ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’
Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Καραγκούνη, Ε.
Αχτσιόγλου και Σ. Αραχωβίτη, σελ. 8190
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Δηµοτικό Σχολείο
«Χρυσόστοµος» Νέας Σµύρνης, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Η Ελληνική Παιδεία» και το 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα, σελ. 8188, 8191,
8193, 8200, 8202, 8204, 8207
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8188, 8190, 8191, 8196,
8199, 8200, 8201, 8202, 8210
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8200
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 520 έως 578, σελ.
8170 – 8179
2. Απαντήσεις Υπουργώ σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 8180 8187
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020, σελ. 8188
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Το όργιο παράνοµων απεργοσπαστικών - τροµοκρατικών µηχανισµών στον Όµιλο ΟΤΕ απέναντι στους αγωνιζόµενους εργαζόµενους και τις συλλήψεις απεργών», σελ. 8188
ii. µε θέµα: «Παραβίαση δικαιωµάτων εργαζοµένων στην Βιοµηχανία Λιπασµάτων Καβάλας από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη,
σελ. 8191
iii. µε θέµα: «Τη βιοµηχανία φωσφορικών λιπασµάτων Καβάλας
και τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις της εργοδοσίας, τη νέα επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων», σελ. 8192
iv. µε θέµα: « Άµεση αντιµετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης
στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας», σελ. 8191
v. µε θέµα: «Την υποχρεωτικότητα της κλαδικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων στα πάσης φύσεως τουριστικά και επισιτιστικά καταστήµατα
της χώρας», σελ. 8196
vi. µε θέµα: «Κίνδυνος έλλειψης προσωπικού στην Παιδόπολη
« Άγιος Ανδρέας» στον Άλιµο», σελ. 8200
vii. µε θέµα: «Χορήγηση Κοινωνικού Μερίσµατος σε ΑµεΑ µε
ασφάλιση και χαµηλή σύνταξη», σελ. 8202
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. µε θέµα: «Μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών λόγω των
δυσµενών εξελίξεων στην αγορά ελαιολάδου», σελ. 8204
ii. µε θέµα: «Χρειάζονται άµεσα µέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών», σελ. 8204
iii. µε θέµα: «Μέτρα στήριξης του ελαιόλαδου και των ελαιοπαραγωγών», σελ. 8205
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας κατέθεσαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 σχέδιο νόµου: «Επίδοµα Γέννησης και λοιπές διατάξεις», σελ. 8190
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: «Ρυθµίσεις για την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση», σελ. 8190

β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
τις εκθέσεις της επί των σχεδίων νόµων του υπουργείου Υποδοµών και µεταφορών:
i. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την Αµοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης»,
σελ. 8190
ii. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης», σελ. 8190
iii. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Μεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Οµοσπονδιακής Αρχής για τις Χερσαίες και Θαλάσσιες Μεταφορές των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Εµπορευµάτων και Επιβατών», σελ. 8190
3. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ελληνικής
Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και οι Βουλευτές του κόµµατος κατέθεσαν στις 15 Ιανουαρίου 2020 πρόταση νόµου: «Κήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης µονοµερώς ελλείψει συµφωνίας
µε γειτονικά κράτη», σελ. 8190
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 8202 - 8210
σελ. 8169 - 8202

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 8202, 8210
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8188, 8190, 8191, 8196, 8199,
8200, 8201
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σ. ,
σελ. 8196
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8199
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8200
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 8200
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 8202, 8203
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8189, 8190, 8193, 8195, 8196,
8197, 8198, 8199
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 8192, 8195
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σ. ,
σελ. 8191, 8193, 8194, 8196
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 8204, 8207
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8199, 8205, 8208, 8209, 8210
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 8201, 8202, 8203
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 8191, 8194, 8196, 8197, 8198,
8199
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,
σελ. 8200, 8201
ΠΟΥΛΑΣ Α. ,
σελ. 8204, 8207
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 8205, 8209, 8210
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 8188, 8189
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,

σελ. 8195

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’
Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 16 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.45’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ευάγγελο Λιάκο, Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής, τα ακόλουθα:

8170

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 20 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 20 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 359/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αυστηροποίηση ποινών για τις παραβάσεις στις Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης
(ΛΕΑ)».
2. Η µε αριθµό 363/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υποχρηµατοδότηση των υγειονοµικών αναγκών της Εύβοιας».
3. Η µε αριθµό 373/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τη δραµατική έλλειψη προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου
µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο».
4. Η µε αριθµό 353/7-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Ελληνική Λύση και Βουλευτή Λάρισας κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, µε θέµα: «Λειτουργία παράνοµων ΜΚΟ στην Ελλάδα».
5. Η µε αριθµό 358/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Αστυνοµική αυθαιρεσία της οµάδας
ΔΙΑΣ έναντι θεραπευοµένων στο “18 ΑΝΩ”».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 364/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Βαρδάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Ανησυχία και ερωτήµατα σχετικά µε την πορεία των
διαδικασιών της ανέγερσης του νέου δικαστικού µεγάρου στο
Ηράκλειο».
2. Η µε αριθµό 380/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βορείου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Δήλωση
του Διοικητή του ΑΤ Εξαρχείων ότι υπάρχει άνωθεν εντολή οι
αστυνοµικές δυνάµεις να πατάξουν το πολιτικό έγκληµα, όχι το
ποινικό».
3. Η µε αριθµό 381/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επιδείνωση της κακής κατάστασης συγκοινωνιών στην Πετρούπολη
τους τελευταίους µήνες».
4. Η µε αριθµό 382/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Επέκταση του ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ Φυλής στη ζώνη Α προστασίας του όρους
Αιγάλεω».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1965/15-11-2019 ερώτηση της Βουλευτού Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Γενικό Νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»».
2. Η µε αριθµό 1510/24-10-2019 ερώτηση της Βουλευτού Φλωρίνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπίστης
(Πέτης) Πέρκα προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Παγώνουν οι διαδικασίες για δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο «Γκόνου»».
3. Η µε αριθµό 2014/19-11-2019 ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ένταξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σε αναπτυξιακά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προγράµµατα ή ΕΣΠΑ ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί
εκπαιδευτικοί τους, από το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας ενηµερώσουµε, παιδιά, ότι αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα δεν βλέπετε πολύ κόσµο, γιατί σήµερα είναι ηµέρα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Τι θα πει αυτό; Οι Βουλευτές οι οποίοι
έχουν επίκαιρα ζητήµατα, κάνουν ερωτήσεις στους αρµόδιους
Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν σχετικά. Γι’ αυτό δεν βλέπετε
πολλούς Βουλευτές. Δεν έχουµε σήµερα Ολοµέλεια όπου θα
ήταν όλοι οι εκπρόσωποι του έθνους εδώ, διότι έχουν και άλλες
ασχολίες οι Υπουργοί στα γραφεία τους, όπως και οι Βουλευτές
που έχουν και άλλες εργασίες. Είναι ηµέρα, λοιπόν, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, γι’ αυτό υπάρχουν µόνο οι ενδιαφερόµενοι
Βουλευτές οι οποίοι κάνουν τις σχετικές ερωτήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι ο Γενικός Γραµµατέας
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, µε επιστολή του, µας
ενηµερώνει τα εξής:
«Προς τη Βουλή των Ελλήνων, Ειδική Γραµµατεία του Προέδρου της Βουλής.
Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των Επικαίρων Ερωτήσεων στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν, είναι οι εξής:
Οι υπ’ αριθµόν 360/13-1-2020, 366/14-1-2020, 371/14-1-2020,
372/14-1-2020 και 375/14-1-2020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση.
Οι υπ’ αριθµόν 365/13-1-2020 και 379/14-1-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Οι υπ’ αριθµόν 357/10-1-2020, 361/13-1-2020 και 368/14-12020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.
Παρακαλούµε, όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειµένου να ενηµερωθούν, τόσο ο Προεδρεύων για τη διαδικασία, όσο και οι ερωτώντες Βουλευτές».
Αρχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 371/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Το
όργιο παράνοµων απεργοσπαστικών-τροµοκρατικών µηχανισµών στον Όµιλο ΟΤΕ απέναντι στους αγωνιζόµενους εργαζόµενους και τις συλλήψεις απεργών».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ο κ. Στολτίδης έχει τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι στον ΟΤΕ συνεχίζουν τον
αγώνα τους µετά από πολυήµερη απεργία, απαιτώντας υπογραφή ενιαίας συλλογικής σύµβασης (ΣΣΕ) σε όλο τον όµιλο,
ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και µε εξίσωση µισθών και δικαιωµάτων προς τα πάνω.
Η στάση της εργοδοσίας είναι προκλητική. Στις συναντήσεις
µε την Οµοσπονδία ΟΜΕ-ΟΤΕ ζητά ξανά από τους εργαζόµενους
στήριξη της στρατηγικής της διεύρυνσης της κερδοφορίας του
οµίλου, στρατηγική που για τους µετόχους σηµαίνει µέχρι τώρα
τεράστια κέρδη, 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ για το 2018, µυθικά
µερίσµατα –πάνω από 300.000.000 ευρώ αυτό το έτος- και για
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τους εργαζόµενους κατακερµατισµό σε πολλές διαφορετικές ταχύτητες, διόγκωση της δανεικής εργασίας, εργολαβοποίηση, εντατικοποίηση άνευ προηγουµένου, µισθούς πείνας σχεδόν για το
µισό δυναµικό, µείωση προσωπικού µε «εθελούσιες» ή µη απολύσεις.
Τα παραπάνω, όµως, δεν της αρκούν. Πατώντας στις διαλυµένες εργασιακές σχέσεις, όπως διαµορφώθηκαν από το νοµοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, αλλά
και µε τον ν.4016/2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που διευκολύνει
το αντεργατικό πλαίσιο των αποσχίσεων, επιδιώκουν παραπέρα
χτύπηµα των εργασιακών σχέσεων στον Όµιλο ΟΤΕ, µε τις επερχόµενες -όσα έχουν εξαγγελθεί- αποσχίσεις έργου, δηµιουργία
θυγατρικών, που οδηγούν σε απολύσεις κ.λπ..
Ταυτόχρονα, αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για υπογραφή
συλλογικής σύµβασης εργασίας στις θυγατρικές και προέβη σε
απόλυση των φυλάκων εν µέσω απεργίας, που δεν έχουν υπογράψει αυτή την απόλυσή τους, που δεν δέχθηκαν την «εθελουσία», ενώ στις 12-12-2019 απροειδοποίητα έκλεισε τη θυγατρική
ΟΤΕ - ACADEMY στη Θεσσαλονίκη, απολύοντας τρεις εργαζόµενες.
Η εργοδοσία του ΟΤΕ στις 7-1-2020, αποθρασυνόµενη από την
κυβερνητική κάλυψη και τη σιωπή της πλειοψηφίας των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και εξοργισµένη από την αποτυχία
της προσπάθειας κοινωνικού αυτοµατισµού και τροµοκράτησης
των εργαζοµένων πέρασε σε απροκάλυπτη επίθεση απέναντι
στους εργαζόµενους που περιφρουρούσαν τον απεργιακό τους
αγώνα πανελλαδικά. Εξαπέλυσε όλους τους απεργοσπαστικούς
µηχανισµούς, όπως εργασία από το σπίτι, εκβιασµό των απεργών
ασφαλείας, συνεργασία µε αποθήκες τρίτων, πρόσληψη εργολάβων κατά τη διάρκεια της απεργίας, εναλλαγή κτηρίων, χρήση
κτηρίων άλλων επιχειρήσεων. Επιτέθηκε, µάλιστα, ενάντια στους
απεργούς µε την αποφασιστική παρέµβαση της καταστολής του
κρατικού µηχανισµού, της Αστυνοµίας, και προέβη σε µηνύσεις
και συλλήψεις απεργών.
Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ: Πρώτον, σε ποιες άµεσες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος
απεργός, όπως ορίζει και η εργατική νοµοθεσία και να παρέµβει
η Επιθεώρηση Εργασίας, προκειµένου να ακυρώσει τους απεργοσπαστικούς µηχανισµούς της εργοδοσίας, οι οποίοι είναι και
παράνοµοι;
Δεύτερον, πώς θα συµβάλλετε, για να ικανοποιηθούν τα δίκαια
αιτήµατα των εργαζοµένων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Στολτίδη, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε κυβερνητική κάλυψη υπάρχει απέναντι σε αυθαίρετες ενέργειες του ΟΤΕ,
ούτε τροµοκρατία εκ µέρους της Κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόµενους, ούτε απρόκλητες κυβερνητικές επιθέσεις εναντίον
των εργαζοµένων, ούτε παρεµβάσεις καταστολής, χρησιµοποιώντας την Αστυνοµία, έκανε η Κυβέρνηση ενάντια στους εργαζοµένους, αλλά ούτε στο τέλος-τέλος αυτό που περιγράψατε ως
ένα Εργατικό Δίκαιο που δεν υπάρχει στη χώρα µας.
Αντίθετα, όλα αυτά, επιτρέψτε µου να σας πω, επειδή ρίχνετε
µια τεράστια ευθύνη προς την Κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα
τοπίο επίθεσης της ίδιας της Κυβέρνησης εναντίον των εργαζοµένων, ανήκουν στον χώρο της φαντασίας σας. Στην πράξη και
η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεµατοφύλακες
του Εργατικού Δικαίου και των εργασιακών δικαιωµάτων. Στην
πραγµατικότητα, το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση περιφρουρούν και τα εργασιακά δικαιώµατα και τα συνδικαλιστικά
δικαιώµατα, κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το
Υπουργείο Εργασίας και την Κυβέρνηση, δηλαδή η νοµιµότητα
στην αγορά εργασίας. Το έχουµε πει συνεχώς, το επαναλαµβάνουµε και θα το ξαναλέµε: Κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησής µας είναι η νοµιµότητα στην αγορά εργασίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, όπως θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου, το Υπουργείο Εργασίας κάνει αυτό που το θεσµικό
πλαίσιο του δίνει τη δυνατότητα, αλλά και οι αρµοδιότητες δί-
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νουν στον Υπουργό Εργασίας και στα διοικητικά όργανα του
Υπουργείου Εργασίας.
Θα αναφερθώ για το θέµα του ΟΤΕ στη δευτερολογία µου,
αλλά σας διαβεβαιώ ότι σε όλο το πλαίσιο της αγοράς εργασίας,
για όλες τις επιχειρήσεις, µε τα όργανα τα οποία έχουµε στα
χέρια µας προσπαθούµε να περιφρουρήσουµε τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων καθηµερινά, µε τους ίδιους τους εργαζόµενους που βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας, σε όλες τις διοικητικές µορφές, από το ΣΕΠΕ µέχρι τους υπαλλήλους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Στολτίδη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν θεωρείτε ότι είναι στη φαντασία µας όλα αυτά, που και
εγώ ως πρώην εργαζόµενος στον ΟΤΕ και συµµέτοχος στις κινητοποιήσεις και άλλοι είδαµε µε τα µάτια µας, που αντιµετωπίσαµε όλους τους µηχανισµούς της εργοδοσίας και τους
κράτους, καλώς. Πάντως, οι καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας έγιναν. Δεν κουνήθηκε δαχτυλάκι. Αναφέρθηκαν στις καταγγελίες όλες οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί η εργοδοσία. Όχι
µόνο δεν υπερασπιστήκατε τους εργαζόµενους απ’ αυτές τις
παράνοµες και εκβιαστικές απεργοσπαστικές µεθόδους της εργοδοσίας, παρά -ξαναλέω- τις καταγγελίες που έγιναν, αλλά αντιθέτως δεν επιδείξατε καµµία φειδώ στη χρήση των δυνάµεων
καταστολής. Σχεδόν σε κάθε κτήριο ή κατάστηµα τις ηµέρες της
απεργίας και αρκετές φορές την ηµέρα µάλιστα γυρόφερναν περιπολικά, που τους δώσατε την εντολή να πιέζουν, για να διασφαλίσουν το ατοµικό δικαίωµα στην εργασία, δηλαδή την
απρόσκοπτη αξιοποίηση των απεργοσπαστικών µηχανισµών της
εργοδοσίας. Τα ίδια έλεγε και η εργοδοσία.
Και δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά στα ιλιγγιώδη κέρδη του οµίλου φροντίσατε να προσθέσετε και άλλα δωράκια: αυτό της µείωσης της φορολογίας από το 28% στο 24%, των µερισµάτων από
το 10% στο 5% και έπεται και η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Από µόνα τους αυτά τα τρία ως άθροισµα θα µπορούσαν
να καλύψουν το σύνολο των διεκδικήσεων των εργαζοµένων.
Αυτό είναι το κράτος σας, όµως: ολόκληρο στην υπηρεσία των
επιχειρηµατικών οµίλων. Και πώς αλλιώς θα ήταν; Θα είχε, διερωτώµαι, καµµία τύχη η οποιαδήποτε εργοδοσία στην αντιπαράθεση µε αποφασισµένους και οργανωµένους εργαζόµενους,
χωρίς το κράτος της; Σε καµµία περίπτωση.
Ο αγώνας των εργαζοµένων στο Όµιλο ΟΤΕ, παρά το γεγονός
ότι τα λαλίστατα «παπαγαλάκια» των ΜΜΕ αυτόµατα τέθηκαν σε
σιγή ασυρµάτου, γκρέµισε το αφήγηµά σας περί ανάπτυξης για
όλους, µε «πίτες» που µεγαλώνουν και όλοι τρώνε καλύτερα.
Γκρέµισε το αφήγηµά σας για θετικές για τους εργαζόµενους
εξελίξεις στη ΔΕΗ κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ. Βοήθησε να καταλάβουν πολλοί, όσοι δεν είχαν καταλάβει.
Εµείς χαιρετίζουµε τον δίκαιο και θαρραλέο αγώνα αντοχής
των εργαζοµένων του ΟΤΕ, παρακαταθήκη για το µέλλον τους,
διδακτικό για το σύνολο της εργατικής τάξης συνολικά, ιδίως
τώρα που µπροστά του έχει να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του
αναπτυξιακού σας πολυνοµοσχεδίου, το οποίο καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας κατά απαίτηση του ΣΕΒ για τη συντριβή του µέσου µισθού από τη µία και από την άλλη θα
αντιµετωπίσουν και την εκ νέου, στα µουλωχτά, υπογραφή της
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ για τη διατήρηση αυτού του άθλιου κατώτατου µισθού, που υπονοµεύει όλες τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας που έχουν µείνει, κάθε µέσο µισθό που υπάρχει, κάθε
αγώνα εργαζοµένων, όπως και αυτόν στον Όµιλο ΟΤΕ, για συλλογική σύµβαση εργασίας.
Τέλος, καλούµε τον Όµιλο ΟΤΕ να γυρίσει την πλάτη και στα
καλέσµατα συµβιβασµού και υποταγής, στα οποία καλεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισµός, οι συνδικαλιστικές σας δυνάµεις στον όµιλο, εν προκειµένω. Καλούµε τους εργαζόµενους
να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ο αγώνας για συλλογικές συµβάσεις εργασίας είναι αγώνας πνοής για το σύνολο της εργατικής τάξης. Μέσα από αυτή τη µάχη οι εργαζόµενοι στον ΟΤΕ
έχουν εξοπλιστεί µε όλη την απαραίτητη πείρα για να οδηγήσουν
τους αγώνες τους σε νίκη. Τους παρακολουθεί όλη η εργατική
τάξη. Τους χαιρετίζει το µαχητικό τµήµα της εργατικής τάξης στη
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Γαλλία που βρίσκεται σε πολυήµερες κινητοποιήσεις. Είναι στο
πλευρό τους τα λαϊκά στρώµατα της χώρας µας, που το απέδειξαν τις ηµέρες της απεργίας παντού, πετώντας τον κοινωνικό αυτοµατισµό στον κάλαθο των αχρήστων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Στολτίδη, κάπου υπάρχει σύγχυση νοµίζω. Μας κατηγορείτε για κυβερνητική τροµοκρατία, δήθεν επειδή είδατε αστυνοµικά αυτοκίνητα να κινούνται; Εδώ έχουµε δηµοκρατία, κύριε
Στολτίδη. Εδώ υπάρχουν νόµοι. Περιφρουρούµε τη δηµοκρατία.
Αυτή η Κυβέρνηση είναι πιστή στη δηµοκρατία, στους θεσµούς
της δηµοκρατίας. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε, σε ποιες κρατικές
συµπεριφορές, αλλά αυτά που λέτε δεν υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση, ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας στη δευτερολογία σας µέµφοντάς µας και κάνοντας κριτική ότι µειώνουµε φόρους και εισφορές. Αυτή είναι η ιδεολογία µας. Έτσι
γίνεται παγκοσµίως. Έτσι δηµιουργούνται θέσεις εργασίας. Έτσι
δηµιουργείται πλούτος, για να υπάρχουν εργαζόµενοι που απολαµβάνουν πόρους και µισθούς. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος αναφέρεστε. Μπορείτε να µου δείξετε ένα κράτος το οποίο να
απεικονίζει τα δικά σας πιστεύω στον κόσµο; Ένα. Πείτε το. Εγώ
θα σας παραβάλω όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο. Εσείς µπορείτε
να µου υποδείξετε ένα κράτος, ή έρχεστε απλά εδώ και κάνετε
µια παράθεση, η οποία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο, το περιβάλλον το οποίο περιγράφετε, σε επίπεδο οικονοµίας και κοινωνίας;
Μπαίνω, όµως, στην ουσία. Ενηµερώνω το Σώµα της Εθνικής
Αντιπροσωπείας ότι στις 14-1-2020 στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων υπό την Προεδρία της Γενικής Γραµµατέως µου, της κ. Στρατινάκη, πραγµατοποιήθηκε τριµερής συµφιλιωτική διαδικασία, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
πρωτοβάθµιων σωµατείων, του δευτεροβάθµιου σωµατείου και
της ΓΣΕΕ, εκπρόσωποι του ΟΤΕ, καθώς και τέσσερις από τους
έξι απολυµένους. Το Υπουργείο, έχοντας πάντα µέριµνα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων,
διερεύνησε προσεκτικά τα αιτήµατα των εργαζοµένων και το εάν
η εργοδοτική πλευρά έχει εξαντλήσει κάθε άλλο µέσο πριν καταλήξει στο απεχθέστερο όλων, που είναι η απόλυση, προσπαθώντας να εξευρεθεί λύση και να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη,
την οποία επιδιώκουµε και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για
το Υπουργείο Εργασίας.
Το Υπουργείο ενηµερώθηκε και από τις δύο πλευρές και για
το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, στο οποίο, όµως, οι απολυµένοι δεν επιθυµούσαν να ενταχθούν για διαφορετικούς λόγους.
Στο πλαίσιο αυτό, αφ’ ενός πρότεινε στον εργοδότη να επανεξετάσει την επαναπρόσληψή του στον ΟΤΕ, ερευνώντας για την
ύπαρξη τυχόν θέσεως για αυτούς, τους µέχρι δηλαδή χθες εργαζόµενους φύλακες, που ένεκα κατάργησης των θέσεών τους
και της λειτουργικής ανάγκης που αυτοί υπηρετούσαν, ήτοι της
φύλαξης, οι εργαζόµενοι αυτοί αντιµετωπίστηκαν ως πλεονάζον
προσωπικό.
Σε κάθε περίπτωση, και βασιζόµενο στην καλή πίστη, το
Υπουργείο ζήτησε επίσης από τον ΟΤΕ να επανεξετάσει αν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του προγράµµατος εθελουσίας
εξόδου που έδινε από 60.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ περίπου
µετρητά στην τσέπη των εργαζοµένων και ταυτόχρονα διασφαλισµένη θέση εργασίας σε άλλο εργοδότη µε συναφή δραστηριότητα µε το εργασιακό αντικείµενο των απολυµένων για την
περίπτωση που κάποιος από τους απολυµένους αλλάξει γνώµη
και πλέον επιθυµεί να κάνει χρήση αυτού, ώστε σε κάθε περίπτωση να ξαναέχουν µπροστά τους όλες τις επιλογές.
Επίσης, επισηµάνθηκε και η απόλυση ενός συνδικαλιστή για
τον οποίο θα πρέπει να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα από το
ν.1264/1982. Έτσι, βλέπετε, κύριε Στολτίδη, ότι ως Υπουργείο
Εργασίας κάνουµε τα πάντα, ώστε να επαναφέρουµε την εργασιακή ειρήνη µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης του ΟΤΕ. Και
αυτή είναι η επιδίωξή µας και η προσπάθειά µας.
Συνεπώς αναµένω κι εγώ τις τελικές αποφάσεις των δύο
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µερών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ενθαρρύνει τα µέρη
να αναλάβουν άµεσα δράση, ώστε να ξεκινήσει ο ουσιαστικός
διάλογος και οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: «Ρυθµίσεις για την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Επίσης, µε την από 16 Ιανουαρίου 2020 ανακοίνωση προς το
Σώµα, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας κατέθεσαν στις 14
Ιανουαρίου 2020 σχέδιο νόµου: «Επίδοµα γέννησης και λοιπές
διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις εκθέσεις της επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών:
Α. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την Αµοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης».
Β. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης».
Γ. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Οµοσπονδιακής Αρχής για τις Χερσαίες και Θαλάσσιες Μεταφορές των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Εµπορευµάτων και Επιβατών».
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και οι Βουλευτές του κόµµατος κατέθεσαν στις 15 Ιανουαρίου 2020 πρόταση νόµου:
«Κήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης µονοµερώς ελλείψει
συµφωνίας µε γειτονικά κράτη».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η επίκαιρη επερώτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 4/3 και
ηµεροµηνία κατάθεσης 9 Δεκεµβρίου 2019, εξήντα οκτώ Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Συνεχή φαινόµενα αστυνοµικής βίας και αύξηση της εγκληµατικότητας», που είχε προγραµµατισθεί να συζητηθεί τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020,
αναβάλλεται, κατόπιν αιτήµατος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
που κατέθεσε την επίκαιρη επερώτηση.
Ο Βουλευτής του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης ζητάει µε αίτησή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής, άδεια να απουσιάσει από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου έως την Τρίτη 21 του µηνός, προκειµένου να
παραστεί σε εργασίες στο εξωτερικό, στο European Jewish Association για την εβδοµηκοστή πέµπτη επέτειο της απελευθέρωσης των αιχµαλώτων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Άουσβιτς και του Μπέρνχαµ.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Βουλευτής της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευτυχία
Αχτσιόγλου, µε αίτησή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητεί
έγκριση ολιγοήµερης άδειας από 24 έως 29 Ιανουαρίου 2020,
καθώς θα απουσιάσει στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
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Τέλος, ο Βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρος Αραχωβίτης ζητάει την έγκριση για άδεια απουσίας από 29-1-2020 έως
30-1-2020.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε στις επόµενες τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, οι
οποίες θα συζητηθούν ταυτόχρονα, καθώς έχουν το ίδιο θέµα
και είναι οι εξής:
Η πρώτη µε αριθµό 375/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου, της Βουλευτού Καβάλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σουλτάνας Ελευθεριάδου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Παραβίαση δικαιωµάτων εργαζοµένων στην Βιοµηχανία Λιπασµάτων Καβάλας
από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη».
