των έργων
προβλέπεται η δηµιουργία αυτοτελούς νοµικού προσώπου ειδικού σκοπού, το οποίο θα συσταθεί για τον λόγο αυτό από το
ίδρυµα και το οποίο θα χρηµατοδοτεί τη λειτουργία του, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.
Μετά την ολοκλήρωση και δωρεά των έργων, κάθε ένα από
αυτά θα περιέρχεται, όπως προανέφερα, στην αποκλειστική κυριότητα του δηµοσίου, το οποίο θα έχει και την πλήρη ευθύνη
για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρησή του. Η υλοποίηση
των έργων θα πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου µε δαπάνη και µέριµνα του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου ή την παροχή
οποιουδήποτε είδους οικονοµικού ανταλλάγµατος εκ µέρους
του.
Ειδικά για την υλοποίηση του έργου που αφορά την προµήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», οι σχετικοί όροι προσδιορίζονται από την επιµέρους σύµβαση, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στο σχέδιο νόµου.
Οι όροι υλοποίησης του κάθε ενός εκ των υπολοίπων έργων θα
προσδιορίζονται από τις επιµέρους συµβάσεις, µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα ωρίµανσης του κάθε έργου.
Επιτρέψετε µου να κάνω µερικές αναφορές στη σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Όλες οι φορολογικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στη
σύµβαση αφορούν τον φορέα υλοποίησης και σε καµµία περίπτωση αυτό καθαυτό το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Ο φορέας
υλοποίησης που θα δηµιουργηθεί είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί ως προς το τυπικό λειτουργίας του υπό την
εποπτεία της αρµόδιας περιφέρειας µέσω του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, στο οποίο και υποχρεωτικά αναγράφεται. Το ελληνικό δηµόσιο παραχωρεί κατά χρήση χώρους για την
υλοποίηση των επιµέρους έργων, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους, στις επιµέρους συµβάσεις.
Το ελληνικό δηµόσιο θα παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή για
την έγκαιρη έναρξη των εργασιών των έργων και την ταχεία και
οµαλή εξέλιξή τους, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την κάθε περίπτωση. Και εδώ οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν το δηµόσιο, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα καθώς και τους
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Οι αρµόδιες αρχαιολογικές κατά τόπους υπηρεσίες θα πρέπει
να επιλαµβάνονται για τη σχετικά γρήγορη συνέχιση των έργων
και να διασφαλίζουν την προστασία των αρχαιοτήτων. Το ελλη-
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νικό δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης των
δοµών αυτών, τη συγκοινωνιακή υποστήριξή τους, τη σύνδεσή
τους µε τα υφιστάµενα δίκτυα και την ασφάλισή τους.
Η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των έργων εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου γίνεται διά των αρµοδίων αρχών µε ακριβή διαδικασία που θα ορίζεται στις επιµέρους συµβάσεις. Ο εκάστοτε
αρµόδιος φορέας µετά την παράδοση και παραλαβή του έργου
θα καθίσταται απόλυτος κύριος και νοµέας του έργου και θα έχει
την υποχρέωση της καλής λειτουργίας συντήρησης του έργου,
διαθέτοντας για αυτό κάθε αναγκαίο οικονοµικό µέσο, όπως επίσης και το προβλεπόµενο ανθρώπινο δυναµικό.
Στη γενική σύµβαση προβλέπονται, επίσης, οι αιτίες λύσης της
σύµβασης αυτής, όπως και τα επακόλουθά της.
Ορίζεται, επίσης, ότι η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δηµόσιο, ενώ ορίζεται η επίλυση πιθανών διαφορών από διαιτησία.
Επιτρέψτε µου, επίσης, µερικές παρατηρήσεις πάνω στο καταστατικό του φορέα υλοποίησης του έργου. Δηµιουργείται ένας
φορέας ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «Πρωτοβουλία για την
Υγεία Α.Ε.». Έχει κοινωφελή σκοπό, µε αντικείµενο την κατασκευή των συγκεκριµένων έργων. Έδρα του ορίζεται ο Δήµος
Αθηναίων. Η διάρκεια λειτουργίας του είναι κατ’ αρχάς τα δεκαπέντε έτη, µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, το οποίο
βεβαίως προβλέπεται να αυξηθεί στη συνέχεια. Ανώτατο όργανο
διοίκησής του είναι η γενική συνέλευση και µεταξύ των αρµοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης είναι και η εκλογή διοικητικού
συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο είναι τριµελές έως επταµελές µε τριετή θητεία και τα µέλη του δεν λαµβάνουν αποζηµίωση. Επίσης, ορίζεται σαφώς η σύνθεση του πρώτου
διοικητικού συµβουλίου του φορέα αυτού.
Τέλος, όσον αφορά τη σύµβαση δωρεάς του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», θα πρέπει να
πούµε ότι το νοσοκοµείο µεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών υποδοχής του εξοπλισµού, ο οποίος µετά την
προµήθειά του παραµένει στην αποκλειστική κυριότητα του νοσοκοµείου και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του.
Η δαπάνη για το έργο αυτό είναι 8,5 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης,
το έργο αυτό έχει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τα δύο έτη. Το
ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει βεβαίως τη λειτουργία, τη φύλαξη και τη συντήρηση του υλικού αυτού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύµβαση την οποία καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε µε τη συνεδρίαση του Τµήµατος, ορίζει ένα σαφές πλαίσιο υλοποίησης µιας µεγάλης και σηµαντικής
δωρεάς του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», µε την οποία θα αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες παροχής υγείας της χώρας µας. Παράλληλα διασφαλίζεται, κατά τη γνώµη µου, απόλυτα το δηµόσιο
συµφέρον προς όφελος του ελληνικού λαού. Ως µια τέτοια σύµβαση σάς καλώ να την υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας µια µακρά θητεία στο
ελληνικό Κοινοβούλιο µπορώ να σας διαβεβαιώσω για τις αντιδράσεις που συναντούσε κάθε δωρεά προς το ελληνικό δηµόσιο.
Δυστυχώς η Αριστερά στην Ελλάδα θεωρούσε ότι ήταν χρέος
της να αντιτάσσεται σε κάθε τέτοια κίνηση µέχρι τώρα. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε δωρεά, πέρα από το ωφέλιµο
του δηµοσίου συµφέροντος, έχει και θέσεις εργασίας και αποτελεί κέρδος για την ελληνική κοινωνία.
Ακόµη και σήµερα, όµως, που φέρατε αυτή τη σύµβαση -και
καλά κάνατε- δεν χάνετε την ευκαιρία να κάνετε και εδώ τα «ρουσφετάκια» σας. Δεν αφήσατε να περάσουν τριήµερα από την ψήφιση του νοµοσχεδίου και ενώ συζητούσαµε στην επιτροπή,
εσείς ούτε προσχήµατα δεν κρατήσατε και ορίσατε ως νέα Πρόεδρο την κ. Κονιόρδου. Μπράβο, σε αυτό είσαστε ταχύτατοι,
γιατί δεν χώραγε στον ανασχηµατισµό, έπρεπε κάπου να «βολευτεί» και τη βάλαµε εδώ την κ. Κονιόρδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιστορικά το ελληνικό κράτος κα-
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τάφερε και στηρίχθηκε σε µεγάλες δωρεές που λειτούργησαν
ως σηµείο αναφοράς. Θα σας θυµίσω το Ζάππειο, το Καλλιµάρµαρο, το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» που έχει συνδεθεί µε µεγάλες
νίκες του ελληνικού στρατού. Αυτά είναι κάποια λίγα από τα
έργα, ελάχιστα, που άφησαν παρακαταθήκη οι εθνικοί ευεργέτες. Αλλά και στον νευραλγικό χώρο της υγείας δεν είναι λίγες
οι δωρεές. Πώς έγινε το Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός»; Πώς
έγινε ο «Ευαγγελισµός»; Τα Νοσοκοµεία «Παίδων» σήµερα;
Υπάρχουν δωρεές.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» είναι ένας από τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισµούς στον κόσµο και
πραγµατοποιεί δωρεές σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς
στους τοµείς της τέχνης, του πολιτισµού, της παιδείας, της
υγείας και του αθλητισµού αλλά και της κοινωνικής προστασίαςπρόνοιας. Από το 1996 το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» έχει διαθέσει, άκουσον-άκουσον, άνω των 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε
δωρεές σε εκατόν είκοσι τέσσερα κράτη ανά τον κόσµο. Ο σκοπός του είναι να συµβάλλει µε τα µέσα που διαθέτει στη βελτίωση της ζωής των λιγότερο προνοµιούχων και εκεί στοχεύουν
οι δωρεές του καθώς και να υποστηρίξει δράσεις που µπορούν
να επιφέρουν µια θετική διαχρονική αλλαγή στην κοινωνία.
Η προσφορά, η επιτυχία και η αναγνώριση του ιδρύµατος αντανακλά εξάλλου την ίδια τη ζωή του Σταύρου Νιάρχου, µια ζωή
γεµάτη µε επιχειρηµατικές επιτυχίες, µε καθολική αναγνώριση
παγκοσµίως, µε άνοιγµα επιχειρηµατικών δρόµων και µέχρι και
σήµερα µια επιτυχηµένη πορεία. Ε, αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουµε, µία Ελλάδα που πράγµατι να έχει υψηλές προσδοκίες και
υψηλά κίνητρα δηµιουργίας. Αυτό είναι το θετικό πρότυπο του
µόχθου και της εξέλιξης.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η παρούσα σύµβαση µεταξύ του κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου προβλέπει την κατασκευή οκτώ µεγάλων νοσοκοµείων.
Και, ω το µεγαλείον, πόσο ανάγκη έχει σήµερα η ελληνική κοινωνία από αυτά χάλια των νοσοκοµείων αυτή τη δωρεά! Πάρα
πολύ. Είναι επιτακτική η ανάγκη.
Ο προϋπολογισµός του έργου και της δωρεάς είναι 200.000.000
µε 250.000.000 εκατοµµύρια ευρώ. Θα δώσει µια νέα πνοή. Θα
βελτιώσει αυτή τη χείριστη υγεία που έχουµε σήµερα, τις δοµές
της. Αλλά και αυτό που µου έκανε εντύπωση και οφείλω να πω
πάλι συγχαρητήρια, είναι η γεωγραφική περιοχή, όπως η Ροδόπη.
Είναι πολύ σηµαντικό το νοσοκοµείο αυτό.
Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η παρούσα σύµβαση
αποτελεί το πλέον δεσµευτικό κείµενο µεταξύ του κοινωφελούς
ιδρύµατος και του ελληνικού δηµοσίου. Το καλοκαίρι που µας
πέρασε µε τη ρύθµιση των θεµάτων δωρεών προς τους φορείς
δηµοσίου τοµέα, άρθρο 55, νοµοθετήθηκε ότι οι συµβάσεις προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι
οποίες συνάπτονται µεταξύ φορέων του δηµοσίου και ιδιώτη,
ρυθµίζονται αποκλειστικά µε τη σχετική ρύθµιση-σύµβαση.
Αυτό είναι σηµαντικό. Αν αυτό µπορούσαµε να το προχωρήσουµε και στις επενδύσεις που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον,
που έχουν δηµόσιο όφελος µε αυτή τη διαδικασία, θα ήταν επ’
ωφελεία του κράτους και επ’ ωφελεία της απασχόλησης. Άρα η
παρούσα σύµβαση είναι καθοριστικό, δεσµευτικό κείµενο µεταξύ
του ελληνικού δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος».
Η παρούσα κύρωση, δεν θα σας κουράσω, αποτελείται από το
προοίµιο, στο οποίο περιγράφονται οκτώ νοσοκοµειακά έργα και
άλλα είκοσι. Επιπλέον στο τέλος της σύµβασης επισυνάπτονται
τέσσερα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της σύµβασης, τα οποία τα έχετε διαβάσει. Έχουµε το µνηµόνιο συνεργασίας, καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας,
πρωτοβουλία για την υγεία που θα υλοποιήσει τα έργα, αρχή πιστοποίησης και συµβάσεις δωρεάς για το έργο του «Ευαγγελισµού». Σχεδιασµός και κατασκευή των νοσοκοµείων, όπως του
Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής. Σχεδιασµός, κατασκευή και
εξοπλισµός του νέου Νοσοκοµείου «Παίδων» της Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητο! Σχεδιασµός, κατασκευή και εξοπλισµός κτηρίου, το
οποίο θα γίνει στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήµερα τα
κτήρια είκοσι αδελφών νοσοκόµων στον χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», οφθαλµιατρείο και ουκ έστιν τέλος.
Δωρεές και προσφορές σηµαντικότατες για την υγεία του ελλη-
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νικού λαού. Προµήθεια νέου εξοπλισµού, καθώς και συντήρηση
υφισταµένου µε σκοπό την ενίσχυση της δυναµικότητας, χωρίς
το ελληνικό δηµόσιο να προσφέρει ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι σηµαντικό.
Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω µια παρατήρηση. Δεν πιστεύω κι
αυτά τα έργα να έχουν την τύχη άλλων έργων που κατασκευάζει
η Κυβέρνηση και µένουν χωρίς να λειτουργήσουν. Διότι, εδώ
χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται να βάλεις µπρος και να λειτουργήσει. Δεν πιστεύω να µείνουν µετά τη δωρεά στα αζήτητα.
Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, πρέπει να το προσέξετε.
Δεν θα σας πω λεπτοµέρειες σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λπ.. Αυτό που θα σας πω
είναι ότι πρέπει να διασφαλίσετε επαρκώς µε εξειδικευµένο προσωπικό και όχι µε κοµµατικούς ηµετέρους αυτά τα έργα. Προµήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίµων υλικών για να µην έχουµε
τις ελλείψεις σε γάζες και µπαµπάκι στα νοσοκοµεία. Αυτό είναι
απαραίτητο και πρέπει να το προσέξετε.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οποιεσδήποτε διαφορές θα επιλύονται µε τη µέθοδο της διαιτησίας στο Λονδίνο. Κάτι µου θυµίζει
αυτό το «Λονδίνο», τι κάνατε ως Αντιπολίτευση, πόσα πεζοδρόµια
ξηλώσατε, πόσες πλάκες και πέτρες ρίξατε. Το Δίκαιο του Λονδίνου. Λοιπόν, στην αγγλική γλώσσα, κάτι που δείχνει βέβαια και
τη σχέση εµπιστοσύνης του ιδρύµατος και του ελληνικού δηµοσίου.
Η Νέα Δηµοκρατία θα υπερψηφίσει. Κατά συνέπεια η κύρωση
σύµβασης δωρεάς του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του
ελληνικού δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση του τοµέα
υγείας θεωρούµε ότι είναι κοµβικής σηµασίας για την περίοδο
που διανύουµε, ειδικά τώρα, και θεωρούµε ότι ενισχύει ουσιαστικά τη δηµόσια υγεία.
Και τώρα θέλω να σας πω και δύο λόγια για τις τροπολογίες.
Αλήθεια, «κατώτατος µισθός». Τι υποκρισία, τι φαρισαϊσµός! Θα
σας θυµίσω τι κάνατε στον ν.4172. Καταψηφίσατε, ρίχνατε πέτρες, µας λιθοβολήσατε, για τον νόµο του Γιάννη Βρούτση το
2013. Και δεν φθάνει αυτό, βγήκατε αφού καταψηφίσατε και
υπερθεµατίσατε στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, για το 751. Σας το θυµίζει τώρα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αλήθεια, τόσο
πολύ υποκρισία;
Και τι κάνετε σήµερα; Αντί να φέρετε την 1η Ιανουαρίου του
2017 την αρχή της διαβούλευσης, που έλεγε ο νόµος, την φέρνετε τέλος του 2018. Δεν είστε συνεπείς ούτε εκεί. Και ποιο είναι
το αποτέλεσµα; Ότι σήµερα ξεκινούν οι διαδικασίες που θα κρατήσουν τέσσερις-πέντε µήνες. Εσείς θα έχετε απέλθει και έχετε
προβλέψει και αυτό το νοµοσχέδιο και αυτόν τον χρόνο. Πώς θα
γίνει η αύξηση; Πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ο Υπουργός, όταν υπογράψει µετά τις διαβουλεύσεις, πού είναι η ελληνική οικονοµία,
ποια είναι η προοπτική ανάπτυξης της χώρας, ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας, τα εισοδήµατα. Όλα αυτά αθροίζονται, για να
δούµε αν θα δώσουµε αύξηση και αν θα υπογράψει ο Υπουργός,
παρά τις διαβουλεύσεις. Είναι αύξηση του κατώτατου µισθού ή
είναι υποκρισία και κοροϊδία; Θέλατε να κάνετε αύξηση µισθού;
Πείτε 650, µην πείτε 751 που κοροϊδέψατε. Πείτε 640, πείτε κάτι!
Τίποτα. Παραπέµπετε στον ν.4172. Να είστε καλά. Το πόσο κοροϊδεύετε τον κόσµο θα το καταλάβετε, όταν έλθει η ώρα των
εκλογών, στην κάλπη.
Πάµε στη δεύτερη τροπολογία. Δεν ξέρω αν σας έχει συµβεί.
Εµένα µου έχει συµβεί µε τη συγχωρεµένη τη Βαγγελιώ, τη µάνα
µου. Έρχεται ασθενοφόρο, είναι ετοιµοθάνατος ο άνθρωπος,
θέλει εντατική µονάδα και παίρνει σήµα από τα νοσοκοµεία µε
τηλεφωνική επικοινωνία ότι δεν υπάρχει εντατική µονάδα. Είναι
όλες γεµάτες. Τι κάνει το ασθενοφόρο; Δεν τον πάει σε ιδιωτικό
που έχει κενή θέση. Μα, πεθαίνει ο άλλος. Δεν υπάρχει ένα κενό
κρεβάτι στο δηµόσιο νοσοκοµείο. Τι κάνεις; Τον αφήνεις και πεθαίνει ή πληρώνεις; Πληρώνεις κατά την ευαισθησία σου. Το τραγικότερο ποιο είναι; Δεν είναι µόνο οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ
που κατέθεσαν την τροπολογία. Είναι και κάτι άλλο. Εάν χρήζει
νοσηλείας –που χρήζει νοσηλείας- σε ΜΕΘ και δεν υπάρχει στο
δηµόσιο, αναγκαστικά, για να µην πεθάνει, πάει τον άνθρωπο,
είτε µε ιδιωτικό είτε µε άλλο µεταφορικό µέσο, στο κρατικό νοσοκοµείο. Ξέρετε πόσο κοστίζει για πέντε-έξι µέρες µια εντατική
µονάδα; Πάνω από δέκα χιλιάδες. Από πού να τα πληρώσει ο
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φτωχός αγρότης από τα Τρίκαλα, κύριε Βουλευτά; Από πού θα
τα πληρώσει; Το κράτος δεν έχει αναλάβει να πληρώνει τα έξοδα
αυτά, όταν αναγκαστικά πάνε οι άνθρωποι εκεί.
Αυτές είναι οι κοινωνικές παροχές που πρέπει να κάνετε. Αυτά
είναι τα θέµατα που αγγίζουν την ελληνική κοινωνία. Εδώ ποιείτε
την νήσσαν και έρχεστε να πουλήσετε φούµαρα µε αύξηση του
κατώτερου µισθού, που δεν θα δουν επί των ηµερών σας αύξηση
οι εργαζόµενοι. Μακάρι να πέσω έξω, αλλά ούτε ένα ευρώ δεν
θα πάρουν µε την υποκρισία και το ψέµα που κυβερνάει αυτή τη
χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γίνεται γνωστό στο
Τµήµα ότι έχει κλείσει ο κατάλογος των οµιλητών.
Ο κ. Καρράς, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται
ότι ξαναγυρίζουµε στην εποχή των µεγάλων δωρητών και αυτό
δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή όχι. Ευχάριστο, βέβαια, πάντα
είναι όταν προσφέρεται στην ελληνική κοινωνία µία δωρεά της
τάξεως του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του αντικειµένου
της, το οποίο αφορά τη δηµόσια υγεία, όµως δεν είναι ευχάριστο
όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία σε περιόδους που αναγνωρίζει τη
δυσκολία που διέρχεται η χώρα, γιατί αυτή τη στιγµή η δωρεά
οπωσδήποτε καλύπτει ανάγκες, τις οποίες η ελληνική πολιτεία
θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει.
Δεν έχει, όµως, σηµασία αυτό καθαυτό το σχόλιό µου. Σηµασία
έχει ότι η Ελλάδα συνεχίζει την παράδοση στους µεγάλους δωρητές, συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε από την απελευθέρωση, όταν
πλέον ήλθαν µεγάλοι Έλληνες και έβαλαν τα θεµέλια της παιδείας, της υγείας -θυµίζουµε τα νοσοκοµεία, θυµίζουµε τα σχολεία του Συγγρού και θυµόµαστε πάρα πολλά πράγµατα- για να
προχωρήσει η χώρα. Βεβαίως, η αξιοποίηση των δωρεών δεν
είναι πάντα εξαιρετική. Πολλές φορές ξεχάστηκαν και οι δωρητές και εκείνο το οποίο παρέδωσαν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η σύµβαση αυτή, για την οποία
συζητούµε, δίνει µια ώθηση στον τοµέα υγείας της Ελλάδος,
διότι καλύπτει πραγµατικές ανάγκες, οι οποίες υπάρχουν και θα
έπρεπε ήδη να έχουν καλυφθεί από το κράτος. Όµως, από τη
δοµή της η σύµβαση, επειδή λίγο-πολύ όλοι οι συνάδελφοι τη
γνωρίζουµε, δείχνει ότι θα εκτελεστεί. Και γιατί θα εκτελεστεί;
Διότι δεν αφήνεται στη διάκριση του δηµοσίου. Αναλαµβάνει ο
φορέας υλοποίησης να προχωρήσει και υπάρχουν και δεσµεύσεις του ελληνικού δηµοσίου, ούτως ώστε να λειτουργήσουν
πραγµατικά και να γίνουν χρήσιµα τα δωρούµενα, είτε είναι νοσοκοµεία είτε είναι τεχνολογία είτε είναι ιατρικά µηχανήµατα.
Εκεί θέλω να σηµειώσω κάτι. Το ελληνικό δηµόσιο –και εύλογα- αναλαµβάνει την υποχρέωση, την ευθύνη να στελεχώσει,
να λειτουργήσει και να εφοδιάζει µε αναλώσιµα τις νέες δοµές.
Δεν θέλουµε όµως να γίνει σε βάρος των ήδη υφισταµένων.
Όπως είπα και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θεωρούµε χρήσιµο να υπήρχε από τώρα, ει δυνατόν, ένα οργανόγραµµα του προσωπικού που θα υπάρχει, ούτως ώστε να
τηρήσουµε τους όρους της δωρεάς, να µη σπεύδουµε να αποσπούµε, να µεταφέρουµε ή να χρησιµοποιούµε και να αποστελεχώνουµε άλλες δοµές για να καλύπτουµε τους όρους της
σύµβασης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πέρα από τη σύµβαση, η ελληνική πολιτεία
έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σύντοµα στη δηµιουργία του
οργανογράµµατος και του οργανισµού εκείνου που θα εξασφαλίζει πέραν των υφισταµένων δοµών τις νέες, ούτως ώστε να µην
έχουµε αποστελέχωση, απογύµνωση άλλων. Εκεί θα έχουµε συνέπειες και στη δηµόσια υγεία και στο ύψος της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον ελληνικό λαό.
Βεβαίως, η σύµβαση, απ’ ό,τι κατανοούµε από τους όρους της,
εξασφαλίζει τον δωρητή και είναι λογικό. Εκφράζει όµως και µια
καχυποψία η οποία µπορώ να πω ότι µε προβληµατίζει. Πολλές
φορές στις µεγάλες συµβάσεις βλέπω µια καχυποψία και µια έλλειψη εµπιστοσύνης προς τις υπηρεσίες που µπορεί να παράσχει
το ελληνικό κράτος. Λέει, λοιπόν, ότι κατ’ απόκλιση, κατ’ εξαίρεση όλων εκείνων των διατάξεων που αφορούν προµήθειες,

714

εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών του δηµοσίου κ.λπ.. Και
πρέπει εδώ να κάνουµε µια σύγκριση. Οι διατάξεις αυτές είναι
πολυτελείς. Μάλιστα και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έφερε
πρόσφατα νόµο περί προµηθειών του δηµοσίου. Καλώς, λοιπόν,
το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» λέει ότι δεν θα εφαρµοστούν στην
προκειµένη σύµβαση.
Μήπως πρέπει, λοιπόν, να δούµε και µια νέα νοµοθεσία στην
κατεύθυνση αυτή, ώστε να µπορέσουµε να απελευθερώσουµε κι
άλλες υγιείς δυνάµεις που υπάρχουν στην Ελλάδα για να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη ή να µείνουµε στα τετριµµένα των γνωστών διαδικασιών ενστάσεων, αντιρρήσεων, επιτροπών,
ενδικοφανών προσφυγών που το µόνο που πετυχαίνουν είναι να
µην εκτελείται ποτέ ένα έργο όσο καλές και να είναι οι προθέσεις, όσο καλός και να είναι ο σχεδιασµός του; Είναι θέµα που
θέτω προς προβληµατισµό.
Ένα δεύτερο ζήτηµα υπάρχει πάλι στην ίδια σύµβαση, το
οποίο και κατανοώ µόνο για τον λόγο των χρονικών καθυστερήσεων. Είναι η καχυποψία προς το ελληνικό δικαστικό σύστηµα.
Διότι οδηγούνται οι διαφορές από τη σύµβαση να πηγαίνουν στο
διεθνές εµπορικό επιµελητήριο, ούτως ώστε να επιλύονται διά
διαιτησίας µε το Ελληνικό Δίκαιο –δεν το αµφισβητώ αυτό- εφόσον είναι ρητή η ρήτρα, αλλά θα επιλύονται εκτός της Ελλάδας
και από οργανισµό ο οποίος έχει άλλο αντικείµενο. Έχει ως αντικείµενο τις εµπορικές διαφορές. Δίνουµε έννοια εµπορικής διαφοράς στη σύµβαση αυτή; Δεν είναι εµπορική διαφορά. Είναι
δηµόσια σύµβαση παροχής µιας δωρεάς στο κράτος. Το κρατώ,
λοιπόν κι αυτό σαν σηµείωση µε την έννοια ότι και οι µεγάλοι δωρητές, αλλά και ο µικρότεροι εκφράζουν επιφυλάξεις και ως
προς τις καθυστερήσεις του δικαστικού συστήµατος.
Δεν θέλω να αναφερθώ στους κατ’ ιδίαν όρους είτε τους συµβατικούς είτε του µνηµονίου είτε των παραρτηµάτων τους, διότι
λίγο πολύ είναι γνωστοί και στους Βουλευτές και στην κοινωνία.
Έχει ασχοληθεί µε το θέµα, έχει ζητήσει ενηµέρωση απ’ ό,τι
ξέρω για τον λόγο ότι η δωρεά είναι ενδιαφέρουσα, θεωρείται
χρήσιµη και πολύτιµη. Θα πω όµως κάτι άλλο.
Στον τοµέα της υγείας και ιδιαίτερα της δηµόσιας υγείας παρατηρούµε το τελευταίο διάστηµα µια έκπτωση. Ευελπιστούµε,
όµως, ότι και η δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» θα ενισχύσει.
Τίθεται, όµως, ένα µείζον ερώτηµα το οποίο έχει απασχολήσει
τη σκέψη µου. Διαπιστώνουµε αυτή τη στιγµή ότι τα µεγάλα ιδιωτικά νοσοκοµεία –και της Αττικής- λόγω χρεών περιέρχονται αυτή
τη στιγµή υπό τη δικαιοδοσία τραπεζών και πωλούνται σε δηµόσιους πλειστηριασµούς. Βεβαίως εφόσον είχαν συνάψει δάνεια,
δεν θα πει κανείς ότι πρέπει αυτά να διαγραφούν. Όµως, βλέπουµε ότι δεν υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας και για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας αλλά και για τον
ανταγωνισµό που θα µειωθεί.
Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχουµε το παράδειγµα
µέσα στο τελευταίο εξάµηνο τρία µεγάλα ιδιωτικά νοσοκοµεία
της Αθήνας -και µπορώ να τα κατονοµάσω, είναι το «Metropolitan» στο Φάληρο, είναι το «ΙΑΣΩ General» στη Λεωφόρο Μεσογείων, είναι και το «Υγεία» προ ηµερών- µέσω επισπεύδουσας
τράπεζας να περιέλθουν στο ίδιο επενδυτικό κεφάλαιο. Εποµένως αυτοί θα τηρήσουν ενιαία πολιτική, τουλάχιστον, τιµολογιακή πολιτική στις υπηρεσίες που θα προσφέρουν και θα
δηµιουργήσουν έλλειµµα ανταγωνισµού στον τοµέα παροχών
υγείας.
Υπάρχει συγκέντρωση αυτή τη στιγµή στον τοµέα αυτόν, ενώ
η ανάγκη είναι: υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χαµηλά τιµολόγια,
ούτως ώστε και ο ΕΟΠΥΥ να µπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις
του για να λειτουργούν. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι για το οποίο δεν
άκουσα µέχρι στιγµής να γίνεται κάποια συζήτηση. Δεν επιθυµώ
να πω περισσότερα σε αυτό το σηµείο.
Θέλω να µείνω, όµως, σε αυτό και να τονίσω, σε σχέση µε τη
σύµβαση, ότι έχει και ρεαλισµό, διότι τα προτεινόµενα προς εκτέλεση έργα και υπηρεσίες είναι αναγκαία, έχουν ικανή διασπορά
στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος, ούτως ώστε να καλύπτουν
ανάγκες -όπως το Παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης ή στην ευαίσθητη Θράκη το Νοσοκοµείο Κοµοτηνής που θα αντικαταστήσει
το παλιό «Σισµανόγλειο», το οποίο δεν ξέρω σε τι κατάσταση
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είναι σήµερα- και σε σχέση και µε τη νέα τεχνολογία που προσφέρει.
Εκείνο το οποίο, βεβαίως, έχει αξία να συζητήσουµε είναι το
εξής: Η σύµβαση αυτή θα πρέπει να τελεί όχι µόνο υπό τον
έλεγχο του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» -τουλάχιστον κατά την
κατασκευή και το πρώτο στάδιο λειτουργίας δεν το αµφισβητεί
κανείς-, αλλά στη διαδροµή θα πρέπει, όσο και να αφήνουν οι
όροι ένα περιθώριο εποπτείας στον δωρητή για τη λειτουργία
και τη στελέχωση ή ακόµα και τον εφοδιασµό µε αναλώσιµα ή τη
συντήρηση των ιατρικών µηχανηµάτων, να µπορεί να υπάρχει και
µια ευρύτερη εποπτεία, µε την έννοια της αξιολόγησης, ούτως
ώστε να µην περιοριζόµαστε µόνο σε µια συµβατική σχέση µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και δωρητού.
Σηµειώνω, µάλιστα, ότι και κατά την έκθεση της επιστηµονικής
υπηρεσίας της Βουλής τονίζεται εκείνο το οποίο είναι γνωστό,
ότι όσο και να κυρώνεται µια σύµβαση µε έναν νόµο κατά τις σχέσεις µεταξύ δωρητού και δηµοσίου, έστω κι αν χαρακτηρίζεται
ακόµα δηµόσια σύµβαση, έχει όρους που είναι ιδιωτικοί και θα
επιλύονται από τα δικαστήρια, τα πολιτικά ενδεχόµενα. Εποµένως αυτό αφήνει ένα περιθώριο ευρύτερης σκέψης για τον λόγο
ότι θα πρέπει να έχουµε και έναν ευρύτερο κοινωνικό έλεγχο.
Δεν θα αµφισβητήσουµε ούτε την ποιότητα ούτε την αναγκαιότητα της δωρεάς, αλλά στην διαδροµή µετά όταν φτάνουµε προς
το τέλος της λειτουργίας της σύµβασης ή όταν φτάνουµε πλέον
στο να έχουµε προχωρήσει σε άλλες συµβάσεις, πολλές φορές
να µην µένει πίσω η αξία αυτή η οποία δίνεται -και γι’ αυτό µιλώ
και για κοινωνικό έλεγχο. Όµως, ας µη µακρηγορήσω σε αυτό.
Είναι θέµατα τα οποία θα προκύψουν στη διαδροµή της εφαρµογής της.
Βεβαίως, έχουµε πει εµείς, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ότι
δεν θα αρνηθούµε την ψήφο µας. Είναι θετική για τη σύµβαση
και για τα παραρτήµατα όπως δίδεται, για τον λόγο ότι πρέπει
να χαιρετίζουµε και τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτή,
όπως έχουµε χαιρετίσει και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι
χρήσιµες και για τον λαό και για τη χώρα.
Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, και µία τροπολογία συναφή προς
το κείµενο της σύµβασης εφόσον αναφέρεται και στις διακοµιδές
του ΕΚΑΒ -και βεβαίως αναφέρεται στην αεροδιακοµιδή- για ένα
µείζον ζήτηµα το οποίο έχει τεθεί. Την έχουµε καταθέσει εγώ µε
τους δύο γιατρούς συναδέλφους µου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, τον κ. Μπαργιώτα και τον κ. Γρηγοράκο. Με βάση αυτή
την τροπολογία, όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη κλίνη σε µονάδα εντατικής θεραπείας δηµόσιου νοσοκοµείου και όταν κατά τη µεταφορά που κάνει το ΕΚΑΒ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει, θα
πρέπει να µπορεί να µεταφέρει τον έχοντα την ανάγκη της κλίνης
και σε ιδιωτική κλινική που διαθέτει µονάδα εντατικής θεραπείας,
που είναι και συµβεβληµένη µε τον ΕΟΠΥΥ.
Έτσι, λοιπόν, θα κερδίζεται χρόνος. Είναι πολύ σηµαντικό το
κέρδος του χρόνου της µεταφοράς, διότι ακούµε, βλέπουµε,
έχουµε παραδείγµατα ότι περιµένουν ώρες να εντοπιστεί µονάδα
ή να βρει τα λεφτά πολλές φορές εκείνος ο οποίος έχει οικείο
του τον ασθενή που πρέπει για να δώσει την προκαταβολή στο
ιδιωτικό νοσοκοµείο και επιβαρύνεται ακόµα και µε τη µεταφορά.
Θα πρέπει, λοιπόν, µε την τροπολογία την οποίαν προτείνουµε
να γίνει δεκτό ότι ο ασθενής µπορεί να µεταφέρεται, όταν δεν
υπάρχει δηµόσια κλίνη διαθέσιµη, και σε ιδιωτική κλινική που έχει
σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ αδαπάνως και όχι µόνον αδαπάνως,
αλλά να κερδίζεται και ο χρόνος ο οποίος είναι πολύτιµος για την
υγεία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ανάγκη της νοσηλείας σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Εκεί καταλαβαίνετε ότι και τα δευτερόλεπτα παίζουν κρίσιµο ρόλο. Βλέπω πολλούς συναδέλφους
γιατρούς παρόντες σήµερα που γνωρίζουν το αντικείµενο καλύτερα από µένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Ξυδάκη, εσείς είπατε ότι γνωρίζετε; Φαντάζοµαι ότι έχετε ιατρικές γνώσεις.
Έχω µπροστά µου και την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία
ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί από την Υπουργό. Περιµένουµε να
έρθει για να ακούσουµε τις λεπτοµέρειες, διότι όπως έρχεται αυτή
καθαυτή νοµίζουµε πως κατ’ αρχάς δεν θα έχουµε αντιρρήσεις.
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Θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία και το 2018, όχι µόνον για το
2019, αλλά θέλουµε να συζητήσουµε το θέµα των καθυστερήσεων, όπως γιατί δεν ήρθε στη Βουλή κάτι ανάλογο για να ρυθµιστεί από την 1-1-2017 ή γιατί δεν εφαρµόστηκε ο προηγούµενος
νόµος αλλά και να συζητήσουµε και κρίσιµα ζητήµατα, όπως είναι
οι τριετίες. Περιλαµβάνονται εδώ µέσα; Ακόµα, θέλουµε να συζητήσουµε και ζητήµατα, όπως είναι αυτά των εθνικών συλλογικών
συµβάσεων. Θέλουµε να ακούσουµε αν θα µείνουµε σε αυτή τη
ρύθµιση ή αν θα προωθηθεί και η λειτουργία των εθνικών συλλογικών συµβάσεων και η διαβούλευση και η διαπραγµάτευση για
τις εθνικές συλλογικές συµβάσεις, οι οποίες είναι εκείνες που µπορούν να προστατεύσουν πραγµατικά τους εργαζόµενους. Εξαιτίας
του ότι το αφήνουµε πάλι στον εκάστοτε Υπουργό και στις επιτροπές οι οποίες είναι εκ του Υπουργείου ή εκ του Υπουργού διοριζόµενες, πολλές φορές δεν µπορούµε να πούµε ότι θα ασκείται
και κοινωνική και εργασιακή πολιτική.
Περιµένουµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να ακούσουµε και την
Υπουργό για να επανατοποθετηθούµε επί της τροπολογίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα έρθει η Υπουργός
και θα την ακούσετε.
Ο Βουλευτής κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 20 Σεπτεµβρίου έως 26 Σεπτεµβρίου 2018. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σαχινίδης από τη Χρυσή Αυγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται η από τις 6 Σεπτεµβρίου
2018 σύµβαση µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου για ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης, το οποίο και υπολογίζεται γύρω στα 250 εκατοµµύρια ευρώ και αφορά διάφορα έργα τα οποία και
µνηµονεύονται στη σύµβαση δωρεάς. Πρόκειται για έργα που
είναι σηµαντικά και που έχουν να κάνουν µε νοσοκοµειακές µονάδες και µε δοµές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κοµοτηνή από σχεδιασµό, εξοπλισµό και κατασκευή κτηρίων, από
ιατρικό εξοπλισµό, από χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υγείας, µέχρι και εξοπλισµό για τις αεροδιακοµιδές στο
ΕΚΑΒ.
Είναι ελπιδοφόρο το ότι στην εποχή που ζούµε, µε την οξύτατη
οικονοµική και κοινωνική κρίση, γίνονται ακόµα δωρεές προς το
ελληνικό δηµόσιο.
Εν προκειµένω, έχουµε τη συγκεκριµένη δωρεά για την ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών στην υγεία υπέρ και του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Η έµπρακτη ενίσχυση της δηµόσιας
υγείας από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» αποτελεί παράδειγµα
προς µίµηση, είχε δηλώσει ο κ. Τσίπρας, κατά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίµου για την υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για τη δωρεά του ποσού που, όπως προανέφερα, αγγίζει τα 250 εκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η δηµόσια υγεία.
Εδώ, όµως, όπως σας είχα πει και στις επιτροπές, φαίνεται ότι
πραγµατικά οι καιροί αλλάζουν. Αξίζει στο σηµείο αυτό να γυρίσουµε λίγο πίσω στον χρόνο και συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ,
στο 2014, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα πει και στην επιτροπή,
δεν ψήφισε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής τη σύµβαση δωρεάς µεταξύ της Α’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
και του Συλλόγου Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Να θυµίσουµε πως ο σκοπός της δωρεάς του συλλόγου ήταν
η ανέγερση και η λειτουργία ξενώνα συγγενών των ασθενών, µε
δικές του αποκλειστικά δαπάνες σε οικόπεδο εντός του χώρου
του νοσοκοµείου. Το ποσό της δωρεάς ανερχόταν τότε στα
2.300.000 ευρώ και αποτέλεσε µέρος του ποσού που διατέθηκε
στον δωρητή σύλλογο από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
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Τώρα, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Κυβέρνηση. Αφήνει στην άκρη τα
ιδεολογικά θέµατα που τότε είχε και µάλιστα είχε ειπωθεί στην
επιτροπή τότε πως τέτοιες δωρεές είναι ευπρόσδεκτες, αλλά
αυτά είναι ζητήµατα που σε ένα ευνοµούµενο κράτος δεν µπορεί
να τα ρυθµίζει η αγορά, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη
φροντίδα ευάλωτων οµάδων.
