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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ’
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 26 Ιουνίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 845/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βορείου Τοµέα Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου
Καιρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως εναλλακτικού
τρόπου αστικής µετακίνησης και µέσου βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των πολιτών».
2. Η µε αριθµό 827/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δεν στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση το σχέδιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
(ΠΟΥ) για την καθολική και ισότιµη πρόσβαση στα φάρµακα και
εµβόλια κατά του νέου κορωνοϊού».
3. Η µε αριθµό 832/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ανεπάρκεια διασωστών ΕΚΑΒ στο
Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
4. Η µε αριθµό 837/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Να µην απολυθούν ενενήντα εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου
Παίδων «Αγία Σοφία».
5. Η µε αριθµό 825/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βορείου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Κατάργηση των καλλιτεχνικών µαθηµάτων από το πρόγραµµα
σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 846/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ένταξη
του φαραγγιού της Νέδας και άλλων θησαυρών υδάτινου πλούτου της χώρας σε καθεστώς προστασίας».
2. Η µε αριθµό 828/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Τοξικός ο αέρας της Μαγνησίας».
3. Η µε αριθµό 835/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Να επανέλθουν σε ενιαίους
χώρους οι λειτουργίες των κλινικών του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) που διασκορπίστηκαν
λόγω κορωνοϊού και να ενισχυθούν µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό».
4. Η µε αριθµό 839/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Την αναγνώριση του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master)».
5. Η µε αριθµό 829/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ακύρωση των
διοδίων στους ανισόπεδους κόµβους Βαρυµπόµπης και Αγίου
Στεφάνου».
6. Η µε αριθµό 847 /22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Τηλεθέρµανση Μεγαλόπολης».
7. Η µε αριθµό 842/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Άµεση επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
φοιτητές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε την διεξαγωγή
της εξεταστικής».
8. Η µε αριθµό 831/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινής Μπακαδήµα προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Στον αέρα το
πρόγραµµα «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής:
«Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
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Οι υπ’ αριθµόν 6203/5-5-2020 και 6231/6-5-2020 ερωτήσεις
κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, θα
απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.
Οι υπ’ αριθµόν 838/22-6-2020 και 841/22-6-2020 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.
Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η υπ’ αριθµόν 844/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόµου.
Η υπ’ αριθµόν 6137/4-5-2020 ερώτηση κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθεί από την
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόµνα Μαρία Μιχαηλίδου.
Η υπ’ αριθµόν 6146/4-5-2020 ερώτηση κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθεί από τον
Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
Και τέλος, η υπ’ αριθµόν 848/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανό
Πέτσα.
Δεν θα συζητηθούν λόγω κωλύµατος των Βουλευτών οι εξής
επίκαιρες ερωτήσεις:
Η µε αριθµό 840/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή.
Δεύτερον, η µε αριθµό 5580/7-4-2020 ερώτηση του κ. Γιάννη
Δελή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Και τρίτον, η µε αριθµό 843/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
Και κατόπιν συνεννόησης, δεν θα συζητηθεί η µε αριθµό
830/19-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.
Αυτές οι ερωτήσεις ή θα επαναπροσδιοριστούν ή δεν θα συζητηθούν.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε την πρώτη ερώτηση στην οποία θα απαντήσει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανός Πέτσας.
Είναι η µε αριθµό 848/22-6-2020 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανό
Πέτσα, µε θέµα: «Διακοπή της εκποµπής της κ. Μπούρα στην
ΕΡΤ».
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Υπουργέ, θα µπω στο θέµα, γιατί νοµίζω ότι το
γνωρίζετε, παρ’ όλο που σήµερα θα ήταν µια ευκαιρία να µιλήσουµε για τρία θέµατα: Θα ήταν µια ευκαιρία να έχετε φέρει τη
λίστα, να την καταθέσετε στη Βουλή. Το δεύτερο θα ήταν να µιλήσουµε για το πώς συµπεριφέρεται η ΕΡΤ στα κόµµατα. Δυστυχώς θα επανέλθουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα και θα έρθουµε
να σας δούµε. Και το τρίτο είναι για την κ. Μπούρα, το οποίο έχει
πάρα πολύ µεγάλη σχέση.
Μπαίνω απευθείας στο θέµα για να µην κρυβόµαστε. Η κ.
Μπούρα ήταν και είναι µία δηµοσιογράφος που λειτουργεί εδώ
και πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και σήµερα δεν εκφράζω απλά την
παράταξή µου. Ήρθα εδώ, γιατί για την κ. Μπούρα µιλάνε οι Ευρωβουλευτές του KKE, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής και
η ΕΣΗΕΑ και πολλοί Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι καταλαβαίνετε ότι δεν έγραψαν επιστολή για ευνόητους
λόγους. Κι ενώ η εκποµπή αυτή λειτουργούσε τον τελευταίο
καιρό, αντιδηµοκρατικά ουσιαστικά, η διοίκηση της ΕΡΤ, µε
αφορµή την υπόθεση του κορωνοϊού έκοψε την εκποµπή. Κι ενώ
έλεγε ότι δεν υπάρχει µακροπρόθεσµα η δυνατότητα να δηµιουργήσει άλλη, έφερε άλλους.
Κοιτάξτε, δεν έχει ξαναγίνει να κοπεί εκποµπή µε αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα έκανε η προηγούµενη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ και
λέγαµε ότι θα έρθει τώρα µια άλλη κυβέρνηση να συµπεριφερθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαφορετικά. Δεν µπορεί ο κ. Ζούλιας και ο κ. Καφαράκης -αν το
λέω καλά, έχει ενδιαφέρον το όνοµα αυτό- να συµπεριφέρονται
µε αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτο.
Κύριε Υπουργέ, τι δεν έκανε καλά η κ. Μπούρα; Αφού υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν έκανε καλά τη δουλειά της;
Ήρθε η νέα εκποµπή και έσκισε στα νούµερα; Γιατί εγώ έχω τα
νούµερα της νέας εκποµπής. Τι ήρθε; Τι έγινε; Γιατί έγινε αυτό;
Έγινε γιατί ήταν υποψήφια στην Ευρωβουλή; Μα, υπάρχουν
τόσοι υποψήφιοι Βουλευτές που έχουν εκποµπές στην ΕΡΤ.
Εκφράζοντας, σας λέω, το σύνολο της παράταξής µου αλλά
και όχι µόνο, ζητούµε, κύριε Υπουργέ, εσείς –εσείς, γιατί την διοίκηση της ΕΡΤ δεν την βλέπω να ενδιαφέρεται, έχει άλλες σκοπιµότητες νοµίζω και άλλα προσωπικά ζητήµατα- να παρέµβετε
για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη συζήτηση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης δήλωσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα ότι ένας από τους κυβερνητικούς στόχους, αναφορικά µε τα θέµατα του
χαρτοφυλακίου µου, είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
και η θωράκιση της ανεξαρτησίας της δηµόσιας τηλεόρασης,
πάντα µε σεβασµό στα χρήµατα των φορολογουµένων, η εξασφάλιση του πλουραλισµού και της ποιότητας του προγράµµατός της. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΕΡΤ διαµορφώνει το
τηλεοπτικό πρόγραµµα κατά τον βέλτιστο τρόπο, αξιοποιώντας
το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει, καθώς και
το δηµοσιογραφικό επιτελείο της, καθώς και το πλούσιο υλικό
που έχει στη διάθεσή της, µε τη συνεργασία της µε την EBU και
τον φορέα Europe by Satellite.
Με τη µε αριθµό 611/17-1-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενηµέρωσης, η οποία έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», είχε
εγκριθεί εσωτερική παραγωγή εννέα επεισοδίων µε τίτλο «Europe», που επρόκειτο να πραγµατοποιηθούν κατά το χρονικό διάστηµα από 18-1-2020 έως και 14-3-2020, όπως και πράγµατι
έγινε. Αναφέροµαι στην εκποµπή, στο πλαίσιο της οποίας η δηµοσιογράφος της ΕΡΤ κ. Ευαγγελία Μπούρα φιλοξενούσε καλεσµένους από τους οποίους έπαιρνε συνεντεύξεις για ευρωπαϊκά
ζητήµατα.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχω, όταν ολοκληρώθηκαν
τα εγκεκριµένα κατά τα ανωτέρω επεισόδια και λαµβάνοντας υπ’
όψιν την εµπειρία της στο αντικείµενο των ευρωπαϊκών θεµάτων,
έγινε πρόταση στην κ. Μπούρα για δύο πράγµατα: Πρώτον, να
συµµετάσχει σε νέα εκποµπή µε τίτλο «Συµβαίνει στην Ευρώπη»,
καλύπτοντας το τµήµα των συνεντεύξεων µε Ευρωβουλευτές,
όπως και στην προηγούµενη εκποµπή «Europe» και, δεύτερον,
να συµµετάσχει στα δελτία ειδήσεων για τον σχολιασµό των µείζονος σηµασίας ευρωπαϊκών θεµάτων. Εν προκειµένω και σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια Γενική
Διεύθυνση Ενηµέρωσης της ΕΡΤ, είχε σχεδιαστεί η παραγωγή
ενηµερωτικής εκποµπής µε τον τίτλο «Συµβαίνει στην Ευρώπη»,
που θα µεταφέρει άµεσα και έγκυρα όλες τις εξελίξεις από την
Ευρώπη. Η εκποµπή δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε συνεντεύξεις στο στούντιο αλλά περιλαµβάνει και ρεπορτάζ, καθώς και
απευθείας συνδέσεις ανταποκριτών, που µόνο η ΕΡΤ διαθέτει,
σε πλείστες ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται φυσικά στο επίκεντρο των γεγονότων.
Το πρώτο επεισόδιο της εκποµπής «Συµβαίνει στην Ευρώπη»
προβλήθηκε το προηγούµενο Σάββατο, 20 Ιουνίου, δηλαδή την
εποµένη της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
που πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης και στην οποία οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν το θέµα του Ταµείου
Ανάκαµψης για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού και τον νέο µακροπρόθεσµο προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συ-
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νέχισαν τις εργασίες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωµένου Βασιλείου και την εφαρµογή των Συµφωνιών του Μινσκ.
Η εκποµπή περιείχε βίντεο σε απευθείας συνδέσεις µε Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Χάγη, Βερολίνο, Παρίσι, ενώ στο στούντιο
συµµετείχαν εµπειρογνώµονες και Ευρωβουλευτές.
Επαναλαµβάνω ότι είχε ζητηθεί από την κ. Μπούρα να συµµετάσχει σε αυτή την εκποµπή και από την ενηµέρωση που έχω
λάβει από την ΕΡΤ, δεν έχει ανταποκριθεί, τουλάχιστον όχι ακόµη.
Δεν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, πώς µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι
αδικήθηκε η κ. Μπούρα, τη στιγµή που, όπως προανέφερα, η ΕΡΤ
της έχει προτείνει να συµµετάσχει στο νέο πρόγραµµα.
Νοµίζω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε στο γεγονός πως η επιλογή
των παρουσιαστών εκποµπών δεν πρέπει να γίνεται µε κριτήριο
την πολιτική τους τοποθέτηση. Η διοίκηση της ΕΡΤ σχεδιάζει το
πρόγραµµα προκειµένου η ΕΡΤ να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό της, δηλαδή την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, τη συµβολή στην ενηµέρωση, µόρφωση
και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, καταρτίζοντας και εκπέµποντας το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόµενο διεπόµενη µόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος και της
κείµενης νοµοθεσίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσω απόλυτα ότι δεν µπορεί στη ΕΡΤ να επιλέγουµε ανάλογα µε τις κοµµατικές διαθέσεις
και επιλογές του καθενός, ούτε το αντίστροφο βέβαια, δηλαδή
να κόβουµε αυτούς που έχουν διαφορετική κοµµατική επιλογή.
Γιατί αυτό συνέβη εδώ πέρα.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, δεν ήθελα να µπω σε αυτό, αλλά
επειδή είπατε «µε βάση την ενηµέρωσή σας», θέλετε να διαβάσω
µήνυµα του γενικού διευθυντή, να δούµε τι είναι αυτή ενηµέρωση; Λέει το µήνυµα: «Εύα, καληµέρα. Μίλησα µε τον τάδε και
µου εξήγησε ότι βραχυπρόθεσµα» -αυτό είναι 15 Μαΐου- «σχεδιάζει ειδική εκποµπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Και µετά
από ένα εικοσαήµερο βγήκε η εκποµπή; Θέλετε να σας το δώσω;
Είναι διοίκηση της ΕΡΤ αυτή; Είναι διοίκηση µε βάση αυτά που
είπατε εσείς; Όχι, κύριε Υπουργέ. Λυπάµαι που σας το λέω, όχι.
Και σας το λέω εγώ, που γνωρίζετε την πορεία µου και όλη αυτή
τη διαδικασία. Δεν µπορεί να το κάνει αυτό. Κορόιδευε η διοίκηση της ΕΡΤ και συµπεριφέρθηκε απέναντι στην κ. Μπούρα µε
µίσος. Μάλιστα θα σας το πω, γιατί πρέπει να έχετε ολοκληρωµένη εικόνα -και αναλαµβάνω την ευθύνη. Ο κ. Καφαράκης απέναντι στην κ. Μπούρα συµπεριφέρθηκε και µε ανάρµοστο τρόπο,
επιθετικό.