Η τρίτη µε αριθµό 372/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τη βιοµηχανία φωσφορικών
λιπασµάτων Καβάλας και τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις της εργοδοσίας, τη νέα επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων».
Η τέταρτη µε αριθµό 360/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση αντιµετώπιση της εκρηκτικής
κατάστασης στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας».
Οι τρεις αυτές επίκαιρες ερωτήσεις θα συζητηθούν ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των Βουλευτών. Ο
χρόνος όσον αφορά τους Βουλευτές θα είναι ο ίδιος, δύο και
τρία λεπτά αντίστοιχα, και όσον αφορά τον Υπουργό θα είναι τριπλάσιος, δηλαδή εννιά και εννιά λεπτά, σύµφωνα µε το άρθρο
131 του Κανονισµού.
Συνεπώς θα ξεκινήσουµε για το ίδιο θέµα, µε ειδικότερο τίτλο:
«Παραβίαση δικαιωµάτων εργαζοµένων στη Βιοµηχανία Λιπασµάτων Καβάλας από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη» και τον λόγο
έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα για δύο
λεπτά.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, χαριτολογώντας όταν µπήκατε στην Αίθουσα µας είπατε ότι µονοπωλείτε το
ενδιαφέρον των Βουλευτών στην κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων. Εγώ θα σας απαντήσω ότι η επίθεση που δέχονται τα εργασιακά δικαιώµατα και οι εργαζόµενοι το τελευταίο εξάµηνο, το
πρώτο της διακυβέρνησής σας, µε τα νοµοσχέδια που έχετε ψηφίσει καθ’ υπόδειξη του ΣΕΒ, έχει δώσει σήµα στους εργοδότες
ότι µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και επόµενο είναι οι επίκαιρες
ερωτήσεις µας να κατευθύνονται προς το πρόσωπό σας και προς
το Υπουργείο σας.
Βέβαια, στη συγκεκριµένη υπόθεση, την υπόθεση του κ. Λαυρεντιάδη και της µοναδικής λιπασµατοβιοµηχανίας της χώρας
θα έπρεπε να γίνουν ίσως επίκαιρες ερωτήσεις προς όλα τα
Υπουργεία, δηλαδή προς το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς οι τακτικές του κ.
Λαυρεντιάδη άπτονται θεµάτων όλων αυτών των Υπουργείων και
ενδεχοµένως το επόµενο χρονικό διάστηµα να κατατεθούν από
εµένα προσωπικά και από την παράταξή µου επίκαιρες ερωτήσεις για όλα αυτά τα θέµατα.
Όσον αφορά τα εργασιακά, χαίροµαι που είπατε πριν ότι
χρέος σας είναι να περιφρουρείτε τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα και να ενισχύετε τη νοµιµότητα στην αγορά εργασίας.
Με πολύ λίγα λόγια, καθώς ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα
σας πω τι έχει γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ο κ. Λαυρεντιάδης
έχει αποφασίσει να αποκερδαίνει µόνο από την µοναδική λιπασµατοβιοµηχανία της χώρας εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ
ετησίως και να µην πληρώνει τα χρέη του. Από το 2015 και έπειτα
µέσω της δηµιουργίας παρένθετων εταιρειών, ιδίων πάντα συµφερόντων, παίρνει εκατοµµύρια εκατοντάδες ευρώ κέρδη ετη-
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σίως και δεν πληρώνει τα χρέη του ούτε προς τη ΔΕΠΑ, ούτε
προς τη ΔΕΗ, ούτε προς το ΕΦΚΑ, ούτε προς το ελληνικό δηµόσιο, ούτε προς τις τράπεζες.
Μέσα σε αυτήν την επιδίωξή του έχει αποφασίσει να µην έχει
κανέναν εργαζόµενο αορίστου χρόνου µέσα στο εργοστάσιο.
Υποβάλλοντας ψευδείς µηνήσεις το 2016 σε εκατοντάδες εργαζόµενους, απέλυσε χωρίς αποζηµίωση απόλυσης όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι δεν δέχτηκαν να απολυθούν από την
«ELFE» και να µεταβιβαστούν χωρίς κανένα δικαίωµα στις παρένθετες εταιρείες που δηµιούργησε ο κ. Λαυρεντιάδης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µέσω του Υπουργείου Εργασίας και του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου, του κ. Νεφελούδη, στάθηκε αρωγός
στους εργαζόµενους και υπό την εποπτεία του στο Υπουργείο
Εργασίας υπογράφηκαν την 1-1-2018 ιδιωτικά συµφωνητικά, µε
τα οποία οι εργαζόµενοι επέστρεψαν στην εργασία τους και όλες
οι εταιρείες, οι οποίες δηµιουργήθηκαν µέσα στο εργοστάσιο
έως εκείνη τη στιγµή, αποδέχτηκαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται µε συµβάσεις αορίστου χρόνου και ότι οποιαδήποτε εταιρεία στο µέλλον και αν πάρει τη λειτουργία του εργοστασίου, οι
εργαζόµενοι θα µεταβιβαστούν σε αυτήν µε συµβάσεις αορίστου
χρόνου χωρίς να χρειάζεται να υπογράψουν τίποτα.
Στις 31-12-2019, παραµονή Πρωτοχρονιάς, οι εργαζόµενοι πηγαίνουν και πάλι στην εργασία τους και ο κ. Λαυρεντιάδης αρνείται να δεχτεί την εργασία τους. Ουσιαστικά τους «απολύει» και
αυτήν τη στιγµή εκατοντάδες εργαζόµενοι είτε είναι εκτός εργασίας χωρίς να ξέρουν τι πρόκειται να γίνει και ζητάνε από το
Υπουργείο σας επιτακτικά να πάρει θέση και να γίνει µια τριµερής συνάντηση µε την εταιρεία όπου θα δοθεί λύση, είτε βρίσκονται µέσα στο εργοστάσιο έχοντας υπογράψει υπό πίεση
συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τη «νέα» εταιρεία και έχοντας
αποποιηθεί όλα τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Ερωτάσθε εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να καταδικάσει τις παράνοµες πρακτικές του κ. Λαυρεντιάδη και να παρέµβει, ώστε
και να επανέλθουν οι εκατόν τριάντα πέντε εργαζόµενοι στην εργασία τους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά και να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων στο
εργοστάσιο.
Ερωτάσθε, επίσης, πώς θα αντιµετωπίσετε τη συνεχή εµφάνιση «νέων» ιδίων συµφερόντων εταιρειών, οι οποίες µοναδικό
στόχο έχουν να αποποιηθεί η «ELFE» από τα χρέη της, να λειτουργούν το εργοστάσιο και να αποκερδαίνουν εκατοντάδες
εκατοµµύρια ευρώ χρέη.
Το ότι οι νέες εταιρείες είναι παρένθετες και ίδιων συµφερόντων έχει ήδη καταδειχθεί µε δεκάδες δικαστικές αποφάσεις του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καβάλας και του Εφετείου Θράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μουλκιώτης για
το ίδιο θέµα µε την ειδικότερη διατύπωση της ερώτησής του:
«Άµεση αντιµετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας».
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη συνέχεια των όσων ακούστηκαν, δεν είναι
τυχαίο, βεβαίως, ότι τρία κόµµατα έχουν ερώτηση επίκαιρη πάνω
σε ένα µείζον ζήτηµα, για το οποίο εξαρχής αναφέρω ότι το
Υπουργείο κωφεύει.
Στη Βιοµηχανία, λοιπόν, Φωσφορικών Λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Καβάλα, που είναι η µοναδική βιοµηχανία, όπως
ακούστηκε, φωσφορικών λιπασµάτων που δραστηριοποιείται
στον ελληνικό χώρο, µια περιοχή που η επιβίωση και η υγιής λειτουργία της καθίσταται επιτακτική για ένα µεγάλο µέρος του
πληθυσµού, επικρατεί εκρηκτική κατάσταση.
Η ιδιοκτησία καταφεύγει, όπως ακούστηκε, σε συνεχείς δηµιουργίες παρένθετων εταιρειών εν γνώσει του κράτους, που βλέπει να περνάνε καθηµερινά τέτοιου είδους εταιρείες και κωφεύει
και η ιδιοκτησία, µετά από αυτήν την ενέργεια, φαλκιδεύει σαφέστατα εργασιακά δικαιώµατα µε σκοπό να συσκοτίσει ίχνη οικονοµικών δοσοληψιών.
Με σκόπιµες µεθοδεύσεις η ιδιοκτησία Λαυρεντιάδη φαίνεται
να αγνοεί και να αδιαφορεί τόσο για τις αποφάσεις δικαστηρίων,
αλλά ειδικότερα και περισσότερο για τη θέση των εργαζοµένων
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της εταιρείας, ιδρύοντας νέες εταιρείες, προκειµένου να παρακάµψει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Ατοµικό Εργατικό Δίκαιο, όπως προβλέπεται στην ελληνική, αλλά και στην
ευρωπαϊκή εργατική νοµοθεσία.
Η ιδιοκτησία του εργοστασίου, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, και η πραγµατική ιδιοκτήτρια πλήθους παρένθετων εργασιών –επαναλαµβάνω πλήθους- ζητά από εκατόν τριάντα τέσσερις εργαζόµενους και από τις οικογένειές τους να αποδεχθούν
δανεισµό σε µια νεοεµφανιζόµενη εταιρεία µε υπογραφή νέου
συµφωνητικού δίχως να υπάρχει καµµία απολύτως διασφάλιση
των εργασιακών τους δικαιωµάτων, αλλά και όπως σε κάθε περίπτωση έχει τονιστεί και χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της τις προδιαγραφές για την τήρηση των κανόνων της υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζοµένων στον χώρο δουλειάς.
Μάλιστα, σαν µέτρο πίεσης για την αποδοχή αυτών των απαιτήσεων χρησιµοποίησε απαγόρευση εισόδου και απασχόλησης
σε όσους εργαζόµενους ζητούν αυτονόητες διασφαλίσεις, τα δικαιώµατά τους δηλαδή.
Επιπλέον, παρά το αίτηµα της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων
Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος, δεν έχει ακόµα οριστεί να πραγµατοποιηθεί η τριµερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, στις 17-12 υπάρχει αίτηµα συµφιλιωτικής διαδικασίας από την Οµοσπονδία προς το Υπουργείο, στο οποίο
αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία και µάλιστα να
κληθούν και οι υπόλοιπες παρένθετες εταιρείες, όπως η «HELPE
SA», τα «Λιπάσµατα Νέας Καρβάλης», η «PFIC LIMITED», η «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ», η «CENTROFARO SERVICES LIMITED
ATHENS», εταιρείες συµφερόντων, όπως γνωρίζετε, του Λαυρεντιάδη, οι οποίες, βεβαίως, µε την έννοια του «limited» αναγνωρίζονται, βρίσκει κανείς πού είναι και πού βρίσκονται.
Ανοιχτή επιστολή στις 9-1-2020, πάλι της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος προς εσάς, κύριε
Υπουργέ, αναφέρει τι κάνετε και δεν έχει ακόµα λάβει χώρα η
συγκρότηση και η διαδικασία της συµφιλίωσης.
Παρά ταύτα, το Υπουργείο και µέχρι και σήµερα κωφεύει. Η
κοινωνία στην Καβάλα είναι ανάστατη. Ο Δήµος Καβάλας και
όλοι οι φορείς οµόφωνα -όλοι οι φορείς!- πλην των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, µε αυτήν την εξαιρετική απουσία τους,
έχουν σταθεί στο πλευρό των εργαζοµένων και ζητούν και αυτοί
τη συµφιλιωτική διαδικασία.
Κατόπιν τούτου, κύριε Υπουργέ, ερωτάσθε συγκεκριµένα -και
παρακαλώ πολύ να απαντήσετε στην πρωτολογία σας, για να
µπορούµε στη δευτερολογία να απαντήσουµε σε αυτά που θα
πείτε- πότε σκοπεύει το Υπουργείο να προγραµµατίσει, γιατί καθυστερεί -αν όχι αρνείται- τη διενέργεια τριµερούς συνάντησης;
Απασχολεί το Υπουργείο η εχθρική συµπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόµενους; Και αν ναι, σε ποιες πρόσθετες συγκεκριµένες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε,
προκειµένου να διευθετηθεί η ανακύψασα διαφορά;
Επίσης, σας έχουµε ρωτήσει, κύριε Υπουργέ, και θα περιµένω
να µας απαντήσετε σήµερα πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει την τελευταία τριετία σε σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας της βαριάς βιοµηχανίας που δραστηριοποιείται δίπλα στα σπίτια των κατοίκων
της Νέας Καρβάλης.
Και ακόµα, σε ποιες άµεσες ενέργειες προτίθεται το Υπουργείο να προβεί, προκειµένου να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώµατα, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων και να αποφευχθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον; Και αναφερόµαστε από πριν τις γιορτές σε
εκατόν τριάντα τέσσερις οικογένειες που συνεχίζουν να είναι έρµαια των συµφερόντων και της αδιαλλαξίας Λαυρεντιάδη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Ιωάννης
Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο για
το ίδιο θέµα, µε την ειδικότερη διατύπωση: «Τη βιοµηχανία φωσφορικών λιπασµάτων Καβάλας και τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις της εργοδοσίας, τη νέα επίθεση στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων».
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην Καβάλα λειτουργεί πια το µοναδικό ερ-
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γοστάσιο λιπασµάτων που απέµεινε στη χώρα µας. Ας όψεται η
απελευθέρωση του κλάδου των λιπασµάτων, µια πολιτική που
υπηρετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις.
Μετά την απελευθέρωσή του, λοιπόν, αυτό το εργοστάσιο από
τα κρατικά δεσµά, όπως έλεγαν τότε, βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά
του επιχειρηµατία Λαυρεντιάδη. Υποτίθεται ότι την εξαγόρασε
µε αντίτιµο την πληρωµή των χρεών του εργοστασίου, κάτι βεβαίως που ποτέ δεν έγινε.
Ταυτόχρονα, µε το πέρασµα του εργοστασίου στα χέρια του
συγκεκριµένου επιχειρηµατία ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της λεγόµενης «εξυγίανσης» του εργοστασίου.
Τα φάρµακα της εξυγίανσης τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα
υπηρετείτε, για να µην πούµε ότι τα χορηγείτε κιόλας, κύριε
Υπουργέ, και εσείς και οι κυβερνήσεις σας και οι τωρινές και οι
προηγούµενες, µειώσεις µισθών και δικαιωµάτων, προσλήψεις
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε εργολαβικές εταιρείες, οι
λεγόµενοι «εργολαβικοί εργαζόµενοι» -αυτό το αίσχος!- συνεχείς
πιέσεις για χαριστικές ρυθµίσεις χρεών και τόσα άλλα.
Και έτσι, η επίθεση ενάντια στους εργαζόµενους από τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις, ξέσπασε άγρια. Όσοι ήταν µε συµβάσεις αορίστου χρόνου είχαν
σοβαρές µειώσεις µισθών το 2012, έζησαν τον δανεισµό τους –
ναι, δανείζονται και οι εργαζόµενοι εκτός από τα υλικά αγαθά,
εκεί έχουµε φτάσει- σε νέα εταιρεία. Από τότε ξεκινάει αυτό το
κόλπο µε τις παρένθετες εταιρείες το 2015 και βεβαίως, µε την
πρώτη προσπάθεια για την πλήρη κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων.
Φυσικά, οι εργαζόµενοι αντέδρασαν -και πολύ καλά έκανανπροχώρησαν σε κινητοποιήσεις, έκαναν απεργιακούς αγώνες. Τι
συνάντησαν; Μα, αυτά που συναντούν τώρα και οι εργαζόµενοι
στον ΟΤΕ, αυτά που συναντούν στο λιµάνι µε την «COSCO». Η
απάντηση της εργοδοσίας ήταν εκδικητικές απολύσεις, βία από
τους µπράβους, καθώς και κρατική βία από τα ΜΑΤ.
Οι εργαζόµενοι επέµειναν, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους
και µετά από έναν δικαστικό αγώνα, στον οποίο δικαιώθηκαν, η
εργοδοσία αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να εφαρµόσει τους
όρους της προηγούµενης σύµβασης µε τα ιδιωτικά συµφωνητικά
που υπέγραψε µε τον καθένα. Όλο αυτό µέχρι την Πρωτοχρονιά
πριν από λίγες µέρες.
Την Πρωτοχρονιά, λοιπόν, η εργοδοσία προχωρά στο επόµενο
βήµα της νέας επίθεσής της, µε τη γνωστή, όπως είπαµε, µέθοδο
της νέας εταιρείας. Φεύγουν τα Λιπάσµατα της Νέας Καρβάλης
και µετονοµάζονται τώρα πια σε Λιπάσµατα Καβάλας. Προσπαθεί
η εταιρεία να ξεµπερδέψει µε τα όσα υποχρεώθηκε µε τη δικαστική απόφαση στους εργαζοµένους και επιχειρεί να τους βάλει
να υπογράψουν ένα καινούργιο συµφωνητικό δανεισµού.
Εδώ δε θα πρέπει να πούµε ότι αυτά που κατέκτησαν οι εργαζόµενοι δεν τους τα έδωσε κανένας Νεφελούδης και καµµία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κέρδισαν οι εργαζόµενοι µε τον αγώνα
τους και µε τη δικαστική τους δικαίωση και ήταν υποχρεωµένοι
και η κυβέρνηση και ο εργοδότης να την εφαρµόσουν. Και αυτή
τη δικαστική απόφαση επιχειρεί τώρα να την παρακάµψει.
Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριµένη, κύριε Βρούτση. Τι θα κάνετε για τους εκατόν τριάντα πέντε εργαζόµενους οι οποίοι εκβιάζονται ανοικτά από την εργοδοσία να µειώσουν τους µισθούς
και τα δικαιώµατά τους; Θα µας πείτε κάτι για τη φηµολογούµενη
αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου λιπασµάτων; Καταλαβαίνετε ότι αν συµβεί κάτι τέτοιο, και η τελευταία εναποµείνασα λιπασµατοβιοµηχανία στη χώρα µας δεν θα
υπάρχει.
Και εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνετε; Πώς θα αντιµετωπίσετε
αυτή την τακτική του συγκεκριµένου εργοδότη, αλλά και άλλων
-δεν είναι τακτική που εφαρµόζει µόνο ο συγκεκριµένος- µε τη
δηµιουργία των λεγόµενων «παρένθετων» εταιρειών; Θα προχωρήσετε κι εσείς σε χαριστικές ρυθµίσεις για τα χρέη που δηλώνουν, φτιάχνοντας το φαινόµενο των χρεωµένων επιχειρήσεων
και των πάµπλουτων επιχειρηµατιών;
Περιµένουµε µε αγωνία να ακούσουµε τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 20 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

δρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να µην σας ξενίζει παιδιά το γεγονός ότι σήµερα δεν έχει πολύ
κόσµο, δεν έχει πολλούς Βουλευτές εδώ. Σήµερα είναι µια διαδικασία που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και είναι µόνο οι
Βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται µε επίκαιρα θέµατα της καθηµερινότητας και ρωτάνε τους αρµόδιους Υπουργούς. Δεν έχουµε
Ολοµέλεια σήµερα που είναι όλοι οι Βουλευτές. Απλώς µην σας
ξενίζει που είναι λίγοι οι Βουλευτές. Είναι µόνο οι ενδιαφερόµενοι
ερωτώντες Βουλευτές.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για εννέα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ στα ερωτήµατα τα οποία θέσατε και πριν προσδιορίσω
τι ακριβώς θα κάνει -κάτι που θα κάνω στη δευτερολογία µου- το
Υπουργείο Εργασίας και τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας για το
συγκεκριµένο αυτό θέµα -γιατί λίγο πριν στην άλλη ερώτηση για
τον ΟΤΕ νοµίζω φάνηκε προς όλες τις πλευρές ότι το Υπουργείο
Εργασίας είναι εδώ παρόν και προστατεύει τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων και συµβάλλει στην εργασιακή ειρήνη και
τη συµφιλίωση µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών- να κάνω µια
εισαγωγική παρέµβαση σε αυτά τα οποία άκουσα κυρίως από τη
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Και το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι αποτελεί εµπαιγµό στη νοηµοσύνη και των εργαζόµενων και των Βουλευτών που παρίστανται εδώ και ακούν τη συζήτηση να εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη σηµερινή
Κυβέρνηση ότι έχει υποστείλει τη σηµαία της περιφρούρησης
των εργασιακών δικαιωµάτων.
Θυµίζω έτσι για την ιστορία -κάτι το οποίο εµείς συµφωνήσαµε, δεν ήµασταν αντίθετοι, αλλά στον δικό σας χώρο τα λέτε
αυτά, ότι υποστέλλεται η σηµαία- ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Εργατικού Δικαίου η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων έγινε µε υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Με υπογραφή δική σας έγινε
η απελευθέρωση των απολύσεων, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ.
Να θυµίσω το «50%+1» στην απεργία µε υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Και εγκαλείτε εµάς και το λένε τους εργαζόµενους;
Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις εργασίας…
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Πείτε µας συγκεκριµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ξέρω ότι ενοχλείστε τώρα, διότι πονάει η αλήθεια.
Πονάει η αλήθεια.
Το ξέρω, κυρία Ελευθεριάδου. Ξέρω ότι ενοχλεί η αλήθεια,
γιατί ερεθίζει. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε, αλλά ψηφίζετε.
Στο τέλος-τέλος, εµείς είµαστε έξι µήνες Κυβέρνηση. Εγκαλείτε την Κυβέρνηση για τον κ. Λαυρεντιάδη µε όλο αυτό το
οποίο περιγράφετε. Τεσσεράµισι χρόνια τι κάνατε εσείς για όλο
αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφατε λίγο πριν και ρίχνατε ευθύνες µας για την οικονοµική συµπεριφορά του κ. Λαυρεντιάδη,
όπως εσείς την περιγράφετε; Τεσσεράµισι χρόνια ήσασταν κυβέρνηση. Τι κάνατε;
Άρα, λοιπόν, όταν ερχόµαστε εδώ και τοποθετούµαστε δηµόσια, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, σοβαροί και υπεύθυνοι,
κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί ξαφνικά να ξυπνούµε ένα πρωί και
να νοµίζουµε ότι ο κόσµος έχει αλλάξει, ενώ εµείς είχαµε την ευθύνη αυτού του κόσµου για πολλά χρόνια, επειδή κάποιοι άλλοι
ανέλαβαν τη σκυτάλη. Δεν τρώµε κουτόχορτο. Όλοι θυµούνται και η µνήµη παραµένει- και τη συµπεριφορά σας την πολιτική,
την κοινωνική, την οικονοµική.
Εν πάση περιπτώσει, ας µας κρίνουν αυτοί που µας παρακολουθούν.
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Ας µπω λίγο στην ουσία. Θέλω να πω, λοιπόν, προς τους επερωτώντες Βουλευτές ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι παρόν όχι
µόνο για την περίπτωση αυτή την οποία περιγράφουµε και θα σας
πω τι ενέργειες έχουν γίνει, αλλά συνολικά το Υπουργείο Εργασίας είναι παρόν στα προβλήµατα των εργαζοµένων. Είναι θεµατοφύλακας της περιφρούρησης των εργασιακών δικαιωµάτων.
Πάνω από όλα το Εργατικό Δίκαιο. Οι εργαζόµενοι είναι στην
ψυχή, οι συνταξιούχοι, οι αδύναµοι άνθρωποι. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική αυτή της Κυβέρνησης. Εκεί στεκόµαστε, ρεαλιστικά
και υπεύθυνα όµως, όχι µε λόγια, όχι µε θεωρίες και αµπελοφιλοσοφίες, αλλά µε ρεαλισµό και υπευθυνότητα. Έτσι µόνο µπορείς
να στηρίξεις τον εργαζόµενο. Δεν είναι να του χτυπάς το χέρι στην
πλάτη και να του κλείνεις το µάτι. Δεν είναι να του είσαι ευχάριστος. Είναι να του είσαι χρήσιµος.
Για να του ανέβει ο µισθός, πρέπει να δηµιουργηθεί πλούτος
και για να δηµιουργηθεί πλούτος, πρέπει να υπάρξουν επιχειρήσεις, να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά που λέτε, η δική σας η κοσµοθεωρία είναι συρρίκνωση της οικονοµίας, αύξηση των
απολύσεων, µείωση της απασχόλησης. Είµαστε διαφορετικοί κόσµοι. Τα βλέπουµε πιο ρεαλιστικά, πιο υπεύθυνα.
Σε κάθε περίπτωση, να µην ανησυχείτε. Η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εργασίας κάνει πολύ καλά τη δουλειά της στο πλαίσιο
του εφικτού και του δυνατού. Βεβαίως και οι επιχειρηµατίες δεν
είναι αγγελούδια. Βεβαίως και υπάρχουν απαράδεκτες και καταχρηστικές εργοδοτικές συµπεριφορές. Υπήρχαν, υπάρχουν και
θα υπάρχουν. Δεν µπορεί κάποιος να βάλει χαλινάρι. Ελέγχει,
όµως, το Υπουργείο Εργασίας, έχει ελεγκτικούς µηχανισµούς και
εκεί είµαστε εµείς, ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας,
δίπλα στους εργαζόµενους όπου θίγονται τα εργασιακά δικαιώµατα και αυτό κάναµε και θα κάνουµε µε εµφατικό τρόπο και µε
µεγάλη ένταση.
Στο συγκεκριµένο θέµα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακολουθώντας στενά το δηµιουργηθέν ζήτηµα που αφορά εργαζόµενους στη Βιοµηχανία Φωσφορικών
Λιπασµάτων Καβάλας και στο πλαίσιο ενηµέρωσης προς τους
επερωτώντες Βουλευτές, παραθέτω τα εξής:
Πρώτον, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιούνταν στις εγκαταστάσεις της Βιοµηχανίας Φωσφορικών
Λιπασµάτων έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται
πολλοί έλεγχοι από τους επιθεωρητές και ειδικούς επιθεωρητές
του ΣΕΠΕ, άλλοτε εντοπίζοντας παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας και επιβάλλοντας πρόστιµα και άλλοτε όχι, όπου δεν εντοπίζονται παραβάσεις.