Τώρα προφανώς, λόγω των περιστάσεων, είναι καλή η αγορά,
αφού βοηθά σε προβλήµατα που προφανώς το κράτος µε την
πολιτική του στην υγεία δεν µπορεί να επιλύσει. Είναι γνωστή η
αριστερή υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο.
Το ζήτηµα, όµως, είναι άλλο. Όπως είναι γνωστό, έχουν υπάρξει δωρεές και σε άλλα νοσοκοµεία, θεραπευτικές µονάδες κ.λπ.,
και είναι ευτύχηµα το ότι µε τέτοιες πρωτοβουλίες µπορούν και
λειτουργούν νοσοκοµεία αλλά και άλλες δοµές, αρέσει δεν αρέσει φυσικά σε κάποιους. Το ζήτηµα είναι να µπορούν να ενισχύονται οι δοµές υγείας και να στηρίζονται από το κράτος.
Όµως, ακόµα και οι δωρεές θα πρέπει να µπορούν να υποστηριχθούν από το κράτος. Τι νόηµα έχει φυσικά να δωρίσει κάποιος
µια µονάδα εντατικής θεραπείας, όταν δεν θα υπάρχει το προσωπικό που θα πρέπει να τη στελεχώσει;
Τι νόηµα έχει να φτιαχτούν υπερσύγχρονα χειρουργεία όταν
δεν θα υπάρχουν αναλώσιµα, όταν δεν θα υπάρχουν γιατροί και
νοσηλευτές. Και στην παρούσα σύµβαση το δηµόσιο θα πρέπει
να προβεί σε ένα πλαίσιο ενεργειών γιατί, όπως ανέφερα και
στην επιτροπή, τι νόηµα θα έχουν τα κτήρια, τα χειρουργεία, ο
εξοπλισµός αν το δηµόσιο δεν πράξει αυτά που επιβάλλονται.
Για να µην καταλήξουµε λοιπόν στο να εξελιχθούν οι δωρεές
σε ένα δώρο άδωρο, θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογοι
προϋπολογισµοί από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Δυστυχώς,
όµως, προϋπολογισµοί προβλέπονται µάλλον µόνο για τους πρόσφυγες και τους λαθροµετανάστες.
Ακολουθώντας την τακτική της γνωστής ρήσης του Γεώργιου
Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν», η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ φροντίζει να το επαναλαµβάνει και να το κάνει πράξη, όχι
βέβαια για τον ελληνικό λαό, όχι για τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, αλλά για τους λαθροµετανάστες και
τον χορό των νέων προσλήψεων που αυτό συνεπάγεται.
Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνησή σας προωθεί ένα πρόγραµµα µαµούθ συνολικού προϋπολογισµού 50 εκατοµµυρίων ευρώ για την
υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και λαθροµεταναστών.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού εντάσσονται και
οι χίλιες εξακόσιες προσλήψεις οι οποίες δείχνουν µάλλον ένα
προεκλογικό άρωµα, θα έλεγα. Με πρόφαση τις όντως τραγικές
συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής που επικρατούν στα hot spots
της χώρας, στις 6 Σεπτεµβρίου λάβατε µια κοινή υπουργική πόφαση για µια νέα δράση και πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων εβδοµήντα έξι ατόµων για δύο χρόνια. Με την κοινή υπουργική
απόφαση, λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, του Υπουργείου Οικονοµικών, Υγείας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης θα δοθεί το ποσό των 50 εκατοµµυρίων ευρώ
για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων, όπως ανέφερα πριν. Η δαπάνη των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε αυτή την κοινή
υπουργική απόφαση, θα ενταχθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και θα καλυφθεί από το εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του.
Από το ποσό αυτό, σύµφωνα µε την απόφαση, τα 46.751.400
ευρώ θα διατεθούν σε δαπάνες προσωπικού, ενώ για δαπάνες
αναλώσιµων αναµένεται να δοθεί πάνω από 1.000.000 ευρώ,
στην κατηγορία λοιπές δαπάνες το κονδύλι είναι ξανά 1.000.000
ευρώ.
Ο χρόνος υλοποίησης αυτής της δράσης είναι τα δύο χρόνια,
δηλαδή µέχρι τις αρχές Σεπτεµβρίου του 2020. Είναι ολοφάνερο
από τα όσα παρατέθηκαν ότι η µόνη ανάπτυξη που µπορεί να
συµβεί στην εποχή της εθνοµηδενιστικής «πρώτη φορά Αριστερά
Κυβέρνησης» είναι σε ό,τι σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το προσφυγικό-λαθροµεταναστευτικό. Για τον µη σχετιζόµενο µε το
θέµα αυτό ελληνικό λαό, δυστυχώς, λεφτά δεν υπάρχουν. Κυρίως, όµως, θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς της συγκυβέρνησής σας κάτι το οποίο εσείς δεν µπορείτε σε καµµία
περίπτωση να κάνετε.
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Θα πρέπει να υπάρξει ένας εθνικός σχεδιασµός για την υγεία
των Ελλήνων. Αλλιώς, όσες δωρεές για την υγεία και να γίνουν –
και ορθώς γίνονται- δεν θα έχουν απολύτως κανένα πρακτικό
αποτέλεσµα, µε συνέπεια τα προβλήµατα στη δηµόσια υγεία και
την περίθαλψη να συνεχίζονται.
Η Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει «παρών» στην παρούσα κύρωση.
Έχουµε, όµως, µία επιφύλαξη, κάτι το οποίο είχε αναφερθεί και
στην επιτροπή, σχετικά µε τα ποσά που θα χρειαστούν για να
συντηρηθούν όλα αυτά. Δεν έχει υπάρξει κάποια οικονοµική µελέτη. Αναµένουµε στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ψήφος µας στο νοµοσχέδιο-σύµβαση εκφράζει αφ’ ενός την
κριτική για τις ευθύνες της Κυβέρνησης, που µε την πολιτική της
υπέρ της πλουτοκρατίας περικόπτει δηµόσιες παροχές στην
υγεία, αυξάνει την ανταποδοτικότητα και τις πληρωµές στις υπηρεσίες υγείας, φάρµακα, εξετάσεις κ.λπ., συµβάλλοντας ώστε το
δικαίωµα των ασθενών σε απαραίτητες δηµόσιες µονάδες υγείας
να παρουσιάζεται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν
τον λαό στην εξαθλίωση. Αφ’ ετέρου, η ψήφος µας εκφράζει την
κριτική µας στο γεγονός ότι µε τους όρους της σύµβασης το
ίδρυµα αποκτά µε έµµεσο τρόπο δικαίωµα ελέγχου και παρέµβασης στους τοµείς που αφορούν τη δωρεά.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, ως κόµµα δεν είµαστε αντίθετοι σε µέτρα που βελτιώνουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης, της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών,
του λαού µας. Οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, όµως, η ανάπτυξή
τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από τον λαό,
κατά τη γνώµη µας, δεν µπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισµό και την ατοµική διάθεση προσφοράς. Αποτελεί λαϊκό δικαίωµα και κρατική ευθύνη, που απορρέουν από
τον χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες, όπως
και από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι και τα άλλα λαϊκά στρώµατα είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν τον πλούτο.
Ακριβώς τέτοια µέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισµό, να στελεχώνονται µε µόνιµο προσωπικό
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται
επαρκής και σύγχρονος ιατροµηχανολογικός εξοπλισµός και να
αποτελούν µέρος του πανελλαδικά ανεπτυγµένου δηµόσιου συστήµατος υγείας, ώστε έγκαιρα, µε ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να παρέχονται όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και
θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συµπληρωµατικά.
Απέναντι στο γνωστό επιχείρηµα ότι «το κράτος δεν έχει
λεφτά», «υπάρχει η κρίση» ή όπως ακούστηκε και στην επιτροπή
από τον Υπουργό πως «δεν θα µπορούσαµε να έχουµε τέτοιες
µονάδες λόγω των δηµοσιονοµικών», η πραγµατικότητα είναι ότι
και στην περίοδο των αυξηµένων ρυθµών ανάπτυξης στο παρελθόν το κράτος και το κεφάλαιο, µε όλες τις κυβερνήσεις του,
υποχρηµατοδοτούσαν το δηµόσιο σύστηµα υγείας, δεν ανέπτυσσαν τις αναγκαίες υποδοµές, έπαιρναν µέτρα περικοπών των δηµόσιων παροχών και οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα.
Όλα αυτά σήµερα επιταχύνονται, πολλαπλασιάζονται, διότι η
ανάπτυξη µε ατµοµηχανή στους επιχειρηµατικούς οµίλους είναι
σε πλήρη αντίθεση µε τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες.
Κι αν κάτι αποδεικνύεται και το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν
οι εργαζόµενοι, είναι πως το κράτος –αυτό το καπιταλιστικό κράτος- ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων,
ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης ούτε στη φάση της
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Διότι αποτελεί πολιτική επιλογή η παντός είδους στήριξη των µεγαλοεπιχειρηµατιών, είτε
µέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων είτε δίνοντας ζεστό
χρήµατος, για την εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας τους
και στις δύο φάσεις.
Άλλωστε, τα χρήµατα που θα διαθέσει το ίδρυµα αποτελούν
στην ουσία ένα πολύ µικρό µέρος των κερδών, σταγόνα στον
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ωκεανό, που προέκυψαν από την άγρια εκµετάλλευση των εργαζοµένων, από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους, που δηµιουργεί τα κέρδη.
Γιατί αυτά που παράγουν οι εργαζόµενοι και πολύ περισσότερο αυτά που εµποδίζονται να παραγάγουν λόγω της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη
ενός δηµόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήµατος
υγείας.
Η Κυβέρνηση όµως, όπως και όλες οι προηγούµενες εξάλλου
κυβερνήσεις, αξιοποιούν αυτές τις συµφωνίες και για τη βαθύτερη ιδεολογική επίδραση των εργαζοµένων, επιδιώκοντας:
Πρώτον, να καλλιεργήσουν στο έδαφος των σοβαρών προβληµάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήµατος του καπιταλισµού και της εκµετάλλευσης. Δεύτερον,
να συµφιλιωθούν οι εργαζόµενοι µε την αντίληψη ότι όσο περισσότερο καλά πάει η κερδοφορία των επιχειρηµατιών, µπορεί να
περισσέψει και κανένα «ψίχουλο». Τρίτον, να εθίζονται οι εργαζόµενοι µε την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές
όχι ως δικαίωµα αλλά ως φιλανθρωπία.
Και όσο εντείνεται η αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου, προς
όφελος των επιχειρηµατιών, όσο προωθείται η δραµατική περικοπή των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγεία - πρόνοια και ενισχύεται η επιχειρηµατική δράση, τόσο θα
εµφανίζονται οι φιλανθρωπίες και οι πρωτοβουλίες των επιχειρηµατιών για την υγεία και όχι µόνο. Και αυτό γιατί οι δωρεές
αποτελούν το άλλοθι και το αντάλλαγµα των καπιταλιστών για να
συνεχίζουν και να αυξάνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων,
να εµπορευµατοποιούν τις λαϊκές ανάγκες.
Και φυσικά σε αυτούς τους σχεδιασµούς του κεφαλαίου, των
επιχειρηµατιών, κουµπώνει και το σχέδιο της Κυβέρνησης, την
οποία και περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη -και εξάλλου δεν το κρύβουν, το λένε-, αφού η Κυβέρνηση πιστοποιήθηκε ως σύγχρονο
«πλυντήριο» των επιχειρηµατικών οµίλων και του κράτους τους.
Αυτό το περιεχόµενο και την επιδίωξη εξάλλου είχε και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας τις µεγάλες ευχαριστίες για την προσφορά του
ιδρύµατος.
Και ακριβώς στην εξυπηρέτηση των σχεδιασµών και συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων δεν οφείλεται το γεγονός ότι τα
δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας που φτιάχτηκαν όλο και
πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηµατικά και εµπορευµατικά τους χαρακτηριστικά και ότι και αυτά που θα φτιαχτούν θα λειτουργήσουν
σε αυτό το καθεστώς, ότι ολόκληρη η ανατολική Αττική, για παράδειγµα, διαθέτει ορισµένα µισολειτουργούντα κέντρα υγείας
και ούτε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, ότι οι δηµόσιες µονάδες υγείας
είναι υποστελεχωµένες και µε σταθερά αυξανόµενο τον αριθµό
των υγειονοµικών που εναλλάσσονται µεταξύ της ανεργίας και της
φθηνής προσωρινής εργασίας ή ότι δεκαετίες τώρα η Θεσσαλονίκη και κατ’ επέκταση η βόρεια Ελλάδα είναι χωρίς παιδιατρικό
νοσοκοµείο ή ότι 4.000.000.000 ετησίως πηγαίνουν για τις νατοϊκές δαπάνες προκειµένου να συµµετάσχουν στο πλιάτσικο όπου
γης, ενώ για τη λαϊκή υγεία δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ; Πώς
γίνεται όλοι αυτοί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να θεωρούν αιτία πολέµου ακόµα και τη διεκδίκηση µιας στοιχειώδους αύξησης στον
µισθό, να διαµορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής µε όρους
περασµένων δεκαετιών και από την άλλη να εµφανίζονται σαν µεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού διαθέτοντας στην ουσία ένα ελάχιστο µέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζοµένων, ώστε
να εξασφαλίζουν πολλαπλάσιο κέρδος επιδιώκοντας την ενσωµάτωση και τη λεγόµενη «κοινωνική ειρήνη»;
Ακριβώς η καλλιέργεια αυτής της εικόνας αποτελεί ουσιώδη
ανάγκη του κεφαλαίου για την παραπλάνηση των εργαζοµένων
και σε αυτή την κατεύθυνση συρρέουν Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα. Όλοι µαζί στήνουν εµπόδια στην χειραφέτηση των εργαζοµένων. Συσκοτίζουν το γεγονός ότι µε τη δική
τους εξοντωτική δουλειά οι εργαζόµενοι παράγουν τον τεράστιο
πλούτο και την επιστηµονική γνώση, την οποία κλέβουν καθηµερινά τα µονοπώλια. Έτσι, µε ξένα κόλλυβα παριστάνουν τους
γενναιόδωρους και όλοι µαζί προσπαθούν να αποτρέψουν τον
µεγάλο κίνδυνο, την οργάνωση του αγώνα των εργαζοµένων που
θα διεκδικήσουν όλον αυτόν τον πλούτο και τα µέσα που τον πα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ράγουν, ανατρέποντας την πολιτική και οικονοµική εξουσία των
µονοπωλίων.
Και εάν τα ανωτέρω αποτελούν τις φανερές πλευρές -που δεν
κρύβονται- µένει να δούµε στο µέλλον και τις άλλες, τις αθέατες
πλευρές -και το επαναλαµβάνουµε και απ’ αυτό το Βήµα, όπως
το είπαµε και στην επιτροπή- αυτής της εκδήλωσης αγάπης η
οποία δεν εξηγείται µόνο µε αυτή καθαυτήν την προσφορά του
ιδρύµατος.
Έτσι δηµιουργούν ερωτηµατικά τουλάχιστον -καταθέσαµε την
άποψή µας και στην επιτροπή- τα όσα προβλέπονται στα άρθρα
15 έως 17 της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οποία το ίδρυµα αποκτά ισοβίως το δικαίωµα ελέγχου όλων των βασικών πλευρών της
λειτουργίας των έργων µε πρόβλεψη ποινών, ακόµα και µε επιστροφή των ποσών που διέθεσε.
Είναι κατανοητή η επιδίωξη για διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των έργων και του σκοπού για τον οποίο διατέθηκαν τα
χρήµατα της δωρεάς. Όµως, τι θα γίνει στην περίπτωση -καθόλου απίθανη, εξάλλου, µε την εµπειρία που υπάρχει- που το δηµόσιο, στο οποίο θα παραδοθεί η πλήρης ιδιοκτησία των έργων,
για οποιονδήποτε λόγο δεν χρηµατοδοτεί ή δεν στελεχώνει
επαρκώς τα νοσοκοµεία; Με βάση τη σύµβαση αυτό µπορεί να
αποτελέσει αφορµή είτε για επιστροφή των χρηµάτων ή εάν το
δηµόσιο δεν έχει τη δυνατότητα να τα επιστρέψει, να βρεθεί
λύση µε την παραχώρηση των νοσοκοµείων στους ιδιώτες, εφόσον είναι ή µπορεί να γίνει κερδοφόρο.
Τα ανωτέρω αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο που επιβεβαιώνει τη θέση µας ότι η ανάπτυξη των δηµόσιων µονάδων υγείας
πρέπει να είναι πλήρως και αποκλειστικά ευθύνη του κράτους,
χωρίς καµµία εµπλοκή άµεση ή έµµεση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα.
Η κατάσταση δε, η οποία επικρατεί στα δηµόσια νοσοκοµεία
της χώρας, που ενισχύουν την επιχειρηµατική τους δράση, που
µειώνουν το προσωπικό, που υποχρηµατοδοτούνται από το κράτος και καλούνται να επιβιώσουν πουλώντας τις υπηρεσίες τους
άµεσα στους ασθενείς ή στα λεηλατηµένα από το κράτος και το
κεφάλαιο ασφαλιστικά ταµεία, δίνει και τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέσαµε εξάλλου και στην επιτροπή -απάντηση βέβαια δεν πήραµε- για το πώς θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία των συγκεκριµένων νοσοκοµείων, εάν θα χρηµατοδοτούνται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισµό,
για το αν θα γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, για το αν θα εξασφαλιστεί η επάρκειά τους σε υλικά και φάρµακα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς,
για το αν θα παρέχουν απολύτως δωρεάν τις υπηρεσίες σε
όλους.
Να γιατί απέναντι στα ανταλλάγµατα των καπιταλιστών και τον
επιχειρούµενο καθαγιασµό της αντιλαϊκής πολιτικής ως πράξη
κοινωνικής αλληλεγγύης Κυβέρνησης και των άλλων αστικών
κοµµάτων οι εργαζόµενοι οφείλουν και πρέπει να δυναµώσουν
την πάλη τους, την αντίστασή τους στα αντιλαϊκά µέτρα, να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους που θα αλλάξει τους πολιτικούς
συσχετισµούς, µε δυνατό ΚΚΕ, για ριζικές αλλαγές, για έναν
δρόµο ανάπτυξης όπου τα µέσα παραγωγής είναι κοινωνική ιδιοκτησία µε κεντρικό σχεδιασµό, εργατικό έλεγχο και πραγµατική
αλληλεγγύη. Σε αυτόν τον δρόµο ανάπτυξης µπορεί να ικανοποιηθεί το σύνολο των σύγχρονων και διευρυνόµενων λαϊκών αναγκών και στην υγεία, την πρόνοια, το φάρµακο, να εξαλειφθούν η
φτώχεια, η ανέχεια και συγχρόνως να ενισχυθεί και η φιλανθρωπία.
Μάλιστα, όπως είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, η
ψήφος µας στη συγκεκριµένη σύµβαση, στο σχέδιο νόµου, θα
είναι «παρών».
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο για να πούµε δυο λόγια και για την
τροπολογία, αν και ακόµα δεν έχει τοποθετηθεί η Υπουργός ή
κάποιος άλλος από το Υπουργείο. Δεν την έχουν αναπτύξει, αλλά
αυτό δεν µας ενοχλεί στο να τοποθετηθούµε.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία σε ό,τι αφορά τον κατώτατο
µισθό η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρµογή για πρώτη φορά τον αντεργατικό νόµο Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, τον γνωστό νόµο
Βρούτση. Ενεργοποιεί έναν εµβληµατικό µνηµονιακό νόµο που
καταργεί µόνιµα τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τον καθο-
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ρισµό του κατώτατου µισθού. Αποκαλύπτεται ξεκάθαρα το µέγεθος της απάτης της κυβερνητικής προπαγάνδας όλο το προηγούµενο διάστηµα για τα περί επαναφοράς των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, περί εξόδου από τα µνηµόνια και άλλα
πολλά που έχουµε ακούσει.
Έτσι, αφού πρώτα διατήρησε την άθλια πράξη υπουργικού
συµβουλίου του 2012, που πετσόκοψε τον κατώτατο µισθό κατά
22% -για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών κατά 32%- έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και µε δόλωµα την ενδεχόµενη αύξηση
του κατώτατου για λίγα ευρώ, ενδεχοµένως, ενεργοποιεί τον
µνηµονιακό νόµο της συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, µε βάση τον οποίο ο κατώτατος µισθός θα ορίζεται
µόνιµα µε απόφαση του αστικού κράτους, της κυβέρνησης,
χωρίς συλλογικές διαπραγµατεύσεις και µε βασικό κριτήριο τη
διασφάλιση, όπως αναφέρεται εξάλλου, της ανταγωνιστικότητας
και της παραγωγικότητας, δηλαδή στη βάση των αναγκών του
κεφαλαίου και των µονοπωλίων.
Σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά η συγκεκριµένη τροπολογία,
το συγκεκριµένο µέτρο, ανάκτηση απωλειών. Με το συγκεκριµένο µέτρο πολύ περισσότερο η όποια ενδεχόµενη αύξηση, δηλαδή τα όποια «ψίχουλα» του κατώτατου µισθού θα εξανεµιστούν
και µε το παραπάνω από την ήδη ψηφισµένη µείωση του αφορολόγητου ορίου. Όντως, όµως, πέρα από τις κάλπικες προσδοκίες, η Κυβέρνηση στέλνει το µήνυµα στον λαό να µη ζητάει
πολλά, την ίδια στιγµή που στα µονοπώλια µοιράζει µειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών µε ιδιωτικοποιήσεις και κάθε
είδους ρυθµίσεις και διευκολύνσεις για την επίτευξη της κερδοφορίας τους.
Στο κάτω-κάτω αν θέλετε, κύριοι της Κυβέρνησης, να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό, κάντε δεκτή την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας που έρχεται στον αντίποδα
της δικής σας τροπολογίας φυσικά και µιλάει για επαναφορά του
κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και κατάργηση όλων των αντεργατικών µνηµονιακών διατάξεων του νόµου Βρούτση, της
πράξης υπουργικού συµβουλίου και άλλων διατάξεων.
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης!
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να δούµε κάπως αλλιώς το θέµα αυτής της δωρεάς.
Θέλω να θυµίσω ότι κανένας επιχειρηµατίας πουθενά στον πλανήτη, σε κανένα µέρος του κόσµου, δεν χαρίζει 200 έως 250 εκατοµµύρια -τόσο είναι το ποσό της συνολικής προσφοράς- αν δεν
είναι εξασφαλισµένη η αξιοπιστία του συστήµατος στο οποίο τα
χαρίζει. Κι έχω δύο παραδείγµατα. Ένας από τους πιο πλούσιους
ανθρώπους στον πλανήτη, ο κ. Γουόρεν Μπάφετ, δεύτερος µετά
τον Μπιλ Γκέιτς, είχε πει ότι «εγώ δεν επενδύω σε χώρες που
υπάρχει διαφθορά». Και πράγµατι δεν επενδύει. Επιλέγει χώρες
που η διαφθορά είναι ή µηδενική ή ελάχιστη.
Δεύτερον, ο Μπιλ Γκέιτς -τον οποίο κανείς δεν θα κατηγορήσει
ότι µε αθέµιτα µέσα πλούτισε, καθόλου, πιστεύω ότι είναι πρωτοπόρος σε αυτό που έκανε και καλώς κέρδισε τα χρήµατα και
πραγµατικά κάνει φοβερές δωρεές- πουθενά δεν έχει χαρίσει
λεφτά σε αναξιόπιστους οργανισµούς, σε αναξιόπιστες χώρες.
Χειροπιαστή απόδειξη, λοιπόν, ότι κάτι έχει αλλάξει στον χώρο
της υγείας είναι αυτή η δωρεά. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν µονοπωλώ την αλήθεια, αυτή είναι η αίσθησή µου.
Κατ’ αρχάς εγώ έχω µία ιδιαιτερότητα. Επειδή στον «Ευαγγελισµό», δούλεψα πάνω από τριάντα πέντε χρόνια, ξέρω τι σηµαίνουν οι τέσσερις-πέντε προσφορές του ιδρύµατος στο, κατά τη
γνώµη µου, µεγαλύτερο κρατικό νοσοκοµείο της χώρας. Με µεγάλη χαρά τις δεχόµαστε όλοι και δεν µπαίνουµε σε άλλου είδους λογικές. Θέλω µόνο να αναδείξω δύο σηµεία αυτής της
δωρεάς, για να συνεννοούµαστε ότι µετά τη δωρεά κάθε έργου,
κάθε ένα από αυτά θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα
και ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου. Έτσι, για να συνεννοούµαστε. Υπάρχει εξάρτηση δηλαδή. Και η υλοποίηση των έργων θα
πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστική δαπάνη και µέριµνα του ιδρύ-
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µατος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου.
Και επειδή άκουσα, θέλω να πιστεύω όχι κακοπροαίρετα αλλά
λίγο επικριτικά να λέγεται «εσείς που κατηγορούσατε τον ιδιωτικό τοµέα», θέλω να ρωτήσω: δεν είναι αυτή η Κυβέρνηση που
πας και χειρουργείσαι για µία δύσκολη επέµβαση µόνο µε το
ΑΜΚΑ σου; Μιλάµε για δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους που
δεν µπορούσαν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Το γιατί δεν
µπορούσαν να πληρώσουν τις εισφορές τους θα το βρούµε. Γιατί
η χώρα χρεοκόπησε. Γιατί οι άνθρωποι δεν µπορούσαν να πληρώσουν και έµειναν εκτός. Έπρεπε να µείνουν εκτός εσαεί; Όχι.
Δυόµισι εκατοµµύρια ήταν αυτοί!
Όσο για τις ΤΟΜΥ είναι δύο Υπουργοί εδώ που τις έχουν ζήσει,
τις έχουν κάνει και νοµίζω ότι είναι κάπως υπέρβαση να κάτσω
εγώ να τα αναδείξω αυτά. Πιστεύω ότι είναι πιο αρµόδιοι για να
τα πουν.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω στον χρόνο που έχω να θυµίσω δυο-τρία
πράγµατα ακόµα. Διαβάζω τις τελευταίες ηµέρες γι’ αυτό το περίεργο εµπάργκο που υπάρχει στην «ΕΡΤ1» ή από την Κυβέρνηση σ’ έναν συγκεκριµένο σταθµό. Δεν θέλω να µπω στην ουσία
αυτής της ιστορίας. Νοµίζω ότι θα κριθεί ποιος είναι σωστός και
ποιος είναι λάθος. Θέλω, όµως, εδώ να πω ότι δεν υπάρχει ούτε
ένας λόγος -γιατί το να µην τα έχεις καλά µε κάποιον δηµοσιογράφο είναι αναφαίρετο δικαίωµά σου- να αποκλείεις το κρατικό
κανάλι έτσι γενικά και αόριστα, επειδή νοµίζεις ή µπορεί και να
έχεις δίκιο. Αν ένας δηµοσιογράφος έκανε κάτι κακό, απόκλεισε
αυτόν τον δηµοσιογράφο.
Θα έλεγα το ίδιο και για το ιδιωτικό κανάλι, εάν θέλετε τη
γνώµη µου, γιατί θέλω να είµαι αντικειµενικός. Είναι, πιστεύω, και
ένα «σφίξιµο», για να είµαστε όλοι πιο µαζεµένοι.
Έχω, όµως, ένα παράδειγµα και θέλω να το πω. Πρόσφατα
ακούσαµε µια έρευνα. Μάλιστα, όσοι ήµασταν στη συνέντευξη
Τύπου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τρεις ή τέσσερις
φορές ακούσαµε πάλι για το Μάτι -καλώς, δικαίωµα του κάθε δηµοσιογράφου να το αναδεικνύει- και άλλες τόσες στη συνέντευξη
του αξιότιµου Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θέλω,
όµως, να πω ένα παράδειγµα. Πρόσφατα ακούσαµε απ’ όλα τα
ιδιωτικά κανάλια -εγώ δεν το αµφισβητώ και σας το λέω µε πολλή
ειλικρίνεια, δεν το σατιρίζω- την έρευνα κάποιου κ. Συνολάκη,
που πιστεύω ότι είναι καλός επιστήµονας, που καλοπροαίρετα
έκανε την έρευνά του και ερεύνησε πάλι τα αίτια της πυρκαγιάς
στο Μάτι. Καλά έκαναν τα κανάλια και το ανέδειξαν και το ξανανέδειξαν. Δεν ακούστηκε, όµως, ποτέ µια αντίστοιχη εκτίµηση
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που ξέρετε, οι υπάλληλοί
του δεν διορίστηκαν τα δυο-τρία τελευταία χρόνια, αλλά είναι
από παλιά διορισµένοι. Σας το λέω έτσι, για να συνεννοούµαστε.
Αυτή η εκτίµηση, λοιπόν, σε αντίθεση µε αυτή του κ. Συνολάκη,
λέει τα εξής και θέλω να την πω, γιατί δεν ακούστηκε πουθενά,
ακούστηκε µόνο στην «ΕΡΤ1». Η επιτυχής εκκένωση πρέπει να
έχει τέσσερις προϋποθέσεις: Πρώτον, ταχύτητα και χρόνο εξέλιξης της πυρκαγιάς. Αυτή η πυρκαγιά ήταν µε εκατόν είκοσι χιλιόµετρα σε πολύ κακές συνθήκες. Πρωτόγνωρο νούµερο για
τέτοιου είδους πυρκαγιά, δεν θα την προλάβαινε ποτέ κανένας.
Ο µέσος όρος ταχύτητας είναι γύρω στα εξήντα χιλιόµετρα.
Δεύτερον, η ρυµοτοµική κατάσταση -λέει το Αστεροσκοπείο
Αθηνών- στο Μάτι µε δεκαοκτώ αδιέξοδα, κάτι µικρά δροµάκια
που πήγαιναν στα «τυφλά». Καµµία ρυµοτοµία, λοιπόν.
Τρίτον, ανυπαρξία -λέει το Αστεροσκοπείο Αθηνών- προδιαγεγραµµένων σηµείων συγκέντρωσης. Δεν υπήρχε ούτε σήµανση
ούτε τίποτα µέσα στο Μάτι. Αυτά είναι εδώ και χρόνια.
Τέταρτο και τελευταίο, για όσους δεν θυµούνται, η εκτίµηση
είναι ότι µέσα σε τριάντα λεπτά από τη λεωφόρο Μαραθώνος
έφθασε η πυρκαγιά στη θάλασσα. Μέσα σε τριάντα λεπτά! Για
να δοθεί εντολή εκκένωσης, αυτή δεν µπορεί να δοθεί µε την
έναρξη µιας πυρκαγιάς, αλλά γίνεται στη διαδικασία και κατόπιν
εκτίµησης του κινδύνου.
Αυτά δεν συνηγορούν υπέρ ή κατά, είναι οι εκτιµήσεις της κρατικής αυτής υπηρεσίας, οι οποίες αποσιωπήθηκαν. Αυτά για το
τι κάνουν και τι δεν κάνουν τα κανάλια και αν πρέπει κ.λπ..
Θέλω, όµως, να έρθω και σ’ ένα άλλο σηµείο, για το οποίο έχει
γίνει πολύς ντόρος. Πιστεύω ότι η Υπουργός θα µας τα πει µε
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λεπτοµέρειες. Εγώ, όµως, θέλω να θίξω από µια άλλη πλευρά το
εξής: Όσοι παρακολούθησαν την οµιλία του Πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη άκουσαν ότι έκανε έντεκα συγκεκριµένες εξαγγελίες, µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, έντεκα. Έχω σηµειώσει
εδώ µία απ’ αυτές, την ένατη, που έλεγε: Αύξηση του κατώτατου
µισθού και κατάργηση του µισθού πείνας -δεν χρησιµοποιώ έκφραση που δεν θεωρώ ότι δεν είναι γραµµατικά σωστή- για τα
άτοµα που είναι κάτω από είκοσι πέντε χρονών.
Αυτή ήταν η ένατη δέσµευση του Πρωθυπουργού. Μάλιστα,
υπήρχαν δηµοσκοπήσεις, που ρώταγαν τον κόσµο, κι αυτός
έλεγε ότι καλά είναι αυτά, αλλά ένα µεγάλο ποσοστό πίστευε ότι
δεν θα γίνουν. Για όσους, λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει, ξεκινάµε
τώρα. Φαντάζοµαι ότι η Υπουργός θα δώσει το ακριβές πλαίσιο
του πώς θα γίνει.
Εκτιµάται, λοιπόν, ότι αυτοί που είναι κάτω από είκοσι πέντε
ετών δεν θα πάρουν µόνο 20-25 ευρώ αύξηση, αλλά θα πάρουν
γύρω στα 100 ευρώ -από 511 ευρώ µπορεί να πάνε στα 610
ευρώ. Μετά, θα ισχύσει ό,τι ίσχυε κάθε Φεβρουάριο. Εκεί θα
έρθει να συµπληρώσει την πρόταση του ΚΚΕ, το οποίο τρέχει –
καλά κάνει, δικαίωµά του- και λέει όλη αυτή την αύξηση να τη
δώσουµε τώρα.
Εγώ θα έλεγα κατ’ αρχάς ότι δείχνει τη σοβαρότητα των δεσµεύσεων του Πρωθυπουργού το ότι πηγαίνει πραγµατικά κοστολογηµένα και λέει τώρα για 20-25 ευρώ. Από τον Φεβρουάριο
και µετά θα φτάσουµε στα τόσα που ζητάει και το ΚΚΕ. Εγώ το
θεωρώ αυτό σφραγίδα αξιοπιστίας. Αυτή είναι η αίσθησή µου
εµένα.
Αυτό είναι ένα, ξαναλέω, από το έντεκα µέτρα. Και για όσους
δεν έχουν καταλάβει, γιατί έχουν αµφιβολίες -υπάρχει πολύς κόσµος που λέει «Μα, θα τα κάνει;»- ξεκινάει. Το πρώτο είναι τώρα,
το ένατο µέτρο. Το έχω σηµειώσει εγώ.
Θα πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγµα δεν το κατάλαβε κανείς.
Γιατί κάποιοι όταν είναι στα είκοσι πέντε τους να παίρνουν µισθό
πείνας; Τώρα, εξοµοιώθηκε και γίνεται αυτό το πράγµα. Θα σας
το πει και η Υπουργός. Και, κυρίως, επιδοτούνται οι εισφορές.
Δηλαδή, ο επιχειρηµατίας τον πρώτο χρόνο, το 2019, θα βάλει
το 50% και τον επόµενο το 100% της επιδότησης.
Είναι ή δεν είναι µια χειροπιαστή απόδειξη αυτό, πρώτον, για
την ανεργία, δεύτερον, για να µη φύγουν άλλοι σ’ αυτή την παραγωγική ηλικία, εξυπηρετώντας και τις δυο πλευρές;
Πιστεύω ότι αυτές οι εξαγγελίες, για τις οποίες κάποιοι αµφιβάλλουν, ξεκινάνε σήµερα µε αυτή την τροπολογία. Αυτό ήθελα
να το αναδείξω, γιατί ακούω πολλές µεµψιµοιρίες, ότι τώρα όλοι
υπόσχονται κ.λπ.. Εγώ χαίροµαι κιόλας που λέει για 20-25 ευρώ.
Ναι, αυτή είναι η αύξηση. Αυτή µπορούµε τώρα και τον Φεβρουάριο θα δούµε πού ακριβώς θα κάτσει η µπίλια!
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πιστεύω ότι η αξιοπιστία όλων
µας δοκιµάζεται σ’ αυτή την Αίθουσα. Αναφέροµαι στις εξαγγελίες αυτές -και τις έντεκα που έχουν γίνει, δεν θέλω να τις µνηµονεύσω.
Για µια µόνο θα πω το εξής. Γίνεται απίστευτος ντόρος καθηµερινά µε τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Δηλαδή θα πρέπει
κάποιος να έχει ιδιωτεία, να είναι κάτω από το 60-70 στον δείκτη
νοηµοσύνης. Ξέρουµε όλοι τι θα γίνει σε έναν χρόνο, ΣεπτέµβρηΟκτώβρη ή σε δυο-τρεις µήνες λιγότερο. Είναι δυνατόν να εξαγγέλλεις πράγµατα που δεν θα κάνεις; Θα το δει ο άλλος στην
τσέπη του.
Το λέω αυτό, γιατί κάποιοι κακώς επένδυσαν στο ότι οι συντάξεις θα περικοπούν, επειδή έτσι έχει υπογραφεί. Εγώ έχω το
ελεύθερο να µιλάω. Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του καλά
κάνουν και είναι µετρηµένοι. Ξέρουν ότι δεν είναι διαρθρωτικό
µέτρο, ξέρουν ότι αυτό το µέτρο το επέβαλε το ΔΝΤ, γιατί δεν
περίµεναν να πιάσουµε το 3,5%. Να που το πιάνουµε, όµως.
Ξέρω ότι υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος και η λογική θα επικρατήσει. Εγώ, λοιπόν, εκτίθεµαι και λέω το εξής: Ούτε µισό
ευρώ δεν θα κοπεί από καµµία σύνταξη και δεν θα χρειαστεί να
κάνουµε ούτε µονοµερή ενέργεια ούτε αναβολή του µέτρου. Το
µέτρο θα ακυρωθεί. Αυτά, γιατί κάποιοι έχουν επενδύσει -καλώς
ή κακώς, θα το δούµε- στα αντίθετα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ψαριανός από το Ποτάµι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την κύρωση από τη Βουλή της σύµβασης που
υπογράφηκε µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», η οποία αφορά στην υλοποίηση δωρεάς του ιδρύµατος για µια σειρά έργων µε σκοπό την
ενίσχυση και την αναβάθµιση της υγείας στην Ελλάδα. Είναι
αναµφισβήτητα ένα θετικό βήµα και µία απολύτως θετική κίνηση.
Είναι πολύ ευχάριστο που η Κυβέρνηση καταθέτει ένα τέτοιο
σχέδιο νόµου και δέχεται µια προσφορά, µια δωρεά από ένα
ίδρυµα, από αυτά που τα χαρακτηρίζαµε κάποτε σε µια µεγάλη
περιοχή της Αριστεράς ως κάτι κεφαλαιοκράτες, κάτι µεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου, όπως είπα και στην επιτροπή, που πίνουν το αίµα του λαού µε το µπουρί της σόµπας. Αυτή ήταν µια
καθιερωµένη περιγραφή για πολλά χρόνια. Θυµάµαι πριν από
δέκα χρόνια ακριβώς, όταν συζητιόταν η παραχώρηση του Δέλτα
του Φαλήρου στο Ίδρυµα «Νιάρχος», που ήταν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ
και ένα τεράστιο τµήµα της ελληνικής Αριστεράς απέναντι στην
παραχώρηση του Δέλτα του Φαλήρου στο Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος».
Σήµερα, είδαµε το αποτέλεσµα. Όποιος πηγαίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σταύρος Νιάρχος» στο Δέλτα, νοµίζει ότι πηγαίνει
σε άλλη χώρα. Εξασφαλίσαµε ένα πραγµατικό πολιτιστικό αριστούργηµα και αρχιτεκτονικά και λειτουργικά και µε κάθε τρόπο.
Και, βέβαια, µε την τοποθέτηση της κ. Κονιόρδου στη θέση της
προέδρου του πολιτιστικού ιδρύµατος θα φροντίζουµε για την
αύρα του ιδρύµατος γενικότερα!