Λέτε «βάσει της ενηµέρωσης» και πολύ καλά κάνατε, αλλά δεν
µπορεί να σας λέει ότι είχε συνεννοηθεί, όταν µήνυµα διευθύνοντος συµβούλου λέει στις 15 Μαΐου «βραχυπρόθεσµα» και µετά
από είκοσι ηµέρες βγαίνει η εκποµπή. Μα, πώς γίνεται αυτό; Αρχίσαµε τα παλιά; Πώς γίνεται;
Και θέλετε να σας πω; Βεβαίως, υπάρχει ένα θέµα. Πέντε υποψήφιοι άλλου κόµµατος έχουν εκποµπές, ένας υποψήφιος κόπηκε. Δεν υπάρχει άλλη εκποµπή που να κόπηκε εν µέσω όλης
αυτής της διαδικασίας, κύριε Υπουργέ. Είναι η µόνη εκποµπή
που κόπηκε. Θα περίµενα να πάει τον Σεπτέµβριο. Θα περίµενα
να µη λέει κάποιος καλά λόγια, Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής, η ΕΣΗΕΑ. Μιλήστε µε τους δικούς
σας Ευρωβουλευτές. Μα πώς γίνεται αυτή η διοίκηση της ΕΡΤ
να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο; Εσείς θα αναλάβετε την
ευθύνη για τον κ. Καφαράκη; Ε, όχι. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να
γίνει, κύριε Υπουργέ.
Με τον τρόπο που συµπεριφέρεσαι σε κάποιον, µπορείς να τον
διώξεις, να τον απαξιώσεις, να τον κάνεις όχι από δήµαρχο κλητήρα, αλλά να του συµπεριφερθείς µε τέτοιον τρόπο, που να µην
µπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Εσείς, κύριε Υπουργέ, πρέπει
να µην επιτρέψετε να συµβεί αυτό. Σας καλώ να ζητήσετε από
τη διοίκηση της ΕΡΤ να βρει λύση µε βάση τα δεδοµένα και όχι
µε βάση τις προσωπικές ή τις πολιτικές εκτιµήσεις του καθενός.
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Βεβαίως, χωρίς πολιτικές εκτιµήσεις. Σας ζητώ να αλλάξετε τα
δεδοµένα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η διοίκηση της ΕΡΤ θα λειτουργεί µε ανεξαρτησία, θα διαµορφώνει το πρόγραµµά της µε βάση και τις προγραµµατικές δηλώσεις που έχουµε κάνει εδώ στη Βουλή και µε βάση τη συζήτηση
που είχαµε κατά την τοποθέτηση της νέας διοίκησης στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Εποµένως δεν είναι δική µου δουλειά
να διαµορφώνω το πρόγραµµα της ΕΡΤ αλλά της διοίκησής της,
η οποία κρίνεται µε βάση το πλάνο το οποίο έχει καταθέσει και
µε τους στόχους και τα αποτελέσµατα τα οποία φέρνει.
Όσο αφορά την κ. Μπούρα, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί θα πρέπει ο οποιοσδήποτε έχει µια εκποµπή, αυτή την εκποµπή να την
έχει ισόβια. Αυτό το κρίνει η διοίκηση της ΕΡΤ και εν προκειµένω
και σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Νοµίζω πως όλοι καταλαβαίνουν ότι η διοίκηση κρίνει ποια εκποµπή εντάσσεται στο πρόγραµµά της µε βάση τον σχεδιασµό της και κρίνεται φυσικά,
όπως είπα και πριν, µε βάση το αποτέλεσµα.
Καθόσον γνωρίζω η κ. Μπούρα έχει προσληφθεί από την 1η
Νοεµβρίου 2006 ως δηµοσιογράφος στην ΕΡΤ και συνεχίζει
χωρίς να έχει υποστεί καµµία αλλοίωση και καµµία αλλαγή η σύµβασή της. Επίσης, δεν ανατρέπονται οι όροι της σύµβασης εφόσον ολοκληρώθηκαν τα επεισόδια της συγκεκριµένης εκποµπής,
όπως σας είπα. Άλλαξε ο σχεδιασµός του προγράµµατος, προτάθηκε στην κ. Μπούρα να συµµετάσχει και δεν έχει ανταποκριθεί ακόµη.
Εποµένως θα περιµένουµε να δούµε πώς θα εξελιχθεί η ανταπόκριση της κ. Μπούρα στην πρόταση αυτή και από κει και πέρα
η ΕΡΤ καθορίζει τον προγραµµατισµό των εκποµπών της.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ και τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
Προχωράµε τώρα στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό
844/22-6-2020 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη µε θέµα: «Εκτεταµένη και αδικαιολόγητη αστυνοµική βία
στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας για την αέρια ρύπανση στον
Βόλο».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Σάββατο 13-6-2020 χιλιάδες πολίτες όλων
των ηλικιών, µεταξύ των οποίων οικογένειες µε παιδιά και ηλικιωµένοι άνθρωποι από τον Βόλο κυρίως, αλλά και από άλλες πόλεις
της Ελλάδας, συµµετείχαν σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας κατά
της καύσης σκουπιδιών από την «ΑΓΕΤ-LAFARGE» και κατά της
δηµιουργίας εργοστασίου SRF από τον Δήµο Βόλου. Η πορεία
προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ήταν ειρηνική µε συνθήµατα κατά
της καύσης, συµβολική τοποθέτηση πανό και µικροφωνική διαµαρτυρία.
Αυτό το ειρηνικό και ήπιο κλίµα της διαµαρτυρίας αµαύρωσε
ένας ιδιότυπος υπερβάλλων ζήλος των αστυνοµικών της ΕΛ.ΑΣ.
έξω από το εργοστάσιο, όπου παραταγµένοι σε διµοιρίες και από
τις δύο πλευρές πραγµατοποίησαν εκτεταµένη χρήση χηµικών
και ωθώντας εγκλώβισαν τον κόσµο στην κοντινή µικρή παραλία.
Στο ασφυκτικό αυτό κλίµα έντασης και πανικού, οι διµοιρίες
των ΜΑΤ αδιακρίτως κυνήγησαν, ξυλοκόπησαν και προχώρησαν
σε συλλήψεις, µε αρκετούς να καταλήγουν στο νοσοκοµείο και
αρκετούς να προσάγονται. Ενδεικτικά, γονείς έτρεχαν να διαφύγουν και να προστατεύσουν τα τροµαγµένα τους παιδιά που χάνονταν µέσα στο σύννεφο χηµικών. Στη συνέχεια, οι διµοιρίες
επιτέθηκαν σε κόσµο που επέστρεφε στην πόλη µε φωτοβολίδες
κρότου-λάµψης και επιδόθηκαν σε ένα νέο κυνηγητό µέσα στους
δρόµους της πόλης.
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Την ίδια µέρα το βράδυ µικρό πλήθος ατόµων συγκεντρώθηκε
έξω από την Αστυνοµική Διεύθυνση Μαγνησίας για να καταγγείλει ακριβώς αυτά τα περιστατικά και να ζητήσει να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. Συνεχίστηκε κι εκεί το ρεσιτάλ αυτής της
βιαιότητας µε πρόφαση ότι εµποδίζουν την είσοδο στο αστυνοµικό κτήριο. Μάλιστα για να καταλάβετε το παράλογο του σκηνικού που είχε στηθεί, περαστικός πήγαινε προς το αυτοκίνητό
του, κάτοικος της συγκεκριµένης περιοχής, επειδή απλά ρώτησε
τι συνέβη, δέχτηκε και φραστική επίθεση αλλά και ξυλοκοπήθηκε, σπάζοντας άνδρας της διµοιρίας των ΜΑΤ την ασπίδα
πάνω του.
Το ίδιο ακριβώς σκηνικό αυθαιρεσίας επαναλήφθηκε και την
επόµενη ηµέρα έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, όπου πριν καν
προκληθούν τα επεισόδια, νεαρός άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε από
τις αστυνοµικές δυνάµεις.
Βάση των περιστατικών που σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ,
διαµορφώνονται τρία απλά ερωτήµατα. Το πρώτο είναι: Είχαν
λάβει οι αστυνοµικές δυνάµεις σχετικές εντολές για τέτοια εκτεταµένη χρήση χηµικών και τέτοια βία, προκειµένου να κατασταλεί
αυτή η συγκέντρωση διαµαρτυρίας; Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, κύριε
Υπουργέ; Και αν ναι, να ξέρουµε και αν θα γνωρίσουµε ποτέ τα
πορίσµατα της.
Και ένα απλό ερώτηµα: Υπάρχουν κάποια µέτρα, υπάρχει κάποια βούληση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να µην
επαναληφθούν συγκεκριµένα σκηνικά και γεγονότα, τα οποία δεν
τιµούν ούτε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά ούτε την
ίδια την Ελληνική Αστυνοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, πρωταρχική επιδίωξη όσων συµµετέχουµε στον δηµόσιο διάλογο θα πρέπει να
είναι η ενδελεχής διερεύνηση γεγονότων και στοιχείων, ώστε να
αποκτήσουµε µία σφαιρική εικόνα προτού προβούµε στην όποια
δηµόσια τοποθέτησή µας. Η επιδίωξη αυτή θα πρέπει να συνοδεύει κάθε υπεύθυνη δηµόσια παρέµβαση, που αποσκοπεί να
διερευνήσει ενέργειες ή τυχόν παραλείψεις των οργάνων της πολιτείας µε µοναδικό γνώµονα την πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση των πολιτών.
Χρέος όλων µας είναι να υπηρετούµε την αλήθεια, καθ’ ότι
πράττοντάς το θωρακίζουµε την κοινωνική ειρήνη και τη δηµοκρατία.
Ας έρθουµε, λοιπόν, σε µια σύντοµη και ακριβή αποτύπωση
όσων συνέβησαν το Σάββατο 13 Ιουνίου -απογευµατινές ώρεςστον Βόλο. Έξω από το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου συγκεντρώθηκαν τετρακόσια περίπου άτοµα µε στόχο την πραγµατοποίηση
πορείας διαµαρτυρίας προς το εργοστάσιο «LAFARGE», το
παλιό της ΑΓΕΤ, στην Αγριά Βόλου ενάντια στην καύση RTF, SRF
και άλλων καυσίµων απορριµµάτων, ενάντια στη δηµιουργία µονάδας παραγωγής SRF, αλλά και ενάντια συνολικά στη συνολική
πολιτική της τοπικής δηµοτικής αρχής.
Λίγη ώρα αργότερα εκατόν πενήντα περίπου άτοµα του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού χώρου µε καλυµµένα χαρακτηριστικά
αποσπάστηκαν από την πορεία των χιλίων και πλέον ατόµων και
απρόκλητα επιτέθηκαν µε µπογιές και πέτρες στις δυνάµεις της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Δέκα εξ αυτών, στην προσπάθειά τους
να µπουν στο εργοστάσιο, τραυµάτισαν µε ρόπαλο στο κεφάλι
τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Μαγνησίας, τον δεύτερο υποδιευθυντή στην παλάµη, καθώς και έναν ακόµη αρχιφύλακα στο πρόσωπο. Προφανώς, µπροστά σε αυτή την
κατάσταση επενέβησαν διµοιρίες υποστήριξης για να αποκατασταθεί η τάξη.
Γύρω στις εννέα το βράδυ και ενώ οι διαµαρτυρόµενοι είχαν
αποµακρυνθεί, οι δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας δέχτηκαν
εκ νέου αντίστοιχη επίθεση από την προαναφερθείσα οµάδα εξτρεµιστών, συνέπεια της οποίας ήταν να αναγκαστούν να κάνουν
χρήση χηµικών µέσων, πάντοτε στο πλαίσιο της συνετούς και ορθολογικής διαχείρισης της υφιστάµενης κατάστασης. Προσήχθησαν εννιά άτοµα, συνελήφθησαν δύο, ενώ αναζητήθηκε και
ένα ακόµη άτοµο, καθώς η σύλληψή του δεν κατέστη εφικτή
εκείνη την ώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η παραβατική συµπεριφορά του µπλοκ των προαναφερθέντων
ατόµων συνεχίστηκε ως αργά το βράδυ µε εκ νέου συγκέντρωση
συµπαράστασης στους προσαχθέντες και συλληφθέντες έξω
από το Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Μαγνησίας, εν όψει
προσαγωγής του ενός εξ αυτών ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου την επόµενη ηµέρα.
Την Κυριακή 14 Ιουνίου, οµάδα τριάντα ατόµων είχε συγκεντρωθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου ως ένδειξη συµπαράστασης. Ένας εξ αυτών προσέγγισε τους αστυνοµικούς, απαιτώντας
βίαια την απελευθέρωση του κρατουµένου. Η βίαιη και απειλητική συµπεριφορά του οδήγησε τους αστυνοµικούς να τον προσαγάγουν, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.