Δεύτερον, στα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει καταγγελίες στην τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ και πάντα το σώµα βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα διερεύνησης τυχόν καταγγελιών των
εργαζοµένων, όποτε και όταν αυτές γίνουν άµεσα.
Τρίτον, επίσης τα τελευταία δύο χρόνια, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, τα ατυχήµατα που έλαβαν χώρα ήταν ελαφριάς µορφής, πλην ενός που επεβλήθη
πρόστιµο 30.201 ευρώ λόγω έλλειψης µέτρων ασφάλειας.
Και τέταρτον, ορισµένοι εργαζόµενοι βρίσκονται σε πολύχρονο δικαστικό αγώνα κατά του εργοδότη τους, πολλοί εκ των
οποίων έχουν δικαιωθεί και για τους οποίους εκτελείται η δικαστική απόφαση. Στο µέτρο, όµως, µη τήρησης της ορθής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων αρµόδια είναι η δικαιοσύνη.
Σε κάθε περίπτωση να κρίνει τυχόν παραβάσεις παρέκκλισης από
τη συµµόρφωση που αυτή επιβάλλει αρµόδια είναι η δικαιοσύνη.
Σηµειώνω εδώ ότι αρκετοί από τους εργαζόµενους -εκατόν σαράντα περίπου- αποχώρησαν από την εργασία τους ακολουθώντας πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου ή υποβάλλοντας αίτηση
συνταξιοδότησης. Κάποιοι από τους εναποµείναντες -περίπου
εκατόν ογδόντα δύο εργαζόµενοι- απολύθηκαν και κινήθηκαν δικαστικά. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς έχουν δικαιωθεί δικαστικά
πρωτοδίκως για την επαναπρόσληψή τους.
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να απαντήσω για τα βήµατα τα οποία θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα -και ήδη
έχουµε ξεκινήσει- το Υπουργείο Εργασίας, περιµένοντας να
ακούσω τα ερωτήµατα των Βουλευτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
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κύριε Υπουργέ, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Ορίστε, κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά
για τη δευτερολογία σας λόγω του ενδιαφέροντος του θέµατος,
αν και έχετε εξαντλήσει σχεδόν όλον τον χρόνο σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κατ’ αρχάς, ήθελα να ρωτήσω
από πού είναι αυτό το έγγραφο που µας διαβάσατε µόλις τώρα,
από το ΣΕΠΕ Καβάλας; Μπορώ να έχω µία διευκρίνιση; Είναι από
το ΣΕΠΕ Καβάλας; Διότι στο ΣΕΠΕ Καβάλας τα τελευταία τρία
χρόνια επειδή τυχαίνει να ήµουν η δικηγόρος των εργαζοµένων
και ξέρω και την παραµικρή πτυχή αυτής της υπόθεσης, έχουν
γίνει δεκάδες καταγγελίες εργαζοµένων και, φυσικά, ουδέποτε
έχουν διερευνηθεί. Ακόµα και σήµερα που µιλάµε, στο ΣΕΠΕ Καβάλας είναι εκατοντάδες εργαζόµενοι και κάνουν καταγγελία.
Όσον αφορά τα εργασιακά ατυχήµατα, όσοι είµαστε από την
Καβάλα και γνωρίζουµε το ζήτηµα ξέρουµε ότι η εργοδοσία εκβιάζει όσους έχουν εργασιακά ατυχήµατα και δεν τους αφήνει
να πάνε να τα καταγγείλουν. Και αν κάποιος τα καταγγείλει, έχει
τις συνέπειες του νόµου. Αυτό είναι γνωστό και στο ΣΕΠΕ Καβάλας. Εκτελείται δικαστική απόφαση. Απαντώντας, µάλιστα και
στον συνάδελφο του ΚΚΕ, θα του έλεγα ότι και βέβαια υπάρχουν
δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν καταχρηστικές και παράνοµες τις τακτικές του εργοδότη. Όµως, πάντα, όταν ο εργοδότης
δεν τηρεί τις δικαστικές αποφάσεις και όταν ζητά από την εκάστοτε κυβέρνηση τη βοήθειά της, θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση να παίρνει πολιτική θέση.
Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι Κυβερνητικοί Βουλευτές, προσφάτως παραστάθηκαν σε συγκέντρωση υπέρ του κ.
Λαυρεντιάδη για να υπογράψουν υπόµνηµα-ψήφισµα και να το
καταθέσει ο κ. Λαυρεντιάδης στο δικαστήριο που είχε κατά της
ΔΕΠΑ, στο δικαστήριο που η ΔΕΠΑ ζητάει τα χρήµατά της. Οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µε επικεφαλής τον κ. Μακάριο
Λαζαρίδη παραστάθηκαν και υπέγραψαν αυτό το ψήφισµα υπέρ
του κ. Λαυρεντιάδη. Οι ίδιοι αυτοί δεν έρχονται να υποστηρίξουν
τους εργαζόµενους τους οποίους οι δικαστικές αποφάσεις δικαίωσαν.
Στην Καβάλα συγκεκριµένα ο κ. Λαζαρίδης λέει ότι η θέση του
κ. Μητσοτάκη είναι να µην υποστηρίξει αυτούς τους εργαζόµενους. Αρνείται να έρθει σε οποιαδήποτε συζήτηση µε τους εργαζόµενους ο κ. Λαζαρίδης και, µάλιστα, το απαγορεύει σε
όσους θέλουν να έρθουν να παρασταθούν σε συγκεντρώσεις
υπέρ των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η υπουργική απόφαση 46/2012, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύονται εργολαβικοί εργαζόµενοι
µέσα στο εργοστάσιο. Υπάρχει το προεδρικό διάταγµα 178/2002
που µιλάει για τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης της επιχείρησης. Υπάρχει το προεδρικό διάταγµα 81/2003 που µιλάει για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες.
Αυτοί είναι νόµοι του ελληνικού κράτους, νόµοι που ακόµα δεν
προλάβατε -ευτυχώς- να καταργήσετε. Όλοι αυτοί οι νόµοι καταστρατηγούνται από τον κ. Λαυρεντιάδη. Το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να πάρει θέση και η θέση του πρέπει να είναι µόνο
µία, να επιστρέψουν οι εργαζόµενοι, που έχουν απολυθεί ουσιαστικά, ξανά στις θέσεις εργασίες τους και µέσα στο εργοστάσιο
όλοι όσοι εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου να γίνουν
αορίστου.
Αυτά δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι εργαζόµενοι. Τα λέει
ο νόµος, κύριε Υπουργέ. Και αυτόν τον νόµο είστε υποχρεωµένος για µία φορά να µην τον παραβιάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα δώσουµε
τώρα τον λόγο στον κ. Μουλκιώτη για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθούσαµε την πρωτολογία του κυρίου Υπουργού
και διαπιστώσαµε, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά στα ερωτήµατα που ετέθησαν δεν απάντησε, λέγοντας στο τέλος ότι θα
απαντήσει για τα βήµατα που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση στη
δευτερολογία του.
Ρωτώ εσάς, λοιπόν, το εξής: Τι θα πει ο Βουλευτής τώρα στην
επίκαιρη ερώτηση που έκανε συγκεκριµένα ερωτήµατα στη δευ-
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τερολογία; Τι θα απαντήσει ο Βουλευτής στην πρωτολογία;
Πρέπει κάποτε ο Κανονισµός να τηρείται, κύριε Πρόεδρε. Είναι
ένας κανόνας, τον οποίο ο κύριος Υπουργός, µε την εκτίµηση
που έχω στο πρόσωπό του, οφείλει να τηρεί και όχι να µεταχειρίζεται αυτή τη µέθοδο. Είναι µόνιµη µεθοδολογία του Υπουργείου Εργασίας να αναφέρεται στη δευτερολογία για το τι κάνει
η Κυβέρνηση. Και ο ρόλος του Βουλευτή ποιος είναι; Δηλαδή, τι
θα πει; Τι να απαντήσω τώρα εγώ σε σχέση µε το ερώτηµά µου;
Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τους συναδέλφους µου, οι οποίοι
πράγµατι δεν θα µπορούν να απαντήσουν γιατί δεν έχει πει τίποτα ο Υπουργός. Τίποτα δεν είπε ο Υπουργός στην πρωτολογία
του και πρέπει το Προεδρείο κάποτε να θέσει κάποια συγκεκριµένα ζητήµατα για τον τρόπο µε τον οποίον δίνονται απαντήσεις.
Πέραν τούτου, κύριε Πρόεδρε, το λέω αυτό γιατί το διαπιστώνετε, το παρατηρείτε, πλην όµως δεν γίνεται καµµία παρατήρηση
για τον τρόπο απάντησης. Ό,τι θέλει απαντά ο Υπουργός, αλλά
να απαντά στα ερωτήµατα, γιατί εγώ τώρα τι να απαντήσω, αφού
δεν είπε τίποτα στην πρωτολογία; Λέει σαφέστατα και σ’ όλους
ότι θα απαντήσει στη δευτερολογία για τα βήµατα που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση.
Ποιο είναι το ζήτηµα, λοιπόν; Καθίσταται ατελέσφορη η επίκαιρη ερώτηση σε σχέση µε το αντικείµενό της, το οποίο έχει την
έννοια τού να έλθει σήµερα ως επίκαιρη ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, µετά ταύτα και όσα αναφέρετε καθίσταται φανερό ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξε από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου καµµία µα καµµία παρέµβαση σε σχέση µε την
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, γιατί δεν υπήρξε
καταγγελία.
Αλήθεια, οι υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως δεν έχουν καµµία αρµοδιότητα να κάνουν κάποιους ελέγχους και µάλιστα σε µια βιοµηχανία χηµικών λιπασµάτων, φωσφορικών λιπασµάτων που
έχουν την έννοια σε επίπεδο τήρησης κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας του πρωτοκόλλου Seveso; Δεν υπάρχει καµµία διάθεση, καµµία διαδικασία ή καµµία ευαισθησία για να τηρηθούν
αυτοί οι κανόνες και για το αν τηρούνται; Εγώ απορώ για το έγγραφο το οποίο σας έδωσαν να δώσετε στη Βουλή και για την
απάντηση που δώσατε στη Βουλή ότι τα τελευταία δύο χρόνια
δεν έκαναν τίποτα και ότι δεν υπάρχει καταγγελία εργαζοµένων.
Πού ακούστηκε αυτό, να λέγεται τέτοιο πράγµα στη Βουλή από
τις υπηρεσίες; Εγώ απορώ και δεν ξέρω εσείς πώς το αντιµετωπίζετε. Seveso. Η τήρηση υγιεινής και ασφάλειας αφορά επίπεδο
Seveso, όχι µια απλή διαδικασία.
Πέραν τούτου, κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε γιατί καθυστερεί η διαδικασία της συµφιλιωτικής διαδικασίας. Η Οµοσπονδία
των Χηµικών Βιοµηχανιών Ελλάδος έχει θέσει ζήτηµα. Γιατί καθυστερεί η συµφιλιωτική διαδικασία; Από τον Δεκέµβρη υπάρχει
το αίτηµα. Φτάσαµε στον Γενάρη. Ανοικτή επιστολή της Οµοσπονδίας προς εσάς. Καµµία απάντηση. Γιατί καθυστερεί έναν
µήνα; Τι άλλον ήταν το υπερεπείγον, όταν εκατόν τριάντα τέσσερεις οικογένειες είναι στον δρόµο και εναγωνίως ψάχνουν να
δουν τι γίνεται κι εσείς κωφεύετε; Ποιος είναι ο ρόλος σας, ποιος
είναι ο ρόλος του Υπουργείου; Θα παρέµβει ή θα εφαρµόσει τη
λογική του Πόντιου Πιλάτου, καλά και µε τους µεν, αλλά και µε
τους δε, ή αφήνουµε όλα τα υπόλοιπα έτσι;
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, τυχαία ήταν η απουσία
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από τη συνάντηση όλων
των φορέων στην Καβάλα ή ήταν σκόπιµη η απουσία αυτών των
Βουλευτών για να µην πάρουν θέση σε µια τέτοια διαδικασία;
Είναι λυπηρό αυτό το οποίο αντιµετωπίζουµε και βλέπουµε σήµερα στη Βουλή σε σχέση µε τον τρόπο αντιµετώπισης του θέµατος, γιατί δεν µιλάµε για µια απλή υπόθεση εργοδοτικής
αυθαιρεσίας, αλλά για ένα εµβληµατικό δείγµα αντιαναπτυξιακής
λογικής της «επιχειρηµατικότητας». Μόνο έτσι µπορούµε να το
χαρακτηρίσουµε. Είναι τµήµα ενός εκτεταµένου δικτύου διαφθοράς και αδιαφανών συναλλαγών. Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή
υπόθεση, κύριε Υπουργέ, σε επίπεδο εργασιακό, αναπτυξιακό,
ενεργειακό, περιβαλλοντικό, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρουµε συγκεκριµένα. Σήµερα η Βουλή
πρέπει να µάθει πότε θα γίνει η διαδικασία της συµφιλίωσης στο
Υπουργείο και ποιοι ήταν οι λόγοι που καθυστέρησε µέχρι σήµερα.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι προσυπογράφω απολύτως την παρατήρηση του κ. Μουλκιώτη για την παρελκυστική τακτική του
κ. Βρούτση να δηλώνει εδώ ανερυθρίαστα ότι δεν θα απαντήσει
στην ερώτηση, ότι επιφυλάσσεται για τη δευτερολογία και ότι θα
κάνει ορισµένα εισαγωγικά σχόλια.
Όχι, κύριε Υπουργέ. Εδώ είστε υποχρεωµένος, ήλθατε για να
απαντήσετε. Εισαγωγικά σχόλια µπορείτε να κάνετε όσα θέλετε
σε συνεντεύξεις ή όπου αλλού νοµίζετε εσείς.
Σε σχέση µε τα λόγια που είπατε, τα λόγια τα µεγάλα και τα
παχιά για το ότι το Υπουργείο Εργασίας προστατεύει τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων και γελάνε και τα τσιµέντα,
κοιτάξτε. Αυτά, κύριε Υπουργέ, να πάτε να τα πείτε στους εργαζόµενους του ΟΤΕ που αγωνίζονται τώρα. Να πάτε να τα πείτε
στους εργαζόµενους στα λιπάσµατα Καβάλας. Να τα πείτε στους
εργαζόµενους στο λιµάνι, στην «COSCO». Να τα πείτε στους ξενοδοχοϋπαλλήλους που τους έχουν ξεζουµίσει και τους ξεζουµίζουν κυριολεκτικά οι µεγαλοξενοδόχοι. Να τα πείτε σ’ όλους
αυτούς που συµβάλατε να καταργηθούν οι συλλογικές τους συµβάσεις εργασίας.
Θυµίσατε, για να απαντήσετε στον ΣΥΡΙΖΑ -γιατί βλέπετε σας
είναι πολύ βολικός αντίπαλος- τα αντεργατικά µέτρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, αν θυµάµαι καλά, κύριε Υπουργέ, µε χαρά ερχόσασταν
εσείς και όλοι οι υπόλοιποι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
για να τα ψηφίσετε αυτά τα µέτρα και το δηλώνατε.
Συνεπώς δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω αν θα τα καταργήσετε. Θεωρείτε ότι είναι ένα το κρατούµενο, το έχετε και προχωράτε παρακάτω.
Τώρα σας ρωτήσαµε -και θα ξαναρωτήσουµε δυστυχώς, γιατί
δεν δώσατε καµµία απάντηση- για τη λεγόµενη απελευθέρωση,
τέλος πάντων, της λιπασµατοβιοµηχανίας και τι πρόκειται να γίνει
σε σχέση µε το συγκεκριµένο εργοστάσιο; Μήπως θα έχει και
αυτό την τύχη που είχαν τα «Λιπάσµατα της Θεσσαλονίκης», τα
«Λιπάσµατα της Δραπετσώνας»; Και τι συνέπειες άραγε έχει
αυτό, κύριε Υπουργέ, για την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονοµία της χώρας µας;
Παρακάτω, σας είπαµε, σας ρωτήσαµε και σας ξαναρωτάµε
εάν θα προχωρήσετε και εσείς και η Κυβέρνησή σας σε ρυθµίσεις, όπως ρυθµίζουν όλες οι κυβερνήσεις, τηρώντας αυτές τις
παραδόσεις των µεγάλων καπιταλιστών που φορτώνουν τα χρέη
των επιχειρήσεων τους, βεβαίως στις πλάτες του λαού.
Όµως, αυτό που σας ρωτήσαµε -και αυτό που σας ρωτάµε και
είναι το κύριο το βασικό ερώτηµα της επίκαιρης ερώτησης µαςείναι τι θα γίνει µε αυτές τις παρένθετες εταιρείες, κάτι εταιρείες
σαν τις κούκλες τις ρωσικές, τις µπάµπουσκες, που βγαίνουν
κάθε δύο χρόνια από µία άλλη και µεταφέρουν και τους εργαζόµενους συµπιέζοντας συνεχώς τα εργασιακά τους δικαιώµατα
και τους µισθούς προς τα κάτω. Είναι ή δεν είναι νοµότυπη αυτή
η µέθοδος; Είναι, κύριε Υπουργέ. Αυτό το δικαίωµα το είχε ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας, ο κ. Λαυρεντιάδης και το έχει και µε
τη Νέα Δηµοκρατία, όπως το είχε και µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το
είχε προηγουµένως και µε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Κανένας
δεν του το απαγόρευσε να το κάνει.
Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωµα; Μα, η πολιτική σας, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Ποιος τους δίνει σε όλους αυτούς
και στον κ. Λαυρεντιάδη και σε όλους τους «Λαυρεντιάδηδες»,
σε όλη αυτή την τάξη των καπιταλιστών, να προχωράνε και να
αλλάζουν τους εργαζόµενους µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας µε εργολαβικούς; Μα, οι κυβερνήσεις τους, οι κυβερνήσεις σας και η δική σας και οι προηγούµενοι.
Ποιος µειώνει τους µισθούς; Ποιος µειώνει τα δικαιώµατα;
Ποιος µειώνει τις συντάξεις; Ποιος χαρατσώνει τους εργαζόµενους και ποιος δίνει κίνητρα, απαλλαγές, στο µεγάλο κεφάλαιο
στους «Λαυρεντιάδηδες»; Με λίγα λόγια και εσείς και όλες οι κυβερνήσεις σας; Βεβαίως, οµολογήσατε ότι αυτή είναι η ιδεολογία
σας. Δεν το αρνείστε, τουλάχιστον είστε ειλικρινείς, επειδή -λέειεπιδιώκετε την εργασιακή ειρήνη έτσι ώστε να υποτάξουν πλή-
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ρως οι εργαζόµενοι να υπάρχει σιγή νεκροταφείου και οι «Λαυρεντιάδηδες» κυριολεκτικά να αλωνίζουν.
Επειδή θα πρέπει να απαντηθεί και µία παρατήρηση που έγινε
στο κόµµα µας, να πούµε ότι η επίθεση του συγκεκριµένου επιχειρηµατία, όπως και όλων, δεν ξεκίνησε σε αυτά τα δικαιώµατά
τους τελευταίους έξι µήνες, συνεχίστηκε βεβαίως αυτούς τους
έξι µήνες και εντάθηκε αυτή η επίθεση. Αλλά, η επίθεση αυτή
υπήρχε και εκδηλωνόταν και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και προηγουµένως, γιατί όλα αυτά τα κόµµατα υπηρετούν την ίδια πολιτική και την ίδια στρατηγική.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, οι κυβερνήσεις σας, η Κυβέρνηση σας και εσείς προσωπικά, όπως και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις και οι προηγούµενοι Υπουργοί Εργασίας δεν είστε ουδέτεροι και ας εµφανίζεστε ως Πόντιοι Πιλάτοι. Είστε συνεργοί στις επιθέσεις ενάντια στους εργαζόµενους,
αφού η πολιτική σας, αυτήν που υπηρετείτε, οπλίζει τα χέρια της
εργοδοσίας µε ένα σωρό νοµοθετικά όπλα να αλωνίζουν κυριολεκτικά και να βρίσκουν χίλιους δυο τρόπους να επιτίθενται
στους εργαζόµενους και να παρακάµπτουν ακόµα και αυτές τις
αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως τώρα ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας ο κ. Λαυρεντιάδης.
Οι εργαζόµενοι έναν δρόµο έχουν και σε αυτούς απευθυνόµαστε τώρα, την ενότητα τους, τον αγώνα τους. Αυτή είναι η µόνη
τους εγγύηση, αν θέλουν να κρατήσουν και να αυξήσουν τα δικαιώµατά τους.
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Δελή.
Κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας έχετε εννέα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, ξεκινάω από εσάς, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αφού θέλετε να ιδεολογικοποιήσουµε τη συζήτηση, να το κάνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Σας το αναγνώρισα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Πότε κρύψαµε εµείς τις εκλογικές πεποιθήσεις
µας; Εννοείται ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο µε
κοινωνικό πρόσωπο κόµµα. Είµαστε ένα κόµµα, το οποίο εκπροσωπούµε την υπευθυνότητα και τη λογική και στο επίκεντρο,
στον πυρήνα της πολιτικής µας, έχουµε τον άνθρωπο.
Γι’ αυτό δηµιουργήθηκε ως πολιτικός φορέας η Νέα Δηµοκρατία, για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, τον εργαζόµενο, τον αδύναµο. Και αυτά τα οποία εµείς κάνουµε και που ήµασταν
παλαιότερα κυβερνήσεις, βλέπετε ότι γίνονται σε όλον τον ανεπτυγµένο κόσµο. Υπάρχουν επιτεύγµατα, πέρα από τα προβλήµατα, τις παθογένειες. Όπου κι αν κοιτάξετε γύρω σας στον
κόσµο, υπάρχουν αντιστοιχήσεις των πολιτικών µας, στις ανεπτυγµένες χώρες.
Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτηµα: αυτά που λέτε εσείς, πείτε µου
µια χώρα στον κόσµο που υπάρχουν. Δεν έχετε απαντήσει στο
ερώτηµα αυτό! Δεν υπάρχει ερώτηµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μπορούµε να απαντήσουµε σε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτά που λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα σε ποιο
µέρος του κόσµου εφαρµόζονται; Έρχεστε εδώ και αραδιάζετε
υπέρ των εργαζοµένων… Δεν είναι υπέρ των εργαζοµένων αυτό
το ξέρετε. Αν, ο µη γένοιτο, κυβερνούσατε για µια µέρα, θα είχαµε εκατοµµύρια ανέργους ή φτωχοποιηµένους ανέργους ή ανθρώπους, οι οποίοι θα ήταν ρακένδυτοι και θα ήταν µε το
επίδοµα και το συσσίτιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο πρώτος θα ήσουν εσύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αφήστε τα, λοιπόν! Με σεβασµό, στις συνέπειές
σας. Εντάξει, η δηµοκρατία µας λειτουργεί. Σας ακούµε, αλλά
µέχρι ένα όρια. Θα παίρνετε απαντήσεις όταν πρέπει.
Πάµε λοιπόν, στον επόµενο ερωτώντα συνάδελφο.
Κύριε Μουλκιώτη, είµαι εδώ παρών και απαντάω συνεχώς σε
ερωτήσεις. Θυµίζω –διότι δεν ήσασταν Βουλευτής- στην προηγούµενη κοινοβουλευτική διαδικασία, ήταν απών ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε καν έρχονταν οι Βουλευτές να απαντήσουν στις επίκαιρες
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ερωτήσεις. Δεν έρχονταν να απαντήσουν. Και βλέπετε εδώ την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και όλη την Κυβέρνηση κάθε Πέµπτη και κάθε Δευτέρα που είναι κοινοβουλευτικός
έλεγχος να είµαστε παρόντες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Στη δευτερολογία του ο Υπουργός
πρέπει να απαντά στην πρωτολογία του Βουλευτή!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν θα µου επιβάλλετε και πώς θα µιλάω. Ήλθατε
εδώ στη Βουλή να πείτε µε ποιον τρόπο θα τοποθετούµαι εγώ
στη Βουλή, δηλαδή τη διαδικασία, το πώς εγώ θέλω να µιλήσω
στη Βουλή; Όχι.
Ακούστε, αυτά τα πείτε εκεί που µπορείτε και περνάνε. Εγώ
θα σας µιλήσω και θα σας απαντήσω έτσι όπως πρέπει και έτσι
όπως η δική µου πολιτική συγκρότηση και στρατηγική επιβάλλει.
Προχωράω και στη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Ελευθεριάδου.
Κυρία Ελευθεριάδου, θέλω να σας πω ότι οι τρεις Βουλευτές
του Νοµού Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας συνεχώς είναι στα
τηλέφωνα µαζί µου. Έχουν την ίδια ευαισθησία για τους εργαζόµενους και για τον νοµό τους και για την πόλη τους, για όλο
τον νοµό. Είµαστε συνεχώς στα τηλέφωνα και ενδιαφέρονται το
ίδιο, µε το ίδιο πάθος για τους εργαζόµενους και συνολικά για
την επιχειρηµατικότητα του νοµού τους και µάχονται καθηµερινά
κι αυτοί για το καλό του τόπου τους.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Μας το κρύβουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και δεν είναι ευπρεπές από µέρους σας να δείχνετε µε το δάχτυλο τους συναδέλφους σας Βουλευτές, διότι
νοιάζονται και σας το επιβεβαιώνω εγώ, σήµερα στη Βουλή.
Θέλω, όµως να σας ερωτήσω. Άκουσα µε έκπληξή µου ότι
είστε δικηγόρος και εκπροσωπούσατε τους εργαζοµένους πριν
γίνετε Βουλευτής. Άκουσα να λέτε ότι υπήρχαν εργατικά ατυχήµατα τα οποία τα κουκούλωναν. Και εσείς ως δικηγόρος που
τους εκπροσωπούσατε, τι κάνατε; Αφήνατε να κουκουλώνουν τα
εργατικά ατυχήµατα; Ας σοβαρευτούµε, λοιπόν.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Τώρα όµως πρέπει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μπαίνω στη διαδικασία για τα ζητήµατα τα οποία
αφορούν τα βήµατα που είπαµε και τις ενέργειες του Υπουργείου
Εργασίας που είναι παρόν. Είναι παρόν και δίνει µάχη καθηµερινά στο πλευρό των εργαζοµένων, των ανέργων, των δικαιωµάτων όλης της χώρας, περιφρουρώντας τα εργατικά δικαιώµατα.