Είναι πολύ θετικό το ότι αποφασίζουµε και υλοποιούµε τέτοιες
συνεργασίες του ιδιωτικού µε τον δηµόσιο τοµέα. Κάποτε, πάλι
µια µεγάλη περιοχή της Αριστεράς, όταν άκουγε ΣΔΙΤ νόµιζε ότι
επρόκειτο για τίποτα βροµόλογα. Ήταν σαν µια βαριά βρισιά η
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ενώ ίσως είναι ο
µόνος δρόµος που µπορεί µια χώρα να προχωρήσει. Όλες οι πολιτισµένες χώρες, πλην ορισµένων αφρικανικών χωρών, κινούνται σε αυτόν τον δρόµο και υλοποιούν τέτοια έργα και
φροντίζουν µε τέτοιον τρόπο και ο ιδιωτικός τοµέας και το δηµόσιο.
Εδώ, πρέπει να πούµε ότι είναι καλό το ότι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» θα επιτηρεί και θα φροντίζει τη λειτουργία, όπως
γίνεται µε το πολιτιστικό κέντρο του Δέλτα του Φαλήρου. Ελπίζουµε ότι αυτό θα γίνεται και στον τοµέα της υγείας.
Το σχέδιο αποτελείται από δύο άρθρα. Συµφωνούµε απολύτως σε κάθε περιγραφή του σχεδίου. Δεν έχει νόηµα να σχολιάσουµε επιµέρους ή να προτείνουµε τροποποιήσεις που δεν θα
χρειαστούν ίσως, διότι είναι ήδη υπογεγραµµένη η σύµβαση από
το ίδρυµα και το ελληνικό δηµόσιο.
Η δωρεά του ιδρύµατος είναι αναµφισβήτητα τεράστια και καλύπτει ανάγκες και λειτουργίες στον χώρο της υγείας –όπως και
στον χώρο της παιδείας, του πολιτισµού, της δικαιοσύνης, σε
όλες τις περιοχές λειτουργίας του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας- τις οποίες κανονικά θα έπρεπε εδώ και πολλά
χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις, εδώ και δεκαετίες, να τις έχει
καλύψει, να τις έχει φροντίσει και υλοποιήσει το ελληνικό δηµόσιο. Ας µην ανοίξουµε, όµως αυτή τη συζήτηση τώρα. Είναι καλό
το ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία και η πρόθεση. Ίσως µονίµως
από εδώ και πέρα να γίνονται τέτοιες συνέργειες.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής είναι από τα παλαιότερα της
χώρας. Η ανέγερση του νέου κτηρίου όπου θα µετεγκατασταθεί
το νοσοκοµείο αποτελεί έργο κοµβικής σηµασίας, µιας και το
υπάρχον σήµερα δέχεται περίπου χίλιους επισκέπτες τον µήνα,
εξυπηρετώντας τεράστιο µέρος των κατοίκων της ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης.
Για τη δηµιουργία παιδιατρικού νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι αποτελεί µακρόχρονη ανάγκη
και αίτηµα δεκαετιών όλης της βόρειας Ελλάδας, όχι µόνο της
Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας, αλλά ακόµη και της
Θεσσαλίας. Επιτέλους, θα καλυφθεί και η ίδρυση παιδιατρικού
νοσοκοµείου στη Θεσσαλονίκη.
Για το κόστος υλοποίησης θα θέλαµε να πούµε µερικά πράγµατα. Περιγράφεται σε ένα ποσό από 200 έως 250 εκατοµµύρια
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ευρώ, ενώ αναφέρεται ένα ποσό µόνο για 8,5 εκατοµµύρια ευρώ
στις αναλύσεις για το Οφθαλµιατρείο Αθηνών, Πολυκλινική του
Γενικού Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Θα θέλαµε να ξέρουµε
τι θα γίνει και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Ελπίζουµε και το
ίδρυµα να το φροντίσει αυτό, αλλά πριν από όλα θα πρέπει να
το φροντίσει η Βουλή, να έχουµε µια απόλυτη διαφάνεια για το
πώς θα τοποθετηθούν, πώς θα κατανεµηθούν αυτά τα 200 έως
250 εκατοµµύρια ευρώ του ιδρύµατος.
Για τη δηµιουργία του παιδιατρικού νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
πρέπει να πούµε ότι δεν φαίνεται πουθενά πού θα χωροθετηθεί
το ίδρυµα, το νέο νοσοκοµείο. Σε δελτίο Τύπου του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος» αναφέρεται ότι η αρµόδια µελετητική οµάδα
επισκέφθηκε το οικόπεδο, αλλά δεν γνωρίζουµε πού είναι. Καλό
θα ήταν κι αυτό να το ξέρουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Στα πρακτικά της
επιτροπής υπάρχει απάντηση.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Θέλουµε την απάντηση κι εδώ. Καλό
θα ήταν, κύριε Υπουργέ.
Κάτι ήθελα να πω για την εκτίµηση του χρόνου αποπεράτωσης, αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα για το σε πόσο καιρό, πότε
αναµένεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό και στις τρεις περιπτώσεις και για τη Θεσσαλονίκη και για την Κοµοτηνή.
Επίσης, η σύµβαση έχει υπογραφεί. Είναι τελεσίδικη η συνέργεια και η συνεργασία. Είπαµε ότι δεν µπορούµε να προτείνουµε
τροποποιήσεις. Δεν µπορούν να γίνουν αλλαγές, διότι το ίδρυµα
θα ακυρώσει τη σύµβαση. Πρέπει να ξέρουµε πότε θα ολοκληρωθεί, πώς θα κατανεµηθούν τα κεφάλαια και να ευχηθούµε από
εδώ και πέρα να υπάρχουν τέτοιες συνέργειες και συνεργασίες
ανάµεσα σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα.
Είναι γεµάτη η χώρα, εδώ και εκατόν ογδόντα χρόνια, κοντεύουµε τα διακόσια, από τότε που υπάρχει το κράτος, µε ιδρύµατα στον χώρο της παιδείας, του πολιτισµού, της υγείας, σε
δηµόσια έργα που έγιναν µε µεγάλες δωρεές Ελλήνων, οι οποίοι
από τα υπερκέρδη τους επανατοποθετούσαν και επανεπένδυαν
µεγάλα ποσά προς το κοινό συµφέρον και για το δηµόσιο όφελος.
Αυτή η συνταγή είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουµε. Και ελπίζω να µειώνεται συνεχώς αυτός το χώρος, ένας απαρχαιωµένος χώρος µιας αντίληψης που έλεγε ότι όπου ανακατεύονται
ιδιώτες και τα «συφέροντα» -έτσι προφέρεται συνήθως, χωρίς το
«µ»- είναι απαραιτήτως κακό, καρκίνωµα, κατάρα ή οτιδήποτε τέτοιο.
Για τις τροπολογίες τώρα. Έχουµε πει ότι σε τροπολογίες που
έρχονται σε νοµοσχέδια, είτε είναι τρεις είτε είναι τριάντα τρεις
είτε είναι πενήντα τρεις, όταν έρχονται τροπολογίες σε νοµοσχέδια, θα ψηφίζουµε «παρών». Κανονικά θα έπρεπε όσες τροπολογίες έχουµε να φέρουµε, να τις φέρνουµε σε οργανωµένο σχήµα,
σε οργανωµένο σχέδιο νόµου, σε οργανωµένη συζήτηση στη
Βουλή. Έχουµε δει περιστατικά που συζητάµε ένα θέµα για την
παιδεία και έρχονται πενήντα έξι τροπολογίες για όλα τα άλλα
πράγµατα που θέλουµε να τακτοποιήσουµε, να βολέψουµε ή να
φροντίσουµε.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στις τροπολογίες. Βεβαίως, για την
αύξηση του κατώτατου µισθού θα µπορούσαµε να πούµε: γιατί
751 ευρώ; Να πάει στα 1.200 ευρώ ο κατώτατος µισθούς, στα
1.500 ευρώ. Γιατί δεν το κάναµε πριν από δύο χρόνια και το κάνουµε τώρα; Επειδή έρχονται οι εκλογές πιο κοντά; Με αυτό το
κόλπο;
Αν είναι γι’ αυτό, καλώς έρχεται γρήγορα, σύντοµα και εσπευσµένα, γιατί σηµαίνει ότι θα έχουµε και γρήγορα εκλογές, στις
οποίες εκλογές, αν από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξανά αντιπολίτευση, ελπίζω να µη βγαίνει µε µαύρες σηµαίες στους δρόµους απέναντι στα µεγάλα έργα και ελπίζω να µην καταψηφίζει
και µετά βδελυγµίας να καταγγέλλει µέσα στη Βουλή τα ΣΔΙΤ ή
τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα ή τις επενδύσεις, που ως
τώρα ήταν πάγια πρακτική. Το θυµάµαι. Θέλετε να αναφέρω όλα
τα έργα που έχουν γίνει; Είτε ήταν δηµόσια έργα είτε ήταν νοσοκοµεία µε προσφορές και δωρεές είτε ήταν παραχωρήσεις σε
ιδρύµατα, ήταν πάντοτε απέναντι, πάντοτε καταψήφιζε και πάντοτε κατήγγειλε µετά βδελυγµίας.
Ελπίζουµε στο µέλλον να είναι πιο σώφρων σε αυτά τα ζητή-
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µατα και αν µπορεί να είναι και σε διάφορα άλλα ζητήµατα, καλό
θα είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου έχει τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα είναι µια σηµαντική
στιγµή για τον κόσµο της εργασίας και την Κυβέρνησή µας, διότι
σήµερα κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση της κορυφαίας δέσµευσης που αναλάβαµε απέναντι στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή η δέσµευση δεν ήταν άλλη από την
αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, την αύξηση των µισθών
των εργαζοµένων.
Η ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος των εργαζοµένων και
η αύξηση των µισθών των µισθωτών όλης της χώρας αποτελεί
την κεντρική πολιτική στόχευση αυτής της Κυβέρνησης. Και τη
στόχευση αυτή την υπηρετούµε µε δύο τρόπους:
Πρώτον, µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα, που από τον Αύγουστο του 2018 είναι πλέον
πραγµατικότητα. Επιµείναµε σθεναρά στην επαναφορά αυτή,
ακριβώς διότι αποτελεί τον βασικό µηχανισµό, µε τον οποίο οι
εργαζόµενοι µπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους µισθούς και όρους εργασίας. Και σήµερα αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς ήδη λίγες µέρες µετά την καθαρή έξοδο
από το πρόγραµµα, που πέτυχε αυτή η Κυβέρνηση, έχουµε επεκτείνει επτά κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, που καλύπτουν περίπου διακόσιες χιλιάδες µισθωτούς σε όλη τη χώρα, πράγµα το
οποίο συνεπάγεται άµεση αύξηση των µισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στη χώρα.
Ταυτόχρονα, υλοποιούµε την κορυφαία δέσµευσή µας για την
αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των εργαζοµένων και την
ενίσχυση των µισθών τους µέσα από το βήµα που κάνουµε σήµερα µε την επιτάχυνση της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Ο νέος ενιαίος αυξηµένος κατώτατος µισθός θα θεσπιστεί από
αυτή την Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019, ένας κατώτατος
µισθός, ο οποίος περικόπηκε το 2012, µε επιλογή της τότε συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µέσα σε µία
νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Ταυτόχρονα, µε
επιλογή τής τότε συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ «πάγωσαν» οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη χώρα,
απαγορεύοντας ουσιαστικά στην πράξη στους εργαζόµενους να
διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους µισθούς και όρους
εργασίας.
Αυτές οι δύο κορυφαίες µε δραµατικές κοινωνικές συνέπειες
επιλογές έγιναν τότε, διότι ακριβώς υπηρετούσαν µια αντίληψη
που έλεγε ότι η ανάπτυξη θα µπορούσε να επανέλθει στη χώρα
µόνο στη βάση της συντριβής της εργασίας. Οι δύο αυτές ολέθριες κοινωνικές επιλογές, πέραν του ότι συρρίκνωσαν αυτονοήτως αυτόµατα το διαθέσιµο εισόδηµα των εργαζοµένων µέσα σε
µία νύχτα, ταυτόχρονα εκτίναξαν και την ανεργία στο δυσθεώρητο 27,9% που είδαµε περί τα µέσα του 2013.
Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης για την ανάπτυξη η δική
µας Κυβέρνηση εξαρχής είπε ότι η ανάπτυξη µπορεί να επανέλθει µόνο µέσα από την ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος
των εργαζοµένων, την υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων, την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής τους δύναµης, τη
θωράκιση των δικαιωµάτων τους.
Κι αυτή τη λογική, αυτό το σχέδιο το υπηρετήσαµε και εντός
του Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Εντός του
Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής υπηρετήσαµε
τον στόχο αυτόν άλλοτε διαπραγµατευόµενοι σκληρά για να διατηρήσουµε κεκτηµένα δικαιώµατα και άλλοτε για να θέσουµε κανόνες και να θωρακίσουµε δικαιώµατα που δεν ήταν
προστατευµένα στην πράξη, θέτοντας κανόνες για την προστασία των εργαζοµένων από τις εργολαβίες, για την τήρηση των
ωραρίων, για την πληρωµή των υπερωριών, κανόνες για την καταβολή του µισθού, κανόνες για την αδήλωτη, την υποδηλωµένη,
την απλήρωτη εργασία, κανόνες για την προστασία των δικαιω-
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µάτων των εργαζοµένων στις περιπτώσεις πτωχεύσεων των επιχειρήσεων.
Το κάνουµε µε ακόµη πιο εντατικό τρόπο τώρα, που µετά από
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα έχουµε πια και την πολιτική ελευθερία να ενεργούµε µε µεγαλύτερη ένταση υπέρ της
υπεράσπισης των δικαιωµάτων του κόσµου της εργασίας.
Το κάνουµε µέσα από την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που ήδη, όπως επεσήµανα στην αρχή, σηµαίνει
αυτόµατη αύξηση µισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους
στη χώρα µέσα από την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Το κάνουµε και σήµερα µε αυτό το βήµα ενεργοποίησης και
επιτάχυνσης της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου µισθού, που θα µας οδηγήσει τον Ιανουάριο του 2019 στη θέσπιση
ενός νέου ενιαίου ενισχυµένου, αυξηµένου κατώτατου µισθού
για όλους τους εργαζόµενους, χωρίς δυσµενείς ηλικιακές διακρίσεις, χωρίς ρατσιστικές, ηλικιακές διακρίσεις, οι οποίες επίσης επιβλήθηκαν µε επιλογή της τότε συγκυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που θέσπισαν τον λεγόµενο «υποκατώτατο µισθό», που σήµερα για λόγους τακτικής καταριούνται.
Ο νέος, λοιπόν, ενιαίος αυξηµένος κατώτατος µισθός θα θεσπιστεί από αυτή την Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019. Η έξοδος από το Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής είναι ένα
καθοριστικό σηµείο ιστορικής σηµασίας για τη χώρα.
Στόχος µας είναι να αποδεικνύουµε στην πράξη ότι η επόµενη
µέρα είναι καλύτερη για τον κόσµο της εργασίας. Με αυτό το µέληµα συνεχίζουµε, προσηλωµένοι στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθηµερινότητας της µεγάλης κοινωνικής
πλειοψηφίας. Με αυτό το µέληµα θα αποδεικνύουµε καθηµερινά
στην πράξη ότι η έξοδος από το µνηµόνιο δεν ήταν µία συµβολικής µόνο σηµασίας ενέργεια, αλλά ήταν µία µετάβαση σε µια νέα
περίοδο ανάκτησης δικαιωµάτων για τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Καβαδέλλας, ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
τροπολογίας πότε θα γίνει η συζήτηση; Το λέω για να παραµείνει
και η Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να τελειώσουµε
τώρα µε τους ειδικούς αγορητές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Καβαδέλλα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να διαµαρτυρηθώ για την εξαίρεση.
Θεωρώ, βεβαίως, ότι δεν υπήρχε δόλος, γιατί είστε υποδειγµατικός Πρόεδρος, οπότε πάµε παρακάτω.
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε
υπό µορφή κύρωσης και µάλιστα υπό προθεσµία να κριθεί, να
συζητηθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή, διότι θα είναι άκυρη η σύµβαση εντός ολίγων ηµερών.
Πρόκειται για µια σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και
του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο διαθέτει το ποσό
των 250 εκατοµµυρίων ευρώ για την υλοποίηση οκτώ µεγάλων
έργων που θα γίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κοµοτηνή.
Πέραν, όµως, από την Ελλάδα, το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
συµβάλλει σε εκατόν είκοσι τέσσερις χώρες στον κόσµο στη βελτίωση της ζωής και αυτό πηγαίνει τη σηµαία της Ελλάδας στις
άκρες του κόσµου.
Τα έργα αυτά, λοιπόν, είπαµε ότι αφορούν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κοµοτηνή.
Όσον αφορά την Κοµοτηνή, καλώς την εντάξατε, διότι εκεί
όπου υπάρχουν θρησκευτικές µειονότητες που είναι παραµεληµένες υπάρχει η επιβολή της Τουρκίας µέσω οικονοµικών και
άλλων παροχών και καλό είναι να δείξουµε και εµείς ότι αγαπάµε
τους ακρίτες µας.
Και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, καλώς την εντάξατε, βεβαίως, αφού θεωρείται παραµεληµένη και αυτή, διότι το µετρό
εκεί όλο και τελειώνει. Ελπίζουµε τώρα µε τη νέα εξαγγελία
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όντως το µετρό να λειτουργήσει.
Όσον αφορά, βεβαίως, την υλοποίηση, υπάρχει κάποια –ας
πούµε- δυσπιστία. Αυτό το έργο ακούγεται καλό. Και ποιος δεν
θα ήθελε να γίνουν έργα και µάλιστα έργα τα οποία θα χρηµατοδοτούνται από ιδιώτη και όχι από το ελληνικό κράτος;
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τα έργα αυτά. Θα στηρίξουν την
οικονοµία και βεβαίως θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Έχουµε όµως εύλογες ανησυχίες -όχι µόνον εµείς, είµαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε ανησυχίες- για το πώς θα εφαρµοστεί
αυτή η επένδυση. Δεν ξέρουµε τι θα γίνει µε τις θέσεις-κλειδιά,
πώς θα στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες. Ελπίζω να γίνει µε διαφάνεια, ελπίζω όντως οι καλύτεροι να αναλάβουν αυτές τις θέσεις.
Όσον αφορά την προσφορά των ιδιωτών, δηλαδή τη σχέση
ιδιωτών- κράτους, σχέση που καµµιά φορά βάλλεται για ιδεολογικούς λόγους από την Αριστερά, να πω ότι είχαµε ακούσει έως
τώρα ότι οι ιδιώτες είναι κακοί άνθρωποι και πίνουν το αίµα του
λαού. Τώρα, όµως, όπως και παλαιότερα, µεγάλοι ευεργέτες µε
την παρουσία τους και µε την προσφορά τους έδωσαν ένα χέρι
βοήθειας στις δύσκολες στιγµές της Ελλάδας.
Τώρα, λοιπόν, προσβλέπουµε στους ιδιώτες. Πριν από µερικά
χρόνια ήµαστε κάθετα αντίθετοι µε το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», µε διαδηλώσεις και µε άλλες λαϊκίστικες εκδηλώσεις.
Έρχοµαι τώρα στο κυρίως θέµα.
Στοιχεία της σύµβασης δείχνουν ότι δεν µας εµπιστεύονται οι
ευεργέτες, ούτε την Κυβέρνησή σας, αλλά ούτε και τις επόµενες
κυβερνήσεις. Όπως φαίνεται στο άρθρο 15 και 17, υπάρχει
ρήτρα επιστροφής των χρηµάτων ή επιστροφής του έργου σε
ιδιώτες. Οπότε θα ήταν µη λογικό να σας εµπιστευθούµε και
εµείς. Εµείς δεν εµπιστευόµαστε κανέναν σας. Ξέρουµε την πρακτική των κυβερνήσεων και των προηγούµενων, µηδενός εξαιρουµένου.
Καλό θα ήταν, αφού φέρατε το νοµοσχέδιο αυτό στη Βουλή,
να είχαµε στοιχεία, βάσει των οποίων να συζητήσουµε. Εµείς βλέπουµε ότι από τα 250 εκατοµµύρια ευρώ υπάρχει µία αιτιολόγηση των 8,5 εκατοµµυρίων ευρώ και για τα υπόλοιπα δεν
υπάρχει τίποτα. Επίσης, λέτε για τη στελέχωση θα επιλεγούν οι
καλύτεροι. Αυτό ή ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις δεν µας λέει τίποτα. Θέλουµε εκτός από τα οικονοµικά να έχουµε και µία πρόσβαση όσον αφορά τη στελέχωση. Όχι στο πώς θα βάλουµε
τους δικούς µας, αλλά στο πώς θα γίνει.
Σαφώς είναι καλές οι δωρεές. Για την πατρίδα µας είναι σπουδαία υπόθεση να υπάρξουν δωρητές. Οι δωρητές, όµως, θα πρέπει να αισθάνονται µία ασφάλεια. Είµαστε θετικοί στην υλοποίηση
τέτοιων έργων. Θέλουµε, όµως, πριν ψηφίσουµε –αν και δεν το
βλέπω αυτό- να έχουµε κάποια στοιχεία, διότι διαφορετικά θα συµβάλουµε και εµείς µε την ψήφο µας σε µία πιθανή -δεν λέω ότι
οπωσδήποτε θα υπάρξει- κακοδιαχείριση. Είµαστε ακόµα επιφυλακτικοί. Εγώ δηλώνω «παρών» επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Θέλουµε να ψηφίσουµε, γιατί τα έργα αυτά τα χρειάζεται η
Ελλάδα. Θέλουµε, όµως, να ξέρουµε τι ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, τι θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τρία λεπτά για να
τοποθετηθώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για την τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα µιλήσουν
αυτοί που έχουν ζητήσει τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προτείνω να µιλήσουν τώρα ένας-δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µετά δύο
οµιλητές…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί δεν ξεκινάµε µε τους οµιλητές και
να µπούµε στον κύκλο µετά; Τόση ώρα περιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ας το κάνουµε έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είναι η κυρία
Υπουργός εδώ, έλεγα µήπως πρέπει να µιλήσουµε για την τροπολογία, ώστε να υπάρξει συνεννόηση. Μήπως πρέπει να γίνει
συζήτηση για την τροπολογία, γιατί είναι σοβαρή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η συζήτηση είναι ενιαία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει κατατεθεί µία πολύ σοβαρή τροπολογία και βρίσκεται σε δηµόσιο διάλογο. Εµείς έχουµε καταθέσει µία προσθήκη- τροπολογία, την
οποία θέλουµε να εξηγήσουµε. Φαντάζοµαι ότι θα γίνει µία ειδική
συζήτηση επί της τροπολογίας, κατά την οποία θα είναι εδώ και
η κυρία Υπουργός. Αυτό µας διευκολύνει όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η συζήτηση είναι ενιαία. Εσείς είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θέλετε να πάρετε τώρα τον λόγο, παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι ζητούν
να αρχίσουµε µε τους οµιλητές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ας µιλήσουν δύο οµιλητές τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο πρώτος εκ των οµιλητών κ. Ηγουµενίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας κατά τη γνώµη µου
βάζει σε τροχιά επιτάχυνσης την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Ουσιαστικά επισπεύδεται η διαδικασία, ξεκινώντας άµεσα, από
αυτό το δεκαήµερο που αρχίζει σήµερα, µε σκοπό να υλοποιηθεί
µέσα στον Ιανουάριο του 2019.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Νοµίζω ότι δίνεται ένα σαφές µήνυµα: Αµέσως µετά την έξοδο
από τα µνηµόνια, αξιοποιείται η δυνατότητα επίσπευσης της διαδικασίας που στόχο έχει την προστασία του κόσµου της εργασίας, την προστασία των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας.
Αυτή η τροπολογία στον βαθµό που της αντιστοιχεί βάζει το λιθαράκι της στην προσπάθεια αυτής της προστασίας.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σαν συνέχεια µίας σειράς ρυθµίσεων
ενάντια στο κύµα της νεοφιλελεύθερης απορρύθµισης της εργασίας και υπέρ της ενίσχυσης του εισοδήµατος των εργαζοµένων.
Έρχεται µετά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης και την αρχή της
επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, όπως
έχουν επανέλθει και εφαρµόζονται µετά τις 21 του περασµένου
Αυγούστου.
Έρχεται µετά την προ ηµερών επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, δηλαδή τη
µεγαλύτερη σε ισχύ κλαδική σύµβαση στη χώρα, που αφορά
εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες εργαζόµενους για επτά κλαδικές
συµβάσεις και σύνολο διακοσίων χιλιάδων εργαζοµένων. Ακούσαµε την Υπουργό να µιλάει γι’ αυτό πριν από λίγο.
Το µήνυµα είναι σαφές: Όπως στην προσπάθεια εξόδου από
τα µνηµόνια, στο κέντρο της προσοχής µας ήταν η κοινωνία και
η προσπάθεια να παραµείνει όρθια, έτσι και στην προσπάθεια οικοδόµησης της µετά τα µνηµόνια Ελλάδας, στο κέντρο της προσοχής µας παραµένουν οι φτωχοί, οι αδύναµοι, οι εργαζόµενοι
που στήριξαν τη µέχρι τώρα πορεία.
Στον πυρήνα αυτού του σχεδιασµού µας βρίσκεται η ανάκτηση
της εργασίας. Και κοµµάτι ανάκτησης της εργασίας είναι και η
σηµερινή τροπολογία. Στόχος µας είναι µέσα στην επόµενη πενταετία να µειώσουµε την ανεργία στο 10%. Πιστεύω η διαδικασία
αύξησης του κατώτατου µισθού να συνοδεύεται και να σηµάνει,
την ίδια στιγµή, και την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού
και της διάκρισης των νέων εργαζοµένων.
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και τα αναδροµικά προς οµάδες
εργαζοµένων, είτε αυτό αφορά τις αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας είτε αφορά την απόφαση του Πρωθυπουργού
και των Υπουργών Υγείας, πέραν των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την αποκατάσταση µιας αδικίας από
το δεύτερο µνηµόνιο.
Επίσης, κατά τη γνώµη µου, στην ίδια κατεύθυνση είναι και η
προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµικής θέσης των εργαζοµένων,
όπως και η προσπάθεια µείωσης του ΕΝΦΙΑ, τη σταδιακή µείωση
του οποίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως και η προσπάθεια µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους επιστήµονες
και τους νέους επαγγελµατίες.
Είναι πολλά τα µέτρα. Νοµίζω ότι στον πυρήνα αυτών των µέτρων υπάρχει ένα πολιτικό µήνυµα, πέρα από την πραγµατικά
σηµαντική βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων. Εγώ κρατώ -
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και θα ήθελα να το υπογραµµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοιτο υψηλού συµβολισµού µήνυµα που έχει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας σήµερα. Σήµερα όπου οι γνωστές Κασσάνδρες «δίνουν τα ρέστα τους» στην
καταστροφολογία, είναι σαφές ότι µετά την ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής της χώρας µας
και αφού έκλεισε αυτός ο κύκλος, δεν χαρίζουµε ούτε µία σπιθαµή ελευθερίας στους δανειστές µας, δεν χαρίζουµε ούτε µία
σπιθαµή ελευθερίας στο νεοφιλελεύθερο µπλοκ!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ηγουµενίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας.
Αµέσως µετά θα ακολουθήσει ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ.
Παφίλης ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα συνεχίσουµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι
εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μα, έχουν ζητήσει ήδη
τον λόγο. Θα µπείτε κι εσείς στη σειρά. Θα µιλήσουν οι οµιλητές
και αµέσως µετά κι εσείς. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι οι οµιλητές.
Είναι εννέα στο σύνολο. Ήδη θα έχουν µιλήσει δύο και µετά συνεχίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω,
αποδίδοντας θερµές ευχαριστίες στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ, στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, στην παρούσα Υπουργό
κ. Αχτσιόγλου, που σήµερα µου έκαναν την τιµή να χειροκροτήσουν ένθερµα και να υποστηρίξουν τον ν.4172/2013 περί κατώτατου µισθού, έναν νόµο που πραγµατικά -θα συµφωνήσω µαζί
τους, γι’ αυτό άλλωστε βρίσκοµαι εδώ σήµερα- δίνει το έναυσµα
για την αύξηση του κατώτατου µισθού µε υγιή τρόπο, µε έναν
τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι γινόταν στο παρελθόν, µε έναν τρόπο
σύγχρονο και αποτελεσµατικό.
Εγώ και η Νέα Δηµοκρατία, για να ανταποδώσουµε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε την τροπολογία της Κυβέρνησης, είµαστε εδώ για να
ψηφίσουµε την τροπολογία για τον κατώτατο µισθό.
Όµως, µε την ευκαιρία αυτής της συζήτησης καλό θα είναι να
αποκαταστήσουµε για λίγο την ιστορική αλήθεια για το πώς
έχουν τα πράγµατα, διότι η Υπουργός µόνο τα εύσηµα έδωσε
στον νέο µηχανισµό για τη διαµόρφωση του κατώτατου µισθού
και απέφυγε να µιλήσει για την ουσία του µηχανισµού και τον
τρόπο λειτουργίας του αλλά για την ιστορική διαδροµή αυτού
του νόµου.
Εξηγούµαι, λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν Υπουργός Εργασίας. Το
2013, µέσα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
των δυσκολιών της χώρας, έπρεπε να φτιάξουµε ένα νέο σύστηµα βάσει του οποίου να υπάρχει η δυνατότητα να αυξάνει ο
κατώτατος µισθός, αλλά µε όρους υγιείς και σύγχρονους και όχι
όπως γινόταν στο παρελθόν, δηλαδή κατά το δοκούν και χωρίς
κανείς να γνωρίζει τη διαδικασία και τον τρόπο που αποφασιζόταν η αύξηση του κατώτατου µισθού, διότι κανείς δεν εκτιµούσε
την πραγµατική δυνατότητα που είχε η οικονοµία.
Οι πιο έγκριτοι οικονοµολόγοι λένε -και το λένε και οι σύγχρονες πρακτικές στην Ευρώπη- πως όταν το κάνεις αυτό, οδηγείς
τελικά τα πράγµατα εναντίον των εργαζοµένων. Τους υπονοµεύεις σε µακροχρόνια βάση, γιατί υπονοµεύεις τα πόδια της
ίδιας της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας και τελικά το
θύµα είναι ο ίδιος ο εργαζόµενος.
Έτσι έβγαινε η απόφαση για τον κατώτατο µισθό στη χώρα
µας για δεκαετίες, χωρίς να υπολογίζεται η δυναµική της οικονοµίας και τα πραγµατικά δηµοσιονοµικά στοιχεία.
Πράγµατι, το νέο σύστηµα, ο νέος µηχανισµός, που επαινεί
τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενσωµατώνει µέσα όλες αυτές τις λειτουργίες.
Το πιο κρίσιµο µέγεθος, εκτός από την επαναφορά των συλλογι-
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κών διαπραγµατεύσεων για το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι επανέρχονται στη συζήτηση, αφορά το ύψος του κατώτατου µισθού.
Κρατήστε το. Και χαιρετίζω το θερµό χειροκρότηµα του ΣΥΡΙΖΑ
ειδικά για το σηµείο αυτό.
Με εντολή, λοιπόν, της Υπουργού Εργασίας, αµέσως µετά την
ψήφιση του χρονοδιαγράµµατος που θα γίνει µόνο για µία φορά,
οι πέντε πιο ισχυροί θεσµικοί φορείς της χώρας, δηλαδή ανεξάρτητοι οικονοµικοί θεσµικοί φορείς, όπως για παράδειγµα η Τράπεζα της Ελλάδας –αδιαµφισβήτητου κύρους- το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ,
το Ινστιτούτο INE ΓΣΕΕ –την είχα βάλει τότε στον νόµο για να
βάλουµε µέσα και το στοιχείο των εργαζοµένων- η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) έρχονται και αποφασίζουν, βλέποντας τα στοιχεία της οικονοµίας, ποιο θα είναι το ύψος του
κατώτατου µισθού. Φυσικά! Φυσικά!
Θυµίζω ότι όταν τότε είχα φέρει αυτόν τον νόµο στη Βουλή εκ
µέρους της Κυβέρνησης µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία και τη
στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, «ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε»! Συγγνώµη για την έκφραση. Ούρλιαζε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Φωνάζανε από την πλατεία Συντάγµατος για τον αντιεργατικό νόµο
που έρχεται στη Βουλή για τον κατώτατο µισθό. Φωνάζανε έξω
από τη Βουλή µε διαµαρτυρίες, «Πάρτε πίσω αυτό το έκτρωµα,
διότι είναι αντιεργατικός νόµος και υπονοµεύει το συµφέρον των
εργαζοµένων».
Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε τους ΑΝΕΛ -µην τους αδικούµε-,
όχι µόνο το κατήγγειλε, αλλά και το καταψήφισε και δεσµευόταν
ότι θα φέρει κάτι άλλο την επόµενη µέρα που θα γίνει κυβέρνηση
και έταζε στους εργαζόµενους υποκριτικά, κοροϊδεύοντάς τους,
εµπαίζοντας την νοηµοσύνη τους, 751 ευρώ κατώτατο µισθό.
Να λοιπόν πώς γυρίζουν οι καιροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα χειροκροτείτε τον νόµο που χθες
καταγγέλλατε. Αυτό αν δεν λέγετε υποκρισία, πώς αλλιώς λέγεται;
Επειδή, όµως, τα πράγµατα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος,
χαιρετίζω και εγώ και η Νέα Δηµοκρατία την επαναφορά στη λογική, στην υπευθυνότητα, τουλάχιστον σε αυτό το κοµµάτι.
Θυµίζω, όµως, άλλο ένα στοιχείο: Ο νόµος του οποίου ψηφίζουµε σήµερα το χρονοδιάγραµµα -γιατί ο νόµος είναι ψηφισµένος, ο ν.4172/2013- την αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος,
ενσωµάτωνε µέσα και µια άλλη παράµετρο χρονική, ότι η εφαρµογή του κατώτατου, για την οποία τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά που
λέει, θα ξεκινούσε µετά την 1-1-2017.
Ερωτώ: Γιατί δεν ξεκίνησε µετά την 1-1-2017; Απαντώ κιόλας,
γιατί δεν πρόκειται να πάρω απάντηση. Γιατί είχαµε δροµολογήσει την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια από το τέλος του 2016
και είχαµε βάλει τότε ότι από 1-1-2017 θα µπορέσει να γίνει επανεκκίνηση της αύξησης του κατώτατου µισθού µε όρους υγιείς,
συγκεκριµένους και σύγχρονους. Με ευθύνη δική σας η αύξηση
του κατώτατου µισθού, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, καθυστέρησε δύο
ολόκληρα χρόνια!
Εν πάση περιπτώσει, θα πρότεινα στην κυρία Υπουργό µια νοµοτεχνική βελτίωση. Στους κοινωνικούς εταίρους, επειδή ο
νόµος τότε τους ονοµάτιζε, να βάλετε τον Σύνδεσµο Βιοµηχάνων
Βορείου Ελλάδος, τον οποίο πρόσφατα κάναµε κοινωνικό εταίρο.
Αυτό να γίνει µε νοµοτεχνική βελτίωση µέχρι το τέλος της διαδικασίας.
Θυµίζω επιπλέον, γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό, και αυτά
τα οποία λέει η κυρία Υπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ περί επέκτασης
κλαδικών συµβάσεων. Γιατί µιλάτε; Για κάτι το οποίο υπάρχει δεκαετίες στον τόπο µας; Τι είστε; Από άλλον πλανήτη; Ο νόµος
είναι ο ν.1896/90. Προβλέπεται πριν από τη Νέα Δηµοκρατία, από
άλλες κυβερνήσεις. Υπήρχε θεσµοθετηµένη στον τόπο µας, νοµοθετηµένη η επέκταση των κλαδικών συµβάσεων. Απλούστατα
έπρεπε αυτές να γίνουν µετά το πέρας των δηµοσιονοµικών περιορισµών. Και έρχεστε σήµερα και λέτε ότι αυτό είναι επίτευγµα; Τι επίτευγµα; Υποκρισία είναι. Είναι νοµοθετηµένα
πράγµατα.
Και προσέξτε το εξής: Ειδικά για την επέκταση των κλαδικών
συµβάσεων, θυµίζω ότι είχε παγώσει, πράγµατι, λόγω του µνηµονίου µε τον ν.4024/2011, αλλά ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ν.4472/2017 και πάγωσε ξανά την επέκταση. Και αν θέλετε να βάλουµε και στη ζυγαριά ποιος το έκανε περισσότερο, ποιος πά-
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γωσε περισσότερο τον κατώτατο µισθό; Τέσσερα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος δεν διευκόλυνε την επέκταση των κλαδικών συµβάσεων; Από το 2015 θα είχαν επεκταθεί. Πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μη λέτε, λοιπόν, για αυτονόητα πράγµατα, προνοµοθετηµένα,
πράγµατα τα οποία είναι ανυπόστατα, ψευδή. Σας καλωσορίζουµε, λοιπόν, χειροκροτούµε, επαινούµε και εµείς, µαζί µε τον
ΣΥΡΙΖΑ, την επιστροφή στη λογική και στην υπευθυνότητα. Η αύξηση του κατώτατου µισθού είναι ένα επίτευγµα αναγκαίο για
τους εργαζόµενους, αλλά πλέον θα γίνεται µε όρους ρεαλιστικούς, υπεύθυνους και υγιείς και όχι µε εκείνες τις φαντασιώσεις
τις παλιές και τις ανευθυνότητες που έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής Α’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη ζητά
άδεια ολιγοήµερης απουσίας από τις εργασίες της Τµήµατος και
των Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων από 24/9/2018 έως και
28/9/2018, λόγω απουσίας της στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη
του Οργανισµού «Concordia». Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Θεοχαρόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αρχικά, κύριε Πρόεδρε, θα
µιλήσω λίγο για την τροπολογία της κυρίας Υπουργού. Εµείς
έχουµε καταθέσει µία τροπολογία-προσθήκη. Και γιατί λέω «τροπολογία-προσθήκη»;
Πρώτα απ’ όλα, η νοµοθετική αυτή ρύθµιση του 2013 αφορούσε ουσιαστικά ένα χρονικό διάστηµα που ήδη έχει παρέλθει,
εδώ και δύο χρόνια, χωρίς η Κυβέρνηση, όπως όφειλε, να εφαρµόσει τη διαδικασία αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού και
ηµεροµισθίου. Συνεπώς καθυστερήσεις δικές σας πληρώνουµε
αυτήν τη στιγµή και για αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει µια ρύθµιση.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε -και σας καλούµε να την κάνετε
αποδεκτή- µια ολοκληρωµένη τροπολογία, η οποία έχει τα εξής:
Πρώτον, ο µηχανισµός του προσδιορισµού του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου µε κυβερνητική απόφαση, µε συγκεκριµένες, όµως, προθεσµίες έως 31-1-2019, να εφαρµοστεί άπαξ.
Δεύτερον, µετά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας καθορισµού του βασικού µισθού και ηµεροµισθίου, η αρµοδιότητα
επανέρχεται στους κοινωνικούς εταίρους που µέσω των διαπραγµατεύσεων υπογράφουν εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Τρίτον, να καταργηθεί εκείνη η υποπαράγραφος του
ν.4254/14, ώστε να προβλέπονται οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισµό του µισθού και ηµεροµισθίου µε
βάση τις τριετίες.
Τέταρτον, να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει ότι το πεδίο
εφαρµογής περιορίζεται σε µη µισθολογικούς όρους.
Πέµπτον, να καταργηθεί η διάταξη για τον νοµοθετηµένο κατώτατο και υποκατώτατο µισθό.
Είναι ολοκληρωµένη η πρόταση που σας κάνουµε. Κανονικά
πρέπει να την αποδεχτείτε σήµερα. Το ένα από αυτά που σας
προτείνουµε, ο µηχανισµός του προσδιορισµού του κατώτατου
µισθού να εφαρµοστεί άπαξ, το λέτε και εσείς. Συνεπώς δεν
έχουµε κανέναν λόγο να διαφωνήσουµε. Συµφωνούµε και µε την
τροπολογία σας σήµερα, αλλά σας καλούµε να κάνετε δεκτή µια
πιο ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος. Και σας λέµε
ότι εάν δεν την κάνετε δεκτή, εδώ θα είµαστε και θα την καταθέσουµε ξανά ως πρόταση νόµου.