Καταλήγοντας, θέλω να υπογραµµίσω εµφατικά ότι έως και τις
19 Ιουνίου ουδεµία περίπτωση τραυµατισµού πολίτη αναφέρθηκε στις οικείες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου ή στο ΕΚΑΒ. Αντίθετα, πέντε αστυνοµικοί
τραυµατίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύτηκαν ως αποτέλεσµα των προαναφερθέντων επεισοδίων.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου
για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων ή ύπαρξης
αποδεικτικού υλικού, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί και προκαταρκτική διοικητική εξέταση, σχετικά µε τους τραυµατισµούς των
αστυνοµικών και τα εν γένει επεισόδια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, µου διαβάσατε µία αναφορά η οποία βρίθει
ανακριβειών.
Κατ’ αρχάς να σας ενηµερώσω, διότι παρευρισκόµουν και ο
ίδιος στην ειρηνική –επαναλαµβάνω- συγκέντρωση ανθρώπων,
ότι δεν ήταν τετρακόσιοι πενήντα άνθρωποι έξω από το Νοσοκοµείο του Βόλου, ήταν περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι όλων
των ηλικιών και όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Και αυτό το
τονίζω, για να µη νοµίζετε ότι ήταν κάποια υποκινούµενη διαµαρτυρία η οποία είχε έντονα κοµµατικά χαρακτηριστικά.
Το δεύτερο -για να σας προλάβω- είναι ότι εµείς απέναντι στο
δόγµα «νόµος και τάξη» αντιπαραβάλλουµε ένα πολύ απλό
σχήµα, πιστεύουµε στον άρρηκτο δεσµό της ασφάλειας µε την
κοινωνική ειρήνη.
Και η κοινωνική ειρήνη, κύριε Οικονόµου, δεν διασφαλίζεται
όταν δεν µπορείς να αποµονώσεις ως αστυνοµική δύναµη, ως
ΜΑΤ, µία µικρή οµάδα ανθρώπων -δέκα, δεκαπέντε στον αριθµό,
δεν ήταν περισσότεροι, κύριε Υπουργέ- και αντιθέτως προβαίνεις
σε εκτεταµένη ρίψη χηµικών και χειροβοµβίδων κρότου λάµψης
µέσα στον βασικό κορµό της πορείας, όπου –επαναλαµβάνωυπήρχαν δύο χιλιάδες άνθρωποι περίπου όλων των ηλικιών, ηλικιωµένοι οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία.
Κύριε Οικονόµου, δεν έχετε δει µέχρι στιγµής το βίντεο µε την
ηλικιωµένη γυναίκα η οποία ψάχνει τα παιδιά της µέσα στο πλήθος των χηµικών; Τι έριξαν οι αστυνοµικές δυνάµεις, κύριε Οικονόµου; Πούδρα έριξαν στους διαδηλωτές; Χηµικά έριξαν. Η
Ελληνική Αστυνοµία, δηλαδή, το 2020 δεν έχει την επιχειρησιακή
δυνατότητα, την επιχειρησιακή ωριµότητα να αποµονώσει τα δεκαπέντε άτοµα τα οποία προκαλούν κάθε φορά τα επεισόδια;
Προφανώς και καταδικάζουµε και τον τραυµατισµό των αστυνοµικών και του κυρίου αστυνοµικού διευθυντή.
Όµως, εκεί είναι η ουσία; Η ουσία, κύριε Οικονόµου, είναι ότι
τρεις χιλιάδες άνθρωποι διαλύθηκαν, επειδή δέκα, δεκαπέντε
άτοµα δεν µπόρεσαν να αποµονωθούν από την ίδια την Ελληνική
Αστυνοµία.
Ξέρετε ποιο είναι το δεύτερο ειρωνικό, κύριε Οικονόµου; Πολλοί αστυνοµικοί στον Βόλο ζουν οι ίδιοι τις συνέπειες από την
καύση των εναλλακτικών καυσίµων, αλλά και από την ενδεχόµενη
κατασκευή εργοστασίου CRF. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν για την Ελληνική Αστυνοµία, έχουν υποστεί µέχρι και σήµερα τις συνέπειες της αέριας ρύπανσης στην περιοχή και έχουν
την ίδια ακριβώς αγωνία. Και σε µία τέτοια συγκέντρωση που ο
κόσµος διεκδίκησε το δικαίωµά του να αναπνέει καθαρό αέρα, ο
ίδιος αυτός κόσµος πνίγηκε στα χηµικά.
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Εσείς, κύριε Οικονόµου, τι πιστεύετε; Περιποιεί τιµή για την
Ελληνική Αστυνοµία αλλά και για τη συντεταγµένη ευνοµούµενη
πολιτεία, να σέρνεται νεαρός πολίτης έξω τα από τα δικαστήρια
στην πλατεία Ελευθερίας, να ξυλοκοπείται, να τον πηγαίνουν
µετά στο τµήµα, στην αστυνοµική διεύθυνση και να του κάνουν
και βασανιστήρια; Δεν του έδιναν να πιει νερό ούτε σταγόνα.
Αυτά καταγγέλλει και ο ίδιος αλλά και οι γονείς αυτού του ανθρώπου.
Τρίτον, περιποιεί τιµή στην Ελληνική Αστυνοµία αλλά και στην
ευνοµούµενη πολιτεία, να ξυλοκοπείται περαστικός έξω από την
αστυνοµική διεύθυνση, επειδή απλά ρώτησε «τι συµβαίνει εδώ,
ρε παιδιά;»; Ο Νίκος ο Χατζηαντωνίου από τη Νέα Ιωνία είχε το
αυτοκίνητό του παρκαρισµένο λίγο παραπάνω και ξυλοκοπήθηκε, επειδή απλά ρώτησε τι συµβαίνει. Μάλιστα του απάντησαν
ότι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
Αυτά τα περιστατικά, κύριε Οικονόµου, δείχνουν ευνοµούµενη
και συντεταγµένη πολιτεία; Και εγώ σας ρωτάω ανθρώπινα:
Εσείς τι γνώµη έχετε για τον επιχειρησιακό σχεδιασµό αλλά και
για τη συµπεριφορά των αστυνοµικών δυνάµεων σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις που σας ανέφερα;
Επιπλέον, πάλι ανθρώπινα σας ρωτάω: Ποιος είναι ο συνταγµατικός ρόλος της Αστυνοµίας; Να προστατεύει τον πολίτη ή την
κάθε βιοµηχανία, κύριε Οικονόµου; Και γι’ αυτά τα περιστατικά
που σας αναφέρω, έρχεστε και µας λέτε σήµερα εδώ ότι δεν καταγγέλθηκαν πουθενά; Δηλαδή, δεν υπάρχουν τα βίντεο; Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καταγγέλλουν αυτά τα
περιστατικά, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν καµµία
σχέση µε αναρχικούς χώρους και είναι επαγγελµατίες άνθρωποι,
λένε ψέµατα, κύριε Οικονόµου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Μεϊκόπουλε, µελέτησα προσεκτικά και πολλές
φορές τα στοιχεία αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται µέσα στην επίκαιρη ερώτησή σας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου στον Βόλο. Θα µου επιτρέψετε
να µην υιοθετήσω την οπτική σας, καθ’ ότι κάτι τέτοιο θα συνηγορούσε υπέρ της εσφαλµένης και παραπλανητικής αντίληψης
που αποτυπώνεται µέσα από την ερώτησή σας, µιας αντίληψης
που ταυτίζει τους κατοίκους µιας πόλης, οι οποίοι εξασκούν το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα ειρηνικής διαµαρτυρίας,
µε µεµονωµένες και ακραίες συµπεριφορές βίας ορισµένων που
για µία ακόµη φορά επιχείρησαν να διαταράξουν την καθηµερινότητα και την ευταξία της πόλης υπό το προκάλυµµα της ανωνυµίας που τους παρέχει το ειρηνικά διαµαρτυρόµενο πλήθος.
Επίσης, φυσικά και δεν θα υιοθετήσω τη διχαστική αντίληψη,
που θέλει τους µεν, τους πολίτες µιας κοινωνίας, να βρίσκονται
αντιµέτωποι µε τους δε, µε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνοµίας που επιτελούν καθηµερινά µε αυταπάρνηση
και επαγγελµατισµό την αποστολή τους. Εξάλλου, µία τέτοια αντίληψη διαψεύδεται από έρευνες που πραγµατοποιούνται και
αποτυπώνουν το σταθερά υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης των πολιτών προς την Ελληνική Αστυνοµία.
Η εικόνα που περιγράφετε είναι ιδιότυπη. Από τη µία πλευρά
περιγράφετε ένα ειρηνικό πλήθος πολιτών µε τις οικογένειές
τους, και από την άλλη µία εξαγριωµένη αστυνοµική δύναµη, που
τους επιτίθεται µε σφοδρότητα και ακραία βία. Αυτή η εικόνα,
λοιπόν, δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα! Επιτρέψετε µου να χαρακτηρίσω τις πληροφορίες που δηµοσιοποιείτε
ως απολύτως ανακριβείς.
Όπως είπα αναλυτικά και στην πρώτη µου τοποθέτηση, είχαµε
ένα πλήθος περίπου χιλίων ατόµων στην πλήρη εξέλιξη της εκδήλωσης που πράγµατι ήταν ειρηνική. Σε αυτό το πλήθος των
διαµαρτυρόµενων πολιτών υπήρχε εµβόλιµη µία οµάδα περίπου
εκατόν πενήντα ατόµων, εξτρεµιστών, που είχαν ως σκοπό να
συγκρουστούν µε την Αστυνοµία και να δηµιουργήσουν ταραχές
στον Βόλο.
Αυτοί επιτέθησαν στην αστυνοµική δύναµη, και, µάλιστα, όχι
µόνο µε πέτρες ως συνήθως αλλά και µε ρόπαλα.
Σας αναφέρω από τα επίσηµα στοιχεία, ότι χτύπησαν µε βιαιότητα τρεις αστυνοµικούς και δύο ανώτερους αξιωµατικούς. Αυ-
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τούς απώθησε η παριστάµενη δύναµη µε χρήση χηµικών. Από
αυτούς είναι οι προσαγωγές και, µάλιστα, µε εντολή εισαγγελέα.
Πέραν αυτών και σχετικά µε τα ερωτήµατά σας, δεν πρόκειται
να δώσουµε περιθώρια σε εξτρεµιστικές οµάδες να δηµιουργήσουν συνθήκες αναταραχής.
Επίσης, θέλω να γνωρίζετε ότι ποτέ -όχι µόνο από την πολιτική
αλλά και από τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας αλλά
και από κανέναν επιχειρησιακό αξιωµατικό που συντονίζει µέτραδεν δίδεται εντολή για υπερβολική βία ή για υπερβολική χρήση
δακρυγόνων.
Οι αστυνοµικές δυνάµεις γνωρίζουν, επίσης, ότι τυχόν υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας τιµωρείται. Διενεργούνται ένορκες
διοικητικές εξετάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και επιβάλλονται ποινές. Και στην προκειµένη περίπτωση, όπως σας είπα,
είναι σε εξέλιξη προφορική προκαταρκτική διοικητική εξέταση.
Επιχειρείται τον τελευταίο καιρό στο δηµόσιο διάλογο να δηµιουργηθεί ένα κλίµα, ότι οι αστυνοµικές υπερβάσεις είναι συνεχείς, ότι η βιαιότητα των αστυνοµικών και το µίσος τους για τους
συνανθρώπους τους είναι η φυσική τους κατάσταση. Το κλίµα
αυτό είναι απολύτως άδικο για την Αστυνοµία και η στόχευση
είναι απολύτως ιδεοληπτική. Η προτεραιότητα της Αστυνοµίας
είναι η διασφάλιση της ζωής και των περιουσιών των πολιτών.
Αυτό σηµαίνει, εκτός των άλλων, ότι οι διάφορες εξτρεµιστικές
οµάδες δεν θα βρουν τα περιθώρια να δηµιουργήσουν σκηνικό
τρόµου και αναρχίας, σε καµµία περιοχή της χώρας. Η συντεταγµένη πολιτεία εγγυάται την κοινωνική ειρήνη και την ευταξία
σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το καθήκον και η αποστολή µας ως
Υπουργείο αλλά και ως Αστυνοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ.
Περνάµε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 6203/5-5-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Κυκλάδων του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Στήριξη νέων επιχειρηµατιών µε ΚΑΔ τουριστικών επαγγελµάτων».
Στην ερώτηση του κ. Συρµαλένιου θα απαντήσει ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είχαµε καταθέσει στις αρχές Μαΐου ερώτηση
σχετικά µε τη στήριξη των νέων επιχειρηµατιών και ειδικότερα
των απασχολουµένων µε τον τουρισµό, µε ειδική αναφορά στις
Κυκλάδες. Στην ερώτηση αυτή εσείς, ως Υπουργείο, δεν απαντήσατε και αναγκαστήκαµε και τη µετατρέψαµε σε επίκαιρη.
Όπως είναι αυτονόητο, φέτος οι προοπτικές για την τουριστική
περίοδο διαγράφονται τουλάχιστον δυσοίωνες, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για χιλιάδες επιχειρηµατίες και εργαζόµενους.
Ήδη, τα πρώτα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι άκρως ανησυχητικά,
ενώ ακούγονται και από επίσηµα χείλη ποσοστά ύφεσης για το
δεύτερο τρίµηνο του 2020, της τάξης του 16%.