Πριν τα Χριστούγεννα, στις 12 Δεκεµβρίου του 2019, το δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των εργαζοµένων –λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έτσι;- αιτήθηκε τριµερή
συµφιλιωτική διαδικασία, πριν την οποία µάλιστα είχε πραγµατοποιηθεί άτυπη συνάντηση µε εκπροσώπους των εργαζοµένων και
των συνδικαλιστικών τους οργάνων, µε τη Γενική µας Γραµµατέα, κύριε Μουλκιώτη, την κ. Στρατινάκη. Την ξέρετε την κ. Στρατινάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Στις 17 Δεκεµβρίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Με τη γενική µας γραµµατέα. Τελεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Στις 17 Δεκεµβρίου, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όµως, τα δύο ζητήµατα που ήταν ήδη σε εξέλιξη
και αφορούσαν τους εργαζόµενους της Τράπεζας Πειραιώς και
του ΟΤΕ σε συνδυασµό µε τις άδειες των υπαλλήλων και του
Υπουργείου και τις γιορτές που έπεσε πάνω το αίτηµα, πάνω στις
γιορτές, εµπόδισαν την έγκαιρη διενέργειά τους. Παραµονή των
Χριστουγέννων!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Στις 17 Δεκεµβρίου!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σήµερα, πληροφορώ το Σώµα, στα ερωτήµατα τα
οποία τέθηκαν, ότι έχει ήδη προγραµµατιστεί –και σηµειώστε το-
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τριµερής συµφιλιωτική διαδικασία για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου
του 2020 στις 14.00’ στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας, στο
γραφείο της γενικής γραµµατέως.
Σε αυτή τη διαδικασία θα διερευνηθεί σε βάθος το συγκεκριµένο ζήτηµα που έχει προκύψει και το Υπουργείο Εργασίας θα
αναλάβει ως είναι και την αρµοδιότητά του να επαναφέρει την
εργασιακή ειρήνη, παρεµβαίνοντας στα όρια που ο νόµος προσδιορίζει για την εύρεση λύσεως εξαντλώντας όλα τα µέσα που
αυτός ο νόµος µάς δίνει και στοχεύοντας στην περιφρούρηση
των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και εγγυώµενο
τη µη έκπτωσή τους.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της συµφιλιωτικής διαδικασίας, θα
προσδιοριστούν επακριβώς τα µέτρα που θα ληφθούν, αφού το
Υπουργείο ακούσει και τις δύο πλευρές για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας για τους εκατόν τριάντα τέσσερις εργαζοµένους στη Βιοµηχανία Λιπασµάτων Καβάλας.
Αυτά, λοιπόν, είναι που ετοιµαζόµαστε να κάνουµε στο Υπουργείο Εργασίας προκαταλαµβάνοντας, κύριε Μουλκιώτη, αυτά τα
οποία είπατε λίγο πριν ότι αδρανούµε και ότι το Υπουργείο είναι
απόν. Το Υπουργείο είναι παρόν και δείχνει πράγµατι την αποφασιστικότητά του σε όλες τις ερωτήσεις που θέσατε για την περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωµάτων. Είµαστε εδώ,
απαντάµε, παίρνουµε µέτρα, προφυλάσσουµε τους εργαζόµενους, κινούµαστε µέσα στο πλαίσιο του νόµου µε µία διαφορά:
Επειδή δεν ήσασταν Βουλευτής την προηγούµενη φορά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Από 9 Ιανουαρίου…(δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων):…να ξέρετε ότι αυτή εδώ την Έδρα δεν την τιµούσαν οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει τώρα
προσωπικό θέµα. Εκτιµήσεις κάνετε εσείς. Εκτίµηση έκανε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε έθιξε επαγγελµατικά λέγοντας ότι κουκουλώνουµε εργατικά ατυχήµατα. Τι
άλλο πιο προσωπικό; Θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κρίση έκανε,
όπως κάνετε και εσείς. Σας υπενθυµίζω ότι το προσωπικό έχει
δύο σκέλη….
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν ήταν κρίση. Παρερµήνευσε
τα λόγια µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Αν δεν ήταν προσωπικό, τότε τι
ήταν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 366/14-1-2020
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του
Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Την υποχρεωτικότητα της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ των
εργοδοτών και των εργαζοµένων στα πάσης φύσεως τουριστικά
και επισιτιστικά καταστήµατα της χώρας».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά, εξάλλου έχετε εκδώσει
και σαν Υπουργείο Δελτίο Τύπου, ότι στις 12 Δεκεµβρίου υπογράφηκε µεταξύ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
στα επισιτιστικά και τουριστικά επαγγέλµατα -ως εργαζόµενοι
αυτοί- και µεταξύ των ΠΟΕΣΕ και της ΓΣΕΒΕΕ -που είναι οι εργοδότες- κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας που αφορά περίπου τριακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους στον επισιτισµό και τα
τουριστικά καταστήµατα όλης της χώρας.
Στις 18 Δεκεµβρίου, λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εσείς, εξέδωσε δελτίο Τύπου όπου πανηγυρίζει για τη συλλογική σύµβαση εργασίας, αναφέροντας
µάλιστα ότι τίθεται άµεσα σε εφαρµογή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσετε αν πρόκειται να κηρυχθεί υποχρεωτική.
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Μάλιστα, µε γνώµονα τις διατάξεις του άρθρου 56 του
ν.4635/2019 -η ψήφιση του οποίου σήκωσε θύελλα αντιδράσεων
τόσο από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων όσο και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης- η αρµόδια υπηρεσία ζήτα από τους
εργαζόµενους να αιτιολογήσουν την αναγκαιότητα της κήρυξης
της σύµβασης ως υποχρεωτικής.
Επικαλούµενος, λοιπόν, το δελτίο Τύπου -το οποίο και θα καταθέσω και στα Πρακτικά της Βουλής- εσείς αναφέρατε, κύριε
Υπουργέ, ότι πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας στην Ελλάδα, καθώς αφορά χιλιάδες εργαζόµενους, προβλέπει αυξήσεις στους µισθούς των
εργαζοµένων και µάλιστα αποτελεί προϊόν διαπραγµάτευσης και
όχι διαιτητικής απόφασης. Αυτή είναι συνοµολόγηση του Υπουργείου σας σε σχέση µε την κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας που υπογράφηκε µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρά ταύτα, µέχρι και σήµερα δεν έχει λάβει χώρα καµµία
άλλη διαδικασία και αυτή η συλλογική σύµβαση είναι στον αέρα.
Οι ερωτήσεις είναι σαφείς και θα παρακαλούσα να γνωρίζω τις
απαντήσεις σας, προκειµένου να απαντήσω στη δευτερολογία
µου.
Τι προτίθεστε να κάνετε, λοιπόν, µε τη µεγαλύτερη κλαδική
συλλογική σύµβαση εργασίας στη χώρα; Σκοπεύετε να κάνετε
πράξη την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύµβασης, ώστε να
είναι ρυθµισµένοι οι όροι αµοιβής και εργασίας στον κλάδο επισιτισµού και τουρισµού;
Επίσης, µε ποιον τρόπο, κύριε Υπουργέ, θα µεριµνήσετε και
πώς θα ενεργήσετε, ώστε να µην οδηγηθούν σε αθέµιτο ανταγωνισµό οι επιχειρήσεις στον κλάδο του επισιτισµού και του τουρισµού και να µην τιµωρηθούν τόσο οι συνεπείς εργοδότες όσο
και οι τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι, διανοµείς και σερβιτόροι, που περιµένουν από την Κυβέρνηση να συµβάλει έµπρακτα
στην αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με προκαλεί ο κ. Μουλκιώτης και µε προκαλεί πραγµατικά,
διότι ο κ. Μουλκιώτης µπορεί να είναι νέος Βουλευτής, αλλά ανήκει σε ένα κόµµα το οποίο έχει ιστορία και παρελθόν, κύριε
Μουλκιώτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Από πότε, κύριε Υπουργέ…(δεν
ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εσείς µε τον τρόπο που µε ρωτάτε σήµερα, αφού
κάνετε και κριτική στη διαδικασία που τοποθετούµαι, σας κάνω
και εγώ κριτική ότι έρχεστε εδώ µε την ερώτησή σας, εµµέσως
πλην σαφώς, να ζητάτε να παραβιαστεί ο νόµος που επί δεκαετίες το κόµµα που ανήκετε τον υποστήριζε. Είναι ο ν.1876/90.
Αυτό λέτε εµµέσως πλην σαφώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Παρερµηνεύετε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τι κάνετε, όµως, πονηρά; «Κλείνετε το µάτι» στους
εργαζόµενους, τους κοροϊδεύετε και έρχεστε ύπουλα και πονηρά, εκπροσωπώντας τώρα το Κίνηµα Αλλαγής -και δεν νοµίζω
ότι το επίπεδο της συζήτησης πρέπει να είναι αυτό- να λέτε ότι
«παραβίαστε τον ν.1876/90 υπέρ όλων των εργαζοµένων», δηλαδή «κλείνω το µάτι» στους εργαζόµενους, «αλλά υπάρχει και
ο ν.1876/90». Αυτό είναι υποκρισία.
Κύριε Μουλκιώτη, αυτό λέγεται ο ορισµός της υποκρισίας.
Πάω, λοιπόν, στην ουσία.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε
δελτίο Τύπου. Χαιρέτησε την κλαδική σύµβαση. Και τη χαιρέτησε
και ουσιαστικά, γιατί είναι ένα πολύ θετικό βήµα, καθώς και η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι υπέρ των κλαδικών
συµβάσεων, αλλά και για έναν ακόµη πιο σηµαντικό λόγο.
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Επιβεβαιώνει στην πράξη ότι ο πρόσφατος νόµος που ψηφίσαµε δεν κατήργησε τις κλαδικές συµβάσεις. Δεν κατήργησε τις
συλλογικές συµβάσεις, όπως πριν τρεις µήνες εδώ στη Βουλή
διατείνονταν αρκετοί Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και της Ελάσσονος και της Μείζονος. Διαψεύστηκαν όλα
αυτά.
Πράγµατι, πρόκειται για µία πολύ µεγάλη κλαδική συλλογική
σύµβαση εργασίας που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους και διαψεύδει τα επιχειρήµατα που ακουγόντουσαν µέσα
στη Βουλή όλο το προηγούµενο διάστηµα για τον νόµο της µεταρρύθµισης της αγοράς εργασίας που φέραµε. Άρα, οι κλαδικές συµβάσεις υπάρχουν.
Ενηµερώνω το Σώµα για τα εξής, για να φωτιστούν όλες οι
πλευρές. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
Πρώτον, ενθαρρύνει, στηρίζει, υποστηρίζει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τον γόνιµο κοινωνικό διάλογο.
Δεύτερον, λειτουργεί ως εγγυητής των θέσεων εργασίας και
θεµατοφύλακας των εργασιακών δικαιωµάτων.
Τρίτον, µε συγκεκριµένα µέτρα, δράσεις και πολιτικές πατάσσει την αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία, επιβάλλοντας κυρώσεις και πρόστιµα στη διαγνωσµένη παραβατικότητα της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Τέταρτον, ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει το πλαίσιο εφαρµογής
των κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας, απλοποιώντας διαδικασίες και µειώνοντας τη γραφειοκρατία, πάντα όµως υπό το πρίσµα της διαφάνειας και της µη έκπτωσης των εργασιακών
δικαιωµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πέµπτον, µε όπλα και βάσεις τα ανωτέρω για την επίκαιρη
ερώτηση που κάνατε, κύριε Μουλκιώτη, θυµίζω στους συναδέλφους Βουλευτές ότι µε τον πρόσφατο νόµο, τον ν.4635/19, και
συγκεκριµένα το άρθρο 56, βελτιώσαµε το πλαίσιο του θεσµού
της επέκτασης, ώστε πλέον να απαιτείται για την επέκταση µιας
κλαδικής σύµβασης το 50% και όχι το 51%, που ήταν πριν, των
εργαζοµένων του κλάδου που έχουν ως εργαζόµενους οι επιχειρήσεις µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν µία
συλλογική σύµβαση εργασίας.
Να λαµβάνεται τεκµηριωµένη βεβαίωση από το Υπουργείο για
την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του µητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών, που για πρώτη φορά θεσπίσαµε, εκσυγχρονίζοντας
όλο το πλαίσιο του Εργατικού Δικαίου της χώρας µας, περιφρουρώντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζοµένων και εργοδοτών, που για πρώτη φορά θεσπίσαµε στον ίδιο νόµο, ώστε
να διασφαλίζεται µε ακρίβεια η αλήθεια και η διαφάνεια για την
ακρίβεια των στοιχείων.
Το πόρισµα της διαβούλευσης των µερών προς το Ανώτατο
Συµβούλιο Εργασίας για την αναγκαιότητα, αλλά και τις συνέπειες της επέκτασης στον ανταγωνισµό και την απασχόληση
είναι κάτι το οποίο κάνουµε αυτή τη στιγµή.
Πλέον των ανωτέρω, θεσπίσαµε για πρώτη φορά τη δυνατότητα εξαιρέσεων από την επέκταση επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρίσκονται σε
διαδικασία πτώχευσης ή εξωδικαστικού συµβιβασµού, όπως µάλιστα είχε προτείνει και η επιτροπή των εµπειρογνωµόνων το
2016.
Τα κριτήρια διαµόρφωσης των εξαιρέσεων αυτών, καθώς και
των πιστοποιητικών ή άλλων αποδεικτικών εγγράφων που απαιτούνται, ρυθµίζονται κατόπιν γνώµης της ολοµέλειας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, ενός διαχρονικού θεσµού υψηλού
κύρους και αξίας, όπου συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, λαµβάνοντας πρόνοιες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Αυτή είναι η διαδικασία, κύριε συνάδελφε, που πρέπει να ακολουθήσουµε. Αυτά λέει ο νόµος. Εγώ από την ερώτηση κατάλαβα ότι εδώ κλείνουµε το µάτι στους εργαζόµενους,
προσπαθώντας να τους χειραγωγήσουµε ή να τους εξαπατήσουµε και να πάρουµε την ψήφο τους ή να τους χαϊδέψουµε και
να λέει ο κ. Μουλκιώτης, ο ερωτών Βουλευτής, να επιβάλλετε
συνολικά την κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας προς όλους,
χωρίς να αξιολογηθεί, χωρίς να εφαρµοστεί ο νόµος.
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Εµείς είµαστε θεµατοφύλακες των νόµων, των κανόνων και
των θεσµών, κύριε Μουλκιώτη. Θα τηρήσουµε την εργατική νοµοθεσία παντού. Αυτό που περιέγραψα τώρα προβλέπεται. Είναι
ο νόµος που ψηφίστηκε πρόσφατα, αλλά είναι ένας νόµος που
ξεκινά από τον ν.1876/1990, το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.
Εσείς, ως κόµµα, παλιότερα τηρούσατε αυτόν το νόµο και την
επεκτασιµότητα της κλαδικής συλλογικής σύµβασης. Και έρχεστε µε την ερώτησή σας να µου πείτε να τον παραβιάσω; Όχι. Η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας δεν θα παραβιάσουν το
νόµο. Θα τον τηρήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει να λέµε
αυτά που πρέπει να λέµε σε σχέση µε αυτά που ισχύουν.
Δεν υπήρξε καµµία ύπουλη ερώτηση ούτε σκόπιµη ερώτηση.
Υπήρξε ερώτηση σαφής και ευθεία. Έχετε µία κλαδική συλλογική
σύµβαση από τις 12 Δεκεµβρίου, πανηγυρίζετε µε δελτίο Τύπου
ότι είναι µείζονος σηµασίας και αξίας και από τότε µέχρι σήµερα
δεν έχει κινηθεί, όπως απαιτείται να κινηθεί εκτελεστικά. Αυτό
είναι το µείζον ερώτηµα.
Παραθέτετε τι λέει η νοµοθεσία και τι προβλεπόταν. Ναι, είναι
γνωστά όλα. Όµως, γιατί υπάρχει αυτή η γραφειοκρατική δυσλειτουργία και η καθυστέρηση και δεν κηρύσσεται εκτελεστή
αυτή η συλλογική σύµβαση; Γιατί αφήνουµε αυτούς τους εργαζόµενους να είναι έρµαια µιας κατάστασης ανεξέλεγκτης;
Και τι σας λέµε, κύριε Υπουργέ, δεδοµένου ότι δεν πρέπει να
αποφεύγουµε να αναφέρουµε τι συµβαίνει και τι ρυθµίζει αυτή η
σύµβαση; Ότι ρυθµίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τετρακοσίων χιλιάδων και πλέον εργαζοµένων. Ο κλάδος του επισιτισµού έχει ανακηρυχθεί, βάσει των ελέγχων του ΣΕΤΕ,
πρωταθλητής τόσο στη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία όσο και
στην ψευδή υποδηλωµένη εργασία µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης και εργαζόµενους που δούλευαν για δέκα και δώδεκα
ώρες ηµερησίως. Και όλα αυτά τα βλέπετε, τα γνωρίζετε και τα
αφήνετε να περνάνε.
Το τρένο περνάει µε τόσες παρανοµίες και παραβιάσεις κι
εσείς αναφέρεστε σε θεωρίες και γενικότερα σε προβλέψεις
νόµου. Είναι γνωστές οι προβλέψεις νόµου. Αποτέλεσµα, όµως,
αυτής της πραγµατικής κατάστασης, κύριε Υπουργέ, είναι η τροµερή φοροδιαφυγή -την ξέρετε- η εισφοροδιαφυγή -την ξέρετεπου υφίστανται και τα δηµόσια ταµεία, αλλά και οι εργαζόµενοι.
Οι σερβιτόροι πώς αµείβονται σήµερα; Αµείβονται σύµφωνα
µε τον ν.2224/1994, µε το άρθρο 54; Όχι. Το ξέρετε. Αυτό λέει η
σύµβαση σήµερα. Λύνει θέµατα δεκαετιών. Έχει δέκα χρόνια να
υπογραφεί τέτοια σύµβαση. Την βλέπετε, την ξέρετε, πανηγυρίζετε για λόγους δικούς σας, αλλά δεν κάνετε κάτι άµεσο.
Κι έρχεστε σήµερα στη Βουλή και λέτε «θα τηρήσουµε τον
νόµο». Δεν είπαµε να µην τηρήσετε τον νόµο, δεν είπαµε να παραβιάσετε τον νόµο. Μακριά από εµάς τέτοιες διαδικασίες. Η νοµοθεσία να τηρείται, αλλά να µην κωλυσιεργούµε και να µη
φτάνουµε σε µία γραφειοκρατική αντιµετώπιση του θέµατος. Γιατί
έτσι την αντιµετωπίζει το Υπουργείο, πλήρως γραφειοκρατικά και
σε αντίφαση και σε αντίθεση µε όσα εσείς αναφέρατε σαφέστατα
στο δελτίο Τύπου το οποίο κατατέθηκε στα Πρακτικά και πανηγυρίζετε.
Είπαµε, λοιπόν, για τους σερβιτόρους. Να πω για τους ντελιβεράδες; Τα ξέρετε. Ξέρετε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε ότι αµείβονται µε 2,70 την ώρα και τα έξοδα για το δίκυκλο
επιβαρύνουν πάλι τους ίδιους. Τα γνωρίζετε αυτά και τους αφήνουµε έρµαια αυτή τη στιγµή, ενώ υπάρχει µια σύµβαση που
τους δίνει άµεσα δικαιώµατα για να βρεθούν λύσεις, να κατοχυρωθούν τα δικαιώµατα και να είναι αξιοπρεπής η εργασία τους.
Όλα αυτά, λοιπόν, λύνονται µε αυτή τη συλλογική σύµβαση εργασίας και µε το άρθρο το οποίο αναφέρεται σε αυτή την πολύπαθη ειδικότητα που ανέφερα, αυτή των ντελιβεράδων.
Είναι ενδεικτικό, κύριε Υπουργέ, της εργασιακής ζούγκλας που
επικρατεί στον χώρο πως φέτος τα Χριστούγεννα δώρο καταβάλλεται στους εργαζόµενους σε τρεις µόνο από τις δέκα επιχειρήσεις και φυσικά δεν γίνεται ούτε λόγος για τραπεζική µισθοδοσία
και απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να κηρυχτεί υποχρεωτική αυτή
η συλλογική σύµβαση εργασίας. Αυτό ζητάµε. Δεν ζητάµε τίποτα
άλλο.
Και δεν πρέπει να αντιµετωπίζετε µε τρόπο εχθρικό τις ερωτήσεις που γίνονται. Είναι ερωτήσεις που συµβάλλουν στη διαδικασία αυτή. Οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να αναβαθµιστούν.
Δεν µε ενδιαφέρει τι έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν µε
ενδιαφέρει!
Και να πω κάτι ακόµα; Τι θα πει ότι είστε νέος Βουλευτής; Δεν
το περίµενα να το ακούσω απ’ εσάς. Ο κάθε Βουλευτής έχει ίσα
δικαιώµατα. Δεν τίθεται από τον Κανονισµό θέµα νέου ή παλιού
όσον αφορά τον χρόνο της εκλογής.
Κύριε Υπουργέ, καταλήγω. Κηρύξτε άµεσα, χθες, σε σχέση µε
τη συµπεριφορά που έχετε δείξει και µε τα έγγραφα τα οποία
αναφέρετε… Μην βγάζετε δελτίο Τύπου. Πείτε ότι θα το κρίνετε
και θα το δείτε αργότερα, αφού εσείς καθίσετε και µελετήσετε
και αντιµετωπίσετε το τι λέει αυτή η σύµβαση. Ακόµα δεν έχει
βγει µε τα δεδοµένα που έχουµε σήµερα.
Πιστεύω ότι για τον µήνα Δεκέµβριο αυτό θα ήταν το δώρο
Χριστουγέννων γι’ αυτούς τους ανθρώπους, αυτή η κλαδική σύµβαση εργασίας. Αυτό θα ήταν το δώρο Χριστουγέννων. Και αυτή
θα ήταν µια πράξη γενναιότητας από πλευράς του Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ας ξεκινήσουµε µε συµφωνίες, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που συµφωνούµε και οι δύο πλευρές ότι είµαστε υπέρ
της κλαδικής συλλογικής σύµβασης στον χώρο του επισιτισµού.
Είστε υπέρ και είµαστε υπέρ και χαιρόµαστε που είστε υποστηρικτές των κλαδικών συµβάσεων. Είναι µια πραγµατικότητα. Το
υπερασπίστηκε το Υπουργείο Εργασίας, το υπερασπίστηκε η Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό ακριβώς εκδόθηκε και το δελτίο Τύπου, για να χαιρετίσει την κλαδική συλλογική σύµβαση σε έναν χώρο της αγοράς
εργασίας µε τα συµπτώµατα και τις παθογένειες που περιγράψατε πριν, που πράγµατι δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει κανένας. Όµως, ταυτόχρονα το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι ένα θέµα
που επιχαίρουµε ως Κυβέρνηση και µας βρίσκει σύµφωνους που
υπάρχει κλαδική συλλογική σύµβαση. Είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουµε. Είναι ένας τεράστιος χώρος στην αγορά εργασίας. Και
είναι πολύ θετικό ότι δηµιουργήθηκε η κλαδική συλλογική σύµβαση. Επαναλαµβάνω είναι πολύ θετικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Προχωρήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Προσέξτε, όµως, κύριε Μουλκιώτη.
Εγώ τώρα δεν κατάλαβα από το πνεύµα σας τι είστε. Είστε
υπέρ της παραβίασης του νόµου; Δηλαδή, να καταστήσουµε
υποχρεωτική την κλαδική συλλογική σύµβαση αυθαίρετα ή να
τηρηθεί ο νόµος; Διότι τώρα από τη µία µεριά –προσέξτε- µου
λέτε κηρύξτε την υποχρεωτική, κλείστε τα µάτια, πηγαίνετε στο
Υπουργείο και υπογράψτε, ενώ υπάρχει ο νόµος. Τι κάνετε; Αυτό
δεν είναι υποκρισία;
Και µου λέτε στην αρχή της τοποθέτησής σας. «Όχι µακριά
από εµένα η υποκρισία. Να τηρηθεί ο νόµος». Αυτός είναι ο ορισµός της αντίφασης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Μην παραφράζετε αυτά που λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μουλκιώτη,
σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Στην ερώτησή σας ρωτάτε: «Θα την υπογράψετε;
Θα την κάνετε υποχρεωτική;». Αυτό δεν είναι κοροϊδία προς τους
εργαζόµενους, κύριε Μουλκιώτη; Δεν κοροϊδεύετε τους εργαζόµενους; Υπάρχει νόµος ή δεν υπάρχει; Ρωτάω ρητορικά τώρα,
γιατί δεν έχετε δικαίωµα να µιλήσετε στη διαδικασία. Σας ρωτάω:
Είστε υπέρ ή κατά του νόµου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τα είπα σαφέστατα, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν τα είπατε καθόλου σαφέστατα. Υποκριτικά τα
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είπατε, και έτσι και αλλιώς, και να τηρήσουµε τον νόµο και να κηρύξουµε υποχρεωτική τη σύµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Μην παρερµηνεύετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μουλκιώτη
µη διακόπτετε! Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, εδώ δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε τον κόσµο. Διπλά παιχνίδια δεν µπορείτε να παίζετε! Και
κάτι ακόµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν ντρέπεσαι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Αλλού αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου, δεν είστε ο ερωτώµενος. Είστε ένας έµπειρος κοινοβουλευτικός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εδώ επιβεβαιώνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι οι κλαδικές συµβάσεις υπάρχουν. Διότι ο κ. Μουλκιώτης καταψήφισε το
νοµοσχέδιο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι έκφραση αυτή που λες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι φράση αυτή; «Υποκριτής»;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σιγά. Γιατί; Υποκριτική συµπεριφορά είναι. Βεβαίως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο νόµος είναι ατελής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ. Θέλετε να διακόψουµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας βολεύει ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι µόνο. Πείτε το! Σας βολεύει ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ.
Απλά είναι τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, εσείς µε τέτοια εµπειρία που έχετε, µη διακόπτετε. Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έπρεπε να επέµβετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει «υποκριτής».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έτσι απαντάει ο
Υπουργός. Είναι έτσι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τι να κάνουµε;
Μα, δεν µπορείτε να διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορεί να πει ότι είναι πολιτική
υποκρισία, αλλά όχι ότι είναι υποκριτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι αυτό; Αυτό είναι προσωπικότατο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτή είναι η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Κεγκέρογλου, την αλήθεια δεν µπορεί να τη φιµώσει. Υποκριτική είναι η στάση του κ.