Σας άκουσα, κυρία Υπουργέ, να αναφέρεστε και σε καθαρή
έξοδο. Νοµίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα ο κ. Τσίπρας
δεν αναφέρεται πλέον σε καθαρή έξοδο. Το έχει πάρει πίσω, µε
την έννοια πως έχει καταλάβει ότι είναι τόσο σκληρή η επιτροπεία, γι’ αυτό και µιλάει για έξοδο από τα µνηµόνια. Έχει αλλάξει
λίγο τη φρασεολογία του. Λίγο. Μια την αλλάζει, βέβαια, µια την
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ξαναφέρνει.
Είπατε, λοιπόν, για καθαρή έξοδο. Καθαρή έξοδο από πού;
Από τις δεσµεύσεις; Από τα πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5%; Από
πού; Από την υπερφορολόγηση;
Ταυτοχρόνως, είπατε ότι λύνονται τα εργασιακά προβλήµατα
στη χώρα µας. Ξέρετε τι καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας
υπάρχει σήµερα στην αγορά εργασίας; Όταν είχατε αναλάβει το
Υπουργείο, σε µια Σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µιλήσατε για
τους ανθρώπους στην Ελλάδα που πληρώνονται µε 300 ευρώ το
µήνα. Σωστά. Τόσο πληρώνονται. Γι’ αυτό µειώνεται η ανεργία.
Το θέµα δεν είναι να µειωθεί ο δείκτης της ανεργίας αυξάνοντας
τις µορφές υποαπασχόλησης, τις ευέλικτες µορφές εργασίας και
δίνοντας τριακοσάρια αυτήν τη στιγµή στους εργαζόµενους. Δεν
είναι αυτός ο τρόπος επίλυσης του προβλήµατος. Βιώσιµες θέσεις εργασίας θέλουµε, µε ένα σύστηµα το οποίο πραγµατικά θα
δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Βέβαια, έχουµε και την άλλη υποκρισία που αφορά το Υπουργείο σας, την υποκρισία των συντάξεων. Υπογράψατε ένα µέτρο
αχρείαστο, διαρθρωτικό, αντί ουσιαστικά να προχωρήσουν οι
πραγµατικές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις στη χώρα µας. Και
τώρα, ενώ το υπογράψατε, έρχεστε και λέτε ότι θέλετε να το καταργήσετε. Εµείς πρώτοι σας είπαµε ότι το µέτρο αυτό είναι
αχρείαστο και πως χρειάζεται σκληρή διαπραγµάτευση. Και το
ίδιο λέµε εµείς και όταν µιλάµε στο εξωτερικό. Δεν κάνουµε αυτό
που κάνουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, που µιλούν µε την
κοµµατική γλώσσα εσωκοµµατικού ακροατηρίου στο εξωτερικό.
Λέµε, λοιπόν, ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά χωρίς νέους λαϊκισµούς, µε ένα σχέδιο και χωρίς λογικές του Βαρουφάκη, που
οδηγούν στο τέλος -γιατί βλέπουµε να έρχονται κι αυτές τώρα
προεκλογικά- στην υιοθέτηση όλων των µέτρων.
Υπάρχει βέβαια το άγχος σας να φέρετε τώρα την τροπολογία.
Βεβαίως, πρέπει να έρθει, γιατί καθυστέρησε. Νοµίζω ότι καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε γιατί θέλετε να µεταφέρετε από το καλοκαίρι στο Γενάρη τη ρύθµιση αυτή. Διότι ακριβώς έχετε
αποφασίσει ότι δεν θα εξαντλήσει η Κυβέρνησή σας την τετραετία. Συνεπώς, αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε είναι τον Γενάρη
να έχετε ένα συνολικό αφήγηµα και εκεί που καθυστερείτε δύοτρία χρόνια, να δείχνετε ότι δίνετε και πίσω.
Περνάω σε ένα άλλο θέµα, πριν προχωρήσω σε ορισµένα του
νοµοσχεδίου, που όµως, ήταν πολύ σηµαντικό και ανεδείχθη στις
επιτροπές.
Διαβάζω από τα Πρακτικά τι είπε ο κ. Πολάκης ότι βρήκατε
έναν αυτοδιοικητικό παλαιό, τον εκθειάσατε και σας είπε: «Να
σου πω ένα πράγµα. Όλα αυτά που βλέπεις µε τους νόµους, τις
διαδικασίες, τις διαύγειες, τα διατάγµατα, τις εγκρίσεις, τα δέκα
επίπεδα κ.λπ., ξέρεις τι είναι; Έχουν φτιάξει ένα κάστρο, υποτίθεται διαφάνειας, νοµιµότητας, τιµιότητας, ελέγχου και εκεί µέσα
τα τρώνε. Και έχουν φτιάξει αυτό το κάστρο για να µην µπει κανένας άλλος»». Αυτός ο υποτιµητικός τρόπος για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
για αυτή την προοδευτική µεταρρύθµιση! Νόµιζα ότι τουλάχιστον
σε δυο-τρεις µεταρρυθµίσεις σε αυτήν τη χώρα, όπως για το
ΕΣΥ, τον ΑΣΕΠ και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα είχαµε συµφωνήσει εδώ
µέσα ότι πρόκειται πραγµατικά για τοµές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
ξέρεις τι λες!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε,
κύριε Πολάκη. Ο κ. Τσίπρας σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µιλάει µε τους σοσιαλδηµοκράτες. Να χαίρεται λοιπόν, αυτή τη σοσιαλδηµοκρατική πολιτική στο εσωτερικό της χώρας του. Από
εσάς! Που µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο για τις µεταρρυθµίσεις της
χώρας µας, για τη διαύγεια και για πολλά άλλα ζητήµατα ή που
δίνετε στη φόρα τη διεύθυνση ενός επιστήµονα του Συνολάκη
ανεξαρτήτως αν έκανε καλή ή κακή δουλειά. Άλλο το ένα θέµα,
άλλο το άλλο. Και σας ρωτώ:
Αυτή είναι πολιτική; Αυτή η εθνικολαϊκιστική πολιτική σε όλα
τα επίπεδα είναι η πολιτική που θέλει να κάνει ανοίγµατα στην
Κεντροαριστερά;
Η διαύγεια, λοιπόν, είναι ο καθρέφτης της διακυβέρνησης που
ασκείται. Αν αυτή η εικόνα δεν σας αρέσει, να φροντίσετε τον
εαυτό σας αντί να τα βάζετε µε τον καθρέφτη. Εµείς αυτές τις
προοδευτικές µεταρρυθµίσεις θα τις υπερασπιστούµε.
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Για κάποια τέτοια ζητήµατα δεν είχα ακούσει µια κριτική. Σε
αυτό το θέµα, να σας πω την αλήθεια, δεν είχα ακούσει πολύ µεγάλη κριτική και όταν ήσασταν αντιπολίτευση ή δεν την θυµάµαι.
Είχα ακούσει πολλά άλλα, αλλά όχι σε αυτό. Περιοριστείτε καλύτερα, λοιπόν, στα θέµατα της υγείας, στα οποία η Κυβέρνηση
σας έχει για πολλά να απολογηθεί και αφήστε αυτά τα ζητήµατα,
που δεν τα αντιµετωπίζετε µε έναν τρόπο προοδευτικό, ούτε δηµοκρατικό θα έλεγα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά στην Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», για την ενίσχυση και αναβάθµιση
των υποδοµών στον τοµέα της υγείας, έναν τοµέα κατά τεκµήριο
πολύπαθο, έναν τοµέα που πλήττεται από χρόνιες παθογένειες,
από τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Μετά από τρία χρόνια
διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνησή σας, βρισκόµαστε µπροστά σε νοσοκοµεία που βουλιάζουν στα χρέη, σε προσλήψεις που µένουν στα χαρτιά και πολλά άλλα θέµατα. Έχω εδώ
έναν κατάλογο ερωτήσεων, µερικές από τις οποίες δεν τις έχετε
απαντήσει στο Υπουργείο Υγείας για ζητήµατα του Υπουργείου
Υγείας.
Εµείς ξέρετε δεν ασκούµε στείρα αντιπολίτευση. Σήµερα, που
µιλάµε, ψηφίζουµε και το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται και την
τροπολογία, µε προγραµµατικές θέσεις, µε ζητήµατα τα οποία
σας λέµε και σας προτείνουµε να προστεθούν αυτήν τη στιγµή.
Αυτό, όµως δεν σηµαίνει και απουσία επιφυλάξεων, όχι µόνο για
την υλοποίηση, αλλά κυρίως για το µετά την παράδοση των
έργων στάδιο.
Κύριε Υπουργέ, ακριβώς πριν δύο χρόνια είχαµε καταθέσει ερώτηση για τις ανεκµετάλλευτες δωρεές στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
µεταξύ των οποίων ήταν και µια δωρεά του εν λόγω Ιδρύµατος
επτά ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων σε ισάριθµα νοσοκοµεία
της χώρας. Τότε και για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ δεν
είχε λυθεί το θέµα -την έχω την ερώτηση εδώ-, δεν λάβαµε καµµία
απάντηση. Θα µπορούσατε να µας ενηµερώσετε, τουλάχιστον σήµερα, για τους λόγους µη εκµετάλλευσης αυτής της δωρεάς ή αν
υπήρξε - όπως µαθαίνουµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα- κάποια
εξέλιξη σε σχέση µε αυτά; Διότι ήταν δωρεές του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος».
Όλα αυτά δείχνουν ότι οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις της
Κυβέρνησης σας οδηγούν στο να χάνονται και αυτές οι δωρεές.
Και αυτό αφορά και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Διαβάσαµε πρόσφατα για τη δωρεά δώδεκα ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων
του ιδρύµατος µετά από τρία χρόνια και ενώ υπήρχε καθυστέρηση τριών ετών. Πρόκειται για νέα δωρεά ή για ενεργοποίηση
της παλαιότερης; Σε κάθε περίπτωση έχουµε µια καθυστέρηση
δύο ετών, την οποία εν τω µεταξύ έχουν πληρώσει µε την υγεία
τους οι ασθενείς.
Ανάλογη τύχη είχε κι ένα άλλο θέµα, το οποίο δεν αφορά το
Υπουργείο σας, αλλά το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» -και είχαµε
κάνει ερώτηση- για τη δωρεά προς το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την οποία το ίδρυµα τελικά απέσυρε αρχικά, λόγω
µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος των διαδικασιών και άλλων
προαπαιτούµενων από το µουσείο. Ήταν 3 εκατοµµύρια ευρώ.
Προς τον κ. Μπαλτά είχαµε καταθέσει την ερώτηση εκείνη την
χρονική περίοδο. Βέβαια, το Υπουργείο διαβεβαίωνε πως τέτοιος
κίνδυνος δεν υπήρχε. Και ναι µεν αυτή η δωρεά αφορά ένα άλλο
Υπουργείο, είναι όµως ενδεικτική και αυτή της λειτουργίας του
ελληνικού συστήµατος και της Κυβέρνησής σας, που αφήνει
ανεκµετάλλευτες δωρεές σε όλους τους τοµείς. Διότι µπορεί το
µουσείο να κατέθεσε νέα, επικυρωµένη αίτηση µετά από χρόνια,
αλλά και πάλι χάθηκαν δύο χρόνια, µε απόσυρση κ.ο.κ..
Έστω, όµως, ότι όλα βαίνουν καλώς στη συγκεκριµένη δωρεά,
στην οποία βεβαίως και είµαστε θετικοί, και υλοποιείται. Αυξηµένη ανησυχία µάς προκαλεί το στάδιο µετά την παράδοση των
έργων, δικαιολογηµένη ανησυχία, δεδοµένου ότι έχουν υπάρξει
πολλές περιπτώσεις που τα έργα µετά την παράδοσή τους εγκαταλείφθηκαν ή υπολειτούργησαν. Διαβάζουµε για υποχρεώσεις του δηµοσίου, στα άρθρα 14 και 15, µεταξύ των οποίων και
οι υποχρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας, υποχρέωση επαρκούς χρηµατοδότησης, διαχείριση και λειτουργία των έργων,
πληρότητα προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια -σ’ αυτά δε-
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σµεύεται το κράτος σήµερα- οµάδες συντήρησης των εγκαταστάσεων, υποδοµών και εξοπλισµού. Η υποχρέωση δε του ελληνικού δηµοσίου περιλαµβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και
ειδικευµένου προσωπικού για τη στελέχωση των έργων.
Το θέµα είναι ότι δεν ισχύει τίποτε απ’ όλα αυτά στην υφιστάµενη κατάσταση πέρα απ’ αυτήν τη δωρεά. Ποια είναι τα εχέγγυα
για την ύπαρξή τους στα εν λόγω έργα; Θα υπάρχουν όλα αυτά
για τα έργα της δωρεάς, αλλά και για τα υφιστάµενα; Θα υπάρξει
µήπως πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για αύξηση των δαπανών
υγείας ή θα συνεχιστούν οι περικοπές για να βγουν τα υπερµεγέθη πλεονάσµατα, οπότε τίποτα δεν θα αλλάξει τόσο στα νέα
έργα όσο και στην υφιστάµενη κατάσταση;
Είναι παρήγορο βέβαια ότι η παρούσα σύµβαση προβλέπει ότι
το ίδρυµα θα επιλέξει τους µελετητές, θα προχωρήσει στην εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, καθώς και στο παρελθόν αποσύρθηκαν δωρεές λόγω µη έγκαιρης κατάρτισης των µελετών.
Η ανησυχία παραµένει όχι από διάθεση στείρας κριτικής, αλλά
από επίγνωση των δυσκολιών και από θέληση για δηµιουργικό
και εποικοδοµητικό διάλογο.
Παράλληλα, παραµένει και το γεγονός ότι οι εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες, που σωστά τίθενται, υποδηλώνουν και ένα διαχρονικό έλλειµµα του κράτους εδώ και έλλειµµα εµπιστοσύνης
σε αυτό. Κάποια στιγµή θα πρέπει να δουλέψουµε από κοινού
για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη σε όλα τα
επίπεδα.
Εσείς, µετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης, µετά
από σωρεία λαθών που καθήλωσαν την οικονοµία, που υπονόµευσαν την προοπτική ανάπτυξης και την κοινωνική συνοχή, παραµένετε αλαζόνες, όπως σας απέδειξα πριν από τα Πρακτικά
της επιτροπής µε τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας. Όχι µόνο δεν «χτίζετε», αλλά προσπαθείτε να γκρεµίσετε
ό,τι πιο διαφανές και δηµοκρατικό έχει θεσπιστεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κλάδος της υγείας δεν µπορεί
να αντιµετωπίζεται µε καθαρά λογιστικά κριτήρια από δανειστές,
εταίρους, Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστηµα της χώρας, ούτε
µπορεί να επαφίεται µόνο σε δωρεές, όσο και αν αυτές είναι αναγκαίες και καλοδεχούµενες. Αυτό που χρειάζεται είναι τοµές και
διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να αντιµετωπιστούν οι διαχρονικές
παθογένειες του συστήµατος.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές µείζονος κλίµακας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας αποτελούν το κλειδί. Αποτελούν πλέον τον µοναδικό τρόπο αποφυγής της συνέχισης της έντονης,
πολυδιάστατης κρίσης στη χώρα. Δεν είναι µόνο οικονοµική,
είναι και κοινωνική, είναι και πολιτισµική κρίση.
Έχουµε ανάγκη από ένα σύγχρονο µοντέλο παροχής υπηρεσιών, όπου κεντρικός στόχος είναι ο άνθρωπος και η βελτίωση
της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας, της οικονοµικής αποδοτικότητας και της ισότητας στην παροχή υπηρεσιών. Δυστυχώς, όπως βλέπουµε –και συνεχίζουµε να το βλέπουµε- δεν
µπορείτε να τα καταφέρετε σ’ αυτό το επίπεδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχαρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για δώδεκα λεπτά.
Μετά θα λάβουν τον λόγο ο κ. Κουτσούκος και ο κ. Κατσώτης
από τους συναδέλφους οµιλητές και εν συνεχεία ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαβάρας.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πρέπει να είναι κάποιος συγκρατηµένος, µε την έννοια τού να συγκρατεί τα νεύρα του από τη σηµερινή συζήτηση και από τη σηµερινή τροπολογία που φέρνει η
Κυβέρνηση.
Μετά από µια επικοινωνιακή «καταιγίδα» όλο το καλοκαίρι, σήµερα έρχεται η ιστορική µέρα όπου η Κυβέρνηση, όπως λέει,
υποστηρίζοντας τον κόσµο της εργασίας, βάζει µπροστά την
ανάκτηση των απωλειών του. Βέβαια, στους κεφαλαιοκράτες
άλλα λέτε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στους Αµερικάνους και στους ξένους επενδυτές λέτε ότι «δεν πρόκειται να
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κουνηθούµε ρούπι». Θα εφαρµοστούν όλοι οι νόµοι οι µνηµονιακοί που όπως λέγατε κάποτε και εσείς -υποκριτικά ή αλήθεια δεν
έχει σηµασία- εξυπηρετούσαν αυτά τα συµφέροντα.
Τι τίτλο έχει η σηµερινή τροπολογία; «Εκκίνηση διαδικασίας
διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού». Κοροϊδία. Τι είναι στην
πράξη; Είναι η εφαρµογή για πρώτη φορά του µνηµονιακού
νόµου Βρούτση, όπως ονοµάστηκε, δηλαδή του νόµου Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ και από εδώ και στο εξής θα ονοµάζεται
νόµος Βρούτση – Αχτσιόγλου, από τα ονόµατα των Υπουργών ή
µάλλον θα ονοµάζεται νόµος Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και άλλων που τον υποστηρίζουν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Φαίνεται ζηλέψατε τη δόξα του
κ. Βρούτση και εκείνης της κυβέρνησης, που κατήργησαν τις
ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, επέβαλαν, αυτοί που είναι –υποτίθεται- υπέρ των ελεύθερων διαπραγµατεύσεων, υπουργική
απόφαση να καθορίζει τον κατώτατο µισθό µε την πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου τον Νοέµβριο, του Βρούτση το 2013 και
µία ακόµα.
Είναι απόδειξη και ο νόµος Βρούτση ότι το κράτος είναι
σκληρά ταξικό, είναι αστικό και ότι το ελεύθερο κράτος, που
λέτε, και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που δίνει ελευθερία
διαπραγµατεύσεων, και που το υπηρετεί µε συνέπεια και ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα σε αυτήν τη ράγα, τελικά ούτε αυτά που λέει τα
τηρεί, είναι υποκριτικά. Έχουµε 22% µείωση στους µισθούς και
32% στους νέους εργαζόµενους. Τέτοια παρέµβαση όντως δεν
έχει γίνει πουθενά.
Πώς λειτούργησε αυτό; Έλυσε τα χέρια των εργοδοτών γενικά, οι οποίοι επέβαλαν σχεδόν σε όλους τους τοµείς και σε
όλες τις επιχειρήσεις µεγάλες µειώσεις. Τι έλεγε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ για τον νόµο που σήµερα θα εφαρµόσει;
Ευκλείδης Τσακαλώτος, εισηγητής: «Έχουµε εκφράσει την αντίθεσή µας...», κ.λπ.. Λέει, λοιπόν: «Ας δούµε ένα πολύ σηµαντικό
σηµείο...», θα το πω µετά για τα κριτήρια για τον νόµο, «...όλα
αυτά τα άρθρα αν τα πάρετε σε πακέτο, βγαίνει για αυτό που είχαµε πει και έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι. Αυτό το νοµοσχέδιο
δεν έχει καµµία σχέση µε τον φιλελευθερισµό, καµµία σχέση µε
τον κοινωνικό φιλελευθερισµό, είναι άκρα νεοφιλελεύθερο, σε
ακραίο σηµείο αντιδηµοκρατικό, αυταρχικό και πρέπει να τελειώνουµε γρήγορα».
Έλεγε ο κ. Τσίπρας, κρίνοντας αυτό το άρθρο και γενικότερα
αυτήν την απόφαση: «Πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος την απαίτησή τους για ανθρωποθυσίες και βέβαια πώς αλλιώς µπορεί να
εξηγήσει κανείς τη δική σας προσφορά να υλοποιήσετε αυτές
τις ανθρωποθυσίες, προκειµένου να διατηρήσετε τη δική τους
εύνοια…», και εννοούσε τρόικα και κεφάλαιο, αγορές δηλαδή,
όπως το λέτε, γιατί φοβόσαστε τη λέξη, «...για να κρατηθείτε λίγο
ακόµα στην εξουσία, στις καρέκλες σας;»
Διαβάστε το. Ισχύει απόλυτα και για σας, για τον νόµο, που τον
φέρνετε και τον εφαρµόζετε και γενικώς λέω και για τον ίδιο τον
νόµο. Τι τον κάνετε, λοιπόν; Γιατί δεν το λέτε; «Εφαρµόζουµε τον
νόµο Βρούτση, µόνο που θα αρχίσει πριν τη διαδικασία, τον νόµο
που είχαµε πει ότι είναι καρµανιόλα και διάφορα άλλα». Γιατί δεν
το λέτε ότι κάνετε αυτό και κρύβεστε και λέτε ότι αρχίζετε για να
δίνετε τον µισθό;
Ποιον εξυπηρετεί αυτός ο νόµος; Εξυπηρετεί τους εργαζόµενους; Αν θέλατε να εξυπηρετεί τους εργαζόµενους, καταργήστε
τον, γιατί ήταν καρµανιόλα και θεσµοθετήστε το 751, φυσικά κατάργηση του υποκατώτατου για να επανέλθει εκεί που ξεκίνησε
και αφήστε ελεύθερες, όπως λέτε, τις διαπραγµατεύσεις, όσο
ελεύθερες µπορεί να είναι µέσα στον καπιταλισµό, µε τον συσχετισµό των δυνάµεων και µε αυτήν τη θεωρεία των κοινωνικών
εταίρων. Ναι, ο εφοπλιστής και ο ναυτεργάτης είναι εταίροι, µόνο
που ο ένας ζει στον µύθο και στη χλιδή και έχει όλα τα προβλήµατά του λυµένα και ο άλλος σκυλοπνίγεται. Ο βιοµήχανος και ο
εργάτης είναι κοινωνικοί εταίροι σε αυτήν την κοινωνία, δεν εκµεταλλεύεται την εργατική δύναµη. Αυτά τα έχετε υιοθετήσει
όλοι σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Εποµένως, σε αυτούς δίνετε εξετάσεις, εφαρµόζοντας τον
νόµο και ας φαίνεται διαφορετικό και οι µάσκες έπεσαν µετά τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται η απάτη, η δήθεν επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η δήθεν έγινε η µο-
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νιµοποίηση της κατάργησής τους. Είναι αλήθεια ή ψέµατα; Τι αλλάζετε; Ποιος θα καθορίζει τον κατώτατο µισθό; Ο Υπουργός.
Άρα, ποιες συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Και ο κατώτατος µισθός είναι οδηγός και για τις άλλες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και για τις άλλες συλλογικές συµβάσεις που γίνονται. Το
διατηρείτε, ναι ή όχι; Ποιον κοροϊδεύετε, λοιπόν, ότι καταργείτε
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις;
Με τον νόµο σας αφήνετε διαπραγµάτευση, για το επόµενο
διάστηµα, µέσα από –όπως λέτε- µε τους κοινωνικούς εταίρους,
εµείς λέµε µέσα από διαπραγµατεύσεις που θα γίνουν από τους
εργαζόµενους και τους εργοδότες;
Όχι! Το Υπουργείο θα τις καθορίσει. Με τι κριτήρια θα τις καθορίσει το Υπουργείο; Με τον νόµο Βρούτση.
Τι έλεγε ο Τσακαλώτος –και είχε δίκιο σε έναν βαθµό- για τον
νόµο Βρούτση και για τα κριτήρια, τα οποία διατηρούνται σε ακέραιο, παρακαλώ; Έλεγε: «Τα κριτήρια που θα λαµβάνονται υπ’
όψιν για τον καθορισµό του µισθού είναι σηµαδεµένα χαρτιά…».
Όπως λένε «πήγες να µου πασάρεις σηµαδεµένη τράπουλα»,
κάπως έτσι. Θα το έλεγε ο Ευκλείδης, αν το ήξερε. «Γίνεται
λόγος µόνο για την παραγωγικότητα, τις τιµές, την ανταγωνιστικότητα κ.λπ.. Πουθενά δεν υπάρχει πρόβλεψη για κριτήρια, όπως
το όριο της φτώχειας ή το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης».
Πώς, λοιπόν, εσείς θα το καθορίσετε µε υπουργική απόφαση,
µετά από αυτό το όργανο «µαϊµού» που έχει φτιάξει ο νόµος
Βρούτση και που θα το εφαρµόσετε εσείς τώρα; Πώς θα το καθορίσετε, µε ποια κριτήρια; Με κριτήρια τις ανάγκες των εργαζοµένων, το να ξαναγυρίσουν οι απώλειες, να ξαναδοθούν ή µε
αυτά, δηλαδή µε ό,τι απαιτεί το κεφάλαιο -γιατί αυτούς τους
όρους τους βάζει το κεφάλαιο- ανταγωνιστικότητα, µισθούς,
τιµές κ.λπ.;
Ποιος τα βάζει; Τα βάζουν οι εργαζόµενοι; Οι εργαζόµενοι
είναι τα θύµατα αυτής της ιστορίας. Με αυτά δεν θα καθορίσετε
κι εσείς; Κι απ’ ό,τι φαίνεται θα τα καθορίσετε στο εκπληκτικό,
συγκλονιστικό ποσό των 20 ευρώ. Ντροπή, το λιγότερο! Γιατί –
λέει- δεν αντέχει η οικονοµία. Ας είναι 30 ευρώ, έτσι κυκλοφορεί.
Ας είναι 50 ευρώ, που δεν θα είναι.
Άρα, λοιπόν, και εδώ είναι εξαπάτηση των εργαζοµένων και
του ίδιου του ελληνικού λαού. Δεν αντέχει –λέει- η οικονοµία.
Αλήθεια; Πώς αντέχει και µειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές;
Πώς αντέχει και δίνετε δισεκατοµµύρια στους επενδυτές που θα
έρθουν εδώ και θα κάνουν την ανάπτυξη; Πώς αντέχει και δίνετε
2% του ΑΕΠ για νατοϊκές δαπάνες; Πώς αντέχει κι έχετε κάνει
την Ελλάδα αµερικανική βάση και συµµετέχετε σε όλες τις ασκήσεις, µε δέκα χιλιάρικα για µια ώρα πτήσης του F16; Εκεί αντέχουν όλα αυτά. Για τους επιχειρηµατίες αντέχει η οικονοµία,
αλλά δεν αντέχει για τους εργαζόµενους και µε αυτά τα κριτήρια.
Αλήθεια, παρουσιάζετε επαναφορά συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Τι έχει γίνει; Τέσσερα χρόνια διατηρήσατε ή όχι την
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που λέγατε ότι θα την καταργήσετε; Και λέγατε µάλιστα –δεν θα τα διαβάσω πάλι- ότι «αυτός
ο νόµος καταργείται κατευθείαν, µόλις ανεβούµε στην Κυβέρνηση».
Δεύτερον, µειώσατε ακόµα περισσότερο κι αυτούς τους µισθούς, µε αύξηση φόρων, χαρατσιών, ΕΝΦΙΑ, αύξηση ΦΠΑ και
άλλα.
Κοροϊδεύατε –και κοροϊδεύετε, αυτό συνεχίζετε- όταν λέγατε
για «σταδιακή επαναφορά στα 751 ευρώ» και για «ελεύθερη διαπραγµάτευση».
Λέµε ψέµατα; Για να δούµε. Ας αφήσουµε τη Θεσσαλονίκη.
Σχέδιο νόµου Σκουρλέτη. Τι έλεγε; Έλεγε ότι το 2016 θα πάει
στα 650 ευρώ ο κατώτατος µισθός και 751 ευρώ το 2017, για να
µην πάθει σοκ η αγορά. Έγινε; Όχι. Άρα, έχουµε δίκιο; Έχουµε.
Κι έπειτα, η επαναφορά πήγε µετά την έξοδο από τα µνηµόνια
τον Αύγουστο του 2018 κι έρχεται σήµερα αυτή η κοροϊδία, που
θεωρείται επαναφορά του κατώτατου µισθού. Τι να πω; Να πω
ντροπή; Δεν χρειάζεται.
Τώρα, λοιπόν, τι έρχεται; Έρχεται ένα δόλωµα, µε ενδεχόµενη
αύξηση, –δεν ξέρουµε στα πόσα ευρώ και πώς θα καθοριστείαφού σας το εγκρίνει η τρόικα, για να µην ξεχνιόµαστε, αφού δώσατε και δίνετε αιµατηρά ανταλλάγµατα στη µεγαλοεργοδοσία,
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µείωση ασφαλιστικών εισφορών, αφού επιβάλλετε πάλι σε άθλια
επίπεδα, µε κυβερνητική απόφαση, τον κατώτερο µισθό.
Μόνο η ψηφισµένη µείωση στο αφορολόγητο θα γδάρει τους
εργαζόµενους και θα πάρετε πολλά περισσότερα απ’ όσα λέτε.
Κι αυτό θα εφαρµοστεί το 2020, αλλά λέτε «ποιος θα θυµάται
µέχρι το 2020».
Αυτή ήταν η µεγάλη τιτανοµαχία της Κυβέρνησης κι αυτά που
κέρδισε το καλοκαίρι στη σκληρή διαπραγµάτευση µε την
τρόικα! Αυτό ήταν το εκπληκτικό αποτέλεσµα, δηλαδή να εφαρµόσει τον νόµο Βρούτση, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
που ήταν ό,τι ήταν.
Και βέβαια, αυτό που αλλάζει µε την τροπολογία για να εφαρµοστεί νωρίτερα είναι ότι η Κυβέρνηση θέλει –που είναι φιλεύσπλαχνη πια απέναντι στους εργαζόµενους!- να δώσει στους
εργαζόµενους ένα εικοσάρικο για να πάει στις εκλογές και να το
αξιοποιήσει. Αυτό µόνο άλλαξε, τίποτε άλλο. Και αυτό δεν το
λέτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό.
Επίσης, άλλαξε το µέρος της συνάντησης για την εποπτεία.
Εκεί που τρέχατε στα ξενοδοχεία, τώρα έρχονται στο γραφείο
σας, στον δικό σας χώρο.
Και µια ερώτηση θέλω να κάνω. Ο κ. Πάιατ συµφωνεί µε αυτό
το νοµοσχέδιο; Γιατί τελευταία έχει λόγο για όλα, για τα πάντα –
δεν υπάρχει αυτό!- πιο πολύ από τους Υπουργούς. Τέτοιο
πράγµα δεν υπήρχε ούτε στο µετεµφυλιακό καθεστώς, σε άλλες
συνθήκες βέβαια, µε τον κ. Πάιατ. Γι’ αυτό λέω, ρωτήστε τον. Πήρατε άδεια; Μήπως διαφωνεί και θα πρέπει να το συζητήσετε
πλέον;
Εάν νοµίζετε, λοιπόν, ότι µε τέτοια τερτίπια θα ξεγελάσετε τον
κόσµο και τους εργαζόµενους, κάνετε µεγάλο λάθος. Είστε µακριά νυχτωµένοι, γιατί θα έρθει ο λογαριασµός. Γιατί µε αυτές
τις αποφάσεις που παίρνετε, θα φανεί τι κατώτατος επανέρχεται
–αυτά που λέµε εµείς, δηλαδή, και είναι η πραγµατικότητα- και
τι ελευθερία σύναψης συλλογικών συµβάσεων µπορεί να υπάρχει.
Οι εργαζόµενοι τι λένε; Επαναφορά για µια φορά –και τα λέει
και η τροπολογία του ΚΚΕ- στα 751 ευρώ χωρίς καµµία ηλικιακή
διάκριση. Κάντε το τώρα, εάν δεν είναι έτσι όπως τα λέµε και διαφωνείτε. Γιατί δεν το κάνετε; Επίσης, πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων χωρίς κόλπα, όπως και στο άλλο
νοµοσχέδιο που θα φέρετε. Και το περιµένουµε, γιατί θα είναι
παρόµοιο. Ακόµη, πλήρη αποκατάσταση του απεργιακού δικαιώµατος, πλήρη απαγόρευση κάθε µορφής ανταπεργίας.
Αυτά είναι τα ελάχιστα, αυτά είναι το κατώτατο, γιατί οι εργαζόµενοι δικαιούνται άλλα. Γιατί τώρα που έχει η οικονοµία δυναµική και απελευθερώνεται το ελατήριο, οι εργαζόµενοι καλούνται
να πάρουν ένα δεκάρικο και ένα εικοσάρικο αύξηση. Και αυτά θα
τους τα πάρετε πίσω από άλλο δρόµο και οι κεφαλαιοκράτες δεν
θα γίνουν απλά πιο ζάµπλουτοι –γιατί είναι- αλλά θα κερδίσουν
αµύθητα ποσά.
Και τελειώνω. Τι µας ζητάτε τώρα; Για να εξηγηθούµε εδώ
στην Αίθουσα απλά και για να καταλάβει ο κόσµος. Μας ζητάτε
να ψηφίσουµε τον νόµο Βρούτση, που τον είχαµε καταψηφίσει
και εµείς και εσείς ετεροχρονισµένα από το 2018; Αυτό ζητάτε
να κάνουµε στην πράξη. Και φυσικά δεν πρόκειται να το κάνουµε.
Βέβαια τώρα πλέον είναι και αποκαλυπτικό ότι η περιβόητη
διαχωριστική γραµµή προόδου και συντήρησης –σήµερα είχαµε
και χειροκροτήµατα από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και
απ’ όλους τους υπόλοιπους- από κάθετη έχει γίνει πια οριζόντια.
Τι εννοώ; Τώρα έχουµε µια διαχωριστική γραµµή η οποία είναι
Βρούτσης-Αχτσιόγλου. Μόνο που αυτό δεν χωρίζει, αλλά ενώνει.
Έχουµε νόµο Νέας Δηµοκρατίας–ΠΑΣΟΚ–ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που χωρίζεται µε παύλα και ενοποιείται. Να, οι µεγάλες διαφορές της
προόδου και της συντήρησης. Το πρώτο βήµα ήταν η εφαρµογή
του «δολοφόνου» νόµου για τους εργαζόµενους, του νόµου
Βρούτση, όπως ονοµάστηκε.
Και εις ανώτερα! Θα δούµε και άλλα, αλλά στην παγίδα αυτήν
δεν πρόκειται να πέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παφίλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ανακοίνωση προς το Τµήµα.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υποδοµών και
Μεταφορών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατέθεσαν στις 20-9-2018 σχέδιο
νόµου: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258
και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει η Υπουργός κ. Αχτσιόγλου για τρία λεπτά, να
δώσει κάποιες απαντήσεις.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του –δεν τον βλέπω εδώ- κ. Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης,
λοιπόν, είπε ότι αισθάνεται δικαιωµένος σήµερα µε την τροπολογία που εισηγείται η Κυβέρνηση, η οποία θα επιταχύνει την διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να αισθάνεται όπως θέλει µε
βάση αυτά που φαντάζεται, που φαντασιώνεται, που νοµίζει, που
επιθυµεί. Αλλά αυτά αφορούν, νοµίζω, τον κόσµο της ψυχολογίας και δεν αφορούν την πραγµατικότητα.
Διότι εγώ δεν κατανοώ πώς µπορεί να αισθάνεται δικαιωµένο
το στέλεχος ενός κόµµατος που µείωσε τον κατώτατο µισθό σε
µια νύκτα κατά 22%. Πώς µπορεί να αισθάνεται δικαιωµένο το
στέλεχος ενός κόµµατος που θέσπισε τον υποκατώτατο µισθό,
που κατήργησε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και απαγόρευσε ουσιαστικά στους εργαζόµενους να µπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν αυξήσεις και καλύτερους όρους
εργασίας.
Δεν κατανοώ πώς µπορεί κάποιος να αισθάνεται δικαιωµένος,
όταν έχει εφαρµόσει µια τέτοια ολέθρια συνθήκη για τα εργασιακά δικαιώµατα και να τη διατηρήσει µάλιστα για όσον καιρό
είναι στην Κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί να είναι δικαιωµένο το στέλεχος ενός κόµµατος που, ως Κυβέρνηση, εκτίναξε την ανεργία στο 27,9%.
Και πώς µπορεί ιδίως σήµερα να αισθάνεται δικαιωµένος, που
το αντίπαλο κόµµα, που σήµερα είναι στην Κυβέρνηση, έχει επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, έχει επεκτείνει ήδη
επτά κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας που καλύπτουν
διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους στη χώρα, που οδηγεί σε αυξήσεις τους µισθούς δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων, που σήµερα ενεργοποιεί τη διαδικασία και θα αυξήσει τον κατώτατο
µισθό, που έχει θεσπίσει κανόνες για την τήρηση των ωραρίων,
την καταβολή του µισθού, την προστασία των εργαζοµένων από
τις εργολαβίες. Εγώ δεν κατανοώ πώς ακριβώς µπορεί κάποιος
να αισθάνεται δικαιωµένος, αλλά αυτό, το τι αισθάνεται, ίσως
είναι περισσότερο στο πεδίο πια της ψυχανάλυσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα, όµως, και το άλλο επιχείρηµα –το έχω ακούσει και
άλλες φορές- αυτού του ιδιότυπου ντετερµινισµού ότι τα πράγµατα έτσι θα γίνονταν, θα συνέβαιναν αυτά, αυτονόητα ήταν, θα
επανέρχονταν οι συλλογικές συµβάσεις, θα αυξανόταν ο κατώτατος µισθός ούτως ή άλλως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα που
ήρθε στην Κυβέρνηση.
Αν ήταν έτσι, γιατί δεν τα κάνατε; Γιατί δεν τα κάνατε όσο ήσασταν εσείς; Γιατί δεν τελειώσατε το πρόγραµµα στα τέλη του
2014 -εδώ άλλαξε την τοποθέτησή του ο κ. Βρούτσης- γιατί δεν
τελειώσατε το δεύτερο πρόγραµµα που είχατε υπογράψει στα
τέλη του 2014, όπως εξαρχής όριζε, και να κάνατε και την αύξηση του κατώτατου µισθού, να επαναφέρατε και τις συλλογικές
συµβάσεις; Γιατί όταν διαπραγµατευόµασταν εµείς τότε, λοιπόν,
για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων βγαίνατε
και λέγατε ότι αυτά είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς; Γιατί δεν λέγατε µπράβο στην κυβέρνηση που προσπαθεί να επαναφέρει τις
συλλογικές συµβάσεις;
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Θα έλεγα, λοιπόν, να αφήσουµε στην άκρη τον κόσµο των επιθυµιών, που δεν ενδιαφέρει στο τέλος-τέλος και κανέναν και είναι
λίγο ή πολύ ατοµικό ζήτηµα. Και να καλέσω τον κ. Βρούτση να
εναρµονιστεί επιτέλους µε τον Πρόεδρο του κόµµατός του, ο
οποίος ο άνθρωπος µε παρρησία είπε ότι «είµαστε κατά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ότι θέλουµε οι επιχειρήσεις να
έχουν ευελιξία».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιος το είπε αυτό; Πότε το
ακούσατε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο Πρόεδρος του κόµµατός
σας πολύ έξυπνα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ντρέπεστε; Ακούσατε τον
Πρόεδρο του κόµµατος να λέει αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν µπορεί να λέει ψέµατα εδώ
και είναι και Υπουργός. Δεν µπορεί να ψεύδεται ασύστολα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μη
φωνάζετε. Χαµηλά. Τόση ώρα ακούµε ένα κάρο µπούρδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
δεν ακούγεστε. Θα έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
Κύριε Πολάκη!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο Πρόεδρος του κόµµατός
σας λοιπόν µε πολύ µεγάλη ευφυία είπε για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν από αυτά που θα ορίζει µια συλλογική
σύµβαση.