Η ερώτησή µας αφορά, πιο συγκεκριµένα, τους νέους επιχειρηµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους -προφανώς και τους
εργαζόµενους σε αυτούς- που βρίσκονται ή βρέθηκαν τελευταία
στα πρώτα βήµατά τους, για να στήσουν την επιχείρησή τους και
να ορθοποδήσουν. Η µέχρι σήµερα αντιµετώπισή τους από την
Κυβέρνηση είναι, από ελάχιστη, έως µηδαµινή, αφού πρόκειται
για επιχειρήσεις, που µε την έναρξη της πανδηµίας βρέθηκαν µε
ελάχιστους τζίρους και χωρίς εργαζόµενους. Είναι πολλές από
αυτές που έκλεισαν τον Οκτώβριο του 2019 και θα ανοίξουν πάλι
τον Μάιο του 2021.
Αυτές οι επιχειρήσεις, προφανώς µένουν εκτός χρηµατοδοτήσεων. Το Υπουργείο Τουρισµού δήλωσε αναρµόδιο και πέταξε
την ευθύνη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο µας απάντησε
µε παράθεση των γνωστών χρηµατοδοτικών εργαλείων, που όλα
είναι δανειοδοτήσεις και κανένα µη επιστρεπτέα ενίσχυση.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται προς εσάς και το Υπουργείο
Εργασίας είναι το εξής: Με δεδοµένα τα δύο προγράµµατα του
ΟΑΕΔ, που προκηρύχθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
το «Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας» απευθυνόµενο σε πέντε χιλιάδες ανέργους πρώην αυτοαπασχολούµενους και το πρόγραµµα «Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης», που
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απευθυνόταν σε δέκα χιλιάδες ανέργους, το οποίο µάλιστα,
υπερκαλύφθηκε από τις αιτήσεις, προτίθεστε να τα επεκτείνετε
αυτά τα προγράµµατα ή ενδεχοµένως να αυξήσετε τον προϋπολογισµό τους; Σχεδιάζετε µήπως κάποια νέα προγράµµατα, που
να ανταποκρίνονται στις νέες έκτακτες συνθήκες, που προέκυψαν από την πανδηµία;
Η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, είναι ζοφερή και οι διαµαρτυρίες
από τον χώρο του επισιτισµού και του τουρισµού µένουν αναπάντητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κάνετε µία επίκαιρη ερώτηση, η οποία, επιτρέψτε µου να σας πω ότι, είναι ανεπίκαιρη χρονικά, υπό την έννοια ότι την καταθέσατε στις 5 Μαΐου. Σήµερα είµαστε στο τέλος
Ιουνίου και έχουν µεσολαβήσει πάρα πολλά σηµαντικά γεγονότα,
πολλές σηµαντικές παρεµβάσεις εκ µέρους της Κυβέρνησης, οι
οποίες ακριβώς έχουν ήδη απαντήσει στα επίµαχα ερωτήµατα,
που θέσατε στην ερώτησή σας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, µε την ευκαιρία αυτής της ερώτησης -θα απαντήσω συγκεκριµένα στη δευτερολογία µου, για τα
προγράµµατα τα οποία, για να µην υπάρξει παρερµηνεία, συνεχίζονται και ενισχύονται εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εργασίας- επειδή και η δική µου η εκλογική περιφέρεια είναι µία περιφέρεια, η οποία έχει κατ’ εξοχήν αναφορά στον
τουρισµό, όπως και όλη η νησιωτική Ελλάδα, όπως και ολόκληρη
η Ελλάδα, και ένα σηµαντικό τµήµα του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος της χώρας µας προέρχεται από τον τουρισµό, να σηµειώσω ότι αυτή είναι και η αιτία, που η πανδηµία και οι επιπτώσεις σε όλη την παγκόσµια οικονοµία, αλλά και στη χώρα µας,
θα επηρεάσουν αρνητικά το ΑΕΠ, λόγω ακριβώς της σύνδεσής
µας µε τον τουρισµό.
Άρα, και οι Κυκλάδες -η εκλογική µου περιφέρεια- και όλος ο
τουριστικός κόσµος της χώρας θα υποστεί αυτήν τη βλάβη, λόγω
της πανδηµίας.
Η Κυβέρνηση όµως, κύριε Συρµαλένιε, δεν έµεινε µε σταυρωµένα τα χέρια ούτε έγινε απλώς θεατής µιας κατάστασης, που
έβλεπε να εξελίσσεται µπροστά της. Ενήργησε ταυτόχρονα και
για την προστασία της ζωής των ανθρώπων, έθεσε ως κορυφαία
προτεραιότητα την υγεία, αλλά ταυτόχρονα αναπτύξαµε και πολιτικές -µία πολυσχιδή παρέµβαση, µία δέσµη παρεµβάσεωνπου είναι και από το Υπουργείο Οικονοµικών και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εργασίας για τη στήριξη,
ακριβώς, ταυτόχρονα, όχι µόνο των επιχειρήσεων, για τις οποίες
ρωτάτε, αλλά και των εργαζοµένων και επιχειρήσεων.
Στην απάντηση, την οποία πήρατε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο για να απαντήσει για τη στήριξη των επιχειρήσεων, είδατε µία πλειάδα οκτώ χρηµατοδοτικών
εργαλείων, µέσα από τα οποία στηρίζονται οι επιχειρήσεις στην
περίπτωση τη συγκεκριµένη. Δεν είναι µόνο τα οκτώ χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία πήρατε ως απάντηση. Υπάρχουν και
άλλες πολιτικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν το επόµενο διάστηµα. Είναι, όµως, για µένα µία ευκαιρία να ενηµερώσω τη
Βουλή ότι από εχθές ήδη λειτουργεί ο κοινωνικός τουρισµός ή
«Τουρισµός για όλους», ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα, το οποίο
ξεκίνησε το 2013 επί ηµερών µου στο Υπουργείο Εργασίας, ένα
πρόγραµµα το οποίο στηρίζει πραγµατικά και τον τουρισµό µας,
αλλά ειδικά φέτος θα αποτελέσει ισχυρό πυλώνα στήριξης του
τουρισµού στη χώρα, µέσα από την επώδυνη διαδικασία της µείωσης του τουρισµού, λόγω της πανδηµίας και των επιπτώσεών
της.
Συγκεκριµένα, από χθες µπορούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι να
υποβάλουν αίτηση µέσω του ΟΑΕΔ για να πάρουν αυτό το πολύτιµο πακέτο προσφοράς από το Υπουργείο Εργασίας, από τον
ΟΑΕΔ, για να κάνουν φέτος διακοπές φθηνές, καλύτερες και ποιοτικότερες.
Διευρύναµε τον προϋπολογισµό του κοινωνικού τουρισµού,
από 10 εκατοµµύρια ευρώ σε 30 εκατοµµύρια ευρώ -τον τριπλασιάσαµε- και έτσι οι ωφελούµενοι φέτος θα είναι τριακόσιες χιλιάδες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτόχρονα, διατηρούµε και τις εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες
θέσεις ωφελουµένων, που δεν καλύφθηκαν από το περσινό πρόγραµµα.
Άρα, έχουµε ένα πακέτο τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων
ωφελούµενων Ελλήνων συµπολιτών µας εργαζοµένων και ανέργων, που µπορούν να ωφεληθούν φέτος αυτή την προσφορά εκ
µέρους της πολιτείας και, ταυτόχρονα, µε την αξιοποίηση αυτού
του πακέτου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.
Είναι η πρώτη φορά, κύριε Συρµαλένιο, µια που και εσείς από
τις Κυκλάδες, που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
αποφάσισε να ενεργοποιήσει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια µέσα
στο πακέτο, στη δέσµη αυτή παρέµβασης. Δηλαδή, όσοι επιλέξουν φέτος νησιά -κάτι για το οποίο προτρέπω κι εγώ ως νησιώτης- για την επιλογή τους και την αξιοποίηση της δέσµης του
κοινωνικού τουρισµού, έχουν µεγάλη έκπτωση και στα εισιτήρια
τα ακτοπλοϊκά. Αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο, για να συµµετέχουν στο πρόγραµµα του κοινωνικού τουρισµού. Στη δευτερολογία µου θα µιλήσω για τα συγκεκριµένα προγράµµατα.
Επιτρέψτε µου µόνο µία µικρή αναφορά. Ήδη για τον κόσµο
του τουρισµού είναι γνωστό ότι από την 1η Ιουνίου του 2020 έως
τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020 η πολιτεία έδωσε τη δυνατότητα σε
όλους τους εργαζόµενους, οι οποίοι είχαν δικαίωµα επαναπρόσληψης µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, να µπουν σε αναστολή
σύµβασης εργασίας, να µη χάσει κανένας τη θέση του.
Αυτό τι σηµαίνει έµµεσα; Ότι στηρίζουµε τις επιχειρήσεις, διότι
αποσυµφορούµε και µειώνουµε το µη µισθολογικό και το µισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, διότι πάνω σε αυτή την αναστολή της σύµβασης εργασίας, η οποία διατηρείται στο ακέραιο
αυτούς τους τέσσερις µήνες, προσθέτουµε ως πολιτεία και τις
ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες καλύπτουµε πλήρως.
Πάνω σε αυτό εκδόθηκε χθες ερµηνευτική οδηγία εκ µέρους
του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία λέµε όλες τις λεπτοµέρειες, βάσει των οποίων, αν τα εποχικά ξενοδοχεία δεν ανοίξουν
-το επαναλαµβάνω, δεν ανοίξουν, γιατί έχει δηµιουργηθεί µια
σύγχυση- τότε οι εργαζόµενοι από µόνοι τους µπορούν, µέσω
του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» να κάνουν αίτηση για να µπουν σε
διαδικασία αναστολής της σύµβασης εργασίας. Επαναλαµβάνω:
από µόνοι τους, χωρίς την αίτηση του ξενοδοχείου.
Αν τα ξενοδοχεία ανοίξουν -όποτε κι αν ανοίξουν- µέσα στη
διαδικασία του τετραµήνου, είναι υποχρεωµένος, ως ξενοδόχος,
να υποβάλλει στην «ΕΡΓΑΝΗ» τα στοιχεία των εργαζοµένων, για
να τους βάλει σε αναστολή, αλλά ταυτόχρονα και ο εργαζόµενος.
Άρα, κύριε συνάδελφε, προσπαθούµε να βάλουµε µια πλήρη
κάλυψη όλων των εργαζοµένων.
Επειδή µπαίνουν και ερωτήµατα τι θα γίνει µετά από εκεί, θα
πάρουµε πρωτοβουλίες. Δεν ολοκληρώνουµε τα εργαλεία προστασίας των εργαζοµένων εκεί. Είµαστε εδώ και παρατηρούµε
την εξέλιξη του φαινοµένου. Τώρα, µπροστά µας είναι η πρόκληση του τουρισµού, όσο το δυνατόν να µεγεθύνουµε την εισροή του τουρισµού στη χώρα µας και στο τέλος της διαδικασίας
της τουριστικής περιόδου, θα επανατοποθετηθούµε και θα πάρουµε νέες αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Συρµαλένιο, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εκλαµβάνω ως
θετικό αυτό που είπατε ότι θα συνεχιστούν τα προγράµµατα του
ΟΑΕΔ. Όµως, ουσιαστικά, εσείς δεν απαντήσατε πάνω σε αυτά,
αλλά απαντήσατε εκ µέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και µας
είπατε τα γνωστά χρηµατοδοτικά εργαλεία, που σας είπα ότι όλα
είναι δάνεια και αναφερθήκατε στον κοινωνικό τουρισµό.
Θέλω, λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής: Προχθές ήµουνα στην
Τζιά -στην Κέα- και οι ιδιοκτήτες καταλυµάτων µου είπαν επί
λέξει, «Εµείς δεν είµαστε δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισµού,
διότι δεν έχουµε τα κλειδιά…» -δηλαδή τα καταλύµατα δεν είναι
δικαιούχοι- «…τα οποία έχουν µόνο τα ξενοδοχεία». Το ένα είναι
αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι, για να µπουν στο πρόγραµµα επιστρεπτέας προκαταβολής -στο δεύτερο- έπρεπε να έχουν ταµειακές
µηχανές. Πείτε µου εσείς, ποιες επιχειρήσεις καταλυµάτων έχουν
ταµειακές µηχανές στα νησιά. Ξέρετε από νησιά. Τόσα χρόνια
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µαζί κυκλοφορούµε παράλληλα στις Κυκλάδες. Ξέρετε πολύ
καλά τι συµβαίνει.
Θέλω, όµως, να σας πω και κάτι σε σχέση µε τα προγράµµατα.
Στις 27-1-2020 εσείς προκηρύξατε το πιλοτικό πρόγραµµα υποστήριξης επιχειρηµατικών σχεδίων ανέργων νέων δεκαοκτώ έως
είκοσι εννέα ετών» ύψους 43 εκατοµµυρίων ευρώ. Το πρόγραµµα
αυτό είχε σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, για να χρηµατοδοτηθούν τα
επενδυτικά σχέδια και να υποστηριχθούν µε κατάρτιση και συµβουλευτική. Σκοπός ήταν να χρηµατοδοτηθούν τα επενδυτικά
σχέδια των συµµετεχόντων, αφού καταρτιστούν και αφού γίνουν
οι συµβουλευτικές υπηρεσίες.