Μουλκιώτη. Κοροϊδεύει τους εργαζόµενους λέγοντας ότι ναι, θέλουµε να είναι υποχρεωτική αυτή η κλαδική συλλογική σύµβαση
την οποία υποστηρίζουµε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε, βέβαια υποχρεωτική πρέπει
να την κάνεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): …και την άλλη στιγµή λέει όχι, να τηρηθεί και ο
νόµος. Δεν γίνεται και τα δύο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μην παρερµηνεύετε αυτά που
λέµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Παρερµηνεύετε αυτά που λέµε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσουµε, υπάρχει και
κάτι ακόµη, το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό. Θεωρώ πολύ σηµαντικό -και αυτό αναδεικνύουµε- ότι η κλαδική συλλογική σύµβαση υπάρχει, είναι γεγονός και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόµενους. Τη χαιρετίζουµε, είµαστε υπέρ της και επιβεβαιώνει ότι, σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο που ψηφίσαµε στη
Βουλή πριν από τρεις µήνες, µπορείς να κάνεις και συλλογικές
συµβάσεις εργασίας και να υπάρχει ελεύθερη συλλογική δια-
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πραγµάτευση και να επιτυγχάνονται και οι συγκλήσεις µεταξύ
εργαζοµένων και εργοδοτών. Το επιβεβαιώνει αυτή η συλλογική
σύµβαση, η κλαδική για την οποία σήµερα µιλάµε.
Κλείνω, λοιπόν, µε αυτό. Δεν µπορεί να καταστεί υποχρεωτική,
διότι πρέπει να τηρηθεί ο νόµος. Και ο νόµος έχει συγκεκριµένα
βήµατα και συγκεκριµένες διαδικασίες. Τον νόµο αυτόν, που
είναι από το 1990, τον αµφισβητείτε, έναν νόµο του 1990, που
τηρήθηκε και επί ΠΑΣΟΚ και επί Κινήµατος Αλλαγής και τηρείται
απ’ όλες τις κυβερνήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Οι υπαινιγµοί, οι υποκρισίες απέναντι στους εργαζόµενους δεν χωράνε. Κανείς δεν µπορεί να κοροϊδέψει τους εργαζόµενους. Υπάρχει η πραγµατικότητα, υπάρχει ο νόµος και
σήµερα ο εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής ήρθε να πει µε
την ερώτησή του να παραβιαστεί ο νόµος και να καταστεί υποχρεωτική µε το έτσι θέλω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Μην παρερµηνεύετε. Δεν είπα τέτοια πράγµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έτσι τα είπατε και στην οµιλία σας δέκα φορές και
στην ερώτησή σας. Η ερώτησή σας αυτό αποπνέει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µην παρερµηνεύετε. Καταλαβαίνω ότι είστε σε αδιέξοδο. Χάνετε την ψυχραιµία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε Μουλκιώτη. Τελειώσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εµείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγµή δηλώνουµε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Μα,
πώς θα πάρετε τον λόγο; Αφήστε να τελειώσει ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελείωσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι προς το Προεδρείο.
Αυτές οι συµπεριφορές δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρχαν; Διότι, όταν τύχαινε καµµία φορά επί ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει απάντηση από Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, η
συµπεριφορά των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας ήταν πάντα
κόσµια. Τώρα, το να διακόπτει ο ερωτών Βουλευτής, κάτι που
δεν προβλέπεται από τη διαδικασία και που πριν λίγο εγκαλούσε
τη διαδικασία, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο.
Επί της ουσίας, λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Ήταν αποτυχηµένη η ερώτησή σας, διότι ουσιαστικά στόχευε στο να εµπαίξει
τη νοηµοσύνη των εργαζοµένων. Είµαστε υπέρ των κλαδικών
συλλογικών συµβάσεων. Ο νόµος θα τηρηθεί και τον Φεβρουάριο
το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας, όπως προβλέπει ο νόµος εδώ
και δεκαετίες, θα αξιολογήσει τη δυνατότητα της υποχρεωτικότητας και της επεκτασιµότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Κατ’
αρχάς, νοµίζω ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Το άρθρο 68 του Κανονισµού είναι σαφέστατο. Εάν ο οµιλών Υπουργός ή ο οποιοσδήποτε Βουλευτής είπε κάτι εξυβριστικό για εσάς, για τον
οµιλούντα, είναι η µια περίπτωση ή εάν αλλοίωσε το περιεχόµενο
αυτών που δήλωσε.
Εδώ και εσείς κάνατε µια κριτική και ο Υπουργός έκανε µια κριτική πάνω σε αυτά τα οποία είπατε, ερµηνεύοντας το νοµοθετικό
καθεστώς που ήδη υπάρχει. Εάν πρέπει να αλλάξει το νοµοθετικό καθεστώς, είναι ένα άλλο ζήτηµα. Η Ολοµέλεια είναι αρµόδια να το αλλάξει.
Επιµένετε τώρα να µιλήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Επιµένω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για
να µας πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ο κύριος Υπουργός έκανε προσωπικό χαρακτηρισµό, θεωρώντας ότι η ερώτησή µου ήταν υποκριτική. Κατά συνέπεια εγώ έρχοµαι στη Βουλή των Ελλήνων,
καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση ως υποκριτής. Σε αυτό συνίσταται το προσωπικό, το οποίο είναι µειωτικό για την προσωπικότητά
µου και για µια πολιτική και επαγγελµατική πορεία δεκαετιών.
Αυτό δεν το επιτρέπω σε κανέναν.
Δεν µπορεί να απαντά έτσι, εάν θίγεται πολιτικά το Υπουργείο
για ερώτηση, η οποία γίνεται. Ο εκνευρισµός του κύριου Υπουργού είναι ευχάριστος για µένα, διότι το ζήτηµα είναι ότι πράγµατι
τον θίγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Το
δικό σας προσωπικό ποιο είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Θεωρώ εξυβριστικό τον χαρακτηρισµό και τη φράση «ως υποκριτής» και ζητώ ο κύριος Υπουργός
πολιτική κριτική να κάνει και αυτή την έκφραση να την ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός δεν απάντησε. Δεν πήρα απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν απαντά στο
προσωπικό τώρα ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δεν το είπε ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είπατε ό,τι θέλατε
να πείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Εσείς τι θέση παίρνετε ως Προεδρείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γίνεται γνωστό
στο Σώµα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ταυτίζεστε µε τη λογική του κυρίου
Υπουργού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους,
από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και
δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο «Χρυσόστοµος» Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας πούµε, παιδιά, ότι σήµερα είναι ηµέρα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Αυτό τι σηµαίνει; Είναι µια θεµελιώδης διαδικασία
του ελληνικού Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας µας, που οι
Βουλευτές ασχολούνται µε επίκαιρα ζητήµατα, που απασχολούν
την κοινωνία και την καθηµερινότητα και οι Υπουργοί έρχονται
εδώ για να απαντήσουν. Γι’ αυτό, να µη σας ξενίζει ότι δεν υπάρχουν πολλοί Βουλευτές. Οι Βουλευτές ασκούν ένα σπουδαίο
έργο αυτή τη στιγµή στις επιτροπές, ασχολούνται µε το νοµοθετικό έργο και προπαρασκευάζουν τα νοµοθετήµατα. Γι’ αυτό σήµερα δεν είναι εδώ όλοι οι Βουλευτές. Αυτή η διαδικασία είναι
θεµελιώδης, είναι κορυφαία και ασχολείται µε τα τρέχοντα ζητήµατα που απασχολούν γενικότερα όλη τη χώρα ή τους τοπικούς
Βουλευτές των επαρχιών.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 365/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Μπαλάφα
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Κίνδυνος έλλειψης προσωπικού στην Παιδόπολη “Άγιος
Ανδρέας” στον Άλιµο».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Ορίστε, κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση, κυρία Υπουργέ, είναι ταυτόχρονα και µία προτροπή για την επίλυση του προβλήµατος που
αφορά στην Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας” στον Άλιµο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο σας. Φιλοξενεί τουλάχιστον τριάντα
δύο παιδιά σε µόνιµη βάση, από τεσσάρων µέχρι δώδεκα ετών
και ταυτόχρονα εβδοµήντα πέντε παιδιά τα οποία είναι σε αναδοχή και τα οποία πρέπει να καλύπτονται από ψυχολογική και
κοινωνική άποψη από την παιδόπολη, µια παιδόπολη, η οποία επαναλαµβάνω- λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και πρέπει
να καλύπτεται η λειτουργία της τουλάχιστον από δύο βάρδιες.
Υπάρχουν τρία ζητήµατα, τα οποία εν συντοµία θέλω να θίξω.
Το πρώτο είναι το µεγάλο πρόβληµα και διαχρονικό, θα έλεγα,
του προσωπικού -επαναλαµβάνω-, για το οποίο ρωτώ προτρέποντας στην επίλυσή του. Από την περίοδο της κυβερνήσεως του
ΣΥΡΙΖΑ είχε υπάρξει µία προκήρυξη διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ για
την κάλυψη τριακοσίων ενενήντα τριών θέσεων µονίµων υπαλλήλων και επίσης δροµολογήθηκαν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Επίσης, προβλέφθηκε η παράταση των συµβάσεων των
ήδη εργαζοµένων.
Σπεύδω να τονίσω ότι στο επικουρικό προσωπικό και στο προσωπικό που ήταν ζήτηµα ανανέωσης των συµβάσεων, το ζήτηµα
αυτό προχώρησε και αυτό είναι θετικό. Εξακολουθεί, όµως, να
παραµένει άλυτο το µεγάλο πρόβληµα των µονίµων θέσεων, καθόσον µια προκήρυξη που είχε προχωρήσει από εµάς –οµολογώ,
χωρίς να έχω καταλάβει γιατί- ακυρώθηκε, επανήλθε, άρα χάθηκε ένας χρόνος και ταυτόχρονα µειώθηκε µε έναν τρόπο παράξενο, αυθαίρετο θα έλεγα, χωρίς τεκµηρίωση ο
προβλεπόµενος αριθµός προς πρόσληψη, από τριακόσιες ενενήντα τρεις θέσεις σε τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις, µε αποτέλεσµα και όταν καλυφθούν οι θέσεις µε τους µόνιµους υπαλλήλους
θα έχουµε πάλι πολύ µεγάλες ελλείψεις.
Σας λέω χαρακτηριστικά, για παράδειγµα, ότι όπως λειτουργεί
χωρίς οργανισµό και οργανόγραµµα η παιδόπολη και πιθανόν και
άλλες δοµές, δεν µπορούν να επωφεληθούν από την κινητικότητα. Δηλαδή, ενώ χάνουν προσωπικό από την κινητικότητα, µε
την εφαρµογή του νόµου εννοώ, ταυτόχρονα δεν µπορούν να
πάρουν από την κινητικότητα. Έτσι, καλύπτεται όλη αυτή η µεγάλη ανάγκη -οι βάρδιες οι διπλές, τα παιδιά, η αναδοχή κ.λπ.µόνο από δύο κοινωνικούς λειτουργούς και µία ψυχολόγο η
οποία part time εξυπηρετεί την παιδόπολη.
Υπάρχουν -πολύ σύντοµα θα αναφερθώ- δύο ακόµη ζητήµατα,
συναφή. Το ένα είναι ο ν.4538/2018 που αφορά την υιοθεσία και
την αναδοχή. Πιστεύω ότι συµφωνείτε κι εσείς, ότι έχει προχωρήσει πολύ αργά. Έχει να κάνει µε το προσωπικό και µε την
ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για να προχωρήσει η πολύ
σοβαρή διαδικασία της υιοθεσίας και της αναδοχής. Αυτό ήταν
το δεύτερο.
Τρίτον, ένα ιδιαίτερο, αλλά επίσης σηµαντικό ζήτηµα είναι για
τα παιδιά που περνούν τα δώδεκα χρόνια -και µάλιστα, τα αγόρια-, που δεν υπάρχουν δοµές στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας να καλύπτουν τα παιδιά αυτά. Πρέπει είτε να πάνε στην
επαρχία –είναι προβληµατικό, καταλαβαίνετε, ξέκοµµα από τον
κοινωνικό τους περίγυρο- ή να καλυφθούν από κάποια µη κυβερνητική οργάνωση, εφόσον έχει τη δυνατότητα και τα καλέσει τα
παιδιά αυτά.
Εποµένως πάλι θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα µία απάντηση.
Σας ερωτώ και προτρέπω για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η τοποθέτησή µου έχει να κάνει µε την ανάγκη να αυξηθούν
οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού. Θα έλεγα, επιτέλους, να
υπάρξει ένα οργανόγραµµα, ένας οργανισµός για τη δοµή αυτή
και για τις συναφείς δοµές. Επίσης, πρέπει να δούµε -να δείτετο ζήτηµα της προώθησης, της επιτάχυνσης των διαδικασιών της
υιοθεσίας και της αναδοχής και το ειδικό πρόβληµα των αγοριών
πάνω από δώδεκα έτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η
κυρία Υπουργός για τρία λεπτά.
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ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους σας.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε ως προς τον εντοπισµό του
προβλήµατος. Θα ξεκινήσω, όµως, όντας αρκετά συγκεκριµένη
σε τρία ζητήµατα τα οποία θίξατε και τα οποία µακάρι να είχαµε
βρει σε διαφορετική κατάσταση.
Το πρώτο λάθος, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι η προκήρυξη
διαγωνισµού, την οποία «τρέξατε» µέσω ΑΣΕΠ για τριακόσια δεκαεπτά άτοµα. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Αν ήταν έτσι, η δική
µας η κατάσταση και η θέση θα ήταν πολύ ευκολότερη.
Διότι αυτό που έγινε είναι ότι εσείς το 2018 νοµοθετήσατε
τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις µόνιµου προσωπικού στα κέντρα
κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την επικράτεια. Όµως, ακόµη και αν
το νοµοθετήσατε το 2018 και προβλέπατε τότε η προκήρυξη να
έχει βγει µέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, την προκήρυξη δεν τη
βγάλατε. Οπότε αυτό που κάνατε είναι ότι τροποποιήσατε τον
νόµο, τον οποίο οι ίδιοι βγάλατε για να βγει η προκήρυξη τον Ιούνιο του 2019. Πάλι δεν τη βγάλατε την προκήρυξη τον Ιούνιο του
2019. Οπότε εµείς, την πρώτη µέρα κιόλας –αλήθεια- που αναλάβαµε στο Υπουργείο και εφόσον καταλάβαµε πόσο σηµαντικό
είναι όντως οι θέσεις αυτές, οι οποίες έχετε νοµοθετήσει, να προκηρυχθούν και να βγουν, το «τρέξαµε».
Έτσι, ήδη υπάρχει η προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ για τις τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις. Αν µέσα στον ενάµιση χρόνο που το είχατε νοµοθετήσει, το είχατε ήδη κάνει, θα µας είχατε διευκολύνει
εµάς, αλλά κυρίως όλους τους συµπολίτες µας που είναι µέσα
στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας θα τους είχατε διευκολύνει
ακόµα περισσότερο.
Οπότε, τι έχουµε; «Τρέξαµε» ήδη µέσα σε πέντε µήνες την
προκήρυξη αυτή του ΑΣΕΠ για τις τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις.
Από αυτές τις τριακόσιες δεκαεπτά -αν δεν κάνω λάθος- οι εβδοµήντα τέσσερις είναι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής
και οκτώ εξ αυτών στον «Άγιο Ανδρέα».
Πέραν αυτών των θέσεων, οργανικές θέσεις επίσης έχει ζητήσει εξήντα τέσσερις -αν δεν κάνω λάθος- το Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Αττικής για φέτος, για το 2020. Μετά, όπως πολύ
σωστά είπατε, έπεται βάσει του οργανισµού των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας ο εντοπισµός τού πόσες ακριβώς θέσεις χρειάζονται, έτσι ώστε αυτές να καταχωριστούν και επίσηµα.
Ως προς τους οργανισµούς των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, που είναι πολύ µεγάλη προτεραιότητα, θυµίζω ότι από το
2013 προβλέπεται η έκδοση οργανισµών µέσω προεδρικού διατάγµατος. Όλα τα χρόνια της προηγούµενης κυβέρνησης, δηλαδή από το 2015 µέχρι το 2019, οι οργανισµοί αυτοί δεν έχουν
βγει. Και, όπως και ο ίδιος παραδεχτήκατε και κοινώς καταλαβαίνουµε και οι δύο, είναι απολύτως αναγκαίοι για την αποτελεσµατική λειτουργία όλων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, αυτό της υιοθεσίας και αναδοχής.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για εµάς. Καταλαβαίνω ότι ήταν σηµαντικό και για εσάς. Επίσης, καταλαβαίνω ότι είναι σηµαντικό
για όλους στη χώρα µας, για όλους τους συµπολίτες µας. Εκεί,
σωστά δροµολογήσατε τον ν.4538/2018, ο οποίος για λόγους πολιτικού πολιτισµού –αν θέλετε- λέµε κι εµείς ότι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Όµως, το να είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση έχει δυστυχώς πολύ µεγάλη απόκλιση από το να δροµολογείται και να υλοποιείται σωστά. Κι ενώ εσείς νοµοθετήσατε,
στο κοµµάτι της υλοποίησης µείναµε όλα αυτά τα χρόνια πάρα
πολύ πίσω.
Ποιο είναι το κλειδί για την υλοποίηση του νόµου αυτού; Είναι
η ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Τι κάνει η ηλεκτρονική πλατφόρµα; Κάνει το λεγόµενο matching, την ταυτοποίηση, αν θέλετε, τη σύζευξη µεταξύ των υποψηφίων γονέων ή των υποψηφίων αναδόχων και των παιδιών που
υπάρχουν. Εκεί πέρα µείνατε πίσω σε τρία ουσιαστικά ζητήµατα
τα οποία επιλύσαµε, τα δύο ολικώς, το τρίτο στο τέλος του µήνα
αυτού.
Το πρώτο είναι ότι δεν είχατε καταχωρίσει κι εµείς καταχωρίσαµε όλες τις αιτήσεις που υπήρχαν µέχρι τώρα για υιοθεσία και
αναδοχή. Άρα τις καταχωρίσαµε, είναι ήδη καταχωρισµένες και
υπάρχουν.
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Το δεύτερο είναι ότι δεν είχατε καταχωρίσει κι εµείς -και µε
δική µου προσωπική, πολύ µεγάλη προσπάθεια, τηλέφωνο-τηλέφωνο πολλές φορές- καταχωρίσαµε όλους τους φορείς παιδικής
προστασίας. Είναι πάνω από δέκα δηµόσιοι φορείς και πάνω από
σαράντα εφτά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Λέω πάνω από
σαράντα εφτά, γιατί είναι σαράντα εφτά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µαζί µε τα παραρτήµατά τους, και τονίζω ότι ήταν
µεγάλη η δυσκολία καταχώρισης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι, δυστυχώς, δεν ήθελαν να καταχωρίσουν
τα παιδιά τους και µε δική µου πρωτοβουλία πολλές φορές
έπαιρνα ίδρυµα-ίδρυµα να τους πω: Ας βάλουµε τα παιδιά µέσα.
Πρέπει όλοι µαζί να πάµε σε αυτή τη προσπάθεια. Πρέπει να είναι
ολική και από τον δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Και τρίτον, καταφέραµε να καταχωρισθούν παιδί-παιδί µέσα
σε αυτά τα ιδρύµατα. Αυτό τελειώνει εντός του Ιανουαρίου του
2020.
Αλλά δεν θέλουµε µόνο να προχωρήσουµε στα ιδρύµατα.
Αυτό που µας νοιάζει είναι και η όλη πολιτική της αποϊδρυµατοποίησης. Δηλαδή, µέχρις ότου τα παιδιά από το ίδρυµα πάνε σε
κάποιον ανάδοχο γονέα ή θετό γονέα, αυτό που θέλουµε, είναι
να διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι µέσα στο ίδρυµα,
όσο καλές και να είναι οι συνθήκες στο ίδρυµα αυτό. Γιατί γι’
αυτό είµαστε εδώ, για να διασφαλίσουµε το πλαίσιο αλλά και τη
λειτουργία των συνθηκών αυτών.
Γι’ αυτό τι κάνουµε; Δύο πράγµατα. Πρώτον, ενηµερώνουµε
τον κόσµο για τις αναδοχές, γιατί οι αναδοχές στην αντίληψη
πολλών από εµάς είναι απλά ένα αρχικό στάδιο για την υιοθεσία.
Όχι, η αναδοχή δεν είναι αυτό ή δεν είναι µόνο αυτό. Η αναδοχή
είναι η φροντίδα που παίρνει ένα παιδί, έως ότου ο αρµόδιος φορέας, η εισαγγελική αρχή, αποφασίσει ότι η φυσική του οικογένεια είναι κατάλληλη για να το ξαναϋποδεχθεί. Οπότε
ενδυναµώνουµε τις αναδοχές και µέσω ενηµέρωσης του κόσµου
αλλά και µέσω της δηµιουργίας ενός γεωγραφικού δικτύου υποψηφίων αναδόχων, έτσι ώστε το παιδί να είναι κοντά στη φυσική
του οικογένεια και να µη χρειάζεται να αποµακρύνεται από αυτή.
Ολοκληρώνω µε το εξής. Η παιδική προστασία και το πλαίσιο
αυτής είναι πολύ µεγάλη προτεραιότητα για εµάς, εξ ου και,
όπως είδατε, το πήρε και ο Πρωθυπουργός ως προσωπική του
πρωτοβουλία στην εκδήλωση που κάναµε για αναδοχές-υιοθεσίες τον Δεκέµβριο. Ξέρουµε ότι και εσείς και όλοι στο Κοινοβούλιο αυτό έχετε παρόµοιες ανησυχίες. Οπότε περιµένουµε τις
απόψεις σας, τις προτάσεις σας και θέλω προσωπικά και στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να το δουλέψουµε όλοι µαζί στο ζήτηµα αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
καλύψατε και τον χρόνο της δευτερολογίας. Παρακαλώ στη δευτερολογία σας και οι δύο να είσαστε λίγο πιο σύντοµοι εν όψει
του ότι υπερβήκατε το χρονικό όριο.
Ορίστε, κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρά την πολύ καλή µου πρόθεση και παρά τα όσα είπε η
Υπουργός, οµολογώ πως δεν ησυχάζω ιδιαίτερα. Καταλαβαίνω
τι λέτε. Ξέρω τις δυσκολίες ή νοµίζω ότι ξέρω, αλλά οπωσδήποτε
δεν εφησυχάζουµε. Θα µελετήσω και τα Πρακτικά, τι ακριβώς είπατε, και θα επιµείνουµε στην κατεύθυνση της επίλυσης των
προβληµάτων.
Μόνο δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω και να αναφέρω ένα
ζήτηµα το οποίο νοµίζω ότι δεν το θίξατε και προσπαθήστε, ίσως,
στη δευτερολογία σας.
Ο µικρότερος αριθµός, ο µειωµένος αριθµός στις µόνιµες θέσεις δηµιουργεί πρόβληµα σε αυτή καθαυτή τη λειτουργία των
παιδιών που είναι µέσα στη δοµή. Αναφέρονται διάφορα παραδείγµατα, δηλαδή, ο πολύ µικρός αριθµός φροντιστών, ο πολύ
µικρός αριθµός υπεύθυνων προσωπικού για τα ζητήµατα τα
οποία θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται καλύτερα, δηλαδή µόνο
εννέα κοινωνικοί επιµελητές-φροντιστές. Υπάρχει πρόβληµα
προσωπικού µε τις ειδικότητες. Πρέπει να το δούµε καλύτερα.
Και γι’ αυτό επιµένουµε, και θα ήθελα µια απάντηση σε αυτό, να
υπάρξει επιτέλους ένας οργανισµός, ένα οργανόγραµµα, διότι
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έτσι θα ξέρεις τι περιµένεις, θα ξέρεις τι έχεις, θα µπορείς να εκµεταλλευτείς, ας πούµε, ή να αξιοποιήσεις προς όφελός σου, δηλαδή η παιδόπολη, το ζήτηµα της κινητικότητας, το οποίο αυτή
τη στιγµή δεν µπορεί να το αξιοποιήσει.
Δεύτερον, ωραία εγώ λέω ότι γίνονται προσπάθειες για την
αναδοχή και για την υιοθεσία. Δεν νοµίζω ότι και εσείς είστε ικανοποιηµένη. Έχει σχέση µε το προσωπικό και µε άλλες διαδικασίες. Διότι ξέρετε, η αποϊδρυµατοποίηση είναι το κύριο, να µη
µείνουν τα παιδιά και να βαλτώνουν µέσα στα ιδρύµατα, τα µικρά
µεγαλώνοντας κ.λπ..
Με αυτή την έννοια σας παρακαλώ, δώστε µας µια απάντηση
τι θα κάνετε µε τους οργανισµούς και πώς πρακτικά θα επιταχύνουµε το ζήτηµα των υιοθεσιών και των αναδοχών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η
κυρία Υφυπουργός.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να
σεβαστώ και αυτό που ζητήσατε, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τις λιγότερες θέσεις. Η νοµοθέτηση ήταν δική σας. Η
νοµοθέτηση ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, το 2018. Γνωρίζετε -και ίσως καλύτερα από εµένα- πως όταν νοµοθετείς και προβλέπεις θέσεις, κοµµάτι των θέσεων αυτών πρέπει να πάει σε ειδικές πληθυσµιακές
οµάδες, δηλαδή σε πολύτεκνους, σε οικογένειες αναπήρων πολέµων, σε συνανθρώπους µας µε αναπηρία. Οπότε, δεδοµένου του
αριθµού που εσείς προκηρύξατε, καταλήξαµε στις τριακόσιες δεκαεπτά, επειδή πάντα υπάρχουν οι λεγόµενες, αν θέλετε, κρατήσεις ως προς αυτές τις ειδικές πληθυσµιακές οµάδες.
Σχετικά µε τους οργανισµούς. Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας.