Έχετε εικόνα της ελληνικής οικονοµικής πραγµατικότητας;
Έχετε εικόνα ότι στις µικρές επιχειρήσεις, που είναι το 99% της
ελληνικής οικονοµίας, δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σωµατεία,
δεν µπορούν οι εργαζόµενοι να διεκδικήσουν καλύτερους µισθούς και όρους εργασίας, γιατί είναι δύο-τρεις εργαζόµενοι
απέναντι σε έναν εργοδότη; Τι ακριβώς, λοιπόν, εννοούσε όταν
έλεγε οι επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τις συλλογικές συµβάσεις; Δεν εννοούσε να µην είναι υποχρεωτικές οι συλλογικές
συµβάσεις; Κάνω εγώ παρερµηνείες ή µήπως δεν βολεύει αυτό
που είπε;
Ο άνθρωπος ήταν σαφής και καθαρός. Και µε τις συλλογικές
συµβάσεις εναντιώνεται, και το έχει πει και κατά τη διάρκεια που
κάναµε τη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς ότι είναι ιδεοληψίες
αυτά τα πράγµατα, και µε τον κατώτατο µισθό πολύ καθαρά είπε
ότι θα προχωρούσαµε σε αύξηση, αν υπήρχε η συµφωνία του
ΣΕΒ. Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, αφορούν τον κόσµο των επιθυµιών του κ. Βρούτση και καλά θα κάνει να εναρµονιστεί µε τον
Πρόεδρο του κόµµατός του, για να φαίνονται µε σαφήνεια πια
και τα πράγµατα πού βρίσκονται.
Σε ό,τι αφορά τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, µιλάτε για κάποια πράγµατα λες και µας ήρθαν από τον ουρανό, λες και µας
έπεσαν σαν φυσικό φαινόµενο.
Ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση η οποία υπέγραψε την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου του 2012, η οποία
µείωσε τον κατώτατο µισθό κατά 22% µέσα σε µια νύκτα και τον
έκανε 586; Ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση η οποία
θέσπισε τον υποκατώτο µισθό, η οποία κατήργησε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Ήσασταν ή δεν ήσασταν σε αυτήν τη
συγκυβέρνηση;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δώστε το 22%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ησυχία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν θέλατε αυξήσεις στον
µισθό, όπου σήµερα µε εγκαλείτε εµένα γιατί καθυστέρησα να
κάνω την αύξηση του µισθού, γιατί δεν τις κάνατε όσο ήσασταν
στη συγκυβέρνηση; Γιατί τον µειώσατε τον µισθό αφού θα
έπρεπε, κατά την άποψή σας, να αυξηθεί;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατί εσείς κόψατε τις συντάξεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Γιακουµάτο, σας
παρακαλώ πολύ.
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ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αντί, λοιπόν, να απολογηθείτε και να εισέλθετε σε µια περίοδο έµπρακτης αυτοκριτικής…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εσείς υποχρεωθήκατε… (δεν
ακούστηκε)
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Υπάρχει ένας εκνευρισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Γιακουµάτο, σας
παρακαλώ πολύ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αντί να απολογηθείτε και
να εισέλθετε σε µια περίοδο έµπρακτης αυτοκριτικής για το επίπεδο στο οποίο φέρατε τους µισθούς και τα εργασιακά δικαιώµατα, νοµίζω ότι προ τετελεσµένων προβαίνετε σε τακτικισµούς,
αλλά η πολιτική πράξη δεν διαγράφεται.
Θα µου επιτρέψετε να πω και δυο κουβέντες σε σχέση µε την
τοποθέτηση του κ. Παφίλη από το ΚΚΕ. Έχετε την τάση –κάτι
που έχουµε συζητήσει πολλές φορές, όσες φορές έχω την ευκαιρία να κάνουµε αυτόν τον διάλογο στη Βουλή- να υποβαθµίζετε όσα κάνει αυτή η Κυβέρνηση για τα εργασιακά. Αυτό είναι
η µόνιµη επωδός των διαξιφισµών εντός της βουλής. Έχετε την
τάση να υποβαθµίζετε όσα κάνει αυτή η Κυβέρνηση για τα εργασιακά και προσπαθείτε να µας ταυτίσετε µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Ξέρετε, όµως, ότι όση ρητορική προσπάθεια κι αν καταβάλλω
εγώ ή εσείς εδώ µέσα, υπάρχει µια πραγµατικότητα η οποία δεν
µπορεί να διαγραφεί. Η πραγµατικότητα αυτή είναι ότι η παρούσα Κυβέρνηση έχει επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας. Το αµφισβητούσατε ότι θα συµβεί αυτό. Λέγατε ότι
δεν θα συµβεί αυτό. Λέγατε ότι λέµε ψέµατα ότι θα τις επαναφέρουµε και το θυµάµαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και σήµερα ξέρετε
ότι έχουν επεκταθεί επτά κλαδικές συλλογικές συµβάσεις οι
οποίες καλύπτουν διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους και εγγυώνται αυξήσεις µισθών σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους και αυτό
θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ξέρετε ότι είναι αυτή η Κυβέρνηση η οποία έθεσε αυστηρούς
κανόνες για την τήρηση των ωραρίων. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή
στα µεγάλα καταστήµατα των τραπεζών φεύγουν σωρηδόν mail
προς τους εργαζόµενους που τους λένε «αδειάστε το κατάστηµα
17.00’ η ώρα γιατί έρχεται το ΣΕΠΕ». Και αυτό το ξέρετε γιατί
είστε στους χώρους δουλειάς. Ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση
προστάτευσε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων απέναντι στις εργολαβίες, τους έφερε πρώτους στις απαιτήσεις τους στις περιπτώσεις πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Ξέρετε ότι αυτά είναι
πραγµατικά υλικά βήµατα που έχουν ενεργοποιηθεί από αυτή
την Κυβέρνηση και ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση θα αυξήσει τον
κατώτατο µισθό και πως είναι αυτή η Κυβέρνηση που µείωσε την
ανεργία κατά επτά ποσοστιαίες µονάδες. Άρα, ξέρετε ότι στην
πράξη αυτή η Κυβέρνηση έχει σαφή διαχωριστική γραµµή από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό που συµβαίνει, κατά την άποψή µου, µε την απαξίωση
αυτή που κάνετε -και το οποίο νοµίζω ότι δεν το κάνετε συνειδητά- είναι ότι υπονοµεύετε τις δυνατότητες οι οποίες δίνονται
στους εργαζόµενους χάρη στα εργαλεία που διασφαλίζει αυτή
η Κυβέρνηση, τις δυνατότητές τους να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους µισθούς και όρους εργασίας εκµεταλλευόµενοι το θεσµικό πλαίσιο που εµείς ορίζουµε, τις δυνατότητές
τους να διεκδικούν και να πετυχαίνουν περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή την προσπάθεια υπονοµεύετε, κατά την άποψή µου, µε τη στάση που κρατάτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει τώρα ο
κ. Κουτσούκος και αµέσως µετά ο κ. Κατσώτης και θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την χαρά και την τιµή να διαδέχοµαι στο Βήµα την αξιό-
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τιµη Υπουργό κ. Αχτσιόγλου, η οποία µόλις τώρα επιχειρηµατολόγησε γιατί εφαρµόζει τα µνηµόνια που καταδίκαζε.
Διότι ως γνωστόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις
που ψηφίστηκαν τη µνηµονιακή περίοδο, όταν η χώρα είχε 35 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο και ήταν µπροστά στη χρεοκοπία, ως είναι
γνωστό, είχαν καταγγελθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κ. Τσίπρα,
προσωπικά, και είχε εξαγγείλει την κατάργηση τους µε ένα νόµο
και µε ένα άρθρο.
Ειδικότερα δε, για τα θέµατα που χειρίζεται η αξιότιµη κυρία
Υπουργός, ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι θα επαναφέρει τον κατώτερο
µισθό στα 751 ευρώ και ότι θα καταργήσει όλες τις αντεργατικές
ρυθµίσεις. Και αντ’ αυτού, είδαµε να τις αποδέχεται. Όµως, δεν
είδαµε µόνο αυτό, αλλά περάσαµε και µια περίοδο που µε εισήγηση της κυρίας Υπουργού επανήλθε το lock out, το οποίο εµείς
είχαµε θέσει ως βέτο της περίοδο της συγκυβέρνησης και δυσκόλεψε επίσης πάρα πολύ τη διαιτησία.
Φαντάζοµαι ότι η κυρία Υπουργός, που απευθυνόταν νωρίτερα
στον κ. Βρούτση, δεν είναι και τόσο περήφανη, που η µερική απασχόληση είναι πιο πάνω από την κανονική, που ο µέσος µισθός
είναι κοντά στα 320 ευρώ, ούτε που είναι υποχρεωµένη σήµερα
να υποστηρίξει τη ρύθµιση του ν.4172/2013, που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε καταδικάσει.
Εκείνο, όµως, που κατά τη συνήθη πρακτική των Υπουργών
του ΣΥΡΙΖΑ συµβαίνει, συνέβη και σήµερα εδώ. Η Κυβέρνηση
λέει τη µισή αλήθεια. Διότι, εάν η Κυβέρνηση ήθελε, αυτή τη ρύθµιση περί της διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού θα είχε εφαρµοστεί εδώ και δύο χρόνια, καθώς η ρύθµιση προέβλεπε ότι η
τελευταία προθεσµία εφαρµογής της είναι το τέλος του 2016, µε
το τέλος του προηγούµενου προγράµµατος.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εφάρµοσε ένα νέο τριετές πρόγραµµα,
για το οποίο λέει ότι τελείωσε και παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι τελείωσε το πρόγραµµα, µας φέρνει µια ρύθµιση του προηγούµενου προγράµµατος. Πώς θα την αντιµετωπίσεις αυτή την
αντίφαση και αυτή την ασυµφιλίωτη λογική της Κυβέρνησης µε
την αλήθεια και την πραγµατικότητα; Φαντάζοµαι ότι δεν µπορεί
να την αντιµετωπίσει κανένας.
Θέλω να σηµειώσω, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το
επεισόδιο που βλέπουµε σήµερα είναι ένα από τα πολλά επεισόδια του σίριαλ «τέλος του προγράµµατος», που θα δούµε το επόµενο διάστηµα.
Θέλω να θυµίσω, επικαλούµενος την προσοχή σας, τρία µείζονα ζητήµατα αυτή της συγκυρίας, που συνδέονται µε το ψευδεπίγραφο αφήγηµα: «Το τέλος των µνηµονίων και του
προγράµµατος». Το ένα είναι αυτό και στη συνέχεια θα επανέλθω, για να πω λίγα περισσότερα.
Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή η Πράξη
του κ. Τσακαλώτου, το ΦΕΚ µε αριθµό 2320/2018, που έδωσε τα
δέκα χιλιάδες ακίνητα του δηµοσίου στο υπερταµείο, κατ’ απαίτηση των δανειστών. Μετά το τέλος του προγράµµατος, δίνετε
τα ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου, κυριότητας του ελληνικού
δηµοσίου, στους δανειστές; Γιατί το κάνετε αυτό; Το κάνετε,
γιατί είστε µια υποτελής Κυβέρνηση. Έστειλε γράµµα, λέει, το
υπερταµείο στην Κυβέρνηση και ζήτησε αυτά τα ακίνητα.
Θέλω να σηµειώσω, επικαλούµενος την προσοχή σας, ότι µε
την επέκταση του Κτηµατολογίου και τα υπόλοιπα, που θα κτηµατογραφηθούν στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου κινδυνεύουν να περιέλθουν στο υπερταµείο.
Το τρίτο σηµείο της συγκυρίας είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εντός ολίγων ηµερών, θα έρθει στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισµού, ο οποίος έχει συνταχθεί µε βάση
την εγκύκλιο του κ. Χουλιαράκη, που συµπεριλαµβάνει τις περικοπές των συντάξεων από 1-1-2019.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια τεράστια αντίφαση της Κυβέρνησης, η οποία, ενώ έχει περικόψει δραµατικά τις συντάξεις µε
τη λαιµητόµο Κατρούγκαλου και οι καινούργιοι συνταξιούχοι,
όσοι βγαίνουν δηλαδή µετά τον Μάιο του 2016, παίρνουν συντάξεις µειωµένες κατά 30%, ισχυρίζεται ότι θα προστατεύσει τις
συντάξεις και ότι είναι σε διαπραγµάτευση µε τους εταίρους και
δανειστές µας.
Εάν η Κυβέρνηση ήθελε να διαπραγµατευτεί µε τους εταίρους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και δανειστές µας, θα έθετε το πλαίσιο του νόµου Κατρούγκαλου, τον οποίο µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση υλοποιεί η κ. Αχτσιόγλου και µε ιδιαίτερη καθυστέρηση µάλιστα, καθώς οφείλονται
εκατόν πενήντα χιλιάδες συντάξεις, προκειµένου να πάµε σ’ ένα
σύστηµα, που θα διασφάλιζε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος, δεν θα οδηγούσε σ’ αυτές τις µεγάλες περικοπές
και θα ήταν δίκαιο. Άρα, και εδώ το µνηµόνιο και το πρόγραµµα
δεν τελείωσε και η Κυβέρνηση παίζει ένα ακόµα προεκλογικό παιχνίδι.
Έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό που συζητάµε
σήµερα. Τι είχε πει ο κ. Τσίπρας; Είχε πει ότι θα καταργήσει τον
υποκατώτατο µισθό. Με έναν νόµο και ένα άρθρο, λέω εγώ. Γιατί
δεν το φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση; Τι είχε πει ο κ. Τσίπρας; Είχε
πει ότι θα επαναφέρει τις εθνικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Είπε η κυρία Υπουργός ότι έχουµε συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Ναι, είχαµε και έχουµε και έφερε η Κυβέρνηση την επεκτασιµότητα. Την υποστηρίζουµε.
Όµως, κυρία Υπουργέ, τη δυνατότητα της εθνικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας να διαµορφώνει τον κατώτατο µισθό, τη συνεργασία δηλαδή των κοινωνικών εταίρων,γιατί δεν την επαναφέρετε; Υπάρχει πιο προχωρηµένο και καταξιωµένο σύστηµα
από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και την υπεύθυνη αντιµετώπιση από τους εργοδότες και εργαζόµενους της διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού; Και δεν επηρεάζει αυτή η
διαδικασία του κατώτατου µισθού τις κλαδικές συµβάσεις; Η τροπολογία, που έχουµε καταθέσει, σας δίνει τη δυνατότητα, εάν
θέλετε να την επαναφέρετε.
Νοµίζω ότι έχετε -και πρέπει να το τονίσω- µια απέχθεια απέναντι στις οργανώσεις των εργαζοµένων.
Πρόσφατα, φέρατε νόµο και καταστήσατε κοινωνικό εταίρο
τον Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος, επειδή ο πρόεδρός
του λέει και µερικές καλές κουβέντες για την Κυβέρνηση. Ο ΣΕΒ
φαίνεται ότι δεν εκπροσωπεί, σύµφωνα µε τη δική σας λογική,
τη βιοµηχανία στο σύνολό της και γι’ αυτό φέρατε τον Σύνδεσµο
Βορείου Ελλάδος. Σας ενηµερώνω ότι Σύνδεσµοι Βιοµηχάνων
υπάρχουν και στη νότια Ελλάδα και στην Κρήτη και παντού. Γιατί
δεν τους καθιστάτε κοινωνικούς εταίρους;
Και αφού θέλετε διεύρυνση της συµµετοχής των κοινωνικών
εταίρων, γιατί µέχρι σήµερα, κυρία Υπουργέ -και θέλω να το καταγγείλω από αυτό το Βήµα- δεν έχετε δει ούτε µια φορά τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος; Είναι καλοδεχούµενοι οι
εργοδότες από την Κυβέρνηση, από τον κ. Τσίπρα στο Μαξίµου
και από την κυρία Υπουργό. Μόνο η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος είναι αποκλεισµένη. Αυτές οι πρακτικές είναι καθεστωτικές πρακτικές.
Πέρα, λοιπόν, από την εµµονή σας να στηρίζετε πολιτικές που
τις είχατε καταγγείλει, διότι έχετε αδυναµία να διαπραγµατευτείτε, δείχνετε και σηµεία θεσµικής εκτροπής, σε ό,τι αφορά την
αντιµετώπιση αυτής της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου,
της διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων και του κατώτερου
µισθού.
Κατά συνέπεια, αν η Κυβέρνηση θέλει να αισθανθεί στοιχειωδώς υπερήφανη, όχι γιατί εφαρµόζει αυτά που κατήγγειλε και
µάλιστα, µε πολλή καθυστέρηση, ας αποδεχθεί την τροπολογία
που έχει καταθέσει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η οποία τα
βάζει όλα αυτά σε µια πάρα πολύ λογική βάση, µακριά από την
παροχολογία των ηµερών, ώριµα και τεκµηριωµένα, για να δικαιώσει αυτούς που υπέστησαν τα επίχειρα της κρίσης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο. Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο για επτά λεπτά και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαβάρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ας ελπίσουµε η κ. Αχτσιόγλου να µας
ακούει, αν και συνήθως φεύγει µετά από κάποιες τοποθετήσεις.
Ίσως δεν αντέχει.
Είναι η τροπολογία που έφερε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η
κ. Αχτσιόγλου, ο νόµος Βρούτση, ναι ή όχι; Είναι ο νόµος Βρούτση, το άρθρο 103 του συγκεκριµένου νόµου. Αυτό έρχεται να
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υλοποιήσει. Αυτή είναι η εκκίνηση της διαδικασίας για τη διαµόρφωση του κατώτερου µισθού. Είναι έτσι, ναι ή όχι; Είναι ακριβώς
έτσι και να σταµατήσει να παραπλανά µε όλα τα υπόλοιπα που
είπε. Θα πούµε και για τα υπόλοιπα.
Τι προβλέπει, λοιπόν, το άρθρο 103 αυτού του νόµου; Ότι οι
συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν θα είναι ελεύθερες. Θα αποφασίζει ο Υπουργός τον κατώτερο µισθό. Με ποια κριτήρια; Ποια
είναι τα βασικά κριτήρια για την απόφαση του κατώτερου µισθού;
Είναι η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, η ανεργία, και όλα
αυτά τα αντιδραστικά -τα βαθιά αντιδραστικά- επιχειρήµατα που
µέχρι τώρα χρησιµοποιούνταν, για να µπορέσουν να πουν ότι οι
µισθοί φταίνε για την ανεργία, οι µισθοί φταίνε για την οικονοµία,
για την κρίση και για όλα τα υπόλοιπα.
Αυτά υιοθέτησε η προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου. Αυτά υιοθετεί πλήρως τώρα και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαβεβαιώνοντας το κεφάλαιο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάµε
πίσω στο παρελθόν, στις παθογένειες, όπως χαρακτήρισε ο κ.
Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, τις κατακτήσεις της εργατικής
τάξης, του λαού µας. Αυτό έρχεται να κάνει σήµερα η Κυβέρνηση, µε την τροπολογία που φέρνει.
Προκαλεί η κ. Αχτσιόγλου, όταν λέει ότι διασφαλίζει τη διεκδίκηση από τους εργαζόµενους των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Έξι αποφάσεις βγήκαν τώρα για τους εργαζόµενους στο
λιµάνι του Πειραιά, που παλεύουν για τη συλλογική σύµβαση εργασίας, ότι η απεργία τους είναι παράνοµη και καταχρηστική. Έξι
αποφάσεις δικαστηρίων.
Θωράκισε η Κυβέρνηση, µε τον νόµο για την περιστολή των
δικαιωµάτων της απεργίας, τους επιχειρηµατικούς οµίλους να
χτυπήσουν αυτό το δικαίωµα, το να αγωνίζονται οι εργαζόµενοι
για βελτίωση των όρων αµοιβής και εργασίας στους χώρους
δουλειάς.
Είναι δικό της έργο το ότι οι εργαζόµενοι στο λιµάνι του Πειραιά χτυπιούνται από τους ακροδεξιούς, από τους Χρυσαυγίτες.
Όργανα στην υπηρεσία των επιχειρηµατιών οµίλων κυνηγούν
τους εργαζόµενους και χτυπούν τον Πρόεδρο του Συνδικάτου,
του Σωµατείου εκεί, και τροµοκρατούν τους εργαζόµενους, ώστε
να απέχουν από τις απεργίες και να γίνουν απεργοσπάστες γιατί
αλλιώς, τους περιµένει η τιµωρία της εργοδοσίας, αλλά και του
κράτους, που είναι αδίστακτο µέσα από τους µηχανισµούς, που
διαθέτει, τα ΜΑΤ, τους λιµενικούς και όλα αυτά που χρησιµοποιεί
σε βάρος των εργαζοµένων. Κατά τα άλλα όµως, δηµιουργεί το
περιβάλλον –λέει- για τη διεκδίκηση των εργαζοµένων, για τη
βελτίωση των όρων αµοιβής της εργασίας, των συλλογικών συµβάσεων.
Οι οικοδόµοι παλεύουν κάθε µέρα µέσα στα εργοτάξια. Ποιοι
είναι αυτοί που αντιδρούν και συγκρούονται µαζί τους; Ποιοι είναι
αυτοί που τροµοκρατούν τους εργαζόµενους; Δεν είναι το κλίµα,
που δηµιουργεί αυτή η πολιτική σας, που υπηρετεί τις ανάγκες
του µεγάλου κεφαλαίου και προωθεί τη φθηνή εργατική δύναµη,
µέσα από όλο το πλαίσιο, που διατηρείτε τόσα χρόνια;
Μίλησε εδώ για την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, που
µείωσε τους µισθούς κατά 22% και 32%. Δεν το διατηρείτε τώρα
αυτό τέσσερα χρόνια, που είστε στην Κυβέρνηση; Γιατί δεν καταργήσατε αυτήν την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου; Δεν
λέγατε ότι θα επαναφέρετε άµεσα τον κατώτατο µισθό στα 751
ευρώ; Ποιοι ήταν αυτοί, που σας απαγόρευσαν να προχωρήσετε
σε µια τέτοια απόφαση; Ήταν οι ανάγκες του κεφαλαίου και οι
δεσµεύσεις που είχατε απέναντί τους.
Μίλησε η κ. Αχτσιόγλου και είπε ότι επέκτεινε τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Μήπως δεν γνωρίζει ότι σήµερα συλλογικές συµβάσεις εργασίας έχει µόνο το 10% των εργαζοµένων στη
χώρα µας; Για να δούµε όµως και σε αυτούς τους κλάδους που
την επέκτεινε, τι επέκτεινε; Ξέρει η κ. Αχτσιόγλου ότι στον τουρισµό –ξέρει πάρα πολύ καλά- η εργοδοσία, µαζί µε την οµοσπονδία του τουρισµού κέρδισε τις αξιώσεις που είχε τόσα
χρόνια για διευθέτηση του χρόνου εργασίας µε δέκα ώρες δουλειά την ηµέρα και για επτά ηµέρες δουλειά την εβδοµάδα; Το
ξέρει αυτό; Αυτό επέκτεινε.
Λένε ότι το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας και οι µηχανισµοί, η
«ΕΡΓΑΝΗ» κ.λπ., διαπίστωσαν ότι η οµοσπονδία των ξενοδόχων
καλύπτει το 52% του κλάδου. Ξέρει η κ. Αχτσιόγλου, σε πόσους
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εφαρµόζονταν µέχρι τώρα η σύµβαση, που είχε υπογραφεί πριν
γίνει υποχρεωτική, όπως λέει ότι την έκανε; Εφαρµόζονταν στο
10% των εργαζοµένων του κλάδου. Άρα, λοιπόν, τι λέει; Λέει ότι
µέχρι τώρα, τέσσερα χρόνια, άφηνε έτσι τους εργοδότες να παραβιάζουν τη σύµβαση και να την υλοποιούν µόνο για το 10%,
εκεί δηλαδή που υπήρχε συνδικάτο και πάλευε να εφαρµοστεί η
σύµβαση. Αυτό µας λέει η κ. Αχτσιόγλου.
Σήµερα, πώς διαβεβαιώνει ότι θα υλοποιηθεί η σύµβαση, που
επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα, τη στιγµή που -αν θέλετε- η πολιτική κατεύθυνση που δίνει αυτή η Κυβέρνηση –και η προηγούµενη και οι υπόλοιπες- είναι «µην πειράζετε τους εργοδότες. Άσε,
εδώ η αγορά να λύσει τα προβλήµατα και να υλοποιεί αυτή ό,τι
υλοποιεί µε τις εργασιακές σχέσεις και τις αµοιβές και µε τις ατοµικές και επιχειρησιακές συµβάσεις να προχωρούν», άσχετα αν
λέει η Κυβέρνηση τώρα ότι είναι υπέρ των κλαδικών συµβάσεων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, στην πράξη αυτό που γίνεται είναι άλλο πράγµα. Ιδού η
Ρόδος! Αποδεχθείτε την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ σήµερα. Είναι µια τροπολογία, την οποία την έχουν καταθέσει πεντακόσιες τριάντα οργανώσεις των εργαζοµένων, δευτεροβάθµιες
και πρωτοβάθµιες, όλης της χώρας µας και για των κατώτατο
µισθό, αλλά βέβαια και για την επέκταση των συλλογικών συµβάσεων.
Η τροπολογία µας –τη διαβάζω, αν και την έχετε, βέβαια- προβλέπει κατ’αρχάς την κατάργηση όλων των αντεργατικών, µνηµονιακών διατάξεων για τον καθορισµό του κατώτατου µισθού
που εξακολουθούν να ισχύουν, όπως είναι η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου 6/2012 και το άρθρο 103 του ν.4172/2013, του
νόµου Βρούτση, όπως λέµε.
Προβλέπουµε την κατάργηση. Εσείς τα καταργείτε; Ναι ή όχι;
Όχι. Λέει η κ. Αχτσιόγλου ότι προβλέπουµε αύξηση. Είπε σήµερα
για καµµία αύξηση του κατώτατου µισθού; Ακούσατε εσείς; Θα
την πει αρχές του Γενάρη, όταν θα καταλήξουν µε τον διάλογο;
Και µε ποιο κριτήριο; Είπαµε τα κριτήρια ποια θα είναι.
Άρα, λοιπόν, η κατάλυση του κατώτατου µισθού, η αύξησή
του, θα είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη,
στα πλαίσια αυτά που αποφάσισαν και στην Πορτογαλία, στα 80
λεπτά την ηµέρα, για να µη διασαλευτεί η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, η κερδοφορία τους.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι η πρότασή µας αποτελεί, αν θέλετε, τη
λύση για τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά στρώµατα. Είναι η
επαναφορά των 751 ευρώ κατώτατου µισθού. Είναι η επαναφορά, αν θέλετε, του νόµου που διασφάλιζε αυτές τις διαπραγµατεύσεις, τις –εντός εισαγωγικών- «ελεύθερες», γιατί ποτέ δεν
ήταν ελεύθερες και βεβαίως, είναι µια σειρά κατάργησης διατάξεων των προηγούµενων νόµων, που πράγµατι διασφαλίζουν ότι
εδώ η εργατική τάξη µπορεί να οργανώσει την πάλη της µέσα
από την ανασύνταξη του κινήµατος και να πετύχει καλύτερους
όρους αµοιβής και εργασίας. Αλλιώς η ίδια η εργατική τάξη θα
στείλει και εσάς εκεί που έστειλε και τους άλλους και θα διεκδικήσει, µέσα από την πάλη της, µέσα από τους αγώνες της, ανατροπή αυτής της πολιτικής και βεβαίως, δηµιουργία
προϋποθέσεων για άλλη πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τώρα τον λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαβάρας και αµέσως µετά
ο κ. Ξυδάκης. Μετά είναι η κ. Λιβανίου, ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ.
Χατζησάββας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Χρυσή
Αυγή, ο κ. Παπαδόπουλος, η κ. Κατσαβριά και θα ολοκληρώσουµε µε τον κ. Μάρδα.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, πράγµατι οργανώσατε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, µια κοινοβουλευτική πανήγυρη, θα τη χαρακτήριζα, για
να χειροκροτήσετε µε τέτοιο πάθος αυτή την πολύ µεγάλη προσφορά προς τους εργαζόµενους της Ελλάδας, σ’ αυτούς που
αυταπατάστε ακόµα να πιστεύετε ότι χαίρετε της εκτιµήσεώς
τους.

730

Μα, είναι δυνατόν, κυρία Υπουργέ, εσείς, διδάκτωρ του Εργατικού Δικαίου, από ότι έχω πληροφορηθεί, διαβάζοντας το βιογραφικό σας και νέα πολιτικός, που θα έπρεπε σε αυτή την
Αίθουσα να φέρετε ένα νέο ήθος, να κατηγορείτε τον Πρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας ότι είναι εναντίον των συλλογικών διαπραγµατεύσεων; Έχετε εσείς το σθένος να διαστρέφετε τόσο
πολύ το νόηµα των λόγων, που είχε την ευκαιρία να απευθύνει
πανελληνίως στο ακροατήριο όλης της Ελλάδας από το βήµα
της Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όπου ξεκάθαρα είπε ότι εµείς είµαστε υπέρ των ελευθέρων διαπραγµατεύσεων, που αποτελούν
εκδήλωση της συλλογικής αυτονοµίας, δηλαδή της εξουσίας
που αναγνωρίζει το Σύνταγµα του 1975;
Η Νέα Δηµοκρατία το έχει συντάξει αυτό µε την πλειοψηφία,
που είχε τότε και που βεβαίως, όπως λένε οι ειδικοί, είναι το πιο
φιλελεύθερο σύνταγµα, που είχε ποτέ αυτή η χώρα. Γι’ αυτό δεν
έχετε, παρεµπιπτόντως λέω, και το δικαίωµα να κατηγορείτε τη
Νέα Δηµοκρατία και τον Μητσοτάκη ότι είναι ακροδεξιός ή έχει
σχέση µε την οποιαδήποτε εκδήλωση αυταρχισµού ή ολοκληρωτισµού σε αυτόν τον τόπο.
Εκεί, λοιπόν, µε τη συλλογική αυτονοµία που το Σύνταγµα τη
διασφαλίζει, την κατοχυρώνει και την βάζει θεµέλιο στον τρόπο
µε τον οποίο επιλύονται τα ζητήµατα και οι τριβές που αναπτύσσονται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, θεµελιώνεται όλη ακριβώς η φιλοσοφία της Νέας Δηµοκρατίας, που είναι η παράταξη,
που εκφράζει τον φιλελευθερισµό και όχι τον νεοφιλελευθερισµό. Είναι η παράταξη που στηρίζει την παρουσία της επί δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, επειδή έχει επενδύσει στην ελευθερία,
στην ισότητα και στη δικαιοσύνη.
Κι εσείς τώρα έρχεστε να µας πείτε, τι ακριβώς; Δεν έχω αντιληφθεί. Ότι αποκαθίσταται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία η διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η οποία είχε
καταργηθεί; Από ποια διάταξη νόµου αυτό το πληροφορείστε;
Είναι γνωστό ότι, πράγµατι, στην Ελλάδα εξακολουθεί να
ισχύει ο ν.1876/1990 για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Σ’
αυτόν τον νόµο, λοιπόν, υπάρχει ως νοµική πραγµατικότητα, που
ρυθµίζει όλες τις σχέσεις του συλλογικού εργατικού βίου, η δυνατότητα που έχουν οι κοινωνικοί εταίροι, µέσω των οργανώσεών
τους να επιλύουν όλα τα ζητήµατα, που έχουν σχέση µε τους
όρους της εργασίας και µε τον καθορισµό των αµοιβών, των µισθών και των ηµεροµισθίων.
Μία µόνο εξαίρεση υπάρχει, την οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ν.4093/2012 την έχει καθιερώσει και αυτήν ακριβώς την
εξαίρεση την υιοθέτησε, γιατί αποφάσισε στην Ελλάδα να εφαρµόσει ένα νέο σύστηµα καθορισµού του κατώτατου νόµιµου µισθού και του κατώτατου νόµιµου ηµεροµισθίου. Είπε, λοιπόν, ο
νοµοθέτης και η Βουλή αποφάσισε ότι µετά από αυτήν τη µεταρρύθµιση πλέον, δεν θα αποφασίζουν µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις οι κοινωνικοί εταίροι για τον νόµιµο κατώτατο µισθό και
το νόµιµο κατώτατο ηµεροµίσθιο, αλλά θα αποφασίζει το κράτος
γι’ αυτό.
Και, βέβαια, θα έλεγα ότι αν είχατε από τη στιγµή που αναλάβατε την εξουσία φέρει µια τροποποίηση, µια µεταρρύθµιση και
καταργούσατε αυτό το καθεστώς και οδηγούσατε πάλι τα πράγµατα στον ν.1876/1990, δηλαδή στο καθεστώς του καθορισµού
του νόµιµου κατώτατου ηµεροµισθίου και του νόµιµου κατώτατου µισθού µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις, µε την εθνική, δηλαδή, συλλογική σύµβαση εργασίας, τότε θα είχατε κάθε
δικαίωµα, απευθυνόµενοι σε αυτό το Σώµα, να µας πείτε: Ναι,
κύριοι, είµαστε διαφορετικοί, γιατί εσείς είστε εναντίον των εργαζοµένων, ενώ εµείς είµαστε υπέρ της συλλογικής αυτονοµίας
σε όλες τις δυνατές της εκφάνσεις.
Γιατί δεν το έχετε κάνει αυτό µέχρι σήµερα, κυρία Υπουργέ;
Όµως, το χειρότερο που κάνετε, είναι να φέρνετε σήµερα µια
τροπολογία, η οποία προσθέτει µια παράγραφο 8 σε ποια διάταξη; Στη διάταξη του άρθρου 103 του ν.4172/2013, νόµου, δηλαδή, ο οποίος ουσιαστικά είναι εφαρµοστικός του δευτέρου
µνηµονίου. Έτσι είναι, τουλάχιστον για όσους καταλαβαίνουν,
για όσους κατανοούν την πραγµατικότητα και όχι για όσους χρησιµοποιούν το ψέµα, µε τον τρόπο που έχει αποκαλύψει ο Φρόιντ,
δηλαδή ως µηχανισµό άµυνας εναντίον µιας πραγµατικότητας,
που µας είναι εχθρική, όπως -καλή ώρα- συµβαίνει στην περί-
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πτωση τη δικιά σας.
Αντί, λοιπόν, να µας πείτε: Ναι, επαναφέρουµε το παλιό καθεστώς και αποκαθιστούµε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε
όλες τις δυνατές εκφάνσεις του καθορισµού του συλλογικού
βίου στις εργατικές σχέσεις, έρχεστε σήµερα και επικαιροποιείτε, ουσιαστικά αποδέχεστε και εµµέσως αναγνωρίζετε ότι δεν
υπάρχει άλλος τρόπος πλέον στην Ελλάδα και µετά τη λήξη των
µνηµονίων, όπως πανηγυρίσατε πρόσφατα, για να καθορίζεται ο
κατώτατος µισθός και το κατώτατο ηµεροµίσθιο από τη νοµοθετική οδό, δηλαδή από την πράξη του κράτους και όχι από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Γιατί µας ψέγετε, λοιπόν; Πού είναι το δικαίωµά σας να απευθύνεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τη στιγµή που υιοθετείτε πλέον µε τον τρόπο αυτόν εµµέσως και τις διατάξεις του
δευτέρου µνηµονίου, την οποία, όπως ακούσατε από τους προλαλήσαντες, είχατε διαρρήδην καταγγείλει και την είχατε καταψηφίσει;
Και σήµερα, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, µε αυτή την τροπολογία, την προσθήκη δηλαδή της παραγράφου 8 στη συγκεκριµένη
διάταξη, κάτω από τα χειροκροτήµατά σας και τον ενθουσιασµό
σας, ουσιαστικά πραγµατοποιείτε µία καθαρή επιστροφή στο
δεύτερο µνηµόνιο και στις διατάξεις που στο πλαίσιο αυτού του
µνηµονίου έχει ψηφίσει η Βουλή.
Για πείτε µας, λοιπόν, τι θέλετε; Πείτε µας, για να ξέρει και ο
ελληνικός λαός, µε ποιον τρόπο έχετε φθάσει σε αυτό το σηµείο
του εµπαιγµού όλων εκείνων, που περιµένουν πράγµατι από την
Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της;
Όµως, φαίνεται ότι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Επί της ουσίας πείτε µας κάτι!
Θέλετε να ψηφιστεί ή όχι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή την ουσία την έχετε στο
µυαλό σας και κρατήστε τη για λογαριασµό σας.
Όταν µιλάει ο αγορητής, όταν µιλάει ο Βουλευτής στο Βήµα,
να ξέρετε ένα πράγµα -δεν µπορώ να καταλάβω, βέβαια, γιατί µε
διακόπτετε, αλλά δεν πειράζει, καλά κάνετε- να ξέρετε ότι όταν
µιλάω εγώ στο Βήµα και όλοι οι συνάδελφοί µου που δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουµε τίποτα άλλο στο µυαλό µας πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα.
Γι’ αυτό, κύριε, σταµατήστε να µε καταπιέζετε µε αυτόν τον
τρόπο, γιατί πράγµατι είναι βέβαιον -και εσείς σήµερα εδώ το
επιβεβαιώνετε- ότι αυτή η Κυβέρνηση, που εκπροσωπείται σήµερα από αυτούς εδώ τους κυρίους Υπουργούς και έχει ως Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, ένα πράγµα δεν ανέχεται: την
Αντιπολίτευση, τον αντίθετο λόγο, τον λόγο που εισάγει ζητήµατα τέτοια που ξεφεύγουν από τα όρια της αντίληψης, που
έχουν για τον αυταρχισµό και την κοµµατοκρατία, γι’ αυτό που
σήµερα εκπροσωπείτε εσείς, ως οι ιδεολόγοι ενός κρατισµού,
που δεν έχει πλέον όρια, αλλά δεν έχει και προσχήµατα.
Ακόµα και όταν είστε αναγκασµένοι να παίρνετε µέτρα φιλελεύθερα, ακόµα και όταν είστε υποχρεωµένοι να πιθηκίζετε και
να µαϊµουδίζετε, δήθεν ότι είστε υπέρ της ανοιχτής και της ελεύθερης αγοράς, στο βάθος της ψυχής σας ένα πράγµα έχετε: πώς
θα κάνετε το κράτος «πατερούλη» όλων των πολιτών. Ε, αυτό,
πράγµατι, η πραγµατικότητα και κυρίως ο ελληνικός λαός σάς
το αρνείται συστηµατικά.
Και γι’ αυτό καταφεύγετε στα ψέµατα. Είναι ένας µηχανισµός
άµυνας, που τον χρησιµοποιείτε, γιατί πλέον δεν µπορείτε να αντέξετε τον πραγµατικό θρήνο, που θα έπρεπε να συνοδεύει όλες
τις κινήσεις σας, εάν συνέβαινε θαρραλέα και είχατε τη δυνατότητα να ρίξετε ένα βλέµµα έξω από το παράθυρο εδώ του Κοινοβουλίου ή του κυβερνείου σας και να δείτε πώς αντιδρά ο
κόσµος, πώς µάχεται ο κόσµος και να δείτε πώς σχολιάζει ο κόσµος όλους αυτούς εδώ τους φενακισµούς και όλες αυτές τις
προσπάθειες που κάνετε για να εξαπατήσετε τους εαυτούς σας,
αλλά και την ίδια την κοινωνία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, τι να κάνουµε, κυρία Υπουργέ; Πρέπει να το
πάρετε απόφαση. Πρέπει να πάρετε απόφαση ότι αυτή την τύχη
σας που ενδίδει, αυτά τα έργα σας που απέτυχαν και αυτά τα
σχέδια της διακυβέρνησής σας, που απεδείχθησαν πλάνες, στο
τέλος οι µόνοι που θα τα υποστείτε είστε εσείς και κανένας
άλλος.