Καµµία, όµως, δέσµευση δεν υπάρχει στο πρόγραµµα, έτσι
όπως το διαµορφώσατε, για την επιδότηση αυτών καθ’αυτών των
επενδυτικών σχεδίων των συµµετεχόντων. Πώς λειτουργεί, λοιπόν, αυτό το πρόγραµµα; Όταν επιµορφωθούν και καταρτιστούν,
τότε θα βγει άλλο πρόγραµµα, στο οποίο θα µπορούν να συµµετάσχουν αυτοί, που είναι στο στάδιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων; Για ποιον λόγο έγινε αυτή η διαφοροποίηση
µεταξύ κατάρτισης και επιµόρφωσης; Για ποιον λόγο οδηγήσατε,
τελικά, το 60% αυτών που είχαν κάνει αίτηση να εγκαταλείψουν
το πρόγραµµα; Διότι, όταν ξέρουν ότι απ’αυτά τα 43 εκατοµµύρια, ένα µεγάλο ποσοστό θα πάει µόνο στη συµβουλευτική και
την κατάρτιση, είναι φανερό ότι οι άµεσα ωφελούµενοι θα αργήσουν πάρα πολύ να πάρουν ένα τµήµα αυτής της ενίσχυσης.
Τελικά, ο σκοπός σας είναι η επιχορήγηση των επενδυτικών
σχεδίων ή η επιµόρφωση και κατάρτιση; Πόσα τελικά από τα
10.000 ευρώ για έναν χρόνο ή 17.000 ευρώ για δεκαοκτώ µήνες
θα πάνε στους δικαιούχους για να στήσουν επιχείρηση;
Το δελτίο Τύπου και η πρόσκληση που βγάλατε, βρίθει ασαφειών ώστε να µην είναι δυνατόν να δει κανείς πόσα χρήµατα
πάνε πού. Πώς κατανέµονται, τελικά, αυτά τα 43 εκατοµµύρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνέχεια της τοποθέτησης του συναδέλφου, θέλω να πω
ότι τα ερωτήµατα τα οποία θέτει στην επίκαιρη ερώτησή του, περισσότερο απευθύνονται προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και λιγότερο προς το Υπουργείο Εργασίας. Καλοδεχούµενα στη βάση,
όµως, των δυνατοτήτων να απαντήσω σε ερωτήµατα τα οποία
θέτετε και τα οποία δεν αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.
Στο τµήµα, όµως, που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και
επειδή πρώτον, µε ρωτήσατε ποια προγράµµατα προγραµµατίζουµε το επόµενο ακριβώς διάστηµα, να σας ενηµερώσω ότι την
επόµενη εβδοµάδα –χρονικά- εκτιµούµε ότι θα γίνουν οι πρώτες
αιτήσεις -καθώς επέστρεψε από το ΑΣΕΠ όλο το πλαίσιο- κοινωφελούς εργασίας για τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιους εργαζόµενους σε δήµους και περιφέρειες. Άρα ξεκινάει αυτό το µεγάλο
πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό και γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό για τη φετινή χρονιά λόγω
ακριβώς των προβληµάτων που έχουµε.
Δεύτερον, το αµέσως επόµενο διάστηµα ξεκινάει το πρόγραµµα για δέκα χιλιάδες ανθρώπους που έχουν µακροχρόνια
ανεργία και ανεργία και δύο χιλιάδες άτοµα, ανέργους που συγκαταλέγονται σε αποφυλακισµένους και ΑΜΕΑ για το επόµενο
ακριβώς διάστηµα. Στις επόµενες δύο εβδοµάδες ξεκινούν.
Σχετικά µε το πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας
πέντε χιλιάδων ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο
την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, σας γνωρίζουµε ότι
παραµένει ανοικτό και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων,
οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δεύτερη ευκαιρία για να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µιας νέας οικονοµικής οντότητας.
Παράλληλα «τρέχουν» και τα εξής νέα προγράµµατα εκ µέρους του ΟΑΕΔ:
Το πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ηλικίας έως τριάντα εννέα
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ετών -έξι χιλιάδων- αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και προγράµµατα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση δεκαπέντε χιλιάδων ανέργων ηλικίας τριάντα
έως σαράντα εννέα ετών.
Επίσης, «τρέχει» το πρόγραµµα επιχορήγησης της πρώτης
πρόσληψης µισθωτού από απασχολούµενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως τριάντα πέντε ετών, που ασκούν τακτική
οικονοµική δραστηριότητα, το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση
δέκα χιλιάδων δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση συνολικά δεκαπέντε χιλιάδων ανέργων ηλικίας άνω των σαράντα πέντε ετών.
Ακόµη, «τρέχει» το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση δέκα χιλιάδων ανέργων ηλικίας δεκαοκτώ
έως είκοσι εννέα ετών µε έµφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση δύο χιλιάδων ανέργων, ατόµων µε
αναπηρίες, ΑΜΕΑ, απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
αποφυλακισµένων, νεαρών παραβατικών ατόµων ή νεαρών ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και το πρόγραµµα εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτοµα µε
αναπηρίες για πενήντα άτοµα.
Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις δυσµενείς επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στην αγορά εργασίας και την εθνική οικονοµία
µε στοχευµένες κινήσεις και ουσιώδεις παρεµβάσεις πάντα στο
πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούµε τα νέα δεδοµένα, επανεκτιµούµε τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και
είµαστε πάντα στο πλευρό του εργαζόµενου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κύριε Συρµαλένιε.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 6231/6-5-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναβολή αύξησης του κατώτατου µισθού».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στην ερώτηση, να επισηµάνω µια ανακρίβεια του
Υπουργού που είπε ότι το 2013 δηµιουργήθηκαν δήθεν τα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού. Τα προγράµµατα προϋπήρχαν,
δηµιουργήθηκαν, πράγµατι, για να µπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των εργαζοµένων και ξεκίνησαν µε βάση τις συνδροµές των εργαζοµένων στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας.
Καταθέτω. για την αλήθεια. στα Πρακτικά της Βουλής το πρόγραµµα του 2011 του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, που
αφορά πεντακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες άτοµα –το τονίζω, του
2011- και σήµερα, µε την κρίση που έχουµε, έχουµε ένα υποδεέστερο πρόγραµµα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρόγραµµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι, όµως, στο θέµα τις ερώτησης, προκειµένου να
δούµε ποια είναι η πολιτική της Κυβέρνησης σε σχέση µε τις
αµοιβές των εργαζοµένων. Η δική µας αντίληψη λέει ότι η ανάπτυξη, η παραγωγή πλούτου θα πρέπει να συµβαδίζει µε κοινωνική δικαιοσύνη και ωφέλεια των εργαζοµένων. Η δική µας
αντίληψη λέει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, η επιχειρηµατικότητα, από
τη µια µεριά, οι εργαζόµενοι, από την άλλη και η πολιτεία, βεβαίως, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης κοινωνικής συνεννόησης
οφείλουν να προσδιορίσουν αυτόν τον καταµερισµό του πλούτου, µε τρόπο που πραγµατικά να µην οδηγείται µε τη µονόπλευρη λογική του κέρδους, αλλά της κοινωνικής ωφέλειας.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται το ζήτηµα που έχει να κάνει µε τον τρόπο
προσδιορισµού του κατώτατου µισθού. Βεβαίως, την περίοδο
της κρίσης ήταν απαραίτητο να έχει ισχυρότερο ρόλο το κράτος
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και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε σταδιακά
να υπάρξει αυτή η αποκατάσταση.
Το 2013 ψηφίστηκε ένας νόµος ο οποίος προσδιορίζει ουσιαστικά τον τρόπο µε τον οποίο το κράτος προσδιορίζει τον κατώτατο µισθό. Η Νέα Δηµοκρατία, η οποία εισηγήθηκε τότε αυτόν
τον νόµο τον οποίο ψηφίσαµε, στην εισήγηση τότε ανέφερε ότι
είναι ένα µεταβατικό διάστηµα, ακριβώς για να αντιµετωπιστούν
οι καταστάσεις που υπήρχαν λόγω κρίσης.
Ο νόµος αυτός έπρεπε, βέβαια, να εφαρµοστεί από το 2016.
Η ένταξη, όµως, στο τρίτο µνηµόνιο οδήγησε στην αναβολή
εφαρµογής αυτού του νόµου, ο οποίος εφαρµόστηκε µία φορά
και ενώ το 2003 ο βασικός µισθός ήταν περίπου 550 ευρώ, το
2009-2010 ήταν 750 ευρώ, έχουµε φτάσει στο σηµείο τώρα να
είναι περίπου λίγο πάνω από αυτό που ήταν το 2003. Μιλάµε για
δεκαεπτά χρόνια πριν.
Η δική µας αντίληψη, λοιπόν, λέει ότι θα πρέπει επιτέλους, ανεξάρτητα από το τι θέλει να ορίσει το κράτος ως κατώτερο, να
έχει την αρµοδιότητα η κοινωνία, δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι εργαζόµενοι και εργοδότες- να εκτιµούν, µε βάση τις ανάγκες
των εργαζοµένων και το βιοτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα µε
βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, ποιο πρέπει να είναι το
ύψος του κατώτατου µισθού.
Βέβαια, αυτό τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού, ούτως η
άλλως, µε την έννοια ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που θα περιλαµβάνει αυτή τη συµφωνία, εγκρίνεται τελικά και από τον Υπουργό.
Αυτό που ζητούµε, λοιπόν, εµείς είναι να δούµε εάν η Κυβέρνηση, η οποία τυγχάνει να έχει µια φιλελεύθερη αντίληψη και για
την αγορά, όχι σε σχέση µόνο µε την πολιτική, που οµνύει στο
όνοµα της ελεύθερης οικονοµίας κ.λπ., θα συνεχίσει να έχει κρατική παρέµβαση στο θέµα του κατώτατου µισθού ή θα αφήσει
τους κοινωνικούς εταίρους να συζητήσουν, να υπολογίσουν και
να συµφωνήσουν σε αυτό το θέµα;
Αυτή είναι η ερώτηση µας κυρίως και όχι περιοριστικά το θέµα
που έχει να κάνει µε την αυθαίρετη αναβολή, η οποία δόθηκε και
εξηγήθηκε σε προηγούµενες ερωτήσεις από τον κύριο Υπουργό
για ποιον λόγο το ανέβαλαν. Το θεσµικό κοµµάτι µάς ενδιαφέρει
περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Κεγκέρογλου ξέφυγε τελείως από την επίκαιρη ερώτηση
την οποία έκανε. Κρατώ στα χέρια µου την επίκαιρη ερώτηση, η
οποία σταθµίζει στο τέλος και στο «διά ταύτα» της ερώτησής του
όχι αυτά που είπε γενικά για το θέµα του κατώτατου µισθού και
τη διαµόρφωσή του σήµερα, στη βάση της σηµερινής νοµοθεσίας, αλλά αρχίζει να λέει για το πώς θα αντιµετωπίσουµε την
κατάρρευση της πλήρους απασχόλησης, πώς θα αντιµετωπίσουµε τις µορφές των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, πώς θα
µπορέσουµε να δούµε την αύξηση της ανεργίας. Είναι τελείως
διαφορετικά από αυτά που είπε στην πρωτολογία του.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είµαι εδώ και µε την εµπειρία του
παρελθόντος του 2012-2014 είµαι υποχρεωµένος να αποκαταστήσω την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Για µένα αυτά που άκουσα από τον κ. Κεγκέρογλου ισοδυναµούν µε τη φράση «επιστροφή στο παρελθόν». Και το λέω αυτό,
κύριε Πρόεδρε, διότι ο τρόπος µε τον οποίο υπολογιζόταν ο κατώτατος µισθός στη χώρα µας, προσωπικά µε βρίσκει απόλυτα
να διαφωνώ, όσον αφορά το παρελθόν, διότι δεν έµπαιναν µέσα
τα πραγµατικά στοιχεία, τα οποία ποτέ κανείς δεν τα έλαβε υπ’
όψιν, δηλαδή τις δυνατότητες και τις αντοχές της οικονοµίας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µε αυθαίρετο τρόπο να υπολογίζεται
ο κατώτατος µισθός, να µην λαµβάνεται υπ’ όψιν ούτε η αντοχή
της οικονοµίας ούτε το ύψος της ανεργίας –για να υπολογίζουµε
και να λαµβάνουµε υπ’ όψιν τους εργαζόµενους- ούτε το επίπεδο
των µισθών, ούτε το επίπεδο του βιοτικού επιπέδου, ούτε η παραγωγικότητα της εργασίας. Και για δεκαετίες στη χώρα µας λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον και το αποτέλεσµα του κατώτατου
µισθού και ο τρόπος που υπολογιζόταν, τελικά οδηγούσε σε υπονόµευση των ίδιων των εργαζοµένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αυτό φάνηκε όταν χτύπησε η κρίση µέσα από την οποία
φάνηκε να καταρρέει η αγορά εργασίας. Ήταν ένας από τους
συντελεστές που ευθυνόταν για τον τρόπο µε τον οποίο εκτινάχθηκε και η ανεργία στην χώρα µας, διότι το πλαίσιο µέσα από το
οποίο είχε διαµορφωθεί ο µηχανισµός τότε για τη διαµόρφωση
του κατώτατου µισθού προσωπικά και πολιτικά πιστεύω ότι ήταν
στην λάθος κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τι κάναµε το 2013; Το 2013 –ήταν και ο κ. Κεγκέρογλου στο
Υπουργείο Εργασίας- φέραµε έναν νέο µηχανισµό, µία µεταρρύθµιση, η οποία αλλάζει τα δεδοµένα στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού. Το κάνει πιο δίκαιο, πιο διαφανές,
πιο συγκεκριµένο, πιο αποτελεσµατικό µηχανισµό, κύριε Πρόεδρε. Και χαίροµαι που όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την Κυβέρνηση,
παρ’ ότι είχε υποσχεθεί όταν έφερνε το νοµοσχέδιο του κατώτατου µισθού εδώ από αυτό εδώ το Βήµα, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφιζε
και έφευγε από την Αίθουσα καλώντας όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις απ’ έξω και δεσµευόταν ότι θα τον καταργήσει τον
µηχανισµό, τον κράτησε τον µηχανισµό. Και καλά έκανε και τον
κράτησε, γιατί είδε στην πράξη ότι ο µηχανισµός αυτός είναι επ’
ωφελεία των εργαζοµένων και της οικονοµίας.