Όµως, φαντάζοµαι θα συµφωνήσετε και εσείς, όταν η ανάγκη για
θεσµοθέτηση οργανισµών σε όλα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας
αλλά και φορέων που εµείς επιβλέπουµε, υπήρχε από το 2013
οπότε και προβλέφθηκε η σύνθεση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, η προηγούµενη κυβέρνησή σας από το 2015 µέχρι το 2019
δεν είχε κάνει τίποτα ως προς αυτό. Έχουµε ήδη κάνει κινήσεις
µε τη νέα ηγεσία των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας να το ξανακοιτάξουµε. Και το deadline που τους βάλαµε, ήταν µέχρι την τελευταία Παρασκευή του µήνα αυτού, για να διασφαλίσουµε ότι
οι οργανισµοί οι οποίοι έχουν κατατεθεί, είναι αυτοί τους οποίους
εµείς πρέπει ως πολιτική ηγεσία να πιέσουµε ως προς την ολοκλήρωσή τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Τελευταίο και πιο σηµαντικό απ’ όλα: Και τα δύο θέµατα που
θίξατε, ήταν θέµατα τα οποία εσείς νοµοθετήσατε το 2018. Και
τα δύο, δηλαδή, και η νοµοθέτηση των οργανικών θέσεων, αλλά
και του ν.4538 για τις υιοθεσίες, ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, για ενάµιση χρόνο δεν κάνατε τίποτα ως προς αυτό. Και
σας λέω ότι και στα δύο, δηλαδή, µέσα σε έξι µήνες έναντι του
ενάµιση χρόνου, ήδη βγάλαµε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις
τριακόσιες δεκαεπτά θέσεις. Αλλά και στον νόµο για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές καταφέραµε σε έξι µήνες και κάναµε τρία
πράγµατα: Πρώτον, καταχωρίσαµε όλες τις αιτήσεις που ήδη
υπάρχουν ηλεκτρονικά, δεύτερον, καταχωρίσαµε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δηµοσίους, µέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και τρίτον, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου -και δεσµεύοµαι γι’
αυτό- θα έχουν καταχωρισθεί και όλα τα παιδιά µε δικούς τους
φακέλους το καθένα µέσα στο µητρώο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα και από εµένα. Χρόνια πολλά σε όσους δεν
τα είπαµε. Νοµίζω ότι µόνο µε τους Υπουργούς δεν έχουµε βρεθεί. Χαρά και ευτυχία στις οικογένειές σας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (δεύτερο
τµήµα).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλή
πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 379/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25, κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη, προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Χορήγηση κοινωνικού µερίσµατος σε ΑΜΕΑ µε ασφάλιση και χαµηλή
σύνταξη».
Κύριε Αρσένη, έχετε στη διάθεσή σας δύο ολόκληρα λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, να ευχηθώ κι εγώ µε τη σειρά µου καλή
χρονιά σε όλους και σε όσους µας παρακολουθούν αυτή τη
στιγµή.
Το θέµα της στήριξης των ατόµων µε αναπηρία θα πρέπει να
είναι κοινός τόπος για όλους µας. Είναι ένα θέµα για το οποίο
δεν φαντάζοµαι κάποιος εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, να διαφωνεί
-και ελπίζω και κανείς στην κοινωνία- ότι πρέπει να είναι µια προτεραιότητα και ότι όλοι πρέπει να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για
να λυθούν τα λάθη, πολλές φορές, ή οι παραβλέψεις που υπάρχουν στους νόµους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αναφέροµαι
στο κοινωνικό µέρισµα, το οποίο παρ’ όλο που παρουσιάστηκε
ότι αφορά όλα τα άτοµα µε αναπηρία, εντοπίζουµε συνέχεια εξαιρέσεις και παραλείψεις.
Συγκεκριµένα, άτοµα τα οποία έχουν ασφάλιση ή άτοµα τα
οποία έχουν χαµηλή σύνταξη εξαιρούνται πολλές φορές από το
κοινωνικό µέρισµα, παρ’ όλο που το συνολικό τους εισόδηµα
είναι χαµηλότερο από αυτών των ατόµων τα οποία το λαµβάνουν.
Θα καταθέσω και στα Πρακτικά τον πίνακα που παρουσιάζει
άτοµο µε αναπηρία 67%, µε πάθηση παραπληγία, που είναι ανασφάλιστος ή ασφαλισµένος δηµοσίου, παίρνει µηνιαίως επίδοµα
παραπληγίας και ΚΕΑ, σύνολο παροχών 930 ευρώ, και είναι δικαιούχος του κοινωνικού µερίσµατος, ενώ άτοµο µε αναπηρία
67%, µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, και µε την ίδια πάθηση, παραπληγία, ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ, παίρνει παροχές µηνιαίως
εξωϊδρυµατικό επίδοµα και ΚΕΑ, σύνολο παροχών 930 ευρώ, δηλαδή το ίδιο ακριβώς µε το άλλο άτοµο, και δεν δικαιούται κοινωνικό µέρισµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω µισό λεπτό σ’ αυτό το κοµµάτι.
Άτοµο µε αναπηρία 67%, µε καρκίνο, είναι ανασφάλιστος ή έµµεσα ασφαλισµένος, παίρνει µηνιαίως προνοιακό επίδοµα και
ΚΕΑ, σύνολο παροχών 513 ευρώ και δικαιούται κοινωνικό µέρισµα, ενώ µε την ίδια πάθηση, µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, συνταξιούχος παίρνει σύνταξη αναπηρίας, σύνολο παροχών 288
ευρώ, και δεν δικαιούται κοινωνικό µέρισµα.
Είναι µια προφανής αδικία και νοµίζω ότι και εσείς θα συµφωνείτε ότι πρέπει να τη διορθώσουµε και θα ήθελα τη δέσµευσή
σας ως προς αυτό.
Σας καταθέτω στα Πρακτικά τον πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Παρακαλώ, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνούµε ως προς την αναγκαιότητα για την πιο αποτελεσµατική πολιτική µε προτεραιοποίηση στους συνανθρώπους µας
µε αναπηρία και καταλαβαίνω το ερώτηµα το οποίο θέτετε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Είναι απολύτως εύλογο.
Η απόφασή µας να δώσουµε κοινωνικό µέρισµα και δη µε τον
περιορισµένο δηµοσιονοµικό χώρο που είχαµε, δεδοµένης της
απόφασης της προηγούµενης κυβέρνησης να εξαντλήσει όλον
τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπήρχε ως αποτέλεσµα της υπερφορολόγησης των Ελλήνων για το προηγούµενο οικονοµικό
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έτος, δίνοντας τη λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη προεκλογικά
τον Μάιο του 2019, µας άφησε ακόµα στενότερα δηµοσιονοµικά
περιθώρια. Οπότε έπρεπε να είµαστε πολύ συγκεκριµένοι ως
προς τις πληθυσµιακές οµάδες που θα εντοπίσουµε µε κοινωνικό
πρόσηµο -εξ ου και το κοινωνικό µέρισµα- για να δοθεί το µέρισµα αυτό.
Εκεί πέρα πήραµε τέσσερις πολύ συγκεκριµένες αποφάσεις.
Να δοθούν, δηλαδή, σε οικογένειες µε δύο µέλη βραχυπρόθεσµα
ανέργους ή ένα µέλος µακροπρόθεσµα άνεργο, µε εισόδηµα
µέχρι 15.000 ευρώ και τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο, σε
νοικοκυριά µε τέσσερα εξαρτώµενα τέκνα µε εισόδηµα µέχρι
20.000 ευρώ και τέλος, σε νοικοκυριά µε τουλάχιστον ένα µέλος
το οποίο θα έχει αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδήµατος και ανεξαρτήτως ηλικίας.
Εκεί πέρα πηγαίνει το ερώτηµά σας. Για να είµαι συγκεκριµένη
ως προς αυτό, θα πω ποια είναι η διαφορά των δύο. Η διαφορά
είναι ότι όσοι έχουν κοινωνική ασφάλιση, έλαβαν µέρος του λεγόµενου κοινωνικού µερίσµατος µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη που
έδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση τον Μάιο του 2019. Οπότε, θεωρούσαµε δικαιότερο και δεδοµένου ότι υπήρχαν δηµοσιονοµικά
όρια για το πώς θα κατανείµουµε τα χρήµατα που υπήρχαν από
την υπερφορολόγηση των Ελλήνων, να δώσουµε σε αυτούς που
δεν είχαν πάρει. Ποιοι ήταν οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία που
δεν είχαν πάρει; Όσοι δεν ήταν συνταξιούχοι. Άρα, οι συνταξιούχοι µε αναπηρία πήραν κοινωνικό µέρισµα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, τον Μάιο του 2019, και
για την εµπέδωση αισθήµατος δικαιοσύνης, δεδοµένου ότι οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία που δεν είχαν πάρει το κοινωνικό
µέρισµα τον Μάιο του 2019 ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν δικαιούχοι
µε αναπηρία από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Ασφάλισης, θεωρήσαµε ότι πρέπει να πάρουν κι εκείνοι ένα εύλογο ποσό, το οποίο θα µπορούσε να τους βοηθήσει.
Αυτή ήταν η λογική.
Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζετε ότι το ζήτηµα της αναπηρίας δεν
είναι ένα ζήτηµα το οποίο εµείς αντιµετωπίζουµε µόνο δηµοσιονοµικά. Δεν είναι ένα ζήτηµα το οποίο αντιµετωπίζουµε µόνο στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά το έχει
πάρει πάνω του πλέον ως προτεραιότητα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας και κοιτάµε και δηµοσιονοµικά και οικονοµικά να δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε
τους συµπολίτες µας, κυρίως µε υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και µε µέτρα ένταξης ή επανένταξής τους στην αγορά
εργασίας αλλά και µε ένα συνολικό πλάνο ως προς την αποϊδρυµατοποίηση αυτών, αλλά και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, συµφωνούµε στις διαπιστώσεις, φοβάµαι
ότι διαφωνούµε στις προτεραιότητες. Και το λέω αυτό µετά
λύπης, γιατί άκουσα την προηγούµενη απάντησή σας και θεωρούσα ότι θα είστε πιο ουσιαστική εσείς στα θέµατα ΑΜΕΑ.
Είπατε ότι δεν υπήρχε δηµοσιονοµικός χώρος. Όµως, η Κυβέρνηση επέλεξε να δώσει ελάχιστα στο κοινωνικό µέρισµα και
να δώσει, παραδείγµατος χάριν, 99 εκατοµµύρια ευρώ από τον
δηµοσιονοµικό χώρο φοροαπαλλαγή, µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ
σε ανθρώπους που έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000
ευρώ, κάτι που ήταν πραγµατικά αχρείαστο κοινωνικά.
Επίσης, πολλές εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ έφυγαν από
το δηµοσιονοµικό περιθώριο για τις οριζόντιες φοροαπαλλαγές
που επιλέξατε να κάνετε στις µεγάλες επιχειρήσεις και στις µεσαίες και στις µικρές, ενώ θα µπορούσαν οι πολύ µεγάλες να µην
έχουν αυτή τη µείωση φορολογίας. Οπότε, ήδη είναι θέµα επιλογής αυτό.
Αυτό που είναι πάρα πολύ κρίσιµο, όµως, είναι ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ κακή και περιγράφεται και από
τον ΟΗΕ. Θα σας διαβάσω το σηµείωµα, τη σύσταση του ΟΗΕ
που έκανε προς την Ελλάδα. Συνιστά στην Ελλάδα να αναµορφώσει σχετικές νοµοθετικές διατάξεις και πρακτικές που αφορούν προνοµιακά επιδόµατα, παροχές συντάξεως και
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φοροαπαλλαγές για άτοµα µε αναπηρία, εναρµονίζοντας τους
υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές
που παράγουν διακρίσεις.
Εντοπίζει ο ΟΗΕ ότι στην Ελλάδα έχουµε διάκριση όσον
αφορά σε αυτές τις πολιτικές µας, κάνουµε λανθασµένες και άδικες διακρίσεις στους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
υπάρχουν στο σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας.
Η επιτροπή συνιστά στην Ελλάδα να διασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας και να αναπτύξει περαιτέρω µέτρα για τη διασφάλιση
επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό που είναι κρίσιµο και –αν θέλετε- είναι και το ερώτηµά
µου στο τέλος της ερώτησης είναι να υπάρχουν εισοδηµατικά
κριτήρια, ώστε να µην υπάρχουν κατ’ αρχάς αδικίες, να µην παίρνει κάποιος ο οποίος έχει λιγότερες ανάγκες επίδοµα και αυτός
που έχει περισσότερες ανάγκες να µην παίρνει, αλλά και κυρίως
–για να είµαι ειλικρινής, επειδή αυτά είναι τα ψίχουλα που τους
µοιράζουµε, να είµαστε ειλικρινείς- αυτό που χρειάζεται, είναι να
αυξηθεί το επίδοµα και να αυξηθούν οι παροχές σε αυτούς τους
ανθρώπους που πραγµατικά δεν έχουν άλλα µέσα βιοπορισµού.
Οπότε, το βασικότερο είναι να µπει µια αλλαγή προτεραιοτήτων
στις πολιτικές, ώστε τα χρήµατα να πηγαίνουν πραγµατικά σε
αυτούς που έχουν ανάγκη και να αυξηθεί το κοινωνικό µέρισµα
προς όλα τα άτοµα µε αναπηρία.
Και, βεβαίως, το λιγότερο που σας ζητάµε είναι να µην υπάρχει
άδικη διανοµή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Δόµνα Μιχαηλίδου για τρία
λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Αρσένη.
Προτεραιότητες της Κυβέρνησής µας –όσο καταλαβαίνω εγώ
δηλαδή- είναι δύο. Η µία είναι ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες
και η άλλη είναι η κοινωνική προστασία και κοινωνική προστασία,
κυρίως, για τους πιο ευάλωτους εξ ηµών.
Άρα, εκεί πέρα αυτό που χρειάζεται, είναι µια πολύ καλή ισορροπία ως προς τις κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη και εσείς καταλαβαίνετε ότι για να µπορεί το κράτος να προστατεύει και να
µεριµνά για τους πιο ευάλωτους από εµάς, πρέπει οι δηµοσιονοµικοί πόροι να βρίσκονται από κάπου.
Οπότε, η αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, µερικός σκοπός της οποίας είναι να µπορεί να µεριµνά και για τους πιο ευάλωτους και να µπορεί να ανεβάζει –αν θέλετε- τον πήχη της
καθηµερινότητας για όλους µας, ειδικά γι’ αυτούς που έχουν τη
µεγαλύτερη ανάγκη, έτσι ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να είναι
πολύ υψηλότερου επιπέδου, προϋποθέτει µια φορολογική πολιτική, ένα µείγµα φορολογικής πολιτικής τέτοιο, ώστε να µπορεί
να τραβάει επενδύσεις απ’ έξω, να δηµιουργεί εσωτερικές επενδύσεις, να δηµιουργεί εσωτερική ζήτηση, έτσι ώστε το διαθέσιµο
εισόδηµα να είναι µεγαλύτερο, τα φορολογικά έσοδα υψηλότερα
και να µπορεί µετά η Κυβέρνηση µε τη σωστή -κατ’ αυτή- προτεραιοποίηση, να διοχετεύει πόρους προς την κοινωνική µέριµνα
και την κοινωνική πολιτική που η ίδια χαράσσει και µέσω του
Υπουργείου Εργασίας.
Συνεπώς, εκεί πέρα εισοδηµατικά κριτήρια υπάρχουν. Το αν
µπορούµε και το πώς µπορούµε να παρέχουµε πιο στοχευµένα,
πιο αποτελεσµατικά και σε µεγαλύτερο εύρος κοινωνικές παροχές και σε είδος και σε χρήµα, είναι κάτι το οποίο προσπαθούµε
να το κάνουµε όσο καλύτερα γίνεται.
Η στόχευση της Κυβέρνησης ως προς το κοινωνικό µέρισµα
ήταν πολύ συγκεκριµένη. Εκεί πέρα νοµίζω ότι θα αναγνωρίσετε
ότι ήταν πολύ πιο συγκεκριµένη και προσεκτική ως προς τις πιο
ευάλωτες οµάδες σε σχέση µε το τι είχε γίνει τα προηγούµενα
χρόνια. Πού πήγαµε δηλαδή; Στις κοινωνικές προτεραιότητες
της Κυβέρνησης. Ποιες ήταν αυτές; Οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία, οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες επωµίζονται πολύ µεγάλο οικονοµικό βάρος αλλά είναι και απολύτως απαραίτητες για
την επίλυση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας, που είναι
ένα πολύ έντονο πρόβληµα, αλλά και οι άνεργοι, οι βραχυπρό-
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θεσµα άνεργοι, οι µακροπρόθεσµα άνεργοι, µε προτεραιότητα,
αν θέλετε εκεί, στις µονογονεϊκές οικογένειες, που δυστυχώς
έχουν ιδιαίτερη συσχέτιση µε τα ποσοστά της ακραίας φτώχειας.
Ξεκινήσαµε µε συγκεκριµένη στόχευση, δουλεύουµε και όσο καταλαβαίνω απ’ αυτά που είπατε, νοµίζω ότι οι προτεραιότητές
µας είναι στην ίδια κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το ιδιωτικό γενικό λύκειο «Η Ελληνική Παιδεία».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Χρόνια πολλά και καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Οι παρακάτω επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο
ίδιο θέµα, θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζονται
τα δικαιώµατα των οµιλητών ως προς τον χρόνο οµιλίας τους, σε
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του
Κανονισµού της Βουλής:
Η δεύτερη µε αριθµό 357/10-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών
λόγω των δυσµενών εξελίξεων στην αγορά ελαιολάδου».
Η πέµπτη µε αριθµό 361/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χρειάζονται άµεσα µέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών».
Η έβδοµη µε αριθµό 368/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα στήριξης του ελαιολάδου και
των ελαιοπαραγωγών».
Όλοι οι ερωτώντες Βουλευτές θα έχουν τον λόγο από δύο
λεπτά ο καθένας και µετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
Ο κ. Κατρίνης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα συζητάµε µια επίκαιρη ερώτηση για
την οποία βλέπετε το ενδιαφέρον όλων των συναδέλφων και από
το Κίνηµα Αλλαγής. Θεωρούµε ότι θα έπρεπε ήδη να έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες και να έχετε δώσει απαντήσεις σ’ ένα ζήτηµα το οποίο απασχολεί τη µεγάλη πλειοψηφία των περιοχών
στις οποίες υπάρχουν ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι, δυστυχώς, αντιµετωπίζουν, πραγµατικά, δραµατικές συνθήκες.
Τόσο στην Ηλεία όσο και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της
χώρας, δυστυχώς, βλέπουµε φέτος ότι οι τιµές του ελαιολάδου
είναι οι χαµηλότερες της τελευταίας πενταετίας. Είναι η δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά που οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδηµά τους
να µειώνεται περαιτέρω για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά,
ενώ το κόστος παραγωγής παραµένει αρκετά υψηλό.
Φέτος είχαµε εξαρχής µια πολύ χαµηλή τιµή στο προϊόν. Υπάρχει µια τάση εισαγωγής ελαιολάδου από χώρες, οι οποίες έχουν
εξασφαλίσει αδασµολόγητο βάσει συµφωνιών µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και λόγω της επιβολής δασµών από τις Ηνωµένες Πολιτείες προς αυτές τις χώρες προσπαθούν να φέρουν στη χώρα
µας λάδι και να το περάσουν ως ελληνικό. Βεβαίως, είχαµε και
µια αδυναµία ενεργοποίησης του µηχανισµού αποθεµατοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα µας, λόγω της πολύ
κακής περσινής χρονιάς και των µικρών αποθεµάτων.
Eµείς πέρυσι στον Νοµό Ηλείας -ενδεικτικά θα πω- µε βάση
την έρευνα του Επιµελητηρίου είχαµε µια οικονοµική ζηµιά που
προσεγγίζει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Βεβαίως, έχουµε διαφορετικά προβλήµατα: χαµηλού βαθµού καθετοποίηση, απουσία
εκστρατείας προώθησης, έλλειψη µεταποιητικών µονάδων και
υψηλό ποσοστό διακίνησης χύµα ελαιόλαδου.
Βεβαίως, την ίδια στιγµή φέτος βλέπουµε να µειώνεται η τιµή
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όσο περνάει ο καιρός. Φοβόµαστε ότι υπάρχει απουσία ελέγχων
και βεβαίως, ταυτόχρονα αθέµιτος ανταγωνισµός.
Η περσινή ηγεσία, ο κ. Αραχωβίτης, ο Υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι διατύπωσε ένα ερώτηµα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για 30 εκατοµµύρια ευρώ αποζηµιώσεις, λόγω µειωµένης παραγωγής και θέλουµε να µας πείτε αν αυτό το ερώτηµα
διατυπώθηκε και ποια είναι η τύχη αυτού και αν το έχετε επικαιροποιήσει, αν αυτό έχει υποβληθεί.
Βεβαίως, να µας πείτε αν θα ζητήσετε εκ νέου την ιδιωτική
αποθεµατοποίηση και ποιες πρωτοβουλίες είστε διατεθειµένος
να αναλάβετε, ώστε να στηρίξετε τους παραγωγούς στο µεγάλο
ποσοστό των περιφερειών της χώρας, οι οποίοι βλέπουν µέρα
µε τη µέρα, βδοµάδα µε τη βδοµάδα, η τιµή να µειώνεται, το εισόδηµά τους να µειώνεται, το κόστος να παραµένει υψηλό και
βεβαίως, όλα αυτά να τους οδηγούν σε αδιέξοδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κατρίνη.
Σειρά έχει η πέµπτη µε αριθµό 361/13-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χρειάζονται άµεσα µέτρα στήριξης
των ελαιοπαραγωγών».
Κύριε Πουλά, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έντονο προβληµατισµό και αγωνία προκαλεί
στους ελαιοπαραγωγούς της Αργολίδας αλλά και ολόκληρης της
χώρας η τιµή του ελαιολάδου που στη χώρα µας είναι καθηλωµένη σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, ακόµη χαµηλότερα και από
άλλες χώρες.
Αυτό οφείλεται κυρίως στις χρόνιες παθογένειες του ελαιοκοµικού κλάδου, στην έλλειψη χάραξης µιας εθνικής στρατηγικής
και στα προβλήµατα που έχει η χώρα µας σε σύγκριση µε τις ανταγωνίστριες χώρες.
Παρ’ ότι η παραγωγή αυξάνει διεθνώς για να ανταποκριθεί
στην αυξανόµενη ζήτηση, στην Ελλάδα η παραγωγή βρίσκεται
καθηλωµένη σε χαµηλά επίπεδα και επιπλέον, οι τιµές του λαδιού
είναι εξαιρετικά χαµηλές, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να είναι
σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Για παράδειγµα, η µεγάλη
παραγωγή της Ισπανίας, ιδιαίτερα πέρυσι, άλλαξε διεθνώς τη
σχέση προσφοράς και ζήτησης και αυτό αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι οι περυσινές τιµές παραγωγού στην Ελλάδα δεν ανέβηκαν, παρά τη µικρή παραγωγή, αλλά αντίθετα έπεσαν.
Στην Ελλάδα, που είναι η τρίτη χώρα παραγωγής ελαιολάδου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά την Ισπανία και την Ιταλία, από το
παραγόµενο εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, δυστυχώς µόλις
το 30% φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης. Το υπόλοιπο 70%
πωλείται σε χύµα µορφή, κυρίως σε ιταλικές βιοµηχανίες για να
χρησιµοποιηθεί σε προσµίξεις διαφόρων τύπων ελαιολάδου και
αυτό να πωλείται σαν ιταλικό. Ουσιαστικά, εµείς αδυνατούµε να
πουλήσουµε το λάδι µας από µόνοι µας.
Σήµερα, η Ιταλία συνεχίζει να αγοράζει λάδι από τη χώρα µας,
όχι όµως αποκλειστικά, όπως έκανε όλα τα προηγούµενα χρόνια,
αλλά παίρνει από την Τυνησία και από το Μαρόκο, που όµως
έχουν βελτιώσει σηµαντικά και την ποιότητα του λαδιού τους.
Την ώρα, λοιπόν, που οι άλλες χώρες κάνουν βήµατα µπροστά,
εµείς επικαλούµαστε το µοναδικό όπλο που έχουµε, το οποίο
είναι η εξαιρετική ποιότητα του λαδιού µας. Αλλά, όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, θα χάσουµε και αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η µεγάλη αδυναµία λοιπόν που παρουσιάζουµε στον
τοµέα της τυποποίησης είναι και αυτός ένας σοβαρός παράγοντας, που κρατάει τις τιµές χαµηλά.
Είναι γνωστή η δυσκολία και των συνεταιρισµών αλλά και των
οµάδων παραγωγών να προχωρήσουν σε επενδύσεις εµφιάλωσης και τυποποίησης του προϊόντος. Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη οικονοµική κατάσταση
των παραγωγών είναι και το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής,
που είναι υψηλότερο σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες.
Ειδικότερα εγώ θα αναφερθώ στην Αργολίδα. Εµείς έχουµε
ένα θέµα. Το µεγάλο θέµα µας είναι το νερό, ο Ανάβαλος. Αυτό
το έργο, που καρκινοβατεί εδώ και τόσα χρόνια, κάποια στιγµή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 20 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

πρέπει να τελειώσει, για να µπορέσουν τουλάχιστον οι παραγωγοί να πάρουν νερό και να το πάρουν και µε χαµηλό κόστος.
Με βάση αυτά που σας ανέφερα, σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ,
ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε για τη µείωση του κόστους παραγωγής και ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε για την εξυγίανση
της αγοράς ελαιολάδου και την ενίσχυση των οµάδων παραγωγών και συνεταιρισµών, προκειµένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις και να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία του προϊόντος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Πουλά.
Ακολουθεί η έβδοµη µε αριθµό 368/14-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα στήριξης του
ελαιολάδου και των ελαιοπαραγωγών».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αποκορύφωµα της κατρακύλας του ελληνικού
ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια αποτελεί η τραγική κατάσταση
της φετινής σοδειάς.
Έχουµε µείωση της παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόµενα και άλλες αιτίες. Έχουµε υποβάθµιση της ποιότητας ορισµένων ποσοτήτων ακριβώς για τους ίδιους λόγους, που έχουν
να κάνουν µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα, αλλά εδώ είναι τώρα
το πρωτοφανές σε όλα τα χρόνια. Οι ποσότητες ελαιολάδου, που
είναι αρκετές -σηµαντικότατες, θα έλεγα- που είναι εξαιρετικής
ποιότητας και αφορούν βεβαίως το ελαιόλαδο όλης της χώρας
και της Κρήτης, πωλούνται, ζητούνται σε εξευτελιστικές τιµές.
Χρησιµοποιώ τη λέξη «ζητούνται» σε εξευτελιστικές τιµές.
Οι αιτίες είναι κυρίως δύο. Η πρώτη αιτία αφορά τη δυνατότητα εισαγωγής που υπάρχει µετά τη συµφωνία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για µεγάλη αύξηση των ποσοτήτων των αδασµολόγητων
από τρίτες χώρες, που είναι η απειλή. Ανεξάρτητα από το πόσες
ποσότητες εισάγονται αδασµολόγητες, αυτό συµπιέζει τις τιµές
προς τα κάτω.
Η δεύτερη αιτία είναι οι εναρµονισµένες πρακτικές, που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίως, θα
πρέπει να τονίσουµε αυτό που διαφηµίστηκε πολύ, η επιτυχία και
ήταν κάτι θετικό για µας και αρνητικό για άλλους, που µάλλον
συνεχίζει να ισχύει ό,τι ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια για µας:
Αδασµολόγητο ελαιόλαδο για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
ενώ επιβλήθηκαν δεσµοί σε άλλες χώρες. Αυτό µάλλον λειτουργεί αρνητικά. Και µάλλον λειτουργεί αρνητικά, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι και γιατί υπάρχουν τα ζητήµατα που σας είπα µε
τις εναρµονισµένες πρακτικές.