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Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Ο κ. Ξυδάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
έχει τον λόγο και αµέσως µετά η κ. Λιβανίου.
Ορίστε, κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα στο Γ’ Θερινό Τµήµα έχουµε το καθήκον, τη χαρά και
την πρόκληση να έρθουµε αντιµέτωποι µε δύο νοµοθετήµατα, τα
οποία έχουν τη δική τους σηµασία και ένα ιδιαίτερο ιστορικό
βάθος.
Το ένα αφορά τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»,
µια µεγάλη δωρεά προς το ελληνικό κράτος για ένα έργο κοινωνικής ευποιίας, για ένα έργο κοινωνικής πρόνοιας, για ένα έργο,
που αφορά τη δηµόσια υγεία.
Και µε αυτή την ευκαιρία ακούστηκαν και ευνοϊκά σχόλια,
ακούστηκαν και κάποια κακεντρεχή σχόλια. Γίνεται µία ανακόλουθη, µία ασυνεχής σύγκριση διαφορετικών ιστορικών στιγµών
και διαφορετικών προσεγγίσεων, χωρίς να δούµε, ακόµη και όταν
µιλάµε για µεγάλους ευεργέτες και µεγάλες δωρεές ιδιωτών
προς το δηµόσιο, το ιστορικό βάθος και την ουσία.
Να θυµηθούµε ότι όλο το νεοελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα,
για να οικοδοµήσει θεσµούς παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας,
στηρίχθηκε, εν πολλοίς, στους µεγάλους ευεργέτες, να δούµε
τους ανθρωπότυπους και την ειδική φυσιογνωµία των ευεργετών
στον 19ο αιώνα. Ήταν κυρίως Ηπειρώτες, άνθρωποι, που έφτιαξαν τον πλούτο τους, εκτός εθνικών συνόρων, εκτός του µικρού
ελληνικού προτύπου βασιλείου εκείνης της εποχής, στις υπερδουνάβιες ηγεµονίες, στη Ρωσία, στη Δυτική Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο.
Έκανε µια παρατήρηση ο κ. Καρράς από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη για τη δυσπιστία, που εκφράζεται εµπράκτως στη σύµβαση για τις δυνατότητες ταχείας επίλυσης διαφορών από τα
ελληνικά διοικητικά δικαστήρια και την παραποµπή των οψέποτε
διαφορών σε κάποιο άλλο διεθνές διαιτητικό όργανο.
Αν διαβάσετε τις διαθήκες των µεγάλων ευεργετών του 19ου
αιώνα, οι οποίες απόκεινται σε διάφορα αρχεία, θα δείτε µε πόση
λεπτολογία καταγράφεται αυτή η πάγια δυσπιστία των ευεργετών προς τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους να απορροφήσει αυτήν τη δωρεά για το κοινό καλό και να µη διοχετευθεί σε
κοµµατικά ή ιδιοτελή κανάλια.
Ωστόσο, όλοι αναγνώρισαν ότι η σύµβαση, όπως κατατίθεται
για κύρωση εδώ, στην Ελληνική Βουλή σήµερα, είναι υπεράνω
πάσης υποψίας, διαυγής, καθαρή, συγκροτηµένη, τεχνοκρατικά
άψογη και σχεδόν καταδικασµένη να λειτουργήσει σωστά, µε
όλες τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις ρήτρες.
Κατά τούτο, λοιπόν, ως µέλη αυτού του Κοινοβουλίου, ως µέλη
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, σε µία κρίσιµη ιστορικά περίοδο
για τη χώρα, πρέπει να αισθανόµαστε ικανοποίηση και ότι γίνονται και κάποια βήµατα στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης, στον
τοµέα της πολιτικής διοίκησης, στον τοµέα ωρίµανσης της πολιτικής κουλτούρας. Και γίνεται αυτό µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
είναι κακό αυτό. Ας δώσει και η Αριστερά το δικό της δείγµα γραφής για τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, για τους µεγάλους εκσυγχρονισµούς, που χρειάζεται αυτή η χώρα.
Ας δούµε, επίσης, όλοι -δεν βγάζω φυσικά τον εαυτό µου έξωότι αυτές οι κινήσεις των µεγάλων ευεργεσιών, των µεγάλων δωρεών στους τοµείς των κοινωνικών έργων, που απευθύνονται
απευθείας στην κοινωνία, γίνονται σε µία περίοδο που µεγάλοι
Έλληνες πλούσιοι, µεγάλοι Έλληνες κεφαλαιοκράτες, ακόµη
τώρα που µιλάµε, σε αυτήν την πληγωµένη πατρίδα, αποφεύγουν
να πληρώσουν φόρους, αποφεύγουν να επενδύσουν, αποφεύγουν να κάνουν ευεργεσίες.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και άλλα οµόλογα ιδρύµατα
είναι αυτά τα οποία σπάνε την κακή παράδοση των έργων κοινωνικής ευποιίας από την ελληνική κεφαλαιοκρατία στον εικοστό
αιώνα. Άλλαξε την ατζέντα και µάλιστα, µε έναν τρόπο, που µας
κάνει να σκεφτούµε τι σηµαίνει επιστροφή του κέρδους και του
πλούτου στην κοινωνία, απ’ όπου προήλθαν ή επιστροφή ενός
κέρδους και ενός πλούτου, που µπορεί να προήλθε από τον διε-
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θνή χώρο, αλλά επιστρέφει στην πατρίδα αυτού, που το κέρδισε
ως ένα δώρο για τη γη του, για τους ανθρώπους, για τη χώρα
που τον µεγάλωσε, για τη χώρα που τον έθρεψε, για τη χώρα
που τον ενέπνευσε.
Τέτοια πρέπει να συζητάµε σε αυτήν την αίθουσα. Ας τα συζητήσουµε, έστω και εκ των υστέρων, και ας δούµε απέναντι σε
αυτές τις µεγάλες κινήσεις, που παράγουν ένα είδος ανανέωσης
της κοινωνικής συνείδησης, τα άλλα παραδείγµατα της ελληνικής πλουτοκρατίας, Ελλήνων ολιγαρχών, οι οποίοι επενδύουν τα
κέρδη τους, επενδύουν τα πλούτη τους, όχι στην κοινωνία, όχι
στην πατρίδα τους, όχι στους ανθρώπους, όχι στα νιάτα, όχι στην
υγεία, αλλά στις ΠΑΕ, στον τζόγο και στα media ως τζόγο. Ας το
δούµε αυτό. Είναι και αυτό ένα πολιτικό δίδαγµα, ένα πολιτικό
µήνυµα.
Αναφέρθηκαν συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και σε διάφορες πτυχές της τροπολογίας, που έφερε η Υπουργός Εργασίας
και η Κυβέρνηση, για την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων και του κατώτατου µισθού. Θα συµφωνήσω σε ένα πράγµα,
ότι ναι, ο πραγµατικός στόχος µιας κοινωνίας, που εργάζεται και
ζει ελεύθερα, είναι η επαναφορά στο καθεστώς του 1990, την
πλήρη ελευθερία των διαπραγµατεύσεων.
Το εργατικό κίνηµα, οι εργαζόµενοι, πρέπει να έχουν πλήρη
ελευθερία και αυτονοµία και από τα κόµµατα και από την εκτελεστική εξουσία, να βούλονται και να βουλεύονται και να καθιερώνουν τα δικά τους σχήµατα. Θα γίνει και αυτό, αλλά βγαίνοντας
από την µνηµονιακή υπαγωγή, αυτό είναι το πρώτο βήµα, το οποίο
στέλνει ένα µήνυµα, ένα σήµα στον κόσµο της εργασίας -ο οποίος
περισσότερο απ’ όλους, υπέφερε στη διάρκεια του µνηµονιακού
καταναγκασµού- ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει.
Είναι µακρύς ο δρόµος, είναι δύσβατος, είναι ανωφερής,
ωστόσο κάτι γίνεται. Κάπου θα πάµε. Έχουµε κάπου να πιστεύουµε και σε κάτι να ελπίζουµε. Γι’ αυτό η ισοπέδωση και η
πλήρης εκµηδένιση της όποιας προσπάθειας, του όποιου βήµατος είναι µεµψιµοιρία, µικροψυχία και µικρότητα.
Δεν στέλνουµε έτσι ένα µήνυµα ελπίδας και κουράγιου στον
κόσµο που έχει πονέσει, που έχει υποφέρει περισσότερο απ’
όλους από τη φρικτή εσωτερική υποτίµηση, που έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τον κόσµο
που είδε το εισόδηµά του να µικραίνει ή να βυθίζεται στη διαρκή
επισφάλεια.
Η δουλειά του πολιτικού κόσµου και των αιρετών αρχόντων
µέσα στην δηµοκρατία είναι να δηµιουργούν υλικούς όρους και
καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά µαζί µε αυτό, να στέλνουµε ένα
µήνυµα, πίστη στη δηµοκρατία, στις δυνάµεις της κοινωνίας, στις
δυνάµεις των ανθρώπων και της δηµοκρατικής πολιτείας.
Θα ήθελα να υπερασπιστώ –αν και δεν έχει ανάγκη τη δική µου
υπεράσπιση- τον Παύλο Πολάκη, από κάποια παρατήρηση που
έκανε ο συνάδελφος κ. Θεοχαρόπουλος. Υπήρξε ένα δηµοσίευµα επιπόλαιο –δεν θα το πω δόλιο- σε µία εφηµερίδα µικρής
κυκλοφορίας ή σε ένα site, δεν το θυµάµαι, που ήθελε να χτυπήσει τον Παύλο Πολάκη.
Μπορείς να βρεις διάφορα για τον Παύλο Πολάκη -προθύµως
εκτίθεται, προθύµως ορµά, προθύµως συγκρούεται, είναι ανοιχτό βιβλίο- όχι όµως γι’ αυτό που τον κατηγόρησαν σήµερα το
πρωί. Έπεσε στην παγίδα και ο κ. Θεοχαρόπουλος, που συνήθως
είναι πιο προσεκτικός και πιο διαβασµένος.
Είπαν ότι κατεφέρθη µέσα σε επιτροπή του Κοινοβουλίου ο
Παύλος Πολάκης εναντίον της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ». Λάθος! Να διαβάσετε τα Πρακτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα διαβάσαµε. Τα διαβάσαµε από τα Βήµα της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Μην µε διακόπτετε, σας παρακαλώ.
Θα σας πω, λοιπόν, εγώ τι διάβασα. Ο Πολάκης είπε ένα
πράγµα, που θα το προσυπέγραφα µέχρι κεραίας. Ούτε κρατιστής είµαι, ούτε σταλινόβρυτος ούτε νεοφιλελές. Δηµοκράτης
είµαι και αριστερός. Ο Πολάκης λοιπόν είπε ένα πράγµα, που
οποιοσδήποτε έχει ασχοληθεί µε τη δηµόσια διοίκηση, έστω και
για δύο µήνες ή µε την αυτοδιοίκηση για έναν χρόνο ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο θεσµό, το γνωρίζει στην Ελλάδα, ότι έχουµε
ένα πάρα πολύ βαρύ δηµόσιο λογιστικό, µε τεράστιους βραδείς
µηχανισµούς προληπτικής κοστολόγησης και προληπτικών ελέγ-
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χων, το οποίο πολλές φορές οδηγεί τη διοίκηση σε αδράνεια, σε
αδιέξοδα, σε δυσχέρειες.
Είπε, λοιπόν, το προφανές, ιδιαίτερα µετά τη µεγάλη ιστορική
περιπέτεια της χώρας, ότι ένα καθήκον των αιρετών δηµοκρατών
πολιτικών είναι να «βάλουν χέρι» και εκεί, να επιταχύνουν τα διοικητικά δικαστήρια, να ελαφρώσει το δηµόσιο λογιστικό, ποτέ
όµως εις βάρος της διαφάνειας και της διαύγειας. Ποτέ δεν έχει
πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αµφιβάλλει για τη λειτουργικότητα του θεσµού
της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».
Αυτό που είναι καθήκον της δηµοκρατικής πολιτείας, ιδιαίτερα
καθώς βγαίνουµε από την ιστορική περιπέτεια και ετοιµαζόµαστε
για µία άλλη ιστορική φάση, είναι να φτιάξουµε ένα πιο λειτουργικό, πιο ευέλικτο, πιο δίκαιο και πιο αποτελεσµατικό δηµόσιο λογιστικό, ένα πιο λειτουργικό δηµοκρατικό κράτος. Αυτό το
προσυπογράφει ο κάθε δηµοκράτης, µέχρι κεραίας.
Διαφορετικά, σας παραπέµπω στις εκθέσεις της Κοµισιόν προ
τριάντα-σαράντα ηµερών για το αρνητικό ρεκόρ της Ελλάδας
στα διοικητικά δικαστήρια. Ο µέσος χρόνος τελεσιδικίας είναι
πέντε και έξι χρόνια, όταν άλλες χώρες έχουν έξι και δώδεκα
µήνες.
Θα ήθελα να σας πω και για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου –που δεν είναι κανένας αριστερίστικος οργανισµός- το οποίο έκρινε την αποτελεσµατικότητα των
συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που κάποιος εδώ τις
υπερασπίστηκε. Και εµείς υπερασπιζόµαστε το να συνεργάζεται
ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας, όπου πρέπει, για καλύτερα
αποτελέσµατα, µε όρους, κανόνες και ρήτρες. Όµως, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ισχυρίζεται ότι πάνω από το 50% των
περιπτώσεων µεγάλων έργων έγιναν µε λανθασµένους τρόπους,
µε µεγάλες καθυστερήσεις, µε διασπάθιση χρήµατος και χωρίς
επίτευξη τελικού σκοπού.
Ας ρωτήσουµε την ιταλική κυβέρνηση, που διαχειρίζεται τη γέφυρα στη Γένοβα, για να δούµε τι έχουν να µας πούνε. Σύµπραξη
ήταν και εκείνη και υπάρχουν έλεγχοι για ποινικές ευθύνες.
Δεν υπάρχουν µαύρα και άσπρα, δεν υπάρχουν καλοί φιλελεύθεροι και κακοί κρατιστές. Οι χειρότεροι κρατιστές στην Ελλάδα
ήταν η Δεξιά του ’50, του ’60, του ’70 και, δυστυχώς, ακόµα και
τώρα, για το κράτος της πελατείας και των κολλητών, για τον
«crony capitalism» τον οποίο λατρεύουν. Αυτοί είναι οι κρατιστές,
οι σηµερινοί βαφτισµένοι «φιλελεύθεροι». Μία από τις πιο γνήσιες παραδόσεις της Αριστεράς διαχρονικά από τον 19ο αιώνα
είναι ότι πλάι στο µαρξισµό ήταν και ο φιλελευθερισµός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξυδάκη.
Η κ. Λιβανίου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
Μετά ακολουθεί ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Χατζησάββας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και τρεις συνάδελφοι Βουλευτές.
Τέλος, θα λάβουν τον λόγο οι Υπουργοί, για να ολοκληρώσουµε
τη συζήτηση.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο-σύµβαση, που αφορά σε
µία δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» προς το Υπουργείο Υγείας ή, αν θέλετε καλύτερα, σε µία ευεργεσία του Ιδρύµατος προς το σύνολο του ελληνικού λαού. Πρόκειται για
ευεργεσία, διότι η συνεισφορά πόρων στη δηµόσια υγεία, η εθελοντική ανάληψη της υποχρέωσης ανέγερσης κτηρίων για δοµές
της δηµόσιας υγείας, η προµήθεια εξοπλισµού και η κάλυψη µιας
σειράς αναγκών, που είναι δύσκολο να καλυφθούν επαρκώς,
λόγω των περιορισµένων πόρων του κράτους, λύνει προβλήµατα
και κυρίως ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών, που διαθέτει
το κράτος δωρεάν.
Άκουσα και στην επιτροπή το επιχείρηµα ότι έχουµε αλλάξει
στάση ή ότι η σύµβαση και αυτή η θετική εξέλιξη αφορά την πολιτική εικόνα της Κυβέρνησης, που δήθεν αποκτά µία δυνατότητα
εξυπηρετήσεων. Δυστυχώς, ορισµένοι ξεχνούν τον ρόλο, που
έχουν, ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού στη Βουλή και θεωρούν ότι τα πάντα εντάσσονται στην πολιτική της επικοινωνίας
και των συνθηµάτων. Παραγνωρίζουν το γεγονός ότι πρόκειται
για µία σύµβαση, που ορίζει µε λεπτοµέρεια και απόλυτη διαφά-
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νεια το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα έργα και οι προµήθειες.
Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι εξειδικευµένος νοµικός, για να
αντιληφθεί ότι µε τη συγκεκριµένη σύµβαση η πλήρης διαχείριση
των έργων πραγµατοποιείται από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
χωρίς καµµία διαχειριστική εµπλοκή της Κυβέρνησης και του
κράτους.
Παραγνωρίζουν, εποµένως, την πραγµατικότητα συνειδητά,
για να δηµιουργήσουν µία ψευδή εικόνα, αποκαλύπτοντας, όµως,
τελικά την αλήθεια, ότι δηλαδή το µόνο που ενδιαφέρει την Αντιπολίτευση είναι η παλινόρθωση του συστήµατος, που οδήγησε
στη χρεοκοπία της χώρας και του ελληνικού λαού.
Η επιλογή του Υπουργείου Υγείας να µην ακολουθήσει τη διαδικασία να αναλάβει το ίδιο την εκτέλεση των έργων και τη διαχείριση των κονδυλίων, που διαθέτει το Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος» είναι εξαιρετική. Από τη µία θα επιτρέψει την ολοκλήρωση όσων προβλέπονται, χωρίς τις καθυστερήσεις που ενίοτε
προκαλούνται –και εσκεµµένα- από διάφορες υπηρεσίες του
κρατικού µηχανισµού. Ταυτόχρονα, η σύµβαση επιτρέπει από τη
µία στο Ίδρυµα να εκτελέσει έργα εντός δηµοσίων δοµών, όπως
είναι ο «Ευαγγελισµός», αλλά ορίζει και το πεδίο ελέγχου, τους
κανόνες εξέλιξης των έργων.
Παράλληλα, η διαδικασία που προβλέπεται, διασφαλίζει εξ
αρχής ότι κανείς δεν µπορεί να εµπλακεί στις διαδικασίες και στη
διαχείριση των χρηµάτων, πέρα από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
Κατά συνέπεια, το επιχείρηµα ότι όλη η σύµβαση θα επιτρέψει
στην Κυβέρνηση να επιδοθεί σε πελατειακού τύπου διαχειριστικές ενέργειες, όπως αυτές που γνωρίζουν πολύ καλά ορισµένοι
της Αντιπολίτευσης, δεν στέκει. Η διαδικασία που ακολουθείται
σε αυτή την περίπτωση αποκαθιστά σε κάποιο βαθµό την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας, αλλά και την εµπιστοσύνη στο
κοινωνικό κράτος.
Οι δοµές δηµόσιας υγείας αποτελούν έναν από τους κύριους
πυλώνες του κοινωνικού κράτος. Το γεγονός ότι ένα ίδρυµα τέτοιου µεγέθους αποφασίζει να διαθέσει αυτό το ποσό και να καλύψει τις συγκεκριµένες ανάγκες, που καλύπτει αποδεικνύει την
αναγνώριση της πραγµατικής αξίας, που έχει το κοινωνικό κράτος. Ταυτόχρονα αποδεικνύει την αναγκαιότητα να ενισχυθεί το
κοινωνικό κράτος, να αναβαθµιστεί και να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.
Ελπίζουµε όλοι ότι το παράδειγµα του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» θα ακολουθήσουν και άλλοι. Άλλωστε σταδιακά, γίνεται αντιληπτό από όλους ότι οι εποχές που δωρεές εξαφανίζονταν ή εξαντλούνταν στην καλλιέργεια δηµόσιας εικόνας
συγκεκριµένων προσώπων και συγκεκριµένων εκπροσώπων του
συστήµατος, έχουν παρέλθει -ελπίζουµε- οριστικά.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στην αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους και όχι µόνο. Η υποστήριξη
των κοινωνικών και οικονοµικών φορέων σε αυτή την κατεύθυνση
είναι γεγονός. Είναι η ελπίδα ότι µπορούµε να διαµορφώσουµε
µια νέα πραγµατικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την αναθεώρηση του κατώτατου µισθού. Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη την
προσήλωσή της στη βελτίωση των µισθολογικών όρων εργασίας
στη χώρα.
Για όσους βιάζονται να υποστηρίξουν ότι η έναρξη της διαδικασίας για την αναθεώρηση του κατώτατου µισθού εντάσσεται σε
προεκλογική παροχολογία, θυµίζω απλώς ότι το σύνολο των εργαζοµένων στη χώρα από το 2010 έως το 2014 υποχρεώθηκε σε
µειώσεις µισθών, αναντίστοιχες µε την κερδοφορία των επιχειρήσεων και των πραγµατικών δεδοµένων της ιδιωτικής οικονοµίας.
Ταυτόχρονα, ο περιορισµός των εργασιακών δικαιωµάτων µέχρι
το 2014 διαµόρφωσε, στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, µια κατάσταση τραγική, της οποίας µέρος έχει θεραπευθεί από το 2015
και µετά.
Η πλειοψηφία των εργαζοµένων εξακολουθεί σήµερα, οχτώ
χρόνια µετά το πρώτο µνηµόνιο, να αµείβεται ελάχιστα. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει άµεσα. Η αύξηση του κατώτατου
µισθού είναι µια αναγκαιότητα, η οποία θα έχει σηµαντικό και θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας.
Είναι αναφαίρετο δικαίωµα της Αντιπολίτευσης να υποστηρίζει
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ότι η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας θα προκύψει µόνο
µέσα από τις µεγάλες και ξένες επενδύσεις. Είναι όµως και αναφαίρετο δικαίωµα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας
να υποστηρίζει ότι πρωταρχική σηµασία έχει να αµείβονται όσο
το δυνατόν καλύτερα και δίκαια οι εργαζόµενοι.
Οι ανάγκες είναι πολλές για την κοινωνία και τη χώρα. Λυπούµαστε πάρα πολύ, αλλά η χώρα δεν µπορεί, δεν αντέχει και η κοινωνία σίγουρα δεν επιθυµεί να συγχρονιστεί µε τους
σχεδιασµούς της Αντιπολίτευσης.
Η Κυβέρνηση, µε την έξοδο από τα µνηµόνια, θέτει τις προτεραιότητες στη βάση των πραγµατικών αναγκών της, της πραγµατικότητας της κοινωνίας και θα προχωρήσει, υλοποιώντας όσα
περισσότερα µπορεί, για να ανακουφίσει τον κόσµο και να δηµιουργήσει τις βάσεις για µια ανασυγκρότηση, που θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Λιβανίου.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα βεβαίως, την κύρωση µιας σύµβασης. Εγώ
δεν ανήκω στο Τµήµα, αλλά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, δικαιούµαι να µιλήσω για την τροπολογία που έχει καταθέσει το
Κίνηµα Αλλαγής και την οποία συνυπογράφω.
Γίνεται σήµερα µια συζήτηση για το θέµα που αφορά τον κατώτατο µισθό, το κατώτατο ηµεροµίσθιο, τον τρόπο προσδιορισµού, που αποκαλύπτει πλήρως την Κυβέρνηση, η οποία τριάµισι
χρόνια πριν µας έλεγε ότι την επαύριον θα νοµοθετήσει τα 751
ευρώ -στη συνέχεια µας είπε «σε δύο δόσεις»- και βέβαια για την
επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Όλο το διάστηµα του τρίτου µνηµονίου, είχε τη δικαιολογία «τι
να κάνουµε, παιδιά, φέρνουµε µνηµονιακές διατάξεις και τηρούµε τους µνηµονιακούς νόµους, αφού έχουµε το τρίτο µνηµόνιο», το οποίο µας υπενθυµίζουν ότι το ψηφίσαµε και εµείς.
Βέβαια, είχαν αυτό το αιτιολογικό και αυτήν τη δικαιολογία,
απευθυνόµενοι στον ελληνικό λαό, λέγοντας ταυτόχρονα ότι
µόλις λήξει το µνηµόνιο, ερχόµαστε πλέον και εφαρµόζουµε τη
δικιά µας πολιτική.
Και έληξε, λέει, το µνηµόνιο, άλλοι λένε συνολικά, άλλοι λένε
τυπικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, µετά τη λήξη αυτής της σύµβασης στις 20 Αυγούστου του 2018 ερχόµαστε να διαπιστώσουµε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει τις διατάξεις,
τις οποίες ψήφισε µέσα στο πλαίσιο του τρίτου µνηµονίου από
οµαδικές απολύσεις, µέχρι την ανταπεργία, συνεχίζει να ισχύει
η διάταξη και µε αυτήν εκδίδονται οι νέες µειωµένες συντάξεις,
για όσους συνταξιοδοτούνται από τον Μάιο του 2016 και µετά νόµος Κατρούγκαλου- συνεχίζει να ισχύει η διάταξη που προβλέπει ότι από 1-1-2019 θα έχουµε περικοπή της προσωπικής
διαφοράς, συνεχίζει να ισχύει η διάταξη που λέει ότι θα µειωθεί
το αφορολόγητο και θα αφαιρεθεί από τους µισθωτούς, τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους ένας τουλάχιστον ακόµη µισθός και όχι µόνο αυτό, αλλά µετά τη λέξη του µνηµονίου -εντός
ή εκτός εισαγωγικών- υπέγραψε ο Τσακαλώτος και την εκχώρηση δέκα χιλιάδων και πλέον ακινήτων στο υπερταµείο για ενενήντα εννέα χρόνια. Είναι η λήξη του µνηµονίου, βλέπετε, µε όλα
αυτά.
Σήµερα, βεβαίως έχουµε την πλήρη αποκάλυψη. Έρχεται η
Κυβέρνηση µετά από δύο χρόνια, που θα µπορούσε να είχε
εφαρµόσει το άρθρο 103 του ν.4172 το 2017, και λέει να επιταχύνουµε λίγο την εφαρµογή του µνηµονιακού αυτού νόµου. Ναι,
αυτός ο νόµος είχε ψηφιστεί σε περίοδο µνηµονίου. Τώρα συνεχίζουµε να είµαστε ακόµα σε µνηµόνιο; Τον επιβεβαιώνετε; Και
γιατί λέτε ότι επαναφέρετε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
όταν για τη βασική διαπραγµάτευση, που είναι η Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, λέτε ότι δεν πρέπει να ασχολείται
µε το µισθολογικό κόστος και τα µισθολογικά θέµατα; Είναι δυνατόν να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο;
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς φέρνουµε µια ολοκληρωµένη τροπολογία, η οποία λέει, ναι, τον πρώτο προσδιορισµό κάντε τον µε τη
διαδικασία η οποία προβλεπόταν ή ακόµη καλύτερα, ελάτε να
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ψηφίσουµε αυτό το οποίο λέγατε πριν. Αλλά η βασική αρχή για
εµάς είναι να επανέλθουν στο πλαίσιο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων οι κοινωνικοί εταίροι. Και αυτό που λέει
η Νέα Δηµοκρατία και το είπατε κι εσείς και προσπάθησε η κ.
Αχτσιόγλου να θυµίσει τις διαχωριστικές γραµµές, είναι ότι ταυτιστήκατε απόλυτα στο συγκεκριµένο θέµα. Και µας είπε η Νέα
Δηµοκρατία «Μα, πώς είναι δυνατόν οι κοινωνικοί εταίροι να γνωρίζουν τι σηκώνει η οικονοµία για να προσδιορίσουν τον κατώτατο µισθό;». Ναι, δεν γνωρίζουν οι εργοδότες, δεν γνωρίζει η
εργοδοτική πλευρά τι σηκώνει η οικονοµία και το ξέρει ο κρατικοδίαιτος υπάλληλος ακόµα και του α’ ή β’ ινστιτούτου ή του
Υπουργείου. Αν είναι δυνατόν! Είναι επιχείρηµα αυτό; Απλά,
αυτός ο µηχανισµός θεσπίστηκε σε περίοδο µνηµονίου. Βεβαίως
έρχεται να «δικαιώσει» τη Νέα Δηµοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνοντας αυτόν τον µηχανισµό, δυο χρόνια όµως µετά, σε περίοδο µη µνηµονίου. Δεν γίνεται, κύριοι. Ή το ένα ισχύει ή το
άλλο. Ή 20 Αυγούστου τελείωσαν οι βαριές υποχρεώσεις της
χώρας και µπορούµε να νοµοθετήσουµε ελεύθερες συλλογικές
διαπραγµατεύσεις ή δεν ισχύουν.
Να πω κάτι. Ο κατώτατος µισθός θα εφαρµόζεται στον ιδιωτικό
τοµέα αλλά και σε όλους τους εργαζόµενους του δηµόσιου και
τους φορείς γενικής κυβέρνησης που έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι γνωστό. Αν λοιπόν, η Κυβέρνηση είχε αληθή
πρόθεση για την αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού από 11-2019, η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα είχε
επιστραφεί ως απαράδεκτη.
Λέει, λοιπόν, το σηµείο β’ της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων
της γενικής κυβέρνησης». Δεν προκαλούνται; Θα εξαιρέσετε το
δηµόσιο; Δεν κατάλαβα. Ή είναι µόνο σε σχέση µε την προεκλογική τακτική ακόµα και αυτό, ακόµα και η εφαρµογή του µηχανισµού;
Παρακαλώ η έκθεση αυτή να επιστραφεί ως µη παραδεκτή.
Αυτό που έπρεπε να πουν είναι ότι οι επιπτώσεις και το κόστος
στον προϋπολογισµό θα εξαρτηθούν από το τελικό αποτέλεσµα
των διαπραγµατεύσεων και από το ύψος της αναπροσαρµογής.
Αυτό εδώ το πράγµα δεν γίνεται αποδεκτό από εµάς.
Δεύτερο θέµα: Υποκατώτατος µισθός. Θεσπίστηκε για να
υπάρξει κίνητρο στον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να εργαστούν
-έτσι µας είπαν- και οι κάτω των είκοσι πέντε ετών που είχαν
υψηλή ανεργία.
Σήµερα µπορείτε να µου πείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί
εφαρµόζετε τον υποκατώτατο µισθό ακόµα και στο δηµόσιο; Οι
εργαζόµενοι κάτω από είκοσι πέντε ετών στην κοινωφελή εργασία τώρα, αλλά και στο τελευταίο ακόµα πρόγραµµα που ξεκινά
τώρα, προβλέπεται να έχουν υποκατώτατο µισθό; Γιατί δεν τον
καταργείτε µε διάταξη;
Εµείς, λοιπόν, έχουµε µια ολοκληρωµένη τροπολογία, η οποία
προβλέπει την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού, η οποία
προβλέπει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
µετά την πρώτη εφαρµογή του µηχανισµού αµέσως από τον Γενάρη του 2019 και προβλέπει την προσαρµογή του τελικού µισθού του εργαζόµενου µε βάση τον κατώτατο, λαµβάνοντας υπ’
όψιν τις τριετίες. Είναι µια µεγάλη παράλειψη της Κυβέρνησης
και βάλτε το έστω στη δική σας διάταξη. Προσθέστε το. Είναι εντελώς λάθος το ότι δεν επαναφέρετε την απρόσκοπτη συµµετοχή των τριετιών στον προσδιορισµό του βασικού µισθού του
εργαζόµενου.
Τέλος, επειδή πολλά ακούστηκαν για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, τις συλλογικές συµβάσεις και την επεκτασιµότητα,
έχει εκδώσει µια εγκύκλιο η κ. Αχτσιόγλου στις 17-6-2018, η
οποία έχει θέµα: «Έλεγχος συνδροµής προϋποθέσεων για την
επέκταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων». Η τελευταία παράγραφος λέει: «Σε περίπτωση µη υποβολής από την εργοδοτική
οργάνωση του µητρώου µελών της και της συνακόλουθης αδυναµίας τήρησης της προβλεπόµενης διαδικασίας, η επέκταση
της συλλογικής σύµβασης δεν είναι δυνατή». Και µόνο αυτό περιορίζει τις δυνατότητες του Υπουργείου και τη βούληση φυσικά,
όσο και αν αυτή εκφράζεται, να επεκταθούν οι συλλογικές συµ-
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βάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εποµένως, για εµάς είναι θετικό
το ότι κάποιος θυµήθηκε, έστω µετά από τριάµισι χρόνια, τον µηχανισµό αναπροσαρµογής του µισθού, αλλά είναι κουτσό βήµα
και µάλιστα µνηµονιακό σε περίοδο µη µνηµονίου και γι’ αυτό
προτείναµε τη δική µας τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Ο κ. Χατζησάββας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά. Μετά θα µιλήσουν
η κ. Κατσαβριά, ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Μάρδας.
Ορίστε, κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλό θα είναι να µην χρειάζονται νοµοσχέδια για φιλανθρωπίες και για δωρεές και να λειτουργεί συντεταγµένα και σωστά
το κράτος σ’ ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία και την παιδεία, αλλά
και όλες τις άλλες βαθµίδες διοίκησης.
Όσον αφορά, όµως, αυτήν την πολυδιαφηµισµένη τροπολογία
της κ. Αχτσιόγλου σχετικά µε την άνοδο του κατώτατου µισθού,
έτσι το παρουσίασαν τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης
που ελέγχονται από την Κυβέρνηση, δηλαδή ως την τροπολογία
που θα λύσει όλα τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις και νοµοθετήσεις που ψήφισε στο σύνολό της η Βουλή, πλην της Χρυσής Αυγής.
Τι είναι στην πραγµατικότητα, όµως, αυτή η τροπολογία; Η
τροπολογία αυτή απλά λέει ότι θα επανακαθορίσει τις προθεσµίες αναφορικά µε την εκκίνηση της διαδικασίας διαµόρφωσης
του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου για το έτος 2018. Λέει
ότι θα ξεκινήσει άµεσα στα τέλη Σεπτεµβρίου και θα καταλήξει
στις αρχές Ιανουαρίου και προβλέπει µια διαδικασία µε εκθέσεις
από διαφόρους επιστηµονικούς φορείς, διάλογο µε κοινωνικούς
εταίρους, εισηγήσεις από επιτροπή επιστηµόνων κ.λπ., τα οποία
τα έχουµε δει και σε άλλα νοµοσχέδια.
Υποτίθεται ότι µε τη διαδικασία αυτή ουσιαστικά θα επανακαθοριστεί ο κατώτατος µισθός σε επίπεδα που υποτίθεται ότι θα
ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα της οικονοµίας και τις ανάγκες του εργατικού δυναµικού. Δεν αναφέρει καν «άνοδο», λέει
«επανακαθορισµό». Όµως σύµφωνα µε τις µνηµονιακές διατάξεις που ακολουθεί και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, το ύψος του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού και νοµοθετηµένου ηµεροµισθίου θα πρέπει να
καθορίζεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη
της παραγωγικότητας, των τιµών και της ανταγωνιστικότητας,
της απασχόλησης και των ποσοστών ανεργίας, των εισοδηµάτων
και των µισθών.
Δηλαδή αφού θα δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
εθνική µας παραγωγή, που έχει διαλυθεί ο γεωργικός τοµέας, η
πρωτογενής παραγωγή, αφού θα δουν την αιµορραγία σε νέους
και νέες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο µέλλον, θα βγάλουν µια απόφαση που θα λέει ότι θα ανέβει ο κατώτατος µισθός; Και αν ανέβει, πόσο θα ανέβει, πότε θα ανέβει;
Μπορούµε να µάθουµε έστω και κατά προσέγγιση; Όχι όµως.
Εσείς τα αφήνετε σε µια ασάφεια, σε γενικολογίες και σε µια
µπακαλίστικη γενικότερα νοµοθέτηση και βάζετε σε προεκλογική
οµηρία τους εργαζόµενους, λέγοντας τους ότι «εµείς θα ξεκινήσουµε τη διαδικασία, αν θέλετε να δείτε και την κατάληξή της
ψηφίστε µας και βλέπουµε µετά».
Βέβαια ο κ. Τσακαλώτος, σε µια επίκαιρη ερώτηση δική µου
σχετικά µε τα µνηµονιακά µέτρα που ψηφίζονται και αν αυτά βοηθούν σε κάτι την Ελλάδα, είχε παραδεχθεί δηµοσίως ότι όλα τα
µνηµόνια που ψηφίστηκαν και από την πρώτη Κυβέρνηση και από
τις µετέπειτα µνηµονιακές κυβερνήσεις δεν είχαν ως στόχο, ως
σκοπό και φυσικά ως αποτέλεσµα τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας και του Έλληνα, αλλά τη διάσωση της Ευρωζώνης και
του ευρώ.
Οφείλετε, λοιπόν, και εσείς και η κυρία Υπουργός, η οποία λείπει, να παραδεχθείτε ότι συνεχίζετε µια µνηµονιακή πολιτική η
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οποία είναι αδιέξοδη για την ελληνική οικονοµία. Κάνετε ακριβώς
αυτά που έκαναν και οι προκάτοχοί σας και αποδεικνύεται -και
πίστευα τουλάχιστον να µην το πιάσετε και σαν θέµα και να το
επεκτείνετε- πως αισθάνεται δικαιωµένη η Νέα Δηµοκρατία γιατί,
λέει, ότι ενεργοποιείτε έναν µνηµονιακό νόµο δικό της. Και
ρωτάω εγώ τώρα: ήταν ανάγκη να φθάσετε σε αυτήν τη συζήτηση; Δεν έχετε καταλάβει ότι παίρνετε εντολές από τους ίδιους
δανειστές οι οποίοι µας επιβάλλουν τα µνηµόνια;
Οι κύριοι Βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που κατηγορούν τα
άλλα κόµµατα για µνηµονιακές πολιτικές δεν έχουν καταλάβει
ότι έχουν ψηφίσει µνηµόνια που τους έδωσαν οι ίδιοι οι εντολείς;
Πιστεύετε ότι εφαρµόζετε σοσιαλιστική πολιτική ή σοσιαλδηµοκρατίας; Φιλελεύθερη, καπιταλιστική είναι. Δεν µπορείτε να κρυφθείτε πλέον, στένεψαν τα περιθώρια και οι δήθεν σοσιαλιστικοί
ελιγµοί που κάνατε δεν υπάρχουν πλέον ως επιλογή. Τουλάχιστον από τα νοµοθετήµατά σας και τις αποφάσεις που παίρνετε
δεν προκύπτει σοσιαλιστική και φιλολαϊκή πολιτική. Είναι άκρατος νεοφιλελευθερισµός, καπιταλισµός και ακολουθείτε τις εντολές των δανειστών µας είτε η Κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
είτε η κυβέρνηση είναι ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία, και αυτό δεν
αλλάζει.
Όµως όταν βλέπουµε µια Υπουργό της Κυβέρνησης να λέει
ότι ξεκινάµε µια διαδικασία µε αυτήν την τροπολογία, που «θα»
ανεβάσει τους µισθούς, που «θα» φέρει εκείνο, «θα» φέρει το
άλλο, οφείλω να σας ενηµερώσω ότι κυβερνάτε πάνω από τρίατριάµισι χρόνια. Τα «θα» τα λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, υποσχόµενοι ότι όταν
θα γίνουν κυβέρνηση θα πραγµατοποιήσουν κάτι. Εσείς είστε Κυβέρνηση. Αφήστε, λοιπόν, τα «θα» και αν θέλετε να βοηθήσετε
θα πρέπει να δώσετε στην κοινωνία να καταλάβει ότι µε αυτά που
λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, για παράδειγµα, για κοινωνική διαπάλη και άλλες τέτοιες αριστερές κορώνες που λέτε,
δεν µπορείτε να καταφέρετε τίποτα πλέον.
Θα πρέπει ο εργοδότης να καταλάβει ότι ο εργαζόµενος και ο
µισθός τον οποίον δαπανά για την αµοιβή του δεν είναι έξοδο για
την επιχείρησή του, είναι µια επένδυση που κάνει και στο να τον
πληρώσει και στο να τον µορφώσει και στο να τον εξειδικεύσει.
Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κλίµα συνεργασίας, καλής επιβίωσης, καλών συνθηκών εργασίας, για να µπορεί και ο εργαζόµενος να αισθάνεται ότι δουλεύει στη δική του δουλειά, να έχει
µεγαλύτερα κέρδη από αυτά που τώρα ορίζουν οι κατώτεροι µισθοί και οι εντολές των µνηµονίων, θα πρέπει να παίρνει µέρος
από τα κέρδη στα οποία και αυτός συνεισφέρει µε την εργασία
του και θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι µαζί, ο καθένας από την
πλευρά του και φυσικά µε το κράτος να είναι οδηγός, το κράτος
να κάνει παρεµβάσεις και στη διατίµηση, αλλά και γενικότερα
στον έλεγχο της αγοράς και να µην αφήνει ανεξέλεγκτα τους καπιταλιστές που µια είναι αριστεροί και µια είναι δεξιοί να καθορίζουν το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να επιστήσω την προσοχή σε εσάς που
κυβερνάτε τόσα χρόνια, που φέρνετε διάφορες συµφωνίες, ότι
στην περιοχή της Μακεδονίας µας τελευταία γίνονται κάποιες
εκδηλώσεις και κάποια πανηγύρια τα οποία προκαλούν το κοινό
αίσθηµα, ειδικά µετά την τεταµένη κατάσταση της Συµφωνίας
των Πρεσπών, από οργανώσεις οι οποίες λένε ότι είναι φιλοσκοπιανές, γίνονται αναρτήσεις στα σλάβικα. Ματαιώθηκαν κάποιες
από αυτές από την αστυνοµία γιατί κατάλαβαν ότι πάνε να δηµιουργήσουν κάποιο πρόβληµα. Θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή και στις αρχές της περιοχής, να προλάβουν κάποιες
καταστάσεις οι οποίες ακόµα και µέσα από την επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών απαγορεύονται.
Δεν χρειάζεται βέβαια να καταλάβουµε τι παίζεται στην όλη
κατάσταση και δεν χρειάζεται να περιµένουµε καν να δούµε τι
θα ψηφίσουν οι πολίτες των Σκοπίων, µιας και βλέπουµε ότι
έχουν ψηφίσει υπέρ όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έχει ψηφίσει ο
Μπους και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπέρ και καταλαβαίνουµε τι µεθοδεύσεις υπάρχουν και για το δηµοψήφισµα
και για τη συµφωνία.
Βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι οι επενδυτές των Σκοπίων τον
τελευταίο καιρό επενδύουν πάρα πολύ µεγάλα χρηµατικά ποσά
για να αγοράσουν ακίνητα και οικόπεδα στη Βόρεια Ελλάδα, στη
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Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, περιουσίας αξίας εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ, όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι ένας καλά αµειβόµενος δηµόσιος υπάλληλος των Σκοπίων παίρνει 200 ευρώ τον
µήνα, πόσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες υπάρχουν και τι κεφάλαια
διαχειρίζονται και για ποιον λόγο έχουν βαλθεί να αγοράζουν ακίνητη περιουσία στην περιοχή της Μακεδονίας µας. Βέβαια κάποιοι από αυτούς είναι επιχειρηµατίες οι οποίοι είχαν µπει
φυλακή µαζί µε τον Ζάεφ, όταν εκποίησαν «φιλέτα» στα Σκόπια,
όταν ο Ζάεφ ήταν Δήµαρχος.
Και περνάµε σε µια ακόµα κατάσταση, που έχει δηµιουργήσει
η ιδεοληψία σας και η κακή πολιτική σας, στη Μόρια η οποία είναι
έτοιµη να εκραγεί, σε άθλιες συνθήκες. Η ιδεοληψία σας, λοιπόν,
πέτυχε αυτήν την κατάσταση. Ανήλικα παιδιά και γυναίκες µαζί
µε δολοφόνους, βιαστές και επικίνδυνους εγκληµατικά άλλους
ενηλίκους οι οποίοι είναι µαζί χωρίς να διαχωρίζετε τίποτα, όπως
δεν διαχωρίσατε τους πρόσφυγες µε τους µετανάστες και τους
λαθροµετανάστες, και οδηγηθήκαµε σε αυτό το πρόβληµα. Απειλούν, σύµφωνα µε εκθέσεις οργανισµών, ακόµα και ανήλικοι να
θέσουν τέλος στη ζωή τους, να αυτοκτονήσουν, γιατί βιάζονται
και κακοποιούνται καθηµερινά ή θέλουν να πάνε σε κάποιο άλλο
σηµείο και έχουν εγκλωβιστεί στη Μόρια.
Αυτά τα παραπάνω απεικονίζουν για µια ακόµη φορά το πώς
έχετε εσείς τον ανθρωπισµό µέσα στο µυαλό σας και ξαναγεννάται το ερώτηµα όσον αφορά το πού πήγαν όλα αυτά τα εκατοµµύρια που λέτε ότι δόθηκαν, σε ποιες ΜΚΟ και πού
κατέληξαν.
Περιµένετε τις αντιδράσεις του ντόπιου πληθυσµού, που κάποτε θέλατε να τους δώσετε και βραβεία Νόµπελ, να αντιδράσουν τώρα γιατί δεν µπορούν να ζήσουν, δεν µπορούν να
επιβιώσουν, και να τους χαρακτηρίσετε ρατσιστές και να τους
κολλήσετε µια ταµπέλα και να τους στοχοποιήσετε, όπως ακριβώς στοχοποιείτε, µε την ευαισθησία που δείχνει επιλεκτικά η
αστυνοµία, τα ΜΑΤ συγκεκριµένα, απέναντι σε Έλληνες οι οποίοι
διαδηλώνουν για εθνικά ζητήµατα και δέχονται χηµικά και ξύλο
χωρίς όριο, ενώ δεν γίνεται το ίδιο και δεν δείχνετε την ίδια ευαισθησία απέναντι στους αριστεριστές που καταστρέφουν, σπάνε
και καίνε µε κάθε ευκαιρία ή το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει κάποιος να µου
πει: δεν τους φαίνεται περίεργο ότι µέσα σε όλον αυτό τον κλοιό
της αστυνοµίας τούς επετράπη να φτάσουν µέχρι την κεντρική
είσοδο της Έκθεσης της Θεσσαλονίκης; Δεν τους ανησυχεί καθόλου που το σύστηµα δεν τους θεωρεί κίνδυνο;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισηµάνω ότι όλα
αυτά γίνονται µε συγκεκριµένη στόχευση. Δεν πειράζει αν οι λαθροµετανάστες κλείσουν έναν δρόµο, πειράζει αν οι Έλληνες αντιδράσουν για ένα εθνικό θέµα.
Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσµος ότι αυτή η πολιτική ασκείται
γιατί ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δύο φορές. Και δεν δικαιολογείται η ψήφος τους, γιατί τη δεύτερη φορά που τους ψήφισαν ήταν
µετά από την αλλαγή στάσης και µετά από τη µνηµονιακή
στροφή και το δηµοψήφισµα, όπου δεν εισακούστηκε ο ελληνικός λαός και το «όχι» έγινε «ναι».
Θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν µπορούν να κατηγορούν την
Αστυνοµία γιατί εφαρµόζει πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ, όταν µε τη ψήφο
του έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ αφεντικό της Αστυνοµίας και διοικητή του
κράτους.
Θα πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να εκφραστεί ο µέσος Έλληνας πατριώτης, θα πρέπει να σχηµατοποιήσει αυτά τα οποία
έχει στο µυαλό του µε ψήφο στη Χρυσή Αυγή, όποτε γίνουν οι
επόµενες εκλογές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζησάββα.
Τον λόγο έχει η κ. Κατσαβριά για επτά λεπτά.
Έχουµε ολοκληρώσει µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο ο κ. Παπαδόπουλος και
ο κ. Μάρδας και µετά θα µιλήσουν οι Υπουργοί, για να προχωρήσουµε µε την ψηφοφορία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός
ότι µε την κύρωση την παρούσας σύµβασης δωρεάς ανάµεσα
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στο ελληνικό δηµόσιο και το Κοινωφελές Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» επιτυγχάνεται η ενίσχυση και η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας στην πατρίδα µας. Οι ρυθµίσεις και οι διαδικαστικές
προβλέψεις που συζητούµε εξασφαλίζουν την υλοποίηση αυτής
της δωρεάς του ιδρύµατος µε νοµιµότητα, διαφάνεια, ταχύτητα
και αποτελεσµατικότητα.
Εκείνο που θεωρώ σηµαντικό να υπογραµµιστεί είναι η επιλογή του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» να συµβάλλει σε κοινωνικό επίπεδο µε τα συγκεκριµένα έργα που
αφορούν στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας των Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται για µία αξιέπαινη επιλογή η οποία έρχεται να προστεθεί και σε άλλες επιτυχηµένες πρωτοβουλίες, όπως αυτή του
Κέντρου Πολιτισµού στο Φάληρο, που ήδη λειτουργεί και κοσµεί
την πρωτεύουσά µας.
Πιο σηµαντικό, όµως, είναι το γεγονός ότι το ίδρυµα αποδίδει
αυτά τα έργα στην κοινωνία δια µέσω της πολιτείας, πράγµα που
σηµαίνει ότι ένας ιδιωτικός φορέας έµπρακτα εµπιστεύεται και
αναγνωρίζει το δηµόσιο ως τον φορέα ευθύνης για την άσκηση
πολιτικών που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο.
Και εδώ δεν χωρά αµφιβολία ότι η υγεία, ο πολιτισµός, η παιδεία, δεν είναι αγοραία προϊόντα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο ο πολίτης που µπορεί να πληρώσει. Αντίθετα, είναι
καθολικό, κοινωνικό δικαίωµα και χρέος της πολιτείας να το διασφαλίζει και να παρέχει πλήρως όλες τις ανάλογες υπηρεσίες,
σε όλους τους πολίτες και χωρίς καµία διάκριση. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο, ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτη η κοινωνική συνεισφορά του ιδρύµατος και µάλιστα, για την ίδρυση των δοµών
υγείας οι οποίες δεινοπάθησαν στα χρόνια της κρίσης και της
χρεοκοπίας.
Στο σηµείο αυτό, όµως, θέλω να υπογραµµίσω ότι παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση, εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή
µας, τα τελευταία χρόνια δίνουµε σκληρές µάχες και στον χώρο
της υγείας. Είναι µάχες που τις κερδίζουµε καθηµερινά, µε µεγάλες µεταρρυθµιστικές τοµές, µε αύξηση των δαπανών, µε διαφάνεια και πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς, που δυστυχώς
ήταν πολλά, πάρα πολλά και ειδικά στην υγεία.
Δεν περιµέναµε και ούτε επιδιώκουµε να καλύψουµε τις κοινωνικές ανάγκες µε φιλανθρωπία, αλλά µε συγκροτηµένη και
σχεδιασµένη κοινωνική πολική.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτή η δωρεά έρχεται σε µια καλή
στιγµή, καθώς η χώρα µας γυρίζει σελίδα, βαδίζοντας πλέον µε
σιγουριά στον δρόµο της δίκαιης ανάπτυξης, της ανάκτησης των
δικαιωµάτων και της ολοκλήρωσης του κοινωνικού κράτους.
Η πιο ισχυρή, η πιο εµβληµατική απόδειξη του γεγονότος ότι
η χώρα γυρίζει σελίδα, είναι η τροπολογία που κατέθεσε σήµερα
η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου και αφορά στη διαµόρφωση
του κατώτατου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα.
Η χώρα επανέρχεται µε ταχύς ρυθµούς σε αυτό που λέµε κανονικότητα. Τα µνηµόνια τελείωσαν χάρη στις θυσίες των εργαζοµένων και της κοινωνίας των πολλών. Οι συνθήκες βελτιώνονται
και ήρθε η ώρα να αποκαταστήσουµε τις απώλειες που υπέστησαν
οι εργαζόµενοι εξαιτίας της χρεοκοπίας που προκάλεσε η κλεπτοκρατία και το παλιό πολιτικό σύστηµα, το ΠΑΣΟΚ, µε όποιο όνοµα
και ΑΦΜ, µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο βάρβαρος νεοφιλελευθερισµός, ο εργασιακός µεσαίωνας,
η φτώχεια, η ανεργία και η κοινωνική αναλγησία είναι η συνταγή
που δοκιµάσαµε και επιχειρούν να επαναφέρουν µε τον µανδύα
της αλήθειας τα µεγάλα συµφέροντα και το παλιό πολιτικό σύστηµα. Δεν µας αξίζει αυτή η αλήθεια, ο λαός δεν τη θέλει και
δεν παραπλανάται πλέον.
Πρώτιστη προτεραιότητά µας είναι η πλήρης απασχόληση, η
δίκαιη διανοµή των εισοδηµάτων και η δίκαιη κατανοµή των
βαρών. Αυτό είναι το µέλλον που διεκδικούν και θα κερδίσουν οι
εργαζόµενοι και η νέα γενιά. Είναι ένα µέλλον µε αξιοπρέπεια,
δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και
εµείς γιατί ήσασταν µέσα στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Περί δωρεάς, δωρητών,
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ευεργεσίας, ευεργετών, καπιταλισµού, καπιταλιστών, σχέσεων
κεφαλαίου και εργασίας, Δεξιάς και Αριστεράς στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη και βέβαια για τη συγκεκριµένη σύµβαση δωρεάς
ανάµεσα στο Ίδρυµα Νιάρχος και το ελληνικό δηµόσιο –που είναι
πάρα πολύ χρήσιµη- για τη συγκεκριµένη προσπάθεια της Κυβέρνησης να αυξήσει τους κατώτατους µισθούς, και για τα ζητήµατα που έχουµε µπροστά µας αγαπητοί συνάδελφοι είναι
σήµερα ο λόγος.
Μακάρι η σηµερινή Ελλάδα της νέας ιστορικής εποχής µε δεσµεύσεις βέβαια, αλλά και µε την επίσηµη χειραφέτηση από τη
µνηµονιακή κηδεµονία στον προϋπολογισµό εσόδων και δαπανών της να µπορούσε να µην έχει ανάγκη από ευεργεσίες του
Ιδρύµατος Νιάρχου, του Ιδρύµατος Ωνάση, και άλλων που προσφέρουν σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Μακάρι η σηµερινή περίοδος να σηµαδεύονταν από τη δυνατότητα του κρατικού
προϋπολογισµού να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε ανέγερση
νέων νοσοκοµείων, νέων κτηρίων, σε κάλυψη όλων των αναγκών
υλικοτεχνικού εξοπλισµού που χρειαζόµαστε σε στελέχωση. Μακάρι η δυνατότητα που έχουµε να είναι πολύ παραπάνω από το
5,2% του ΑΕΠ που δίνει σήµερα ο κρατικός προϋπολογισµός και
να φτάσει πολύ παραπάνω ώστε να µπορούν να ζήσουµε µε την
ποιοτική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σταδιακά,
αλλά µε την ιεράρχηση που κάνουµε στις ανάγκες.
Και όλα αυτά τα µακάρι έχουν σχέση και µε τα ζητήµατα που
εξετάζουµε µε τη συγκεκριµένη δωρεά. Κοιτάξτε λίγο, άλλη η
συµπεριφορά του Ιδρύµατος Νιάρχος, άλλη η συµπεριφορά της
«SIEMENS», της «NOVARTIS» και άλλων καπιταλιστών. Άλλη η
συµπεριφορά στο «Ερρίκος Ντυνάν» που µια ευεργεσία-προσφορά των µελών και φίλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
έγινε ιδιοκτησία τράπεζας -και δεν χρησιµεύει τώρα για τον κοινωφελή χαρακτήρα και ελπίζουµε να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε στο µέλλον αυτόν τον κοινωφελή χαρακτήρα- και άλλο
αυτό που γίνεται, να επενδύονται χρήµατα πάνω στις ιεραρχήσεις τις οποίες κάνει η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας,
τα διάφορα ιδρύµατα στα οποία επενδύονται τα χρήµατα. Και
αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί δείχνει µια εµπιστοσύνη
ότι και ο τρόπος µε τον οποίο υπάρχει η ανοικοδόµηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και το κυβερνητικό σχέδιο για την υγεία
αλλά και οι προτεραιότητες της ελληνικής Κυβέρνησης για το
σύστηµα υγείας, δίνουν την εµπιστοσύνη στους ευεργέτες,
στους δωρητές ότι αυτά θα γίνουν µε τον σωστό τρόπο.
Η ευεργεσία στο «Ερρίκος Ντυνάν» δεν ελέγχθηκε από κυβερνήσεις. Και πολύ καλά κάνουν τώρα και βάζουν φορέα υλοποίησης. Γιατί η υλοποίηση όλων αυτών µε τα σχεδιαγράµµατα που
θα γίνουν, προβλέπουν ένα χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα
πρέπει οποιοσδήποτε είναι στην κυβέρνηση, να υλοποιήσει την
πρόθεση των δωρητών.
Θέλω ακόµη να επισηµάνω ότι ευτυχώς που έχουµε παρεµβάσεις και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις χρηµατοδοτήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και
του ΕΣΠΑ. Χρειαζόµαστε εκτός από το Κέντρο Μεταµοσχεύσεων
Συµπαγών Οργάνων στον χώρο του Ωνάσειου και το κέντρο για
την παρέµβαση στον καρδιοχειρουργικό παιδιατρικό τοµέα, να
έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε και στο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Κέντρο Μεταµοσχεύσεων Μυελού, είναι και αυτό µια
προτεραιότητα. Και µπορούµε να δούµε ότι όλες οι ανάγκες που
έχουµε και στον ογκολογικό τοµέα και σε άλλους τοµείς θα µπορέσουν να καλυφθούν µε τις δικές µας προτεραιότητες και µε το
δικό µας σχέδιο.
Θέλω ακόµη να επισηµάνω ότι στο άρθρο 4 της συγκεκριµένης
σύµβασης λέγεται ότι η τελική σύµβαση και οι επιµέρους για
κάθε έργο κτηριακών υποδοµών θα ορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, την ακριβή περιγραφή των ακινήτων, τη ζώνη
εντός της οποίας θα υλοποιηθεί κάθε έργο καθώς και κάθε άλλη
σχετική πληροφορία που αφορά την υλοποίηση.
Είναι ένα συγκεκριµένο ζήτηµα που µας το θέτουν, αγαπητοί
εκπρόσωποι των δωρητών, και από τους εργαζόµενους του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Θέλουν να λάβουµε σοβαρά υπ’
όψιν τον χαρακτήρα των κτηρίων τα οποία σήµερα θέλουµε να
χρησιµοποιήσουµε ως κτήριο της Σχολής Νοσοκόµων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου. Θέλουν να λάβουµε υπ’
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όψιν το τι λειτουργίες επιτελούνται σήµερα ώστε τα κτήρια τα
οποία είναι σήµερα, τα δύο που συνεχίζουν να είναι ανεξάρτητα,
να µπορέσουν να έχουν τα περιθώρια και στο µέλλον να υπηρετήσουν τις ανάγκες τις οποίες µέχρι τώρα υπηρετούσαν. Υπάρχει
το πειραµατικό χειρουργείο, γραφεία νοσηλευτικής υπηρεσίας,
βιβλιοθήκη, κτήριο και αίθουσα για την Επιτροπή Λοιµώξεων,
µουσείο, αρχεία κ.λπ. τα οποία οφείλουµε µε κάθε τρόπο να τα
υπερασπίζουµε. Νοµίζω ότι η πρόθεση των δωρητών είναι στην
τελική σύµβαση που θα υπάρξει να τα λάβει αυτά όλα υπ’ όψιν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρδας που είναι ο τελευταίος από τους
οµιλητές.
Μετά θα ξεκινήσει ο κ. Πολάκης και θα κλείσει ο κ. Ξανθός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα
αναφερθώ στην τροπολογία της Υπουργού Εργασίας.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι πολλά έχουµε,
όµως, δύο καίρια προβλήµατα. Το ένα είναι η ανεργία σε συνδυασµό µε την απασχόληση και το δεύτερο είναι η έξοδος των
Ελλήνων που παρατηρείται προς άλλες χώρες και αυτό σε συνδυασµό µε την υπογεννητικότητα.
Κάθε τι το οποίο περιορίζει την ανεργία και περιορίζει την
έξοδο όχι απλώς είναι καλοδεχούµενο, αλλά µπορώ να πω πρέπει όλοι µας να λιώσουµε έτσι ώστε να βρούµε τρόπους για να
κρατήσουµε τα παιδιά και τα εγγόνια µας σε αυτήν τη χώρα.
Προβλέπεται µία αύξηση των µισθών µε τον τρόπο που προβλέπεται, που είναι η αρχή µιας διαδικασίας η οποία θα εξαρτάται από την αύξηση της συνολικής παραγωγής του ΑΕΠ, την
παραγωγικότητα και από κάποιους άλλους παράγοντες οι οποίοι
θα προσδιοριστούν. Εδώ, όµως, πρέπει να δώσουµε και µια ιδιαίτερη προσοχή και σε κάποιους άλλους χώρους οι οποίοι θα
επηρεαστούν από τη συγκεκριµένη αύξηση και αναφέροµαι στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα
επωµιστούν αυτήν την αύξηση, αλλά πρέπει, όµως, µε κάθε
τρόπο να περιορίσουµε όσο µπορούµε τα βάρη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, εφόσον ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασµατικός και
κρατάει γερά στα πόδια του, πρέπει να βρούµε µία µέθοδο έτσι
ώστε η αύξηση των µισθών να µην οδηγήσει σε αύξηση βαρών
υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή ο συντελεστής του 20%
στα 586 είναι ένα «α» ποσό, στα 600 µε 610 ευρώ θα γίνει ένα
«β» ποσό.
Το «β» ποσό να είναι όµοιο µε το «α». Ως εκ τούτου, ίσως θα
είναι σκόπιµο να µειώσουµε τον συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί
στα βάρη που συνδέονται µε τη γενική ασφάλιση.
Ένα δεύτερο σηµείο το οποίο πρέπει να προσέξουµε, είναι η
έξοδος των Ελλήνων που έχουν υψηλές δεξιότητες, επιστηµόνων, ερευνητών κ.λπ.. Αυτό είναι µια αιµορραγία, η οποία έχει
λάβει έκταση λαίλαπας τα τελευταία επτά χρόνια. Όσοι από
εµάς, από εσάς, είµαστε πανεπιστηµιακοί, το ζούµε πάρα πολύ
ζωντανά στο πανεπιστήµιο. Το ζούµε ζωντανά στο πανεπιστήµιο,
γιατί έρχονται απόφοιτοί µας µεταπτυχιακοί και ζητούν συστατικές επιστολές, για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό.
Η τιµωρία που προβλέφθηκε –αυτό το πράγµα δεν µπορώ να
καταλάβω πώς το αποδέχθηκε η όποια ελληνική κυβέρνηση- σύµφωνα µε την οποία οι νέοι κάτω των είκοσι πέντε ετών αµείβονται
σήµερα χειρότερα από ό,τι κάποιοι άλλοι νέοι άνω των είκοσι
πέντε ετών, µπορώ να σας πω ότι ήταν το σηµείο το οποίο άνοιξε
τις πόρτες, για να φεύγουν απόφοιτοι πανεπιστηµίων κατευθείαν
στο εξωτερικό.
Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούµε µια άλλη πολιτική, η οποία να
κρατά τον κόσµο στην Ελλάδα. Τι θα µπορούσε να γίνει; Θα µπορούσε να προβλεφθεί ένα ανώτατο πλαφόν εισφορών που να αντιστοιχούν, παραδείγµατος χάριν, σε αµοιβές 1.500 ευρώ. Αυτό
τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι αν κάποιος αµείβεται µε 3.500 ευρώ,
έχουµε επιχειρήσεις που µπορούν να δώσουν αυτά τα χρήµατα
σε επιστήµονες για να µπορέσουν για να τους κρατήσουν στη
χώρα, αλλά έρχονται εταιρείες και λένε ότι εµείς δεν µπορούµε
να πληρώσουµε εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση για 4.000,
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3.500 και 3.000 αµοιβές.
Εκείνο το οποίο θα µπορούσε να γίνει, είναι το εξής: Να υπάρχει ένα ανώτατο πλαφόν εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης
που να µην ξεπερνά την αµοιβή των 1.500 ευρώ. Αυτό σηµαίνει
ότι όποιος αµείβεται µε 2.000, 2.500 και 3.000, η εταιρεία και ο
ίδιος θα πληρώνει εισφορές που αντιστοιχούν στα 1.500 ευρώ.
Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε µείωση των
εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτός είναι ένας λάθος τρόπος σκέψης. Γιατί; Διότι αντί να έχουµε τους νέους µας που φεύγουν και οι οποίοι σε τελική ανάλυση πληρώνουν ό,τι έχει σχέση
µε τη γενική ασφάλιση στο εξωτερικό, που σηµαίνει χρήµατα που
χάνονται από την Ελλάδα, θα δίνονται χρήµατα από τα οποία αντιστοιχούν στα 1.500 ευρώ και θα µένουν στην Ελλάδα -θα δίνονται χρήµατα στη γενική ασφάλιση- και έτσι δεν θα χάνονται οι
νέοι µας.
Με τέτοιου είδους µέτρα ίσως κι ίσως και κάποια άλλα που
πρέπει να σκεφθούµε όλοι µας, πρέπει να οικοδοµήσουµε ένα
τέτοιο σύνολο προτάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυτό που
σας είπα στην αρχή, τόσο στη µείωση της ανεργίας, όσο ιδίως
στη µείωση της τάσεως εξόδου των νέων µας στο εξωτερικό και
ιδιαίτερα αυτών που έχουν δεξιότητες και είναι ο κορµός πάνω
στον οποίο χτίζεται η επιστηµονική Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μάρδα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης έχει τον
λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπε του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» σήµερα είναι µια ιστορική µέρα και αυτό είναι ένα
ιστορικό νοµοσχέδιο µε την τροπολογία που κατατέθηκε.
Μη γελάτε, κύριε Γιακουµάτο, το καταλαβαίνετε και εσείς.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν γελάω. Γελάω για το «ιστορικό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Γιακουµάτο,
ακόµη δεν ανέβηκε ο Υπουργός ξεκινήσαµε την αψιµαχία!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
ιστορικό. Διότι, πρώτον, έχουµε µια εµβληµατικού και πολύ µεγάλου ύψους δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», ενός
ιδιωτικού φιλανθρωπικού φορέα προς το δηµόσιο σύστηµα
υγείας της χώρας. Δηλαδή, από την εποχή στην οποία µε υπουργικές αποφάσεις, µε τροπολογίες, µε διαδοχικές γνωµοδοτήσεις
χαρίζαµε εκατοµµύρια από τον κρατικό κορβανά προς συγκεκριµένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, περάσαµε στην εποχή
που ένας µεγάλος ιδιωτικός φιλανθρωπικός οργανισµός στηρίζει
µε έναν πολύ δυνατό τρόπο το σύστηµα υγείας. Αυτό είναι το
ένα µεγάλο καλό.
Το δεύτερο µεγάλο καλό είναι ότι µετά από έξι χρόνια εσωτερικής υποτίµησης της εργασίας που επέβαλαν τα µνηµόνια, τα
οποία η Αντιπολίτευση, η οποία σήµερα ήταν πολύ φιλεργατική,
επέβαλε -γιατί µαζί τα ψηφίζατε, διότι κάνετε, κύριε Κεγκέρογλου, λες και είστε από κανέναν άλλον πλανήτη, λες και δεν τα
έχετε ψηφίσει αυτά-, ανοίγει η πόρτα για να καταργηθεί ο υποκατώτατος, να αυξηθεί ο κατώτατος µισθός και να παρασύρει και
τις άλλες αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα. Αυτά κουβεντιάζουµε
σήµερα, αυτά θα ψηφίσουµε και όσο και αν προσπαθείτε να τα
υποτιµήσετε, είναι πάρα πολύ µεγάλα.
Θα ξεκινήσω από τη δωρεά και το µεγαλύτερο µέρος της οµιλίας µου θα είναι αφιερωµένο στη δωρεά, αλλά θα πω και δυοτρεις άλλες κουβέντες, αν και νοµίζω ότι απάντησε προηγουµένως
η Έφη Αχτσιόγλου σε πολλά πράγµατα, αλλά πρέπει να διευκρινίσω και δυο-τρία θέµατα και για την τροπολογία που κατατέθηκε.
Αυτή η δωρεά έχει µια µεγάλη διαφορά από τις άλλες. Το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος, 130
εκατοµµύρια ευρώ από το 1996 µέχρι το 2016 σε δωρεές στον
χώρο της υγείας, µε τα 90 εκατοµµύρια απ’ αυτά να έχουν δοθεί
µετά το 2011-2012. Δόθηκαν, δηλαδή, και τις εποχές των παχιών
αγελάδων. Υπάρχουν και άλλοι δωρητές, οι οποίοι έχουν δώσει
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διάφορα µικρότερα ποσά κλπ. σε µηχανήµατα, σε υποδοµές, σε
διάφορα νοσοκοµεία.
Ποια είναι η τεράστια διαφορά αυτής της δωρεάς, που δεν
είναι µόνο το ύψος της, δηλαδή τα 250 εκατοµµύρια, αλλά είναι
και ο τρόπος µε τον οποίο τελικά καταλήξαµε σ’ αυτήν; Όλες οι
δωρεές που έγιναν στο παρελθόν -και οι προηγούµενες δωρεές
του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» που έγιναν πριν απ’ αυτήνήταν το αποτέλεσµα της προσφυγής προς διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισµούς κάποιων διευθυντών του ΕΣΥ, κάποιων διοικητών νοσοκοµείων, κάποιων συλλόγων φίλων κάποιων
νοσοκοµείων, οι οποίοι απευθύνονταν σε διάφορα φιλανθρωπικά
ιδρύµατα, για να καλύψουν µια µεγάλη, πιεστική, έντονη ανάγκη
του νοσοκοµείου, της δηµόσιας δοµής, η οποία δεν καλυπτόταν
από έναν σχεδιασµό του κεντρικού κράτους, των κυβερνήσεων.
Έτσι είναι όλα τα παραδείγµατα. Δεν υπήρχε σχέδιο.
Σχέδιο ανάπτυξης του δηµόσιου συστήµατος υγείας στην Ελλάδα υπήρξε µόνο την περίοδο 1982-1986. Μετά, πάρτε βουνά
τον πόνο µου! Αυτό ίσχυε µέχρι σήµερα, µέχρι που αναλάβαµε
εµείς. Και το λέω έτσι και µπορεί να είναι εγωιστικό, αλλά έτσι
είναι. Παραλάβαµε µια κατάσταση διαλυµένη, µε πρωτοβάθµια
ανύπαρκτη, µε νοσοκοµεία που έλειπαν γάζες και βαµβάκι. Και
κόψτε αυτήν την καραµέλα! Έχουµε βαµβάκι, για να τυλίξουµε
όλον τον πλανήτη! Το ίδιο και γάζες. Πλέον κόψτε αυτήν την καραµέλα! Το λέει ο ΣΚΑΪ κάθε µέρα, µην το παίρνετε και εσείς.
Ισορροπήσαµε, λοιπόν, την κατάσταση και βάλαµε έναν προγραµµατισµό. Η πρόταση που είχε γίνει στο Ίδρυµα « Σταύρος
Νιάρχος» –τα είπα στην επιτροπή, αλλά θα τα ξαναπώ και εδώ,
γιατί πρέπει να ξανακουστούν και να εντυπωθούν- πάλι από κάποιους καθηγητές, από κάποια νοσοκοµεία κ.λπ., ήταν η εξής και
είχε συµφωνήσει το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»: Ήθελε να κάνει
µια δωρεά στον χώρο της υγείας αντίστοιχης εµβληµατικότητας
µε το Ίδρυµα Πολιτισµού που έχει γίνει στο Φάληρο. Είχε συµφωνήσει -και αυτό µας πρότεινε και είχε ετοιµάσει τα πάντα κ.λπ.να δώσει 200 εκατοµµύρια, για να ανακατασκευάσει το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» σε βάθος δεκαετίας, από τα υπόγεια µέχρι
πάνω, κοµµάτι-κοµµάτι.
Εκεί, λοιπόν, κάναµε µία πολύ ανοικτή και ειλικρινή κουβέντα
ο Αντρέας, εγώ και το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», εν γνώσει του
Πρωθυπουργού. Συζητήσαµε µε τον Ανδρέα Δρακόπουλο, τον
Πρόεδρο του Ιδρύµατος. Τους είπαµε: Κοιτάξτε, δεν έχουµε
ανάγκη αυτό το πράγµα. Με βάση αυτά που έχουµε κάνει –και
θα πω κάποια πράγµατα παρακάτω- χρειαζόµαστε τα εξής πράγµατα, τα οποία είναι µεγάλα και δεν µπορούµε να τα κάνουµε
εµείς αυτή τη στιγµή. Έχοντας κάνει όµως και σ’ αυτά τα σκληρά
χρόνια αρκετά -για τα οποία θα πω και πώς «κουµπώνει» η δωρεά
µε τα άλλα- χρειαζόµαστε αυτά στα οποία καταλήξαµε. Χρειαζόµαστε στο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής, που είναι το πιο παλιό της
χώρας, χρειαζόµαστε Νοσοκοµείο Παίδων στη βόρεια Ελλάδα,
που δεν υπάρχει και ήταν ντροπή µας που δεν υπήρχε και όλων
των Κυβερνήσεων που πέρασαν τόσα χρόνια. Χρειαζόµαστε, επίσης, την επισκευή και την αγορά νέων πτητικών µέσων στο ΕΚΑΒ.
Για αυτά τα ελικόπτερα που αγοράσαµε, από τα οποία έπεσαν
τα τρία, δεν είχαµε συµβόλαια συντήρησης.
Είπα και στην επιτροπή ότι δεν ξέρουµε που πήγαν -και δεν
µπορούµε να το ανακαλύψουµε- τα λεφτά της αποζηµίωσης για
τα ελικόπτερα αυτά. Είπα ότι χρειαζόµαστε πτητικά µέσα -υπάρχει αυτή η τεχνολογία- για να µην χρησιµοποιούµε τα C27 και τα
C130 του Στρατού, που καλώς τα πληρώνουµε όσο τα πληρώνουµε, γιατί έχουν σώσει κόσµο. Είπα ότι χρειαζόµαστε κάποιους
συγκεκριµένους εξοπλισµούς υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, για
να συµπληρώσω και κάποια πράγµατα που κάνουµε εµείς τώρα
κ.λπ..
Το δέχθηκαν. Είναι η µεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας της χώρας από έναν ιδιωτικό φιλανθρωπικό φορέα, ο οποίος έρχεται και συµπληρώνει και ενισχύει µε
το παραπάνω προσπάθειες ενός σχεδίου που κάνει µία Κυβέρνηση που θέλει να ανατάξει -έχει κάνει σαφή πολιτική επιλογήκαι να στηρίξει το δηµόσιο σύστηµα υγείας της χώρας.
Τα δύο νοσοκοµεία που θα χτίσουν, συµπληρώνουν έναν σχεδιασµό που ήδη υλοποιείται. Ανοίξαµε τη Σαντορίνη. Τελειώνουµε
το Νοσοκοµείο Καρπάθου. Τελειώνουµε το νέο Νοσοκοµείο Λευ-
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κάδας. Τελειώνει το Νοσοκοµείο Χαλκίδας. Έγινε η επέκταση του
ΑΧΕΠΑ. Τελειώνει το Νοσοκοµείο της Βέροιας. Δεν είχαµε να κάνουµε ένα, δύο. Τα άλλα τα κάνουµε ήδη, είτε από ίδιους πόρους,
είτε είχαν χτιστεί παλαιότερα, είτε από ΕΣΠΑ.
Η ιστορία µε το ΕΚΑΒ συµπληρώνει και προηγούµενη δωρεά
που έκανε. Εµείς ως κράτος και ως περιφέρειες αγοράσαµε ενενήντα ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγµή είναι στον αέρα άλλοι τρεις
διαγωνισµοί, των πενήντα πέντε, των πενήντα και των τριάντα
δύο. Είναι πενήντα πέντε για την Αττική, πενήντα για την κεντρική
Μακεδονία και Θεσσαλία και τριάντα δύο από ίδιους πόρους του
ΕΚΑΒ για την κεντρική Ελλάδα, το παράρτηµα Τρίπολης και δυτικής Ελλάδας. Έχουν αγοραστεί άλλα δέκα από τη Β’ Υγειονοµική Περιφέρεια για τα µικρά νησιά. Έδωσε εκατόν σαράντα τρία
ασθενοφόρα το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», τα οποία κυκλοφορούν, και άλλα τριάντα τρία ο Αγωγός ΤΑΠ στη Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι αντικαθιστούµε µέσα σε δυόµισι, τρία
χρόνια -γιατί αρχίσαµε το 2016 αυτήν την ιστορία- τα τετρακόσια
δέκα ασθενοφόρα από τα επτακόσια πενήντα τέσσερα που είχε
ο στόλος του ΕΚΑΒ που παραλάβαµε, όπου η τελευταία αγορά
είχε γίνει το 2004 µε τιµές που καλύτερα να µην τις συζητήσουµε.
Τα ίδια ασθενοφόρα, το αντίστοιχο σηµερινό µοντέλο, στον διαγωνισµό των ενενήντα ασθενοφόρων που πήραµε εµείς, τα αγοράσαµε 48.000 ευρώ, όταν αντίστοιχα ασθενοφόρα είχαν
αγοραστεί µε 85.000 ευρώ. Δεν αναφέροµαι σε κινητές µονάδες,
αλλά σε κλασικά ασθενοφόρα. Αυτή ήταν η εποχή των παχιών
αγελάδων και έτσι χρεοκόπησε η χώρα.
Τρίτον, από ίδιους πόρους -δικούς µας και της Περιφέρειας
Αττικής- αγοράζουµε σύστηµα PET-CT στο Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκοµείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι». Αντικαθιστούµε το
PET-CT του «Ευαγγελισµού» και παίρνουµε και δύο συστήµατα
παραγωγής ραδιοφαρµάκων, ένα για την Αθήνα κι ένα για τον
Πειραιά. Του Πειραιά θα µπει στο «Μεταξά». Της Αθήνας θα µπει
στο Γενικό Ογκολογικό της Κηφισιάς.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» έρχεται και συµπληρώνει και
παίρνει PET-CT στο Πανεπιστηµιακό του Ηρακλείου, στο Πανεπιστηµιακό της Λάρισας, στο Πανεπιστηµιακό των Ιωαννίνων. Σε
αυτά τα τρία βάζει και συστήµατα παραγωγής ραδιοφαρµάκων.
Προσθέτουµε κι ένα τέταρτο σύστηµα παραγωγής ραδιοφαρµάκων στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη για να
καλύψει το PET-CT του «Παπαγεωργίου» και του «Θεαγενείου»
που και αυτό έγινε από κρατικά χρήµατα. Έτσι συµπληρώνεται.
Στον «Ευαγγελισµό», που ήταν και η αρχική πρόταση, ήδη
έκλεισε ο κατάλογος των 8.500.000 ευρώ εξοπλισµού. Παίρνει
άλλα 5.000.000 ευρώ από τον διαγωνισµό της περιφέρειας. Επίσης, πρόσφατα προσθέσαµε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων την αντικατάσταση του PET-CT, που είναι το πρώτο
που µπήκε στην Ελλάδα και που κοντεύει να γίνει «end of life»,
το οποίο και θα χρηµατοδοτηθεί από Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων δικό µας.
Βέβαια, τη µεγάλη αυτή παρέµβαση, αυτά τα δύο κτήρια -σωστές οι παρατηρήσεις του κ. Παπαδόπουλου- τα ξέρει το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος». Αυτά θα αποτυπωθούν στην τελική σύµβαση. Το θεµελιακό, όµως, είναι ότι στο πιο µεγάλο νοσοκοµείο
της χώρας φτιάχνουµε ένα κτήριο µε την εγγύηση του Ρέντσο
Πιάνο, όπως και τα άλλα δύο, στο οποίο θα µεταφερθεί η έδρα
της πανεπιστηµιακής νοσηλευτικής. Είναι προφανές ότι οι ανάγκες που υπάρχουν, θα καλυφθούν. Άλλωστε, εκεί τελείωσε πρόσφατα και η δωρεά της Εθνικής µε το νέο κτήριο των
χειρουργείων, τις µονάδες κ.λπ..