Και πράγµατι, συµφωνώ ότι ο µηχανισµός αυτός θα έφερνε
αύξηση του κατώτατου µισθού στη βάση του προγραµµατισµού
που υπήρχε, όχι το 2016, την 1-1-17. Καθυστέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ
κάνει την αξιολόγηση και έφερε παραµονή εκλογών την αξιολόγηση από τους εταίρους, οι οποίοι προσδιορίζονται µέσα στο περιβάλλον του µηχανισµού, για να δώσει τη συγκεκριµένη αύξηση
στον κατώτατο µισθό.
Θέλω να επαναλάβω -γιατί είναι κρίσιµο και δεν προλαβαίνω
στο λίγο χρόνο που έχω- ότι αυτός ο µηχανισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, ενσωµατώνει µέσα πρακτικές, οι οποίες έλειπαν από την ελληνική πραγµατικότητα και
είχαν υιοθετηθεί από την Ευρώπη, όπως θα πω στη δευτερολογία µου. Δηλαδή έρχεται για πρώτη φορά και τι λέει; Όταν θα
αποφασίσουν για τον κατώτατο µισθό, που είναι πολύ σηµαντικό
µέγεθος για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, για την παραγωγικότητα της χώρας, ζητάω από την Τράπεζα της Ελλάδος να
µου πει τα δηµοσιονοµικά στοιχεία. Ζητάω από το ΚΕΠΕ να µου
πει το ίδιο. Ζητάω από τον ΙΟΒΕ να µου πει το ίδιο. Ζητάω από
την ΕΛΣΤΑΤ να µου περιγράψει ποια είναι η οικονοµία της χώρας,
για να δούµε τι αύξηση µπορούµε να δώσουµε. Και ζητάω φυσικά
και από τους κοινωνικούς εταίρους, όλους, από τα επιστηµονικά
τους επιτελεία, να κάνουν την πρότασή τους για τον κατώτατο
µισθό. Άρα, που απουσιάζει η διαβούλευση, όταν ο κοινωνικός
εταίρος έρχεται στην πράξη και προτείνει κατώτατο µισθό;
Και έρχεται και µετά η πολιτεία, διά µέσου του προέδρου του
ΟΜΕΔ, που είναι η επιτροπή, η οποία λειτούργησε στις αρχές
του 2020 και αξιολογεί όλες αυτές τις προτάσεις και φέρνει προς
τον Υπουργό Εργασίας και αυτός µε τη σειρά του στο Υπουργικό
Συµβούλιο, την πρόταση για την αύξηση ή µη του κατώτατου µισθού.
Κρατάµε, λοιπόν, στα χέρια µας ένα πολύ καλό εργαλείο.
Ήρθε στη χώρα µας το 2013. Είχε αµφισβητηθεί. Στη συνέχεια ο
ΣΥΡΙΖΑ το κράτησε και ήταν θετικό. Το κρατάµε και εµείς σήµερα. Και υλοποιήσαµε την εφαρµογή του το 2020.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, η πανδηµία ανέτρεψε τα πάντα. Και
δεν ήταν αρνητικό το ότι σταµατήσαµε την αξιολόγηση της δυνατότητας αύξησης του κατώτατου µισθού. Θετικό ήταν, κύριε
Κεγκέρογλου, διότι τη στιγµή που ενσωµατώνει µέσα ο µηχανισµός και την ανάπτυξη της οικονοµίας, σε µία περίοδο που θα
έχουµε σίγουρα ύφεση, θα έβαζε σε κίνδυνο τις αµοιβές.
Και απαντάω ευθέως στο ερώτηµα, το οποίο δεν µου έθεσε
τώρα ο κ. Κεγκέρογλου και είναι αποτυπωµένο εδώ στην επίκαιρη ερώτηση. Δεν κινδυνεύουν οι µισθοί των εργαζοµένων
ούτε τα ηµεροµίσθια. Κανενός εργαζόµενου δεν κινδυνεύουν οι
µισθοί του. Είναι µία κρίση, θα την περάσουµε όλοι µαζί. Η Πολιτεία είναι εδώ και το 2021 θα προχωρήσουµε πάλι, όλοι µαζί ενωµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο πράγµατα αποκαλύπτονται από την τοποθέτηση του
Υπουργού:
Το πρώτο είναι ότι για την κρίση το 2009 δεν έφταιγε ο εκτροχιασµός της οικονοµίας που προκάλεσε η αλόγιστη διαχείριση
της µετά την ένταξη στην Ευρωζώνη εποχής από την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά οι εργαζόµενοι.
Ο βασικός µισθός, κύριε Πρόεδρε, κατά τον κ. Βρούτση ήταν
η αιτία του εκτροχιασµού της οικονοµίας και της πρόκλησης της
κρίσης! Είναι απαράδεκτη αυτή η αντίληψη, η οποία συγκαλύπτει
πολιτικές, συγκαλύπτει λάθος επιλογές και δίνει ένα λάθος µήνυµα στην κοινωνία. Είναι και εκτός πραγµατικότητας.
Συζητάµε σήµερα, µετά από δέκα χρόνια κρίσης που βίωσε ο
ελληνικός λαός, µε κύρια ευθύνη αυτών που δεν συνέδραµαν
στην αντιµετώπισή της και κυρίως αυτών που την προκάλεσαν,
που στην πρώτη φάση αντιµετώπισης αυτής της κρίσης ήταν το
κόµµα σας, κύριε Βρούτση, που έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια, να χρειαστεί να γίνει νέο µνηµόνιο, για να πείτε: «Ναι, έπρεπε
να συνδράµουµε σε αυτήν την προσπάθεια». Είστε αµετανόητοι
για άλλη µια φορά. Επανέρχεστε σε αυτές τις αντιλήψεις.
Το 2013 είχαµε ένα πρόγραµµα, ένα µνηµόνιο για τη χώρα και
ασφαλώς υπήρχε η ανάγκη για ρυθµίσεις τέτοιου τύπου. Με
αυτήν την έννοια, όχι µόνο συναινέσαµε, αλλά είπαµε ότι θα πρέπει να υπάρχει µια διαδικασία που να µην αφήνει στον πάγο τον
κατώτατο µισθό και από την άλλη να εκτιµά την πρόοδο της οικονοµίας. Αυτό είναι στην περίοδο του µνηµονίου –του µνηµονίου- το επαναλαµβάνω. Σήµερα, δεν υπάρχει αυτή η επιτήρηση
και δεν υπάρχει η ανάγκη της κρατικής παρέµβασης στο συγκεκριµένο θέµα.
Αυτό το οποίο λέµε, λοιπόν, εµείς είναι ότι δεν µπορεί σήµερα
οι αµοιβές των εργαζοµένων να είναι στο επίπεδο του 2003, πριν
δεκαεπτά χρόνια. Ο κατώτατος µισθός στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, είναι ντροπή να είναι όσο ήταν το 2003. Ναι, έχουµε περάσει από µια κρίση, όµως δεν ήταν η γενεσιουργός αιτία της
κρίσης ο κατώτατος µισθός. Η γενεσιουργός αιτία της κρίσης
ήταν κυρίως η οικονοµική διαχείριση από την πλευρά των κυβερνήσεων.
Έχουµε µιλήσει πάρα πολλές φορές για τον εκτροχιασµό της
δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης. Αν είναι δυνατόν, από 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγε στα 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009
- 2010. Ο βασικός µισθός έφταιγε;
Σήµερα, λοιπόν, -και επειδή δεν είναι επίκαιρη ερώτηση, κύριε
Υπουργέ, είναι µια αναπάντητη ερώτηση γραπτή, η οποία µετατράπηκε σε επίκαιρη- το κύριο ερώτηµα δεν είναι βεβαίως γιατί
αναβάλατε τη διαδικασία που ο ίδιος ψηφίσατε. Ψηφίζετε έναν
νόµο και λέτε: «Ρε παιδιά να µην τον εφαρµόσουµε τώρα». Ή
ισχύει, λοιπόν, ο νόµος από το 2013 και έπρεπε να έχει εφαρµοστεί τέσσερις φορές επί ΣΥΡΙΖΑ και από εσάς στον φετινό χρόνο
µία φορά ή είναι ένας νόµος αλά καρτ και οπότε θέλουµε τον
ενεργοποιούµε και οπότε δεν θέλουµε δεν τον ενεργοποιούµε,
µε το αιτιολογικό ότι θέλουµε να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους –λέει-, γιατί θα πήγαινε παρακάτω ο µισθός! Σοβαρά;
Εδώ, λοιπόν, το θεσµικό ζήτηµα έχει να κάνει µε διαφορετική
αντίληψη και εγώ το καταλαβαίνω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
µια κοµµουνιστογενή αντίληψη που συνδέεται µε την κρατική παρέµβαση, χωρίς να ταυτίζεται βεβαίως, που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση ή στις αντιλήψεις που υπήρχαν στα κράτη µε ισχυρό
κράτος που καθόριζε τα πάντα. Το καταλαβαίνω.
Εσείς, ο κ. Μητσοτάκης που είναι ο θιασώτης –υποτίθεται- της
ελεύθερης οικονοµίας, που είναι θιασώτης –υποτίθεται- του φιλελευθερισµού, δεν µου λέτε, το µακρύ χέρι του κράτους µέχρι
πού φτάνει; Για να ξέρουµε δηλαδή! Χαίρεστε επειδή συµφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Δηλαδή, ακολουθείτε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως σε πολλά άλλα, αλλά όχι σε όλα; Να µας πείτε τελικά αν
έχετε δικιά σας πολιτική, δικιά σας αντίληψη και τι θα κάνετε.
Εγώ στο συγκεκριµένο επικεντρώνω και θέλω µε βάση την πολιτική σας φιλοσοφία να µου πείτε εάν οι κοινωνικοί εταίροι βεβαίως µε τον συντονισµό του κράτους, µέσα από µια ευρύτερη
κοινωνική συµφωνία, µπορούν να έχουν το δικαίωµα να διαβουλευτούν, να εκτιµήσουν µε βάση τις ανάγκες των εργαζοµένων
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και της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονοµίας και των επιχειρήσεων, να συναποφασίζουν τον κατώτατο βασικό µισθό.
Αυτό είναι το ερώτηµα. Είναι διαφορετική αντίληψη βεβαίως
και δεν περιµένω από εσάς να πείτε κάτι διαφορετικό. Όµως, το
να ταυτίζεστε µε τον κρατισµό και µε άλλες ιδεολογικοπολιτικές
αντιλήψεις νοµίζω ότι είναι πέρα και από τη φιλοσοφία του κόµµατός σας και πρέπει βεβαίως να απολογηθείτε στους πολίτες,
στους δικούς σας, αυτούς που σας ψηφίζουν για άλλα πράγµατα.
Τη δικιά µας αντίληψη δεν πιστεύω και δεν επιζητώ να την υποστηρίξετε και να την αποδεχτείτε. Την αναδεικνύω, όµως, για να
δούµε ότι έχουµε τεράστια διαφορά αντίληψης για πολλά πράγµατα και ένα είναι και οι αµοιβές των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί ο κ. Κεγκέρογλου προσπάθησε να την αλλοιώσει και
να δηµιουργήσει εντυπώσεις, θέλω να διευκρινίσω ότι σε καµµία
περίπτωση δεν είπα από την πρωτολογία µου, το άφησα να εννοηθεί, ότι υπεύθυνοι για τη δηµοσιονοµική κρίση της χώρας µας
ήταν οι εργαζόµενοι και οι µισθοί τους, σε καµµία περίπτωση!