Τι φαίνεται ότι συµβαίνει; Τι κυκλοφορεί στην πιάτσα; Τι καταγγέλλεται από παραγωγούς, αλλά και ανθρώπους που ασχολούνται µε την εµπορία και την τυποποίηση; Ποσότητες
ισπανικού και τυνησιακού ελαιολάδου βαφτίζονται ελληνικές και
εξάγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες ως ελληνικές. Αυτό σηµαίνει
ότι µένει στα αζήτητα το δικό µας ή παίρνουν µόνο όσο χρειάζονται για το όνοµα και το τιµολόγιο, για να παρουσιάζουν ότι είναι
ελληνικό το λάδι.
Κάνω επίσηµη καταγγελία, µε βάση αυτά τα οποία µου λένε οι
παραγωγοί και οι άνθρωποι της αγοράς και ζητούµε συγκεκριµένα πράγµατα. Τι ζητούµε; Εκτός από την επίσπευση αξιοπρεπών αποζηµιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς -δεν είναι µόνο
η φετινή χρονιά, αλλά είναι και τα τρία-τέσσερα προηγούµενα
χρόνια, πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας- εκτός από ό,τι χρειάζεται να γίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να
ενεργοποιηθεί κάθε µηχανισµός χρηµατοδότησης και αποζηµιώσεις, από το de minimis µέχρι τα ΠΣΕΑ και άλλους µηχανισµούς,
θα πρέπει επιτέλους να κάνετε τρεις κινήσεις.
Η πρώτη αφορά αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού για το θέµα που έχει να κάνει µε τις εναρµονισµένες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ελληνική Επιτροπή
Ανταγωνισµού για τις εναρµονισµένες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και τρίτον, εργαστηριακό έλεγχο σε δείγµατα από όλες τις
ποσότητες. Να ελεγχθούν εργαστηριακά για να διαπιστώσουµε
την προέλευση του ελαιολάδου.
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Υπάρχει αυτή η δυνατότητα µέσα από την επιστήµη και τον εργαστηριακό έλεγχο. Έχει το ελληνικό δηµόσιο αυτές τις δυνατότητες και θα πρέπει να κάνετε αυτές τις τρεις κινήσεις, που
θεωρώ ότι θα βάλουν φραγµό στις αθέµιτες πρακτικές, στις αθέµιτες ελληνοποιήσεις ποσοτήτων και θα δώσουν αµέσως µια τόνωση στην τιµή του ελληνικού ελαιολάδου, που πραγµατικά
αφορά Έλληνες παραγωγούς, που, δυστυχώς, ενώ µοχθούν, ενώ
καταβάλλουν κόπο, βλέπουν φέτος να έχει η τιµή σε σχέση µε
πριν επτά, οκτώ και δέκα χρόνια να είναι περίπου στο µισό. Άριστης ποιότητας ελαιόλαδο και λέει ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Γι’
αυτό είπα «ζητείται» σε αυτή την τιµή, γιατί καλύπτεται από
αλλού η ποσότητα.
Δεν είναι τόσο δραµατικές οι αυξήσεις των ποσοτήτων φέτος
σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα παιχνίδια είναι που, δυστυχώς, όλα
συγκλίνουν στο να πληγωθούν οι Έλληνες παραγωγοί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµένουµε, κύριε Υπουργέ, τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας και στις τρεις ταυτόχρονα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε χρόνο εννέα λεπτών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιµους Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής για τις επίκαιρες ερωτήσεις που
κατέθεσαν, γιατί δίνεται η ευκαιρία να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση σήµερα στο εθνικό Κοινοβούλιο µε αφορµή τις ερωτήσεις σας για το βασικότερο ίσως αγροτικό προϊόν, που παράγει
η χώρα, που είναι το ελαιόλαδο.
Θα ήθελα πάρα πολύ γρήγορα να µπω στην ουσία των ερωτήσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν κατ’ αρχήν µε τις πολύ χαµηλές
τιµές, που επικρατούν σήµερα στην αγορά σε ό,τι αφορά την πώληση του ελαιόλαδου σε κατάσταση χύµα, για να το πω έτσι, σε
κατάσταση «bulk», σε τιµές χονδρικής, οι οποίες είναι πράγµατι
πολύ χαµηλότερες από ό,τι ήταν τα προηγούµενα χρόνια.
Βέβαια, οφείλω να πω ότι η απάντηση που θα σας δώσω και
εγώ εν τοις πράγµασι έχει περιληφθεί και στα λεγόµενα τα δικά
σας και στο κείµενο των ερωτήσεων που καταθέσατε, αλλά και
σ’ αυτά τα οποία αναφέρατε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Για
ποιον λόγο έχουµε χαµηλότερες τιµές ελαιολάδου τη φετινή χρονιά, σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές; Απάντησα -το είπε ο κ.
Πούλας, ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Κατρίνης- στο πώς διαµορφώνεται η τιµή στο ελαιόλαδο, αλλά και σε όλα τα προϊόντα,
µέσα σε µια ελεύθερη αγορά. Διαµορφώνεται, βέβαια, από τον
νόµο, από τον κανόνα προσφοράς και ζήτησης.
Τι έχουµε φέτος, δυστυχώς; Έχουµε µεγαλύτερη προσφορά,
σε σχέση µε τη ζήτηση που υπάρχει. Το είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Κεγκέρογλου. Προϊόντα τα οποία ζητούνται µε τιµές πάρα
πολύ χαµηλές. Μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία κάτι, ώστε
να αυξήσει την τιµή πώλησης σήµερα στην ελεύθερη αγορά;
Γνωρίζετε όλοι ότι µέσα στην ευρωπαϊκή αγορά και µέσα στην
παγκόσµια αγορά, όπου επικρατούν οι κανόνες της ελεύθερης
αγοράς και του κανόνα προσφοράς και ζήτησης, δεν µπορεί µια
χώρα να διατιµήσει το προϊόν, δηλαδή να ορίσει την τιµή πώλησης του προϊόντος.
Πώς, λοιπόν, προσδιορίζονται οι τιµές των προϊόντων; Προσδιορίζονται ίσως µέσα από τη ζήτηση και µέσα από την προσφορά. Όταν έχουµε µεγάλη ζήτηση και µικρότερη προσφορά,
τότε αυξάνονται οι τιµές. Όταν, αντίθετα, έχουµε µεγάλη προσφορά και µικρότερη ζήτηση, τότε µειώνονται οι τιµές των προϊόντων.
Τι έχει συµβεί σήµερα κατά τις εκτιµήσεις που έχουµε και εµείς
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Έχουµε µεγάλες παραγωγές σε όλες τις βασικές χώρες παραγωγής ελαιολάδου. Έχουµε
µια πολύ καλή χρονιά στην Ισπανία, που είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός ελαιόλαδου στην Ευρώπη, η οποία διαθέτει µαζί µε τις
αποθεµατοποιηµένες ποσότητες που είχε, ποσότητες που σύµφωνα µε πληροφορίες ξεπερνούν τις επτακόσιες χιλιάδες τόνους, δηλαδή δυόµισι φορές σχεδόν παραπάνω από ό,τι παράγει
σε ετήσια βάση η Ελλάδα. Έχουµε µια πολύ καλή παραγωγή
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στην Ιταλία. Έχουµε καλές παραγωγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Τυνησία ή το Μαρόκο που ακούστηκε, αλλά και η Τουρκία, µε αποτέλεσµα να έχουµε
µεγαλύτερη προσφορά ελαιολάδου.
Εσείς λέτε ότι έχετε καταγγελίες ότι υπάρχει προσπάθεια ελληνοποίησης εισαγόµενου ελαιολάδου επ’ αφορµή της πρόθεσης των Ηνωµένων Πολιτειών, που είναι µια µεγάλη εισαγωγική
χώρα, να επιβάλει δασµούς σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που
παράγουν ελαιόλαδο.
Να πούµε, κατ’ αρχάς -να επισηµάνω και εγώ το γεγονός- ότι
µε προσωπική παρέµβαση του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα εξαιρείται σε ό,τι αφορά την επιβολή των δασµών στο ελαιόλαδο και στη βρώσιµη ελιά. Μάλιστα,
σε ό,τι αφορά τη βρώσιµη ελιά, η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα
-µετά, επαναλαµβάνω, από τις προσωπικές προσπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή του Μάκη Βορίδη και εµού προσωπικάπου εξαιρείται από τους δασµούς που επιθυµούν να βάλουν –ή
που πρόκειται ή που σχεδιάζουν να βάλουν- οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σ’ αυτά τα προϊόντα.
Άρα καταλαβαίνετε ότι απαγορεύεται ρητά και κατηγορηµατικά, κάποια χώρα ή κάποιος παραγωγός εκτός Ελλάδος, να προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί αυτό που πέτυχε η Ελλάδα και ο
Πρωθυπουργός της χώρας και να πουλήσει προϊόν το οποίο δεν
παράγεται στην Ελλάδα ως ελληνικό.
Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε εδώ και τα στοιχεία από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ο οποίος διενεργεί αυτούς τους ελέγχους και το επόµενο διάστηµα θα ενταθούν οι έλεγχοι όσον αφορά αυτό που
εσείς καταγγέλλετε ότι γίνεται -εµείς δεν έχουµε τέτοια περιστατικά και τέτοιες καταγγελίες αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο- παρακαλούµε εφ’ όσον πραγµατικά έχετε τέτοιες καταγγελίες να
µας τις καταθέσετε, ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν
και να σταµατήσουµε αυτό που πάει να γίνει παρανόµως, παρατύπως, πιθανότατα όπως λέτε εσείς από κάποιους άλλους παραγωγούς, έξω από τον ελληνικό χώρο. Αυτό είναι επικίνδυνο να
συµβεί. Καταλαβαίνετε ότι το να εκµεταλλευθεί κάποιος άλλος,
όχι ένας παραγωγός, αυτό που έχει πετύχει η Ελληνική Κυβέρνηση εγκυµονεί κινδύνους ακόµα και για τον Έλληνα παραγωγό.
Θέλω να είµαστε, λοιπόν, όλοι προσεκτικοί σε αυτά τα οποία
δηλώνουµε και σε αυτά τα οποία λέµε και να στοιχειοθετούνται
από συγκεκριµένες αποδείξεις. Παρακαλώ πολύ άµεσα να µας
τις καταθέσετε, για να επιληφθούµε του θέµατος αν όντως υπάρχει.
Το ίδιο σε ό,τι αφορά και τις εναρµονισµένες πρακτικές. Ακούστηκε ότι υπάρχει ένα καρτέλ εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας
που κρατάει χαµηλά τις τιµές. Παρακαλούµε, εάν έχετε τέτοιες
ενδείξεις -γιατί εδώ έχουµε την επίσηµη ενηµέρωση από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, που είναι η καθ’ ύλην αρµόδια
να ελέγχει τις καταγγελίες, να διερευνά εάν έχουν βάση και να
επιβάλει πρόστιµα σε περίπτωση, που όντως αυτές οι καταγγελίες αποδεικνύονται ότι πράγµατι συµβαίνουν- να µας φέρετε τα
στοιχεία να τα καταθέσουµε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε
να επιληφθεί των γεγονότων.
Εάν εξαιρέσουµε όµως αυτούς τους κινδύνους, όπως είναι το
καρτέλ ή όπως είναι οι παράνοµες ελληνοποιήσεις, πάµε να
δούµε λίγο και την ουσία του πράγµατος. Τελικά, τι µπορεί να
κάνει η ελληνική πολιτεία, η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση
για να µπορέσει να διασφαλίσει ότι τα επόµενα χρόνια, τις επόµενες δεκαετίες θα συνεχίσουν οι Έλληνες αγρότες να καλλιεργούν, να παράγουν λάδι και να αποκοµίζουν ένα αξιοπρεπές
εισόδηµα, το οποίο θα διασφαλίζει και την επιβίωσή τους και τη
διαβίωση της οικογένειάς τους, αλλά και τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παραµείνουν στα χωράφια τους και στα κτήµατά
τους, να καλλιεργούν, να συντηρούν, να προσέχουν και να περιποιούνται τις ελιές και τα ελαιόδεντρά τους και να επενδύουν και
πάνω στη δουλειά τους;
Τι έχει σχεδιάσει η σηµερινή Κυβέρνηση και η ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρεµβάσεις σε δύο τοµείς.
Το πρώτο είναι η µείωση του κόστους παραγωγής, η διασφάλιση
της καλής ποιότητας του νερού, που είπατε εσείς, του εδάφους
φυσικά, αλλά όπως είπα και το χαµηλό κόστος παραγωγής και,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την άλλη, η επίτευξη και διασφάλιση της επιπλέον προστιθέµενης αξίας, η οποία πρέπει να προστεθεί πάνω στο ελληνικό
παραγόµενο προϊόν, για να µπορούν οι παραγωγοί να αποκοµίζουν µεγαλύτερο εισόδηµα.
Πάµε λίγο στο κόστος παραγωγής. Ψηφίσαµε πριν ενάµιση
µήνα κάτι, το οποίο είναι πραγµατικά ανατρεπτικό σε ό,τι αφορά
και την Ελλάδα και την Ευρώπη και όλον τον κόσµο, δηλαδή τη
δυνατότητα να µειώσει αυτός ο οποίος χρησιµοποιεί ηλεκτρική
ενέργεια για την άρδευση των καλλιεργειών του και των περιβολιών που έχει και των ελαιόδεντρών του να µηδενίσει το κόστος
της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι µόνο, αλλά να έχει ένα επιπλέον
έσοδο από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγκεκριµένα από φωτοβολταϊκά και όχι µόνο και µε αυτόν τον τρόπο να µηδενίζεται το
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αποκοµίζοντας και ένα επιπλέον έσοδο, µόλις αποσβεστεί η επένδυσή του να µπορέσει να
µείνει στα χωράφια.
Τι ψηφίσαµε; Τη δυνατότητα ένας αγρότης να γίνει αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να κατασκευάζει ένα φωτοβολταϊκό το οποίο κατά 25% το ρεύµα που παράγει να
καλύπτει το σύνολο των δικών του αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και το 75% που παράγει το φωτοβολταϊκό να µπορεί να το
πωλεί στο ηλεκτρικό σύστηµα και να έχει ένα έσοδο και να µπορεί αυτό το έσοδο, το οποίο προέρχεται από το 75% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να το δώσει ως εξασφάλιση για
το δάνειο που θα πάρει από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, από
το τραπεζικό ίδρυµα, και µε αυτόν τον τρόπο να αποσβέσει την
επένδυσή του και µόλις αποσβεστεί, µόλις δηλαδή αποπληρώσει
το δάνειο σε µια περίοδο έξι, επτά ετών, τότε το 75% της ενέργειας, το οποίο πια θα πουλάει και θα έχει έσοδο, να παραµένει
στην ευχέρεια τη δική του.
Γιατί το κάναµε αυτό; Διότι ξέρετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών ούτε εύκολη πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα έχει ούτε δάνεια µπορεί να πάρει και πιθανότατα η περιουσία τους είναι υποθηκευµένη σε προηγούµενα, παλαιότερα
δάνεια. Άρα, µε αυτόν τον τρόπο, δίνουµε τη δυνατότητα να έχει
επιπλέον νέες εξασφαλίσεις και νέο εισόδηµα, το οποίο µπορεί
να το δώσει ως εγγύηση η τράπεζα και έτσι να κάνει πράξη αυτό
το οποίο ήδη ψηφίσαµε και είναι νόµος του κράτους.
Το άλλο, το οποίο σχεδιάζουµε είναι ένα εθνικό σχέδιο για τη
διαχείριση και την εξοικονόµηση των υδάτων. Η Ελλάδα σήµερα
ξοδεύει σχεδόν τρεις φορές παραπάνω από την Ισπανία ανά
στρέµµα, νερό. Αυτό αυξάνει το κόστος της καλλιέργειας από τη
µια και από την άλλη, όπως στην Αργολίδα για παράδειγµα, δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα,
καταστρέφουµε τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, υπάρχει το φαινόµενο της υφαλµύρωσης, ο κίνδυνος της απερήµωσης και αν βάλουµε µέσα και τις συνέπειες της κλιµατικής
αλλαγής, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα φαινόµενα θα ενταθούν τα
επόµενα χρόνια.
Από τη µια δηλαδή, έχουµε έντονα καιρικά φαινόµενα σε µικρές περιόδους και µεγάλες περίοδοι ξηρασίας σε άλλες περιόδους, το οποίο επηρεάζει βάναυσα φυσικά την αγροτική
παραγωγή, που είναι πρώτα και πάνω από όλους αυτός ο κλάδος
που επηρεάζεται, είναι έρµαιο των καιρικών συνθηκών.
Από εκεί και πέρα, τι κάνουµε για να βοηθήσουµε την αύξηση
της προστιθέµενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα; Δύο µέτρα:
πρώτον, σχέδιο µεταποίησης, ώστε να µπορούν να κάνουν κάποια επενδυτικά σχέδια και να τυποποιούν το προϊόν τους. Δεύτερον, σχέδια βελτίωσης, για να µπορέσουν να εκσυγχρονίσουν
την παραγωγή τους, να αγοράσουν µηχανήµατα καινούργια, ψεκαστικά, ελκυστήρες όπου χρειάζεται, αρδευτικά συστήµατα.
Δύο δισεκατοµµύρια συνολική δαπάνη, 1,2 δισεκατοµµύριο ευρωπαϊκά χρήµατα κολληµένα, παγωµένα επί τεσσεράµισι χρόνια
τα ξεκολλήσαµε µέσα σε τέσσερις µήνες για τα σχέδια µεταποίησης πριν τα Χριστούγεννα. Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωµές, έχει
ανοίξει το σύστηµα και µπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν εγκρίνει
επενδυτικά προγράµµατα να µπαίνουν µέσα και να µπορούν είτε
να καταθέτουν αιτήµατα για προκαταβολή είτε αιτήµατα πληρωµής για επενδύσεις που ήδη έχουν κάνει και δαπάνες που έχουν
κάνει. Έχει ανοίξει το µέτρο και µπορούν να πάνε να ολοκληρώ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 20 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

σουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πολλά από αυτά αφορούν και
τον ελαιοκοµικό κλάδο.
Επίσης, στα σχέδια βελτίωσης ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις. Ήδη στην Περιφέρεια της Αττικής ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των σχεδίων βελτίωσης. Έχει βγει οριστικός πίνακας
και επίκειται η ολοκλήρωση και στις υπόλοιπες περιφέρειες της
Ελλάδος. Συνολική δαπάνη ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου, 600 εκατοµµύρια ευρωπαϊκά χρήµατα, τα οποία θα βοηθήσουν τους
αγρότες µας να εκσυγχρονιστούν, να εκµηχανίσουν την παραγωγή τους και να ρίξουν το κόστος παραγωγής.
Τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, θα τα πω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
Θα ξεκινήσουµε και πάλι από τον Βουλευτή Ηλείας, τον κ. Μιχάλη Κατρίνη. Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις πιο πολλές από τις διαπιστώσεις που κάνατε, δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε. Όµως πραγµατικά αναρωτιέµαι αν οι τηλεθεατές και αν οι Έλληνες παραγωγοί, που θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτήν τη συζήτηση,
θα βγουν σοφότεροι ή αν θα αποκοµίσουν ότι το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη αποφασίσει να κάνει κάτι συγκεκριµένο και δραστικό, για να στηρίξει τη φετινή δύσκολη χρονιά.
Τρεις µήνες πριν, όπως και εσείς το είπατε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βγήκε διθυραµβικά να πει ότι γλιτώσαµε τους
δασµούς µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, σε σχέση µε το ελαιόλαδο
και τις βρώσιµες ελιές και καλλιέργησε προσδοκίες ότι αυτό συνεπάγεται πολύ πιο ανταγωνιστική µεταχείριση του ελληνικού
ελαιόλαδου, άρα µια πολύ καλύτερη χρονιά.
Βλέπουµε τώρα, τρεις µήνες µετά, ότι όσο περνάει ο καιρός,
η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος και αναπλήρωσης του χαµένου εισοδήµατος. Προφανώς δεν
µπορεί το Υπουργείο και η εκάστοτε κυβέρνηση να παρεµβαίνει
στην ελεύθερη αγορά, πρέπει όµως να κάνει προωθητικές εξωστρεφείς ενέργειες για να µπορεί να στηρίξει ένα εθνικό προϊόν.
Δεν απαντήσατε σε αυτό που σας ρώτησα πριν, όσον αφορά
την περσινή χρονιά, όταν ο προκάτοχός σας και της προηγούµενης κυβέρνησης είχε πει ότι έστειλε αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αποζηµιώσεις 30 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν
απαντήσατε αν υπάρχει αυτό το αίτηµα, αν διαβιβάστηκε από την
προηγούµενη κυβέρνηση αυτό το αίτηµα για αποζηµιώσεις για
την περασµένη χρονιά και αν εσείς φέτος σκέφτεστε να ενεργοποιήσετε το περσινό αίτηµα λόγω της κλιµατικής αλλαγής και
διαφόρων µυκητολογικών συνθηκών και για τη φετινή χρονιά στις
περιοχές που αυτό εντοπίζεται.
Δεύτερον, σε σχέση µε την παροχή ρευστότητας στους παραγωγούς, οι οποίοι αναγκάζονται να πωλούν όσο-όσο το λάδι για
να βγάλουν τα σπασµένα και για το κόστος παραγωγής και για
τα εργατικά χέρια και δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθεµατοποιήσουν, ώστε να διαπραγµατευτούν σε καλύτερες χρονικές περιόδους, καλύτερες τιµές. Έχετε σκεφτεί έστω µέσω
συνεργατικών σχηµάτων και συνεταιρισµών να προχωρήσετε σε
χαµηλότοκο δανεισµό, άρα σε µία παροχή ρευστότητας στους
παραγωγούς, για να µπορούν και αυτοί να διαπραγµατευτούν το
προϊόν τους σε καλύτερες συνθήκες και τιµές;
Τρίτον, είπατε και ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κ. Κεγκέρογλου, για τη συµφωνία που έχει γίνει µεταξύ χωρών κυρίως της
Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ελαιόλαδου αδασµολόγητου βάσει αυτών των συµφωνιών. Έχετε σκεφτεί ότι θα
πρέπει πλέον όλα αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναθεωρηθούν και να υπάρχει µια συζήτηση και συµφωνία και µε
τους υπόλοιπους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης των χωρών
του Νότου για καλύτερη διαπραγµάτευση των τιµών του ευρωπαϊκού ελαιόλαδου και στις χώρες του Βορρά, αλλά και αποτροπή της εν λευκώ εισαγωγής ελαιόλαδου από άλλες χώρες
χωρίς δασµούς, χωρίς επιβαρύνσεις, κάτι που κάνει το δικό µας
λάδι κυρίως εξαιρετικά µη ανταγωνιστικό και αυτό βεβαίως µετακυλίεται στους αγρότες;
Και θέλω να µου πείτε σε σχέση µε το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2021-2027, σε σχέση µε το κοµµάτι της µεταποίησης,
σε σχέση µε το κοµµάτι της πιστοποιηµένης και βιολογικής γε-
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ωργίας, το ελαιόλαδο, τη γεωγραφική προέλευση, όλα αυτά τα
κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς µέσα
από συνεργατικά σχήµατα να πάνε σε τυποποίηση, εµπορία και
διακίνηση του ελαιόλαδου αν εσείς έχετε πάρει πραγµατικά αποφάσεις τέτοιες και πρωτοβουλίες, που σήµερα ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός θα αισθανθεί ότι και η Κυβέρνηση είναι δίπλα του
και τον στηρίζει στην απώλεια παραγωγής και µε περαιτέρω
ελέγχους.
Και διερευνήστε το αυτό για την εισαγωγή ξένου ελαιόλαδου
που εκµεταλλεύονται το δήθεν πλεονέκτηµά µας για αδασµολόγητο λάδι στις Ηνωµένες Πολιτείες, το οποίο ίσως γυρίσει µπούµερανγκ. Και η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα πρέπει νοµίζω -και
απευθύνω έκκληση από αυτό το Βήµα- να το κοιτάξει πιο αναλυτικά αυτό το ζήτηµα και να δώσετε µία προοπτική και για την επόµενη χρονιά, έτσι ώστε να µπορούν οι παραγωγοί να καλλιεργούν
µε ασφαλείς συνθήκες και να µην τρέχουν κάθε χρονιά µόνο και
µόνο να βγάζουν τα σπασµένα της χρονιάς αυτής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατρίνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
«Βουλή των Ελλήνων: οι σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν διακοσίων ετών» που διοργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι οκτώ
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πρόκειται για µια εξαιρετική έκθεση και αυτοί που µας βλέπουν από τηλεόραση και µπορούν να την επισκεφτούν, να την
επισκεφτούν οπωσδήποτε, καλό θα κάνει.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αργολίδας, ο κ. Ανδρέας
Πουλάς για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε µεγάλη
προσοχή. Άκουσα και τους συναδέλφους µου, έβαλαν κάποια ζητήµατα και θεωρώ ότι αυτήν τη στιγµή δεν είναι θέµα να ανακυκλώνουµε τα ίδια και τα ίδια, να λέµε τα ίδια αιτήµατα που έχουν
εκφράσει οι συνάδελφοί µου στο Κίνηµα Αλλαγής.
Εγώ θέλω να σας βάλω δύο ακόµα θέµατα, τα οποία είναι για
εµένα πολύ σηµαντικά. Το πρώτο σηµαντικό θέµα είναι η έλλειψη
εθνικής στρατηγικής για το ελαιόλαδο. Δεν έχουµε καταφέρει
όλα αυτά τα χρόνια να έχουµε µία εθνική στρατηγική και αυτό
πώς φαίνεται;
Παρακολουθώ τα δεδοµένα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Πορτογαλία ήταν µία χώρα η οποία ήταν παραδοσιακή
στην καλλιέργεια της ελιάς. Μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια είχε περίπου επτάµισι χιλιάδες τόνους παραγωγή. Τώρα η παραγωγή
της έχει φτάσει στις ενενήντα χιλιάδες. Πώς έγινε αυτό; Έφτιαξαν κάποια µοντέλα, έγινε πυκνή φύτευση της ελιάς και η παραγωγή της αυτήν τη στιγµή έχει φτάσει στις ενενήντα χιλιάδες
τόνους. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι είχαν ένα στόχο.
Αυτόν τον στόχο δεν πρέπει κάποια στιγµή και εµείς ως χώρα
να τον βάλουµε και να ξεκινήσουµε, για να δούµε τι θα γίνει τα
επόµενα χρόνια; Γιατί, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα είµαστε
πάλι εδώ και του χρόνου και τον άλλο χρόνο να µιλάµε πάλι για
τα ίδια προβλήµατα.