Βέβαια, υπάρχουν και δύο προγράµµατα εκπαίδευσης: Από τη
µία µεριά, είναι το πρόγραµµα για τις λοιµώξεις, που είναι µία µεγάλη πληγή στα νοσοκοµεία µια µεγάλη εκροή πόρων. Από την
άλλη µεριά, είναι η χρηµατοδότηση για όλους τους φοιτητές και
τους αποφοίτους της Ιατρικής της εκπαίδευσής τους στο Advanced Trauma Life Support. Πρόκειται για το σύστηµα υποστήριξης και αντιµετώπισης του πολυτραυµατία, το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Είναι ένα
εξαιρετικό πρόγραµµα. Ήµουν από τους πρώτους που το έκαναν
στην Ελλάδα το 1995-1996, όταν πρωτοήρθε στη χώρα µας. Τότε
το πληρώναµε από την τσέπη µας ή κάποιες εταιρείες έβαζαν κάποια χρήµατα για να το κάνουν κάποιοι ειδικευόµενοι, ενώ τώρα
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αυτό καλύπτεται απ’ αυτή την ιστορία.
Αυτές είναι πραγµατικά θεµελιακές και µεγάλες δράσεις, οι
οποίες θα αφήσουν ένα µεγάλο αποτύπωµα όταν αυτά τα πράγµατα ολοκληρωθούν. Διότι εµείς θα συνεχίσουµε να κάνουµε
αυτά που κάναµε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας αυτά τα τρία χρόνια.
Πραγµατικά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω -και το λέω γιατί
έχουµε συνεργαστεί σε πολλά πράγµατα- και τον Ανδρέα τον
Δρακόπουλο προσωπικά και τον Γιάννη τον Ζερβάκη, µε τον
οποίον έχουµε ρίξει πολύ ιδρώτα και στη δωρεά για τα ασθενοφόρα, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πραγµάτωση
αυτών των ιστοριών.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα: Κύριε Θεοχαρόπουλε, αυτό
που είπα για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήταν η απάντηση στην κριτική, «Γιατί
εξαιρείτε από το λογιστικό το δηµόσιο…;» κ.λπ.. Κύριε Θεοχαρόπουλε, η απάντηση ήταν εκεί. Αποµονώσατε, όµως, τη λέξη. Θα
ξαναπώ αυτά που είπα, γιατί δεν παίρνω τίποτα πίσω. Απάντησε
ο κ. Ξυδάκης µια χαρά.
Ακούστηκε η εξής κριτική στην επιτροπή: «Γιατί εξαιρείτε τις
διαδικασίες αυτές»; Για να κάνουµε πιο γρήγορα. Διότι είναι προφανές ότι το στοίχηµα της επόµενης περιόδου, ναι, είναι το κράτος. Είναι το κράτος, όχι, όµως, µε τη λογική που λέει ο κ.
Γιακουµάτος, Σοβιετία, Μαδούρο, Βόρεια Κορέα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το κράτος το οποίο συγκροτήθηκε από την τουρκοκρατία και τους Βαυαρούς, από τον Εµφύλιο, το οποίο ήταν ένα
στεγνό πελατειακό κράτος, που δεν έπρεπε να περνάει µύγα αν
δεν ήταν δικός µας, µέχρι τη δεύτερη εξαγορά του ελληνικού
λαού που πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου την οµογενή Ελλάδα και
την έβαλε στο δηµόσιο και «Αρχίστε παιδιά να γλεντάµε, να κάνουµε και κανένα δωράκι», που διακινούσε το µαύρο χρήµα και
όλα αυτά τα πολλαπλά επίπεδα ελέγχων. Διότι αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτές τις µέρες ανέλαβα, µε εντολή του Πρωθυπουργού, να
ελέγξω την πρόοδο κάποιων έργων στην Κρήτη. Και ενώ έχουν
πάει ένας σκασµός λεφτά από διάφορα Υπουργεία, προχωράνε
µε πολύ αργούς ρυθµούς και λιγότερα από τα µισά. Ήδη επιταχύνονται µέσα σε µιάµιση εβδοµάδα. Να είστε σίγουρος, κύριε
Θεοχαρόπουλε.
Προσέξτε, όµως, το εξής: Είναι δυνατόν να κάνουν πενήντα
πέντε ηµέρες να απαντήσουν ότι δεν χρειάζεται να εγκρίνουν µια
προγραµµατική σύµβαση; Ποιος το έφτιαξε αυτό το τέρας; Είναι
δυνατόν ένας δήµος -το έχω πει πολλές φορές το παράδειγµαγια να ενοικιάζει οµπρέλες στην παραλία, να θέλει είκοσι τρεις
υπογραφές εκτός του δήµου; Είναι δυνατόν το Νοσοκοµείο Χανίων -το αλλάζουµε αυτό- το οποιοδήποτε νοσοκοµείο για να
πάρει δυο χιλιάρικα αντί για ποτήρια, να πάρει στυλό, να πρέπει
να υπογράψουν επτά υπάλληλοι στο Υπουργείο, ο κ. Ξανθός κι
εγώ;
Αυτό το κράτος έφτιαξαν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία
και όλοι οι προπάτορές τους. Και δεν φτιάχτηκε έτσι. Φτιάχτηκε
για να υπάρχει πολιτικός έλεγχος, να ελέγχουµε τα ψηφαλάκια,
δηλαδή, και τους πελάτες και για να διακινεί «µαύρο» χρήµα. Και,
επίσης, φτιάχτηκε για να µην έχει κανένας ευθύνη, γιατί υπάρχει
µία διάχυση της ευθύνης σ’ αυτό το πράγµα.
Αυτό είπα, λοιπόν, εγώ την άλλη φορά. Και είναι µια παλιά
ρήση ενός αυτοδιοικητικού, τότε που πήγα να αναλάβω δήµαρχος, που µου είπε: «Να σου πω, Παυλή µου, αυτό γίνεται». Όλα
αυτά τα επίπεδα, είναι για να φτιάξουν ένα κάστρο και να τρώνε
µέσα. Γιατί δεν τρώγανε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τα 85
δισεκατοµµύρια ευρώ πώς φαγώθηκαν; Δεν βγήκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Δεν έγινε µε όλη αυτή τη διαδικασία και µε τις εγκρίσεις
κ.λπ.;
Αυτό είπα προχθές και µην το γυρνάτε τώρα ότι θα καταργήσουµε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτό το κράτος είναι εχθρός της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικά
δίκαιης αναδιανοµής, γιατί είναι φτιαγµένο για να εξυπηρετεί την
αναπαραγωγή ενός πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος που
χρεοκόπησε την χώρα.
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Δυο κουβέντες για την τροπολογία.
Ό,τι και να λέτε τώρα…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεκαέξι λεπτά µιλάς.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Έχετε τον Ολυµπιακό, κύριε Γιακουµάτο. Το ξέρω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεκαέξι λεπτά µιλάς. Άσε τον
Ολυµπιακό ήσυχο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ό,τι
και να λέτε τώρα, η ιστορία θα γράψει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι, να ολοκληρώσουµε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Άκουσα πάρα πολλά σήµερα. Ό,τι και να λέτε η ιστορία θα γράψει ότι είστε οι κυβερνήσεις που έβαλαν τη χώρα στα µνηµόνια
και είµαστε η Κυβέρνηση που την έβγαλε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μπράβο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ό,τι
και να λέτε, θα είστε οι κυβερνήσεις που έσπρωξαν δυόµισι εκατοµµύρια συνανθρώπους µας στην απασφάλιση και στην υγειονοµική φτώχεια, χρεώνοντάς τους 180 εκατοµµύρια ευρώ για
υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν στα δηµόσια νοσοκοµεία και
θα µείνουµε στην ιστορία ως η Κυβέρνηση που τους κάλυψε δωρεάν στο δηµόσιο σύστηµα και διέγραψε τα χρέη που τους χρεώσατε.
Ό,τι και να λέτε, θα είστε οι κυβερνήσεις που κατέβασαν 25%
και 30% τον βασικό µισθό και τώρα, ναι, αυτή η Κυβέρνηση αρχίζει να τον ανεβάζει ξανά. Θα είστε οι κυβερνήσεις που έκοψαν
έντεκα φορές τις συντάξεις και θα είµαστε η Κυβέρνηση που δεν
θα τις κόψει τον Γενάρη.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα πάρετε την απάντηση στην
κάλπη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κι ό,τι
κόψαµε µε το 4% που έγινε 6%, που σήµερα είναι 10 και 12 ευρώ,
γύρισε όλο στον ΕΟΠΥΥ και στήριξε τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Μια κουβέντα θα πω για να τελειώνω. Προσέξτε. Αν δεν το
έχετε πάρει χαµπάρι, επειδή δεν το λένε τα κανάλια, οι τέσσερις
χιλιάδες που προσλήφθηκαν µε κριτήρια ΑΣΕΠ µέσω του ΟΑΕΔ
στα νοσοκοµεία της χώρας, δεν παίρνουν τον υποκατώτατο.
Παίρνουν 5 ευρώ λιγότερα από αυτό που θα έπαιρναν αν διορίζονταν µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Αυτό δεν το έχετε δει;
Με τις συµβάσεις που υπογράψαµε -οι ατοµικές συµβάσεις,
όπου διώξαµε τους εργολάβους και εκεί που δεν τους έχουµε
διώξει, είναι γιατί µας έχουν κόψει κάποιοι δικαστές, οι οποίοι
µας ανάγκασαν να νοµοθετήσουµε και δύο φορές µέσω αποφάσεων του Σ.τ.Ε.- οι εργαζόµενοι που πριν από τους εργολάβους
πληρώνονταν µε 300 και 400 ευρώ, τώρα παίρνουν 750 στην
τσέπη. Κι εµείς κάνουµε τουλάχιστον 20% εξοικονόµηση από τον
πρώτο χρόνο και 30% τους επόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη, αλλά έχουµε φτάσει τα δεκαοχτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ο
«Ευαγγελισµός» -µιας που η κουβέντα είναι γι’ αυτόν- έκανε ετήσια εξοικονόµηση 2.000.000 ευρώ µόνο από την καθαριότητα, µε
τις εργαζόµενες να παίρνουν 200 και 250 ευρώ παραπάνω στην
τσέπη. Και µε αυτά τα 2.000.000 περίσσευµα θα προσλάβει τώρα
εκατόν δέκα άτοµα επικουρικό προσωπικό -νοσηλευτικό κυρίωςγια να στηρίξει όλες του τις υποδοµές.
Κλείνω µε το εξής: Κύριε Καρρά -λείπει ο κ. Γρηγοράκος, λείπει και ο κ. Μπαργιώτας, που είναι και του χώρου- αυτήν την τροπολογία κακώς την καταθέσατε. Ισχύσει σήµερα. Κακώς την
καταθέσατε. Δεν σας ενηµέρωσαν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αν ισχύει, ακόµα καλύτερα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Μπράβο. Όµως, ξέρετε κάτι τώρα; Λέτε να νοµοθετήσουµε πως
όταν δεν υπάρχει κρεβάτι σε ΜΕΘ δηµόσιου νοσοκοµείου, επιτρέπεται η διακοµιδή ασθενών µε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στις
εντατικές µονάδες όλων των ιδιωτικών κλινικών που έχουµε υπογράψει. Ισχύει σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ωραία. Ακόµα καλύτερα.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
το φέρατε ως τροπολογία δεν καταλαβαίνω. Και, µάλιστα, εµείς
το επεκτείναµε - αποδεχόµενοι και µία τροπολογία του κ. Γρηγοράκου- και στους ανασφάλιστους που δεν καλύπτονταν. Το κάναµε κι αυτό, αν δεν βρίσκει.
Επίσης, θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο και έχουµε ρυθµίσει
µε τον νέο ΕΚΠΥ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί
πρέπει να σας ενηµερώσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, φτάνουµε στα είκοσι λεπτά. Ούτε ο Υπουργός που έχει το νοµοσχέδιο, δεν µιλάει τόσο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τελειώνω. Μία τελευταία κουβέντα θα πω µόνο.
Παραλάβαµε -για να το ξέρετε και αυτό- λειτουργούντα τετρακόσια τριάντα οχτώ κρεβάτια ΜΕΘ. Το ρεκόρ της χώρας µας
ήταν τα πεντακόσια δύο, πεντακόσια τρία κρεβάτια, που είχαµε
φτάσει την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων. Αυτήν τη στιγµή
τα λειτουργούντα κρεβάτια είναι πεντακόσια εξήντα πέντε. Για
την ακρίβεια δεν είναι πεντακόσια εξήντα πέντε, είναι πεντακόσια
πενήντα εφτά, γιατί υπάρχει ανακατασκευή του «Ασκληπιείο Βούλας», της ΜΕΘ, µέσα από κάποια δωρεά και µε δική µας ενίσχυση. Τα κρεβάτια, λοιπόν, είναι πεντακόσια πενήντα πέντε,
πεντακόσια πενήντα εφτά. Είναι εκατόν είκοσι παραπάνω από
αυτά που παραλάβαµε. Αυτό, βέβαια, δεν το λένε τα κανάλια.
Έτσι; Και µε αυτό που ετοιµάζουµε τώρα, µε το επικουρικό προσωπικό κ.λπ., µέσα σε αυτή τη χρονιά θα ανοίξουµε και τα επόµενα ενενήντα που υπάρχουν και είναι έτοιµα από πλευράς
υποδοµής στον δηµόσιο τοµέα.
Επίσης, χρειαζόµαστε και έναν αριθµό κρεβατιών, που µε τους
νέους όρους και µε τις νέες συµβάσεις που θα υπογραφούν µε
τις ιδιωτικές κλινικές όπως φτιάχτηκε ο Κανονισµός Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα το κάνουν οι κλινικές. Αυτό που λέτε,
όµως, ισχύει και δεν χρειάζεται καµµία νοµοθέτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ακόµα καλύτερα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολάκη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για δύο λεπτά. Αναφέρθηκαν σε εµένα και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο. Μόνο να είστε σύντοµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στον
χρόνο µου ήµουν και πριν. Το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Θεοχαρόπουλε, απάντησα σε αυτό που είπατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Πολάκη, αφήστε
να µιλήσει ο συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς για τα στοιχεία.
Κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα από την τοποθέτησή σας -δεν
είπατε µε ξεκάθαρο τρόπο εσείς προσωπικά, κατάλαβα αυτά που
είπατε- αν υποστηρίζετε αυτή τη στιγµή τον θεσµό της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ». Δεν το είπατε µε µία καθαρή κουβέντα. Γιατί σας το λέω:
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παρακαλώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να µάθουν τον διάλογο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο διάλογος στο Κοινοβούλιο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεχίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να καταλάβω την ταραχή των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφο,
σας παρακαλώ. Πρέπει να προχωρήσουµε.
Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον συνήγορο-υπερασπιστή και
κάνει τον συνήγορο-υπερασπιστή του κ. Πολάκη. Γιατί το λέω
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αυτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πες
τα όλα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι κατέθεσα στα Πρακτικά αυτό που είπε στην επιτροπή. Τίποτα άλλο! Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο! Και το λέω τώρα εδώ πέρα. Τι σας
είπε ένας αυτοδιοικητικός. Σας είπε ότι όλα αυτά που βλέπει στις
διαδικασίες, στις διαύγειες κ.λπ. είναι τα κάστρα. Και αυτά τα κάστρα πρέπει να σταµατήσουν.
Και λέτε µε δικά σας λόγια: «Αυτό το κάστρο πρέπει να το
σπάσω». Και της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», δηλαδή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε, κύριε Πολάκη,
να απαντήσετε. Δεν έχω κανένα πρόβληµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Θεοχαρόπουλε,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόλις
τώρα ξεκίνησα. Απλώς έχω ένα λεπτό διακοπές.
Επειδή ζητάει ο Υπουργός, διαβάζω από τα Πρακτικά: «όλα
αυτά που βλέπεις µε τους νόµους, τις διαδικασίες, τις διαύγειες,
τα διατάγµατα, τις εγκρίσεις, τα δέκα επίπεδα, ξέρεις τι είναι;»
Στη συνέχεια, «αυτά τα κάστρα πρέπει να σταµατήσουν, πρέπει
να τα σπάσουµε». Αυτά τα κάστρα ανέφερε, και της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».
Και σήµερα όταν µίλησε ο κύριος Υπουργός, είπα για την αποτελεσµατικότητα. Το πρόβληµα της αποτελεσµατικότητας πρέπει
να το δούµε, οι διαδικασίες να γίνουν πιο γρήγορες, αλλά όχι εις
βάρος της διαφάνειας. Και η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» υπερασπίζεται τη διαφάνεια».
Σας το καταθέτω, λοιπόν, και στα Πρακτικά, γιατί θα έπρεπε
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο
διαβασµένος για το τι έχει πει ακριβώς ο Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν περίµενα, λοιπόν, σήµερα να υποστηρίξει ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα προτιµούσα, κύριε Υπουργέ, να πείτε ότι αυτό έτσι όπως
το είπατε, ήταν ένα λάθος, ήταν µία λανθασµένη τοποθέτηση,
όπως έγινε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κανένα λάθος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά τα άλλα, δεν µπορεί
να ισχύει και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ -άρα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ- αναφέρθηκε
σε fake news για αυτά τα Πρακτικά. Από αυτό συνεπάγεται ότι
εδώ πέρα υπάρχει µείζον ζήτηµα, γιατί δεν µπορεί να είναι και τα
Πρακτικά της Βουλής fake news.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι ξεκάθαρο, κύριε
Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δώσατε
ένα ρεσιτάλ «σοσιαλδηµοκρατικής» φινέτσας µε µία επίδειξη
αλαζονείας. Προτιµότερο θα ήταν να λέγατε ότι ήταν ένα λάθος
η αναφορά σας και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ότι υποστηρίζετε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από εδώ και στο εξής, µε καθαρές κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Θεοχαρόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Ξυδάκη, τι θέλετε τώρα; Δεν απαντάει ο κύριος Υπουργός, που απευθύνθηκε
στον κύριο Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Σε εµένα απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Επιβεβαιώνετε, δη-
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λαδή, τώρα ότι είστε συνήγορος του κύριου Υπουργού; Αν είναι
να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
δεν θέλω να απαντήσω, γιατί έχει ανέβει στο Βήµα ο κ. Ξανθός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχει ανέβει στο Βήµα
και ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Ξυδάκη, έχει καταγραφεί στα Πρακτικά τι έχετε πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Παρακαλώ και τον κύριο Υπουργό και
εσάς για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό µόνο, κύριε Ξυδάκη, για να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ποτέ δεν µακρηγορώ.
Κοιτάξτε, ήµουν πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις µου.
Ούτε ο Παύλος Πολάκης χρειάζεται συνήγορο υπεράσπισης,
ούτε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος χρειάζεται να του µάθω να διαβάζει. Είναι προσεκτικός και έχει µελετήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Εδώ, όµως, έγινε µία υπερερµηνεία από µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Έγινε το πρωί µία συζήτηση. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
Αν εν τη ρύµη του λόγου ένας πολιτικός, θίγοντας ένα µεγάλο
πρόβληµα δηµόσιας διοίκησης στην καρδιά του δηµοκρατικού
κράτους, την καρδιά αυτού που απασχολεί την Ελλάδα, κάνει
διαπιστώσεις, κάνει τολµηρές προτάσεις, εισηγείται µια µεταρρύθµιση και εµείς παίρνουµε ένα ουσιαστικό αποκοµµένο από το
ρήµα ή ένα αντικείµενο αποκοµµένο από την απόδοσή του,
έλεος!
Χρειάζεται καλύτερη πίστη και να βλέπουµε την ουσία, το µεγάλο δένδρο. Όλοι συµφωνούν ότι η δηµόσια διοίκηση σέρνεται,
δεν είναι ούτε αποτελεσµατική ούτε λειτουργική ούτε υπηρετεί
την κοινωνία και τη δικαιοσύνη. Αυτό λέµε. Είναι χρέος µας και
εµένα και του Παύλου Πολάκη και του Ανδρέα Ξανθού και του
Θανάση Θεοχαρόπουλου να τη φτιάξουµε. Αυτό είπα. Τίποτα λιγότερο!
Για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ουδείς αµφισβήτησε τη χρησιµότητά της.
Τίποτα άλλο! Τη διεύρυνσή της και τη διόρθωσή της θέλουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι ξεκάθαρο, κύριε
Ξυδάκη. Νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Αν µπορείτε, να είστε
µέσα στον χρόνο σας -θεωρώ ότι ο κ. Πολάκης έχει καλύψει τα
περισσότερα θέµατα- για να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θεωρώ ότι κλείνουµε µία συζήτηση µε µία ένταση η οποία πραγµατικά δεν αντιστοιχεί στο κυρίως θέµα το οποίο συζητάµε σήµερα.
Βεβαίως υπήρξε πολιτική σύγκρουση που αφορούσε την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό ήταν αναµενόµενο. Αντιλαµβάνοµαι, όµως, ότι πραγµατικά υπάρχει µία προσπάθεια,
ακόµα και σε νοµοσχέδια για τα οποία οι πολιτικές δυνάµεις δεν
έχουν επί της ουσίας διαφωνίες, να εφευρίσκουν διάφορα προσχήµατα για να αναπαράγεται µία επιθετική ρητορική απέναντι
στην Κυβέρνηση. Αυτή νοµίζω ότι είναι η ουσία του θέµατος.
Εδώ πραγµατικά -το είπαµε και στην επιτροπή- έχουµε να κάνουµε µε µία απλόχερη δωρεά µεγάλου χρηµατικού ποσού, µεγάλου εύρους υπηρεσιών, υποδοµών και εξοπλισµού, που
παρέχονται στο σύστηµα υγείας, ακόµα και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Και θεωρώ ότι -όπως επισηµάνθηκε από προηγούµενους
οµιλητές- έρχεται να στηρίξει έναν συνολικό σχεδιασµό που ενισχύει, ακόµα και µέσα στην κρίση, τη δηµόσια περίθαλψη, που
προωθεί αλλαγές στον εξοπλισµό και στις κτηριακές υποδοµές
του ΕΣΥ, που ενισχύει µε ανθρώπινους και υλικούς πόρους το
σύστηµα υγείας.
Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο έρχεται αυτή η πολύ σηµαντική δωρεά να δράσει ενισχυτικά, να εγγυηθεί τη δηµιουργία δύο
νέων νοσοκοµείων, µια ανανέωση στα πτητικά µέσα του ΕΚΑΒ
πολύ κρίσιµη για την έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες αεροδιακοµιδών και, επίσης, να δώσει τη δυνατότητα στο σύστηµα
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υγείας να ανανεώσει τον εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας. Αυτό
είναι, λοιπόν, το δεδοµένο πλαίσιο.
Επιτρέψτε µου να πω, ότι εδώ είναι ίσως και η διαφορά από
προηγούµενες µνηµονιακές περιόδους. Διότι µας εγκάλεσαν κάποιοι συνάδελφοι ότι υπήρχε στο παρελθόν αντίδραση κ.λπ.. Κατ’
αρχάς, δεν υπήρξε ποτέ το «µετά βδελυγµίας» που είπε ο κ. Ψαριανός. Δεν υπήρξε αυτό, κύριε συνάδελφε. Είχαµε ψηφίσει
«παρών» όταν το Κοινωφελές Ίδρυµα «Ιωάννη Λάτση» έκανε τη
δωρεά των περίπου 5 εκατοµµυρίων ευρώ για το «Κουρκούλειο»
Ίδρυµα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Για το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
στο Δέλτα, είπα. Ήµουν εισηγητής τότε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό το συγκεκριµένο το είπε ένας άλλος Βουλευτής.
Το πιο σηµαντικό, αγαπητέ µου συνάδελφε, είναι ότι εµείς το
λειτουργήσαµε, εµείς που είχαµε ψηφίσει «παρών», γιατί είχαµε
ένα σκεπτικό που έλεγε «αυτή την περίοδο απαξιώνεται η δηµόσια περίθαλψη και περικόπτονται δραµατικά οι πόροι». Εµείς,
όµως, το λειτουργήσαµε. Επί των ηµερών µας λειτούργησε.
Προσλάβαµε προσωπικό και σήµερα παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας στους αρρώστους της περιοχής.
Αυτή είναι νοµίζω η διαφορά.
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε ορισµένα ποιοτικά στοιχεία διαφορετικά.
Πρώτον, είναι µια νέου τύπου συνεργασία. Δεν είναι σύµπραξη, όπως κάποιοι αρέσκονται να λένε. Σύµπραξη δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα σηµαίνει επιχειρηµατικό κέρδος για τον επενδυτή. Εδώ δεν έχουµε τέτοιο πράγµα. Εδώ έχουµε επένδυση
ιδιωτική στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Άλλη ποιότητα. Και αποδεικνύεται ότι αυτή η Κυβέρνηση, την οποία εγκαλείτε όλοι ότι
διώχνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ότι αποστρέφεται καθετί ιδιωτικό, που µάχεται κατά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και συµφερόντων, καταφέρνει µε την αξιοπιστία της να προσελκύσει
ιδιωτικές επενδύσεις που ενδυναµώνουν το δηµόσιο σύστηµα
υγείας. Αυτό είναι επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στην
αξιοπρέπεια της χώρας µας και το καταλαβαίνουµε όλοι πάρα
πολύ καλά.
Δεύτερο στοιχείο -νοµίζω ότι το ανέλυσε και ο κ. Πολάκης, δεν
θέλω να επεκταθώ- είναι ότι έχουµε ένα ίδρυµα το οποίο αποδέχεται την ιεράρχηση και τον σχεδιασµό της πολιτείας και λέει βεβαίως: «Εσείς βάζετε τις προτεραιότητες και εµείς βάζουµε τους
πόρους».
Φυσικά έχουν απόλυτη υποχρέωση να ελέγξουν και να διασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων στη φάση της
κατασκευής και στη συνέχεια εµείς έχουµε την απόλυτη υποχρέωση να διασφαλίσουµε τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα αυτών των επενδύσεων.
Από πού προέκυψε η συζήτηση ότι, αν το κράτος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, αυτά τα έργα θα αποδοθούν σε
ιδιώτες; Από πού προκύπτει, για να καταλάβω; Πού το είδατε
γραµµένο αυτό;
Το σύστηµα υγείας είναι σε µία φάση επούλωσης πληγών, το
έχουµε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα,
υπάρχουν ακόµα περιορισµοί, αλλά είµαστε σε µια φάση που
έχουµε περισσότερες δυνατότητες να στηρίξουµε τη δηµόσια
περίθαλψη, να αναβαθµίσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να
στηρίξουµε το ανθρώπινο δυναµικό του, να κάνουµε παρεµβάσεις προοπτικής, να προχωρήσουµε µεταρρυθµίσεις, να ενδυναµώσουµε το κοινωνικό κράτος.
Αυτή είναι η ουσία της νέας περιόδου και πραγµατικά αυτές
τις ηµέρες έχουµε αρκετά καλά νέα. Χθες ήµουν στο Νοσοκοµείο
«Ανδρέας Συγγρός», όπου έγινε επίσης µία δωρεά από το
Ίδρυµα «Ωνάση», για τη δηµιουργία, την ανακαίνιση, την αναβάθµιση ενός κέντρου για το µελάνωµα και τον καρκίνο του δέρµατος, µε σύγχρονο εξοπλισµό, µε σύγχρονες διαγνωστικές
µεθόδους. Εξαιρετική επίσης πρωτοβουλία παρέµβασης και ενίσχυσης του συστήµατος υγείας.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» µάς έχει επίσης συνηθίσει σε
εξαιρετικές προσφορές προς το δηµόσιο σύστηµα υγείας όλα
τα προηγούµενα χρόνια. Και το λέω αυτό επειδή ετέθη η ερώτηση –νοµίζω από τον κ. Θεοχαρόπουλο, αν θυµάµαι καλά- τι γί-
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νεται µε αυτή τη δωρεά των γραµµικών επιταχυντών.
Έχουµε συµφωνήσει ότι θα αγοραστούν δέκα γραµµικοί επιταχυντές. Έχουν παραδοθεί ήδη οι εννέα. Προχθές µάλιστα δόθηκε και ο δεύτερος σύγχρονος γραµµικός επιταχυντής στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ηρακλείου. Θα δοθεί άλλος
ένας στο «Αττικό» και απ’ ό,τι µε ενηµέρωσαν οι άνθρωποι του
ιδρύµατος -ο κ. Ζερβάκης προηγουµένως- έχουν ήδη δροµολογηθεί άλλοι δύο για το «401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο». Άρα δώδεκα γραµµικοί επιταχυντές έχουν επενδυθεί στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το πεδίο της
ακτινοθεραπείας το δηµόσιο σύστηµα υγείας υπερτερεί του ιδιωτικού. Υπάρχουν πενήντα επτά µονάδες ακτινοθεραπείας, εκ των
οποίων οι τριάντα εννέα βρίσκονται στο δηµόσιο σύστηµα και οι
δεκαοκτώ στον ιδιωτικό τοµέα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατρούς δεν έχει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα πω και γι’ αυτό,
κύριε Γιακουµάτο.
Θέλουµε να είναι απολύτως σαφές ότι η περίοδος της εγκατάλειψης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και των δραµατικών
περικοπών στους πόρους έχει τελειώσει οριστικά. Η περίοδος
της υστέρησης της δηµόσιας περίθαλψης έναντι του ιδιωτικού
τοµέα έχει επίσης τελειώσει οριστικά. Το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία
και φυσικά αυτές τις εξαιρετικές δωρεές από ιδιώτες και ιδρύµατα, διεκδικεί επιπλέον ζωτικό χώρο στον τοµέα της υγείας.
Αυτή είναι η πολιτική µας και αυτό υλοποιούµε µε σοβαρότητα,
µε καλά µελετηµένα βήµατα και χωρίς τυµπανοκρουσίες. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό και οι εργαζόµενοι στο σύστηµα υγείας,
αλλά κυρίως οι πολίτες, οι οποίοι έχουν δεχθεί αυτά τα χρόνια
την πολύ κρίσιµη παρέµβαση, που είναι τοµή όντως στην υγειονοµική και στην κοινωνική πολιτική της χώρας µας, της καθολικής κάλυψης και καθολικής πρόσβασης των ανασφάλιστων
πολιτών στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Άρα λοιπόν, δεν ξαναγυρίζουµε στην εποχή των µεγάλων δωρητών, αγαπητέ συνάδελφε. Ξαναγυρίζουµε στην εποχή που η
δηµόσια περίθαλψη δεν ήταν το αποπαίδι της κρατικής πολιτικής. Ξαναγυρίζουµε στην εποχή που η δηµόσια περίθαλψη και η
πληρέστερη κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών γίνεται
µέσα από ένα αναβαθµισµένο και στιβαρό δηµόσιο σύστηµα
υγείας.
Νοµίζω ότι αυτόν τον στόχο υπηρετεί αυτή η εξαιρετική
δωρεά. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό και νοµίζω ότι είναι ένδειξη ευαισθησίας του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος»- για µία ειδική συµβουλευτική επιτροπή που
συναπαρτίζεται από εκπροσώπους της πολιτείας, των Υπουργείων, των δήµων, των περιοχών όπου γίνονται αυτές οι επενδύσεις, οι παρεµβάσεις των εποπτευόµενων φορέων, του ΕΚΑΒ,
του Πανεπιστηµίου. Άρα δηµιουργείται ένας µηχανισµός κοινωνικού ελέγχου από αυτούς που είναι οι αποδέκτες αυτής της δωρεάς. Νοµίζω ότι και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, διότι δείχνει ότι
υπάρχει ένας σεβασµός σε ένα άλλο δηµόσιο και κοινωνικό ήθος
που πρέπει να έχουµε σήµερα και στο σύστηµα υγείας και στην
πολιτική ζωή.
Έφυγε ο κ. Θεοχαρόπουλος, αλλά θα ήθελα να δώσω κάποιες
απαντήσεις, διότι περίπου αναδεικνύεται µία εικόνα ότι εδώ
έχουµε ένα σύστηµα υγείας το οποίο καταρρέει. Τρία χρόνια
υπάρχει αυτή η ανεκπλήρωτη προφητεία. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι συνδράµουν και το κρατούν
στη ζωή!
Εξηγήσαµε ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Ούτε τα νοσοκοµεία
βουλιάζουν στα χρέη, όπως είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος, ούτε οι
δραµατικές περικοπές συνεχίζονται. Από το 2015 σταµάτησαν οι
περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες υγείας. Μπήκε ένα κατώφλι.
Σταµάτησαν οι περικοπές επί πενταετίας που είχαν δηµιουργήσει
µία αθροιστική υποχώρηση της τάξης του 40% και υπήρξε µία
περίοδος σταδιακής ενίσχυσης µέχρι τώρα, η οποία βεβαίως θα
συνεχιστεί αρκετά πιο απλόχερα, όπως ελπίζω, στην επόµενη µεταµνηµονιακή περίοδο. Ήδη φέτος προσθέσαµε 92,5 εκατοµµύρια ευρώ στους κλειστούς προϋπολογισµούς για το φάρµακο και
για τις παροχές του ΕΟΠΥΥ, µέσα από την προβλεπόµενη αναπροσαρµογή των κλειστών προϋπολογισµών των ορίων δαπανών
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λόγω της προβλεπόµενης αύξησης του ΑΕΠ.
Αυτά τα λεφτά θα ενισχύσουν τη νοσοκοµειακή δαπάνη για το
φάρµακο. Θα ενισχύσουν, επίσης, την οδοντιατρική φροντίδα
των παιδιών. Για πρώτη φορά ο ΕΟΠΥΥ θα καλύψει ανάγκες
οδοντιατρικής φροντίδας, πρόληψης και θεραπείας του παιδικού
πληθυσµού. Επίσης, θα ενισχύσουµε τον προϋπολογισµό που
υπάρχει για ανάγκες ειδικής αγωγής.
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι και η λειτουργική αξιοποίηση αυτών
των υπηρεσιών και των υποδοµών που θα αναπτυχθούν µε τη
δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» έχουν βιωσιµότητα και
προοπτική.
Για να πειστεί το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» ότι αξίζει τον
κόπο να κάνει µια τόσο µεγάλη επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, συζητήσαµε αναλυτικά, παρουσιάσαµε τον σχεδιασµό
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, το πλάνο των προσλήψεων, είτε µε µόνιµο είτε µε επικουρικό προσωπικό. Πείστηκαν
οι άνθρωποι ότι εδώ υπάρχει σχέδιο και ότι δεν κάνουµε παρεµβάσεις κατακερµατισµένες και αποσπασµατικές. Δεν κάνουµε
επεµβάσεις στο σύστηµα που έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο και
µη λειτουργικό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι το κρίσιµο και πραγµατικά το
οφείλει η πολιτεία.
Εδώ γίνεται µια µεγάλη συζήτηση και κριτική από την πλευρά
των συναδέλφων του ΚΚΕ. Ο αγαπητός συνάδελφος Λαµπρούλης έθεσε το ερώτηµα εάν η υγεία είναι δικαίωµα ή φιλανθρωπία. Έχουµε απαντήσει χρόνια τώρα σε αυτό και όχι µόνο από
τα έδρανα της Βουλής, αλλά µέσα και από την αφοσίωσή µας
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και µέσα από τη διεκδίκηση δεκαετιών υπέρ της δηµόσιας περίθαλψης.
(Χειροκροτήµατα)
Η υγεία, λοιπόν, είναι προφανώς κοινωνικό δικαίωµα. Είναι και
δηµόσια υπόθεση και δεν µπορεί να είναι αντικείµενο ιδιωτικής
φιλανθρωπίας προφανέστατα.
Βεβαίως πρέπει να διεκδικούµε µια περίοδο στα επόµενα χρό-
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νια όπου η χώρα, έχοντας ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, θα
µπορεί να συλλαµβάνει τον πλούτο και να κατανέµει δικαιότερα
τα φορολογικά βάρη και να έχει την επάρκεια πόρων για να αντιµετωπίζει αυτές τις ανάγκες. Δεν είµαστε σε αυτή τη φάση και
το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Γι’ αυτό και είµαστε αναγκασµένοι να κάνουµε αυτή την πολιτική της συνέργειας πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό,
από την κοινωνική ασφάλιση, από το ΕΣΠΑ, από παρεµβάσεις
θετικές που κάνουν ορισµένες περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια
Αττικής που έχει επενδύσει 40 εκατοµµύρια ευρώ στις υποδοµές
του ΕΣΥ στο Λεκανοπέδιο, από την αξιοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από την αξιοποίηση του αποθεµατικού του Υπουργείου και φυσικά από δωρεές ιδιωτών και
ιδρυµάτων. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλάνο.
Νοµίζω ότι η προοπτική να πιάσει τόπο αυτή η σηµαντική
δωρεά είναι προφανώς αυτό που ενδιαφέρει και το ίδρυµα και
εµάς. Δεν θέλουµε, όπως στο παρελθόν, να υπάρξουν υποδοµές,
σύγχρονες, καλά εξοπλισµένες, αλλά µη λειτουργικές. Αυτό το
διασφαλίζει µια πολιτική γραµµή που λέει για επένδυση στη δηµόσια περίθαλψη, περισσότερες προσλήψεις, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και όχι, επιτρέψτε µου να πω, αγαπητοί
συνάδελφοι, µία πολιτική που λέει για λιγότερο κράτος, δηλαδή
λιγότερο κοινωνικό κράτος, µια πολιτική που λέει να αγοράζουν
υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τοµέα και ότι δεν χρειάζεται επένδυση στη δηµόσια περίθαλψη.
Τέλος, καταθέτω µία νοµοτεχνική βελτίωση. Θέλουµε να προσθέσουµε τη φράση «και άλλες διατάξεις» στον τίτλο του νοµοσχεδίου. Προσθέτουµε το «και άλλες διατάξεις».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ανδρέας Ξανθός καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού
Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον
τοµέα της Υγείας».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σ. Νιάρχος” και του
Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1743 και ειδικό 134 ως έχει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1743 και ειδικό 134 έγινε δεκτή ως έχει και
εντάσσεται στο σχέδιο νόµου ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα
Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα
Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον
τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της σύµβασης µεταξύ του Ιδρύµατος
«Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του
Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση
των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 6.9.2018 σύµβαση µεταξύ
του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και
του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των
υποδοµών στον τοµέα της Υγείας, που υπεγράφη µεταξύ των
ανωτέρω µερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύµατος,
το κείµενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο δεύτερο
Εκκίνηση της διαδικασίας διαµόρφωσης
του κατώτατου µισθού κατά το έτος 2018
Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου κατά το έτος 2018, οι προθεσµίες της παραγράφου 5 και
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαµβάνει χώρα εντός του
τελευταίου δεκαηµέρου του µηνός Σεπτεµβρίου του 2018.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερίπτωσης
αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του 2018.
γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης κάθε
διαβουλευόµενου από την Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων,
µε πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαµβάνει χώρα
το αργότερο έως την 15η Νοεµβρίου του 2018.
δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµηρίωσης
των διαβουλευοµένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευµένων επιστηµονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη
Σχεδίου Πορίσµατος Διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση δδ’
της περίπτωσης β’ της παραγράου 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεµβρίου του 2018.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται,
κατά την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
5, το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου του 2018.
στ) Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργικό Συµβούλιο, του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περίπτωση α’ της
παραγράφου 7, λαµβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του µηνός Ιανουάριου του 2019.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου.»
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Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,...............................2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Τµήµατος και ώρα 17.16’ λύεται η συνεδρίαση.
Εύχοµαι σε όλους καλό απόγευµα.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