Αυτό το οποίο εντόπισα και ανέδειξα είναι ότι µέσα στις αδυναµίες της λειτουργίας του κράτους µας είχαµε και έναν µηχανισµό που παραγόταν ο κατώτατος µισθός, που πολιτικά δεν
συµφωνούµε, δεν ήταν σωστή η κατεύθυνση και εισαγάγαµε µια
µεταρρύθµιση η οποία ενσωµατώνει τις καλές πρακτικές της Ευρώπης.
Ο κ. Κεγκέρογλου είναι αντίθετος µε αυτό. Θέλει να επιστρέψουµε στο παρελθόν, ταυτισµένος µε τον λαϊκισµό και µια νοοτροπία ξεπερασµένη. Είναι δικαίωµά του, αλλά η Ελλάδα θα πάει
µπροστά, η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω.
Και δέχοµαι τώρα κριτική. Ποιος, κύριε Πρόεδρε; Δέχοµαι κριτική εγώ, ως Νέα Δηµοκρατία, από τον κ. Κεγκέρογλου του
ΠΑΣΟΚ για µείωση µισθών.
Θυµάστε, κύριε Πρόεδρε, ότι µε την πράξη υπουργικού συµβουλίου 6 του 2012 το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσε µείωσε τον κατώτατο µισθό από τα 750 στα 584 ευρώ; Το ΠΑΣΟΚ το µείωσε.
Και έρχεται σήµερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει τον τιµητή και τον υπερασπιστή του κατώτατου µισθού που εισήγαγε τη µείωση του κατώτατου µισθού;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το 2012 ήταν το ΠΑΣΟΚ ή ο Παπαδήµος; Σοβαρά; Λες και ψέµατα! Τον Νοέµβριο του 2011 σταµάτησε το ΠΑΣΟΚ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μην ερεθίζεστε, κύριε Κεγκέρογλου, από την αλήθεια. Μειώσατε τον κατώτατο µισθό από τα 750 στα 584 ευρώ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα, να είστε πολύ προσεκτικός
όταν προσέρχεστε εδώ και κάνετε τον τιµητή διαµέσου του γνωστού λαϊκισµού που σας διαπερνά υπέρ των εργαζοµένων.
Διότι στο τέλος-τέλος το ποιος είναι υπέρ των εργαζοµένων
είναι αυτός που λέει την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, όχι αυτός που
κτυπάει την πλάτη, κλείνει το µάτι και θέλει να είναι ευχάριστος,
αλλά αυτός που πρέπει να είναι χρήσιµος. Κι εµείς ως πολιτικοί,
ως Νέα Δηµοκρατία, όλα αυτά τα χρόνια είµαστε σε µια κατεύθυνση: Να στηρίξουµε τους εργαζόµενους µέσα από την αλήθεια
και η αλήθεια λέγεται ότι πρέπει να εισάγουµε πολιτικές, να φέρουµε µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να αλλάξουµε το κράτος, να
δηµιουργήσουµε ανάπτυξη, να δηµιουργηθεί πλούτος και µέσα
από τον πλούτο να αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας και να αυξηθούν και οι µισθοί.
Άλλωστε, στη δική µας πολιτική ατζέντα αυτό το οποίο λέµε
είναι ότι θέλουµε αύξηση των θέσεων απασχόλησης και καλά
αµειβόµενους εργαζόµενους. Αυτή είναι διαχρονικά η θέση µας.
Πώς θα το πετύχουµε αυτό; Τολµάει ο κ. Κεγκέρογλου σήµερα,
µε την ύφεση που θα διαπεράσει τη χώρα µας, να ζητάει αύξηση
των µισθών για να τινάξουµε την οικονοµία στον αέρα και να
έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους;
Αυτό λέγεται υποκρισία, κύριε Κεγκέρογλου! Έρχεστε εδώ και
κάνετε τον καλό απέναντι στους εργαζόµενους; Τον προφυλά-
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σουµε τον εργαζόµενο. Διότι, καθώς συνδέεται ο µηχανισµός µε
την αναπτυξιακή δυναµική της χώρας, θα ήταν επικίνδυνο, κύριε
Πρόεδρε, αυτός ο µηχανισµός να σχετιστεί µε την ύφεση, διότι
µπορούσε να οδηγήσει πράγµατι σε αντίθετα αποτελέσµατα.
Μετατοπίσαµε, λοιπόν, τον µηχανισµό και τη λειτουργία του
για το 2021, για να προφυλάξουµε τους εργαζόµενους, διότι δεν
µπορούσε µε τα σηµερινά δεδοµένα να λειτουργήσει αυτός ο µηχανισµός, δηλαδή σε έκτακτες καταστάσεις ύφεσης και πανδηµίας.
Κι έρχεται εδώ ο κ. Κεγκέρογλου -δεν ξέρω αν είναι δικές του
απόψεις ή του Κινήµατος Αλλαγής συνολικά, αλλά ας τα βρουν
µεταξύ τους- και εισηγείται µέσα στο 2020, µε την ανεργία να
είναι πραγµατικά η µεγάλη πρόκληση, να ζητάει αυξήσεις για
τους εργαζόµενους. Αυτό λέγεται υποκρισία και λαϊκισµός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
Περνάµε τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 6137/4-5-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Σε
αδιέξοδο το Σικιαρίδειο Ίδρυµα».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να
µην ξεκινήσω µε τα ψέµατα του κ. Βρούτση, ο οποίος φυσικά τα
λέει και µετά κάνει ότι δεν θυµάται, φεύγει κιόλας.
Λοιπόν, εγώ δεν µίλησα για καµµία αύξηση ούτε για καµµία
µείωση. Εγώ µίλησα θεσµικά. Εποµένως, το ψέµα που είπε εδώ
µπροστά σε όλους σας -και η Διάσκεψη των Προέδρων δίνει το
δικαίωµα σε εσάς να παρεµβαίνετε και να διορθώνετε- ότι εγώ
ζήτησα δήθεν αύξηση στην περίοδο της ύφεσης, το χοντρό
ψέµα, δεν υφίσταται, κύριε Πρόεδρε. Άρα, φαίνεται ποιος είναι
προπαγανδιστής.
Εγώ ζήτησα να αντιµετωπίσουµε θεσµικά το θέµα. Έχει επανέλθει η κανονικότητα κατά τη Νέα Δηµοκρατία -εγώ δεν αποδέχοµαι τον όρο- και θα πρέπει πραγµατικά η χώρα να συζητήσει
πώς θα πορευθεί. Ένα από τα ζητήµατα είναι ο παραγόµενος
πλούτος πού διατίθεται, µε ποιον τρόπο και πώς διασφαλίζονται
πραγµατικά οι προϋποθέσεις για να έχουµε πρόοδο και ανάπτυξη, διότι οι αµοιβές των εργαζοµένων έχουν σχέση µε την
πρόοδο και την ανάπτυξη.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στην ερώτηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, κύριε Κεγκέρογλου, θα σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο, γιατί ορθώς το
είπατε. Οφείλω να πω ότι η συζήτηση ανάµεσα σας -θα σας
δώσω όλο το χρόνο για την ερώτηση- έγινε για τον µηχανισµό
διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού. Δεν συζητήθηκαν καθόλου
ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον τα περί αυξήσεως του κατώτατου µισθού
Παρακαλώ, συνεχίστε τώρα στην ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από τη στιγµή που δεν συµφωνώ
µε τον µηχανισµό πώς θα ζητήσω αύξηση από τον Υπουργό;
Θεωρώ ότι ο Υπουργός δεν πρέπει να παρεµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ είπα ποια είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα είναι λογικό, λέω κάτι λογικό.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα, που
έχουµε ξανασυζητήσει µε την Υπουργό Εργασίας, που αφορά το
«Σικιαρίδειο» Ίδρυµα.
Ενηµερωτικά πρέπει να πω, για να είναι ενήµερη η Βουλή στο
σύνολό της, ότι το «Σικιαρίδειο» ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, έχει προσφέρει σηµαντικό έργο τα προηγούµενα χρόνια
και έχει τεράστιες δυνατότητες να προσφέρει έργο στα παιδιά
µε προβλήµατα. Είναι ένα ίδρυµα, το οποίο µόνο του διοικούνταν. Όµως, η πολιτεία διακρίνοντας τα προβλήµατα που υπήρχαν
σε µια συγκεκριµένη περίοδο αποφάσισε -και ορθά αποφάσισετο 2015 ότι πλέον το παίρνει υπό την εποπτεία της –και όχι µόνο, υπό τη φροντίδα της, µε την έννοια ότι αναλαµβάνει το Υπουργείο Εργασίας ουσιαστικά να διορίζει τη διοίκηση, είναι ο
ν.4331/2015.
Άρα δεν είναι ένα απλό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
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ενός συλλόγου, ενός φορέα, ενός κληροδοτήµατος που είναι αυτόνοµο, είναι µε την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας.
Το «Σικιαρίδειο», λοιπόν, έχει σήµερα προβλήµατα, σηµαντικά
προβλήµατα. Εµείς,, επειδή παρακολουθούµε τα πράγµατα βλέπουµε ότι υπάρχει µια συζήτηση γενική και αόριστη. Δεν υπάρχει,
όµως, πρόοδος στο να δοθούν βιώσιµες λύσεις. Υπάρχουν συσσωρευµένα προβλήµατα. Ήδη οι εργαζόµενοι έχουν να πληρωθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Θα πω ότι ξεχάστηκε και ένας
µισθός από τον Σεπτέµβρη του ’18, κύριε Πρόεδρε, για κάποιους
λόγους και δεν υπήρξε η δυνατότητα να δοθεί στη συνέχεια ούτε
αυτός.
Άρα, χρειάζεται να κάνει κάτι το Υπουργείο. Και επειδή πολλές
φορές έχει αναρωτηθεί και η κυρία Υπουργός τι είναι αυτό που
πρέπει να κάνει το Υπουργείο, εγώ θέλω να πω ότι έχει κάποια
εργαλεία στα χέρια του και ολοκληρώνω µε τους τίτλους αυτών
των εργαλείων.
Κατ’ αρχάς υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο, ο νόµος του 2014,
που αφορά την εξυγίανση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο. Βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε για τα
επόµενα χρόνια. Η αρχική εισήγηση ήταν δικιά µου και θεσµοθετήθηκε το 2014, αλλά βελτιώθηκε το 2016, αν θυµάµαι καλά, που
προβλέπει για τα δευτεροβάθµια. Επειδή, αυτό είναι πρωτοβάθµιας φροντίδας, µπορούµε το ίδιο πλαίσιο βελτιώνοντάς το, τροποποιώντας το να ισχύσει και για το «Σικιαρίδειο».
Η δεύτερη δυνατότητα είναι να ενταχθεί το ίδρυµα αυτό στο
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, που είναι δηµοσίου δικαίου µε τα χαρακτηριστικά, βεβαίως, τα οποία έχει κατά το ανάλογο που έγινε µε το Ψυχολογικό Κέντρο της Ξάνθης που το
εντάξαµε, λύθηκαν τα προβλήµατα του και λειτουργεί κανονικά.
Το ένα είναι, λοιπόν, σχέδιο εξυγίανσης, το δεύτερο είναι η ένταξη στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας.
Η τρίτη επιλογή, εάν δεν την έχει µελετήσει, είναι να συνεννοηθούµε -η περιφέρεια, ο δήµος, το Υπουργείο Εργασίας, το
κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, το «Σικιαρίδειο»- και να κάνουµε µια
προγραµµατική σύµβαση, µε βάση την οποία κάθε φορέας θα
έχει τη συµβολή του, πρώτα απ’ όλα στην εξυγίανση του ιδρύµατος, στην αντιµετώπιση των πιεστικών προβληµάτων και, το
πιο σηµαντικό, στην αξιοποίηση της περιουσίας του και των δυνατοτήτων του, ούτως ώστε να λειτουργήσει στη συνέχεια και να
εκπληρώσει τον ρόλο του για τη στήριξη των παιδιών µε προβλήµατα.
Απ’ αυτά κάτι πρέπει να επιλέξετε. Επιλέξτε κάτι, να ξέρουµε
ποιο είναι και να το βοηθήσουµε και εµείς να προχωρήσει. Αυτό
είναι το θέµα που απασχολεί εργαζόµενους, διοίκηση του Ιδρύµατος, τη θητεία της οποίας ανανεώσατε πρόσφατα, αλλά και
όλη την ευρύτερη κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον ρόλο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε την ευκαιρία να ενηµερώσω την ελληνική αντιπροσωπεία, αλλά και τους
συµπολίτες µας, για τις κινήσεις που έχουµε ήδη κάνει γι’ αυτό
το, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ιστορικό ίδρυµα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετούµαστε και, µάλιστα,
οµιλούµε οι δυο µας στο Κοινοβούλιο για το ζήτηµα αυτό. Είχα
απαντήσει και τον Ιανουάριο σε αντίστοιχη ερώτησή σας. Οπότε,
επιτρέψτε µου να θυµίσω κάποια από αυτά τα οποία είχαµε συζητήσει τότε, αλλά και να ενηµερώσω για τις ακριβείς δράσεις
τις οποίες έχουµε λάβει από τότε µέχρι σήµερα.