Πέραν τούτου, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγµατα τα οποία
ακούγονται στα χωριά µας, ακούγονται σε άλλους νοµούς, ότι
υπάρχουν τραστ, ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές οι οποίοι έρχονται να αγοράσουν τα ελαιόδεντρα. Μιλάµε για σαράντα χιλιάδες
ελαιόδεντρα. Θέλουν να αγοράσουν στην περιοχή της Λακωνίας
και της Μεσσηνίας.
Αυτά το Υπουργείο τα γνωρίζει; Έχει λάβει γνώση για το αν
υπάρχουν τέτοια συµφέροντα που θέλουν να εκµεταλλευτούν το
δικό µας ελαιόλαδο; Γιατί είναι πολύ εύκολο να έρθουν Κινέζοι,
για παράδειγµα, και να αγοράσουν περιοχές είτε στην Αργολίδα
είτε στη Λακωνία είτε στη Μεσσηνία και να κάνουν παραγωγή
ελαιόλαδου και να το εξάγουν οι ίδιοι στη χώρα τους. Είναι ένα
θέµα το οποίο πρέπει να δούµε πάρα πολύ σοβαρά.
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Επίσης, είπατε προηγουµένως για τα νερά, για την πολιτική
απέναντι στο νερό. Αυτήν την πολιτική απέναντι στο νερό την
ακούω τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο Ανάβαλος, ξέρετε πολύ
καλά, είναι µία υπόθεση που ξεκινάει από τη δεκαετία του 1960.
Έχουµε φτάσει στην τρίτη δεκαετία του 2000 και ακόµα νερό δεν
έχουν οι παραγωγοί. Αυτό είναι το µεγάλο µας θέµα. Και γι’ αυτό
βγάζω την αγωνία µου και λέω κάποια πράγµατα τα οποία πρέπει
να γίνουν άµεσα.
Το βασικότερο θέµα έχει να κάνει µε την ποιότητα του λαδιού.
Τα προηγούµενα χρόνια είχαµε ένα τεράστιο πρόβληµα µε τον
δάκο. Φέτος ελπίζω να έχετε προβλέψει τα ανάλογα κονδύλια,
τουλάχιστον να µην παρατηρήσουµε τα ίδια φαινόµενα που είχαµε και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί κάποιες περιοχές είχαν δάκο,
κάποιες άλλες δεν είχαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα ποιο; Να µειωθεί η ποιότητα. Και οι τιµές να είναι εξευτελιστικές.
Ευχαριστώ πολύ και περιµένω τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς τηρούµε
τον χρόνο.
Ο κύριος Υπουργός ανέλυσε ένα σχέδιο. Βέβαια, αναρωτιόµουν «πού το έχω ξανακούσει, πού το έχω ξανακούσει». Είναι τα
ίδια που είπατε και στις προγραµµατικές δηλώσεις, κύριε
Υπουργέ.
Εδώ, όµως, πρέπει να δούµε τα συγκεκριµένα προβλήµατα και
πώς τα αντιµετωπίζουµε άµεσα και, βεβαίως, παράλληλα να
δούµε και πώς προχωράει ένα µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο
σχέδιο για τη στήριξη του τοµέα της ελαιοκαλλιέργειας. Διότι
είναι ισχυρός, αλλά δεν έχει στήριξη.
Έχουµε χρόνο µε τον χρόνο απαξίωση και των συλλογικών φορέων που λειτουργούσαν παλιότερα στον χώρο και συνέβαλαν
στη στήριξη του παραγωγού. Έχουµε όλα όσα είπατε και εσείς
αποδεχόµενος αυτά τα οποία σας επισηµάναµε.
Όµως στην οικονοµία και σε πολλά άλλα, βέβαια, µετράει το
αποτέλεσµα. Εδώ έχουµε ένα θέµα που αφορά, βεβαίως, το εισόδηµα των παραγωγών και την τιµή του ελαιόλαδου. Αυτό είναι
το θέµα µας, το οποίο, όπως εµείς διαπιστώνουµε, προξενείται
από συγκεκριµένες αιτίες και θέλουµε τις απαντήσεις σας για
την αντιµετώπιση αυτών των αιτιών. Δεν γίνεται να µην µας πείτε
τι θα κάνετε µε τις αποζηµιώσεις για το χαµένο εισόδηµα και των
προηγούµενων ετών και τώρα.
Βεβαίως, το αν υπέβαλλε ή όχι τον φάκελο ο κ. Αραχωβίτης ή
αν µας το έλεγε ψέµατα ή αν είναι αλήθεια πρέπει να το γνωρίζουµε, για να ξέρουµε: Αξιοποιούνται οι δυνατότητες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση; Δύο φορές σας το είπε ο κ. Κατρίνης. Το
επαναφέρω και εγώ. Θέλουµε απάντηση: Υπεβλήθη τελικά ο φάκελος ή όχι;
Εσείς έχετε ζητήσει ή προτίθεστε να ζητήσετε την αξιοποίηση
κανονισµών, όπως αυτών του de minimis, προκειµένου να υπάρξει αποζηµίωση και για άλλες αιτίες πέρα από αυτές που αποζηµιώνει ο ΕΛΓΑ;
Κι έρχοµαι στα ζητήµατα της αγοράς. Αναπτύξατε µία θεωρία
ότι «αυτή είναι η ελεύθερη αγορά, βρε παιδιά, τι να κάνουµε, δεν
διαµορφώνει τιµές η Κυβέρνηση». Κοιτάξτε. Αυτή δεν είναι η
ελεύθερη αγορά. Είναι η ασύδοτη αγορά. Ελεύθερη αγορά µε
κανόνες, όπως εµείς οι σοσιαλδηµοκράτες την πιστεύουµε και
την έχουµε προσδιορίσει, µε συγκεκριµένες θεσµικές αρχές, δεν
είναι η ασύδοτη. Έχει µια τεράστια διαφορά. Όσο απέχει η ελεύθερη αγορά, µε κανόνες, από τον κρατισµό, το ίδιο απέχει και
από την ασυδοσία των καρτέλ.
Δεν θα έρθω να ονοµάσω τις εταιρείες, όµως, εάν το θέλετε
και µε νέα γραπτή ερώτηση, σας λέµε ότι τα φαινόµενα που οδηγούν και κρατούν χαµηλά τις τιµές, και σε ευρωπαϊκό και σε
εθνικό επίπεδο, έχουν να κάνουν µε τις εναρµονισµένες πρακτικές και στα δύο επίπεδα. Αυτό είναι πασιφανές.
Ζητάµε, λοιπόν, την παραγγελία σας ή το ερώτηµά σας και
προς τη µία Επιτροπή Ανταγωνισµού και προς την άλλη. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού και µόνο µε την πληροφόρηση που θα πάει
επίσηµα από σας ότι οι τιµές κρατούνται χαµηλά -πολύ χαµηλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές, σε απαράδεκτα χαµηλά
επίπεδα- και για µεγάλο διάστηµα, µπαίνει στη διαδικασία ελέγχου. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να της πούµε ότι ξέρετε η τάδε
εταιρεία µε την τάδε εταιρεία συνεννοούνται. Είναι η κατάσταση
στην αγορά, που είναι αρκετό αιτιολογικό για τον θεσµικό ρόλο
της Επιτροπής Ανταγωνισµού προκειµένου να προχωρήσει. Στο
ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζονται, βεβαίως, κι άλλα πράγµατα.
Όσον αφορά τους εργαστηριακούς ελέγχους, πρέπει να το κάνετε, ειδικά φέτος. Και προσέξτε. Έβγαλε το Διεθνές Συµβούλιο
Ελαιολάδου µία ανακοίνωση και έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει ποσότητες αυτών των ποιοτήτων φέτος. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν
πραγµατικό ή αν ήταν υπερβολικό αυτό που έκανε το Διεθνές
Συµβούλιο Ελαιολάδου.
Είπε, λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει διαθέσιµες αυτές τις ποσότητες. Δεν µπορεί να βρεθεί µε αυτήν την ποιότητα, µε τεράστιες
ποσότητες το επόµενο διάστηµα. Οι παραγωγοί άφραγκοι, χωρίς
λεφτά στην τσέπη και κάποιοι να έχουν καρπωθεί την υπεραξία
του τίτλου «ελληνικό ελαιόλαδο» µέσω και της συµφωνίας αν θέλετε, εφόσον λειτουργήσει, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο έχει λειτουργήσει, αρνητικά για τις άλλες χώρες.
Εδώ, λοιπόν, θέλουµε την κινητοποίησή σας και την πρωτοβουλία σας για τις Επιτροπές Ανταγωνισµού, ευρωπαϊκή και
εθνική, για τους εργαστηριακούς ελέγχους και κάτι παραπάνω.
Κοιτάξτε. Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε την αποτυχία και
του προγράµµατος δακοκτονίας, για το οποίο βεβαίως υπάρχει
συνέχεια και η πολιτεία είναι υπεύθυνη απέναντι στους παραγωγούς, διότι αυτή είναι ο συλλογικός φορέας που ανέλαβε να
κάνει τη δακοκτονία. Δεν το ανέλαβα εγώ, το κράτος το έχει αναλάβει. Παίρνει τις εισφορές από τους παραγωγούς και κάνει τη
δακοκτονία. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, το κράτος είναι
υπεύθυνο. Βέβαια, δεν χρειάζεται να φτάσουµε στο σηµείο να
βάλουµε τους παραγωγούς να κάνουν αγωγές στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ελληνική πολιτεία και να ζητούν αποζηµιώσεις. Πρέπει να το δείτε εκ των προτέρων.
Το κληρονοµήσατε, ναι. Οι άνθρωποι λειτουργούσαν µε έναν
τέτοιο τρόπο που δεν τους ενδιέφερε τελικά και φάνηκε, πράγµατι, γιατί το είχατε κι εσείς ως ενηµέρωση, η πρώτη νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν να αλλάξει το σύστηµα της δακοκτονίας.
Έρχοµαι σε κάτι άλλο πιο σοβαρό που έκαναν. Συνυπέγραψαν
τη µεγάλη αύξηση των αδασµολόγητων ποσοτήτων από τρίτες
χώρες. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα να έρθουν πολύ µεγάλες
ποσότητες αδασµολόγητες από την Τυνησία και στη συνέχεια,
αφού γίνουν οι σχετικές αναµείξεις -και οι νόµιµες, υπάρχουν και
οι νόµιµες, όλες αναγράφονται, όσες αναγράφονται ή όπως προβλέπουν οι κανονισµοί- αυτό να εξάγεται ως ελληνικό στις ΗΠΑ,
συν τις υπόνοιες που υπάρχουν για το ισπανικό και τις ισπανικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι θέλουµε απαντήσεις σε όλα
αυτά. Και επιπλέον επειδή δεν µπορεί να τεθεί τώρα θέµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει πίσω και να µειώσει αυτές τις
ποσότητες -θα ήταν ουτοπικό να το ζητήσω- αυτό το οποίο πρέπει η Ελλάδα να θέσει είναι ο χρονοπροσδιορισµός των εισαγωγών. Δεν θα µπορεί να επιτρέπονται εισαγωγές, παραδείγµατος
χάριν µέχρι τον Ιούνιο, όταν υπάρχουν αρκετές ελληνικές ποσότητες -και όχι µόνο ελληνικές, αλλά και ιταλικές, ισπανικές, γενικά
ευρωπαϊκό λάδι, όταν υπάρχει- για να διατεθούν. Γιατί να έρθουν;
Αυτό µπορεί να γίνει µε τον χρονοπροσδιορισµό. Ναι συµφωνήσαµε για εβδοµήντα χιλιάδες τόνους, για εκατό χιλιάδες τόνους, δεν ξέρω πόσο έχουν συµφωνήσει, αλλά από τον Ιούλιο
και µετά, από τον Αύγουστο και µετά µε έναν ρυθµιστικό τρόπο.
Άρα η ελεύθερη αγορά θέλει κανόνες για να µην γίνεται ασύδοτη. Και αυτούς τους κανόνες δεν τους βάζει κανείς άλλος,
παρά η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει και ευρωπαϊκούς κανονισµούς για τη στήριξη του προϊόντος. Έχει τιµή
κατωφλίου. Μπορεί αυτήν την ώρα να είναι σε ένα άλλο επίπεδο
λόγω των χαµηλών τιµών, αλλά υπάρχουν κάποιοι µηχανισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεγκέρογλου.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
και ευχαριστώ.
Άρα σαν λογική ελάχιστης προστασίας υπάρχει στην ελεύθερη
οικονοµία. Μην µπαίνετε στην λογική της ασύδοτης οικονοµίας
και µην σηκώνετε εύκολα τα χέρια. Μην παραδίδεστε! Έχετε
όπλα, όπως την Επιτροπή Ανταγωνισµού, τους εργαστηριακούς
ελέγχους, κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργοποιήστε τους τώρα. Μπορείτε να στηρίξετε τους αγρότες, τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς που χάνουν εισόδηµα πολλά χρόνια,
αλλά φέτος έχουν υποστεί τεράστια ζηµιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κάτι ήξερα και τόνισα δύο φορές το τρία!
Τον λόγο έχει για εννέα λεπτά ο κύριος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας για τη
δευτερολογία του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τον δάκο και τη ζηµιά που είχαν πέρυσι και φέτος και στην Κρήτη -το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κεγκέρογλου- κανείς δεν σηκώνει τα χέρια, κανείς δεν παραδίδεται.
Ίσα-ίσα που έχουµε σηκώσει τα µανίκια και δουλεύουµε, πράγµα
που δεν είχε γίνει επί τεσσεράµισι χρόνια σε αυτήν την χώρα.
Και βέβαια επειδή µιλάτε για καρτέλ, µιλάτε για εναρµονισµένες πρακτικές, µιλάτε για παθογένειες προηγούµενων ετών, ήσασταν µέρος και εσείς προσωπικά προηγούµενων κυβερνήσεων.
Και αφού λέτε ότι υπάρχουν, για ποιον λόγο τα προηγούµενα
χρόνια δεν κάνατε εσείς αυτές τις καταγγελίες ή δεν στέλνατε όπως λέτε εσείς- αυτά τα αιτήµατα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού; Εµείς δεν θέλουµε εάν υπάρχει καρτέλ, να συνεχίσει να
λειτουργεί. Πρέπει να το σπάσουµε τώρα. Εάν έχετε καταγγελίες, σας παρακαλούµε πάρα πολύ τώρα, µετά τη συζήτηση
αυτή, σας περιµένω αύριο στο γραφείο µου να µας φέρετε τις
καταγγελίες και εµείς θα κινήσουµε αµέσως διαδικασία η οποία
προβλέπεται από τον νόµο και την ελληνική νοµοθεσία.
Φυσικά και δεν πρέπει να αφήσουµε στα χέρια καρχαριών τους
αδύναµους Έλληνες αγρότες οι οποίοι βλέπουν την παραγωγή
τους να µην πωλείται σε ικανοποιητικές τιµές και αυτοί να µην
µπορούν να συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα.
Εµείς, όµως, είµαστε πολύ µακριά απ’ αυτό. Εµείς είµαστε
ακριβώς το αντίθετο. Εµείς θέλουµε να στηρίξουµε τον Έλληνα
αγρότη να συνεχίσει, να µείνει στα χωράφια του, να µείνει στα
χωριά µας, να µείνει στην ύπαιθρο για να συνεχίζει και να ζει την
οικογένειά του εκεί και να προσφέρει στην εθνική οικονοµία και
να συµβάλλει στην εθνική άµυνα. Πώς; Μέσα από τη διασφάλιση
της επισιτιστικής ασφάλειας, που και αυτό είναι ένα κοµµάτι της
εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή η επάρκεια διατροφικών προϊόντων
σε µία χώρα.
Τι έχουµε κάνει και τι έχει κάνει ο Υπουργός Μάκης Βορίδης
σε ό,τι αφορά τις ζηµιές οι οποίες προκλήθηκαν φέτος στην
Κρήτη; Έχει συστήσει επιστηµονική οµάδα, επικεφαλής της
οποίας είναι ο οµότιµος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ο κ. Αυγουλέας -τον ξέρετε όλοι- για να κάνει µία
µελέτη εµπεριστατωµένη, επιστηµονική, να διαπιστώσει τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής στη ζηµιά που έπαθαν οι παραγωγοί. Και µε αυτόν τον τρόπο να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε
και να κινητοποιήσουµε το άρθρο 220 του ευρωπαϊκού Κανονισµού 1308, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε τους Έλληνες
αγρότες.
Μία αναφορά τριών σελίδων πρόχειρη, όπως πάντα, είχε στείλει η προηγούµενη διοίκηση του Υπουργείου -ο Υπουργός που
αναφέρατε, ο κ. Αραχωβίτης- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς
καµµία τεκµηρίωση. Και πήρε µία απάντηση από τον Επίτροπο
που έλεγε να ψάξει να βρει λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Αυτή η κοροϊδία έχει τελειώσει, όµως. Και δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε να κοροϊδεύουµε τους Έλληνες αγρότες. Πρέπει
επιτέλους να είµαστε ουσιαστικοί, να είµαστε αποτελεσµατικοί,
να ενσκήψουµε στα προβλήµατα και να δώσουµε λύση. Αυτό θα
κάνουµε. Κανείς δεν έχει σηκώσει τα χέρια, ακριβώς το αντίθετο.
Σε ό,τι αφορά την αποθεµατοποίηση, να εξηγήσω τι σηµαίνει

8209

αποθεµατοποίηση. Σηµαίνει να δώσουµε ένα κίνητρο ή µια αποζηµίωση, ένα ποσό της τάξης των 50 ευρώ ανά τόνο, για να µπορεί να κρατήσει, εφόσον έχει τη δυνατότητα ο ενδιαφερόµενος,
σε δεξαµενές για έξι µήνες το προϊόν, το λάδι, το έτοιµο προϊόν
προς πώληση, ώστε να µπορέσει να το πουλήσει µετά από ένα
χρονικό διάστηµα, όπως λέει, έξι µηνών προσδοκώντας να έχει
µία καλύτερη τιµή.
Εµείς το εξετάζουµε. Μέχρι τώρα οφείλω να πω ότι από κανέναν µαζικό θεσµικό φορέα δεν µας ήρθε επίσηµο αίτηµα. Παρ’
όλα αυτά, όµως, η ηγεσία του Υπουργείου, ο Μάκης Βορίδης,
πριν ακόµα τεθεί αυτό το θέµα, το εξετάζει και το εξετάζουµε,
γιατί εξετάζουµε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουµε στη διάθεσή
µας ως πολιτεία. Δεν µπορούµε να ορίσουµε τιµές. Δεν µπορούµε να βάλουµε δασµούς στα προϊόντα που εισάγονται. Δεν
µπορούµε να κάνουµε κάτι περισσότερο απ’ ό,τι επιβάλουν οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί, αλλά εξετάζουµε όλα τα όπλα που έχουµε
στη διάθεσή µας. Ένα απ’ αυτά τα όπλα είναι και η αποθεµατοποίηση.
Υπάρχουν προβληµατισµοί. Τα συζητάµε. Ψάχνουµε να δούµε
αν θα είναι αποτελεσµατικό. Εάν αποθεµατοποιήσει η Ελλάδα, η
οποία είναι ένα µικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας
παραγωγής -εννοώ των γειτονικών χωρών- λίγους χιλιάδες τόνους, θα αλλάξει η τιµή; Να το δούµε. Εάν είναι αποτελεσµατικό,
να το κάνουµε. Μήπως µετά από έξι µήνες η τιµή του ελαιολάδου
είναι ακόµη χειρότερη; Προσδοκούµε να είναι καλύτερη και το
ελπίζουν όλοι. Ποιος µπορεί να διασφαλίσει ότι θα είναι καλύτερη
η τιµή, όταν η Ισπανία ακόµη τώρα δεν έχει αρχίσει να διαθέτει
τα προϊόντα, δεν έχει δώσει τιµές; Και µιλάµε για ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες τόνους, οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν
στην αγορά, σε µια αγορά πια µικρότερη, αφού δεν µπορεί, απ’
ό,τι φαίνεται µέχρι σήµερα τουλάχιστον, να εξάγει στις άλλες
χώρες, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Άρα όλο αυτό το ελαιόλαδο πρέπει στη µικρή αγορά, εξαιρουµένων των Ηνωµένων
Πολιτειών, για την Ισπανία να προωθηθεί. Συνεπώς τι γίνεται; Μεγαλύτερη προσφορά σε µια µικρότερη ζήτηση.
Αυτά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Τα καταλαβαίνετε, είµαι βέβαιος. Όλοι θέλουµε να λύσουµε το πρόβληµα.
Λύνεται σε µία νύχτα; Όχι. Εµείς εξετάζουµε όλα τα εργαλεία
που έχουµε, για να µπορέσουµε να ελαφρύνουµε και να υποστηρίξουµε τους αγρότες. Όµως χρειάζονται πολύ περισσότερα,
γιατί όλη αυτή την ώρα µιλάµε για ποιο πράγµα; Μιλάµε για την
τιµή του χύδην προϊόντος, του χύµα λαδιού. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουµε εδώ και µισή ώρα είναι για την τιµή του χύµα.
Πρέπει να αρχίσουµε να µιλάµε για την τιµή του τυποποιηµένου,
άρα για το πώς θα πουλήσουµε, πώς θα τυποποιήσουµε και πώς
ο καταναλωτής, στον οποίο θα απευθυνθεί το τυποποιηµένο προϊόν, θα δώσει τα παραπάνω χρήµατα, για να έχει ένα καλύτερο
ποιοτικό προϊόν: το ελληνικό αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτή η
δουλειά δεν µπορεί να γίνει σε έξι µήνες, αλλά σχεδιάζεται τώρα,
ώστε να γίνει κάποια στιγµή πράξη. Μόνο το 30% είπατε εσείς
ότι πωλείται ως τυποποιηµένο, το 70% πωλείται ως χύµα. Αυτό
πρέπει να αλλάξει.
Πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τον εισερχόµενο ανταγωνισµό; Θέλουµε και εµείς να µπορούµε να πουλάµε τα δικά µας
προϊόντα χωρίς δασµούς σε τρίτες χώρες. Δεν µπορούµε, λοιπόν, εµείς να θέλουµε να πουλάµε αδασµολόγητα, παραδείγµατος χάριν στην Κίνα, σε µεγάλες αγορές και από την άλλη να
λέµε, βάλτε φραγµούς και δασµούς σε άλλα προϊόντα, όταν εκείνοι θέλουν να εισάγουν και να πουλήσουν στην Ευρώπη.
Πρέπει να διασφαλίσουµε εντός της ευρωπαϊκής ζώνης ότι µιλάµε για τα ίδια προϊόντα, άρα ανώτερης κλάσης ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το είπατε πολύ σωστά. Υπάρχουν αυτά στην
Ελλάδα. Ιχνηλασιµότητες, διασφάλιση, επικοινωνία αυτών των
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Γίνεται οργανωµένα; Όχι. Γίνεται
από κάποιους, γίνεται αποσπασµατικά. Θέλουµε να το οργανώσουµε. Γι’ αυτό θέλουµε και τη συγκέντρωση. Τι εννοούµε συγκέντρωση; Δεν µπορεί ένας µε εκατό ελαιόδεντρα, δεν µπορεί
ένας µόνος του µε χίλια ελαιόδεντρα. Τι λέµε; Συνεταιρισµοί και
συνεταιρισµοί των συνεταιρισµών. Μόνο έτσι θα γίνει. Εάν δεν
υπάρξει δυνατότητα να συνεργαστούν οι αγρότες µας, δεν θα
αποκτήσουν ποτέ την κρίσιµη µάζα, τον όγκο, για να µπορέσουν

8210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να πετύχουν την προστιθέµενη αξία. Γι’ αυτό φέρνουµε νέο νόµο
για τους συνεταιρισµούς. Ήδη είναι στη διαβούλευση, η οποία
ολοκληρώνεται και σε λίγες ηµέρες φέρνουµε νέο νόµο για τους
συνεταιρισµούς για να µπορέσουµε να έχουµε ένα πιο καθαρό
νοµοθετικό πλαίσιο, για να µπορεί να αισθάνεται ασφάλεια αυτός
ο οποίος συµµετέχει στους συνεταιρισµούς και να µπορεί µε
αυτόν τον τρόπο να γίνει πιο ανταγωνιστικός.
Είναι µεγάλη δουλειά. Εµείς έχουµε ανοικτό διάλογο µε όλους.
Σας καλούµε και εσάς να καταθέσετε τις προτάσεις σας και µαζί
να καθίσουµε, γιατί όλοι νοµίζω ότι νοιαζόµαστε. Δεν νοµίζω ότι
κάποιος εκπρόσωπος του έθνους νοιάζεται λιγότερο από τον
άλλον. Όλοι νοιαζόµαστε για ποιους; Για αυτούς τους πολίτες
που µας έχουν στείλει εδώ και περιµένουν κάτι από εµάς.
Εµείς σας καλούµε. Έχουµε ανοικτό διάλογο. Είδατε τι έγινε
µε τη διεπαγγελµατική φέτας. Καταφέραµε να τους βάλουµε
όλους µαζί. Υπάρχουν διεπαγγελµατικές. Θέλουµε να τις ενδυναµώσουµε, να δυναµώσουµε τις οργανώσεις παραγωγών, τις
συνεργασίες των παραγωγών, να δυναµώσουµε τις συνεργασίες
των κοµµάτων, για να βρούµε ένα στρατηγικό σχέδιο για το ελαιόλαδο, το βασικό εθνικό προϊόν, ώστε να µην αλλάζει κάθε φορά
που αλλάζει η κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µας
αφορούσε την τιµή παραγωγού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κεγκέρογλου,
ξέρετε ότι δεν έχετε τον λόγο. Μη µε στεναχωρείτε, γιατί σας
εκτιµώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αφορούσε την τιµή παραγωγού. Οι παραγωγοί µάς ενδιαφέρουν.
Εσείς µιλήσατε για την τιµή του εµπόρου. Είναι άλλο θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όχι, αυτό αφορά τον παραγωγό που τυποποιεί, όχι αυτόν που πουλάει χύµα…(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι 2,20 η τιµή του ελαιολάδου
και δεν ενδιαφέρεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, τα ίδια λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κεγκέρογλου,
µπορείτε να τα πείτε κατ’ ιδίαν. Σας είπε ήδη ότι µπορείτε να τα
πείτε και αύριο το πρωί στο γραφείο.
Η δεύτερη µε αριθµό 354/8-1-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης «θάβει» την υπόθεση του ολοκαυτώµατος του Δοµένικου» δεν συζητείται, κατόπιν συνεννόησης του
Υπουργού και της Βουλευτού.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 12.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