Όπως γνωρίζετε καλά, το «Σικιαρίδειο» είναι ένα ίδρυµα ιστορικό, το οποίο προσφέρει από το 1939 τις υπηρεσίες του σε παιδιά µε αναπηρία. Όµως, το 1955 από νοµική σύσταση ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου άρχισε να λειτουργεί ως ΝΠΙΔ.
Οπότε, τα τελευταία εξήντα πέντε χρόνια λειτουργεί υπό αυτήν
τη νοµική µορφή, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Υπάρχει, λοιπόν, µια ιδιαιτερότητα στο «Σικιαρίδειο», η οποία
είναι ότι η διοίκησή του, όπως είπατε και εσείς, ορίζεται από το
δηµόσιο. Εποµένως, είναι αυξηµένη, αν θέλετε, και η εποπτεία,
αλλά και η ευθύνη του Υπουργείου µας σε αυτό.
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Την ευθύνη αυτή την νιώσαµε πολύ καλά, από τις πρώτες
µέρες ανάληψης των καθηκόντων µας. Κι αυτό γιατί; Γιατί βρήκαµε ένα ίδρυµα µε χρέη σε εφορία και φορολογικές αρχές
600.000 ευρώ.
Τον περασµένο Ιανουάριο, από το ίδιο Βήµα, είχα επισηµάνει
ότι το «Σικιαρίδειο» χρειάζεται µία βιώσιµη λύση, που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες, τη δυναµικότητά του και όλο το ιστορικό
του, µια λύση, η οποία δεν θα ήταν απλά λογιστική, µια λύση, η
οποία δεν θα ήταν απλά «πυροσβεστική».
Ξεκινώ από το τελευταίο στοιχείο, από τις δυνατότητες του
ιδρύµατος. Το «Σικιαρίδειο» εδρεύει σε ένα οικόπεδο δεκαεπτά
στρεµµάτων και από τα δεκαεπτά στρέµµατα στο κέντρο του
Αµαρουσίου, µόλις λίγα αξιοποιούνται. Επίσης, αυτή τη στιγµή
φιλοξενεί ογδόντα παιδιά, µε µια δυναµικότητα, όµως, διακοσίων
παιδιών. Κρατήστε, λοιπόν, ότι υπάρχει πολύ µεγάλο περιθώριο
περαιτέρω αξιοποίησης.
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινηθήκαµε. Καταπιαστήκαµε
µε τις άµεσες και δη χρηµατοδοτικές ανάγκες του ιδρύµατος,
αλλά και ανιχνεύσαµε τις δυνατότητες του Ιδρύµατος και πήραµε
πρωτοβουλίες που θα του εξασφαλίσουν ένα µέλλον βιώσιµο.
Ως προς την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών, νοµίζω γνωρίζετε ότι το 2019 υπέγραψα η ίδια την απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση στο «Σικιαρίδειο», της τάξης των 348.000 ευρώ. Αυτήν
ακολούθησαν σχεδόν άλλα 10.000 ευρώ από περαιτέρω έκτακτη
επιχορήγηση. Συγκεκριµένα, 9.333 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Σύνολο 357.000 ευρώ, σχεδόν 360.000 ευρώ.
Στο σύνολό τους, τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ για τη χρονική περίοδο
αυτή, 2019-2020, έχουν λάβει 620.000 ευρώ. Μιλάµε για ΝΠΙΔ µε
πολύ µεγάλες ανάγκες σε όλη την επικράτεια. Οπότε, όταν το
«Σικιαρίδειο» έχει λάβει από το κράτος επιχορήγηση 360.000
ευρώ και τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ 620.000, καταλαβαίνετε ότι πάνω
από τα µισά έχουν πάει στο «Σικιαρίδειο».
Χάρη στις επιχορηγήσεις, λοιπόν, αυτές, το «Σικιαρίδειο» κατάφερε να εξυπηρετήσει τα χρέη του στην εφορία. Παράλληλα,
έως την τελευταία εργάσιµη του 2019 ίσχυε ευεργετική ρύθµιση,
σύµφωνα µε την οποία το ίδρυµα απαλλάσσονταν από την υποχρέωση, µεταξύ άλλων, φορολογικής ενηµερότητας και έτσι,
µπορούσε να προβεί σε εισπράξεις.
Οι εισπράξεις αυτές, όπως µάλλον γνωρίζετε, προέρχονται
από δύο πηγές. Πρώτον, από το ΕΣΠΑ, το οποίο καλύπτει τα περισσότερα από τα εργαστήριά του και κάποια απ’ τη µισθοδοσία
του -33% της µισθοδοσίας, καλύπτοντας τριάντα ένα άτοµα του
προσωπικού- αλλά και από τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ, τα οποία καλύπτουν σαράντα τρία άτοµα και όχι δεκατρείς περιπτώσεις οι
οποίες είναι ανασφάλιστες.
Θα είµαι ειλικρινής µαζί σας. Κατά τους πρώτους µήνες του
2020 διαπιστώθηκε ότι παρά τις πολύ µεγάλες επιχορηγήσεις
από το Υπουργείο -σας ξαναείπα ότι περισσότερα από τα µισά
χρήµατα της χρηµατοδότησης ΝΠΙΔ πήγαν στο «Σικιαρίδειο»
Ίδρυµα- το ίδρυµα αδυνατούσε να ρυθµίσει τις οφειλές του στην
εφορία.
Γι’ αυτό, σε νοµοσχέδιο που καταθέτουµε µαζί µε τον Υπουργό,
ως Υπουργείο Εργασίας, ως το τέλος του χρόνου διατάζουµε την
παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, ώστε το ίδρυµα να µπορεί να εισπράξει τα χρήµατα αυτά και από το ΕΣΠΑ και από τον ΕΟΠΥΥ.
Η δεύτερη λύση, που δίνουµε και αφορά στη βιωσιµότητα, έχει
να κάνει µε τη δηµιουργία και την προγραµµατική µε δήµο και τη
συνεισφορά της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΔΙΠ, για την
οποία θα µιλήσω στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένας χρόνος που έχουµε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας
και άρα, το ξαναλέγονται τα ίδια που λέγονταν τον Ιούλιο ή τον
Σεπτέµβριο δεν έχουν νόηµα πια.
Λύση θέλουµε για το πρόβληµα, το οποίο βεβαίως προϋπήρχε
και µε διαφορετική µορφή µπορούµε να πούµε ότι υφίσταται
επτά-οκτώ χρόνια. Είναι σε αδυναµία το ίδρυµα. Δεν µπορεί να
υπάρξει προοπτική εάν δεν σκύψει πάνω η πολιτεία και εν προ-
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κειµένω το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Υφυπουργός.
Εµείς λέµε ότι θα πρέπει, πέρα από την προσωρινή λύση η
οποία είναι αναγκαία, χρήµατα που δικαιούται να τα πάρει για να
πληρώσει το δηµόσιο, να υπάρξει σχέδιο βιωσιµότητας και προοπτικής. Το σχέδιο, λοιπόν, βιωσιµότητας και προοπτικής δεν
µπορεί να σταµατάει στη ρύθµιση που µας είπατε, η οποία είναι
αναγκαία.
Ακούστε όµως. Οι οφειλές προς το δηµόσιο είναι 118.000. Θα
πάρει το δηµόσιο, δηλαδή, οφειλές µε βάση τη ρύθµιση η οποία
θα γίνει. Οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Ωραία. Χρειάζεται η ανακαίνιση, η αναµόρφωση των κτηρίων, προκειµένου να µπορέσει να
έχει µια προοπτική έναν προϋπολογισµό περίπου 200.000. Απ’
ό,τι διαπίστωσαν οι εργαζόµενοι, στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου, στην περίπτωση που το αφήσουν έτσι ανοικτό,
υπάρχουν µόνο 74.000. Άρα, δεν υπάρχει προοπτική µε αυτόν
τον τρόπο.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξει µία από τις τρεις λύσεις η
πολιτική ηγεσία και σε συνεργασία µε τη διοίκηση, τους εργαζόµενους και την αυτοδιοίκηση και εµάς που θα συνδράµουµε, να
δοθεί λύση. Ποιες είναι οι τρεις διαφορετικές, εναλλακτικές οδοί;
Τις λέω και τις τρεις, γιατί κάποια πρέπει να ακολουθήσετε.
Όµως, µην έρχεστε εδώ να µας επικαλείστε ότι µπορεί να γίνει
κι αυτό.
Είναι, πρώτα απ’ όλα, η ένταξη στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας,
που για µας είναι οριστική και καλύτερη λύση, διότι περνάει αµέσως σε ένα άλλο καθεστώς που και στον προγραµµατισµό του
Υπουργείου εντάσσεται απευθείας και του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και τα πράγµατα δροµολογούνται
πολύ καλύτερα.
Η δεύτερη λύση, την οποία σας αποδείξαµε, είναι να µείνει
όπως είναι θεσµικά, αλλά να γίνει σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιµότητας, που είναι ανάµεσα στη διοίκηση του ιδρύµατος και στο
Υπουργείο Εργασίας, κατά το πρότυπο του σχεδίου εξυγίανσης
του ν.4262/2014, άρθρα 55 και 56. Προβλέπονται στον συγκεκριµένο νόµο.
Και η τρίτη λύση είναι να γίνει µια προγραµµατική σύµβαση,
Υπουργείο Εργασίας, µπορεί και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής να µπει µέσα, «Σικιαρίδειο» Ίδρυµα, Δήµος
Αµαρουσίου και πιθανόν και η περιφέρεια στην οποία είναι ο
Δήµος Αµαρουσίου και το «Σικιαρίδειο».
Αυτές οι τρεις λύσεις είναι, οι οποίες µε την ανάλογη µελέτη,
µε το ανάλογο σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιµότητας µπορούν να
εντάξουν ένα σοβαρό ίδρυµα-εργαλείο σε µια προοπτική.
Δεν γίνεται να λέµε κάθε φορά ότι θα παρατείνουµε τη φορολογική ενηµερότητα για να πάρει κάποια λεφτά από εδώ να τα
δώσει στο δηµόσιο από εκεί, να συνεχίζουν να παραµένουν απλήρωτοι εργαζόµενοι, να µην έχει εκείνη την ανάσα που χρειάζεται
και την προοπτική. Δεν είναι το «Σικιαρίδειο» για να φυτοζωεί.
Έχει δυνατότητες, θα τις αξιοποιήσουµε και θα παίξει σηµαντικό
ρόλο.
Γιατί τα προβλήµατα της κοινωνίας κι η αγωνία, ιδιαίτερα για
τα παιδιά µε αναπηρία, τα παιδιά των οικογενειών αυτών που
πραγµατικά αγωνίζονται από την πρώτη στιγµή της γέννησής
τους ή από το σηµείο που θα διαπιστωθεί ότι έχουν κάποιο ζήτηµα, µπορεί να βρει ανταπόκριση από τέτοιες πολιτικές και στο
«Σικιαρίδειο» Ίδρυµα.
Εµείς, λοιπόν, τι σας προτρέπουµε να κάνετε; Να επιλέξετε
πρώτα απ’ όλα, µε βάση τα δεδοµένα, τι θέλετε να κάνετε, να το
πείτε στους εργαζόµενους στη διοίκηση, ότι αυτό είναι το σχέδιό
σας και να το προχωρήσετε. Δεν είναι µόνο να το ανακοινώνετε
και να µας ενηµερώνετε εδώ. Πρέπει να το προχωρήσετε.
Ο επισπεύδων –αυτό σας είπα από την αρχή και µ’ αυτό
κλείνω- δεν είναι κάποιος άλλος παρά το Υπουργείο Εργασίας,
ο τοµέας πρόνοιας. Διότι µε τον νόµο του 2015 εκτός από τη γενική εποπτεία που είχε τα προηγούµενα χρόνια θεσµικά, έχει υιοθετήσει και το ίδρυµα ως δικό του παιδί. Ο επισπεύδων είναι το
Υπουργείο Εργασίας. Αυτό θέλω να καταλάβετε κι ότι οι ευθύνες
θα ανήκουν καλώς ή κακώς και σε εσάς, κατά κύριο λόγο σε σας,
αν δεν προχωρήσει.
Σας κάνουµε, λοιπόν, έκκληση να αφήσετε την άκαµπτη στάση
που δείχνετε µέχρι τώρα –γιατί άκαµπτη είναι η στάση σας- σε
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σχέση µ’ αυτά που σας θέτουν οι εργαζόµενοι κι η διοίκηση και
να σκύψετε στο πρόβληµα, να δώσουµε λύση, και εµείς θα είµαστε κοντά να την υποστηρίξουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Μιχαηλίδου.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεγκέρογλου.
Θα ήθελα να προσθέσω λίγο στις τρεις λύσεις του «ευαγγελίου»
των λύσεων του κ. Κεγκέρογλου ότι υπάρχουν και άλλες και υπάρχει και η λύση την οποία προσφέρει το Υπουργείο µας. Δεν είναι
ένα «ευαγγέλιο» το οποίο απλά προσφέρει τις τρεις λύσεις που
περιγράφηκαν, µε αρκετή λεπτοµέρεια µόλις στο Κοινοβούλιο.
Επίσης, θα ήθελα να θυµίσω ότι το «Σικιαρίδειο» -όπως είπατε,
κύριε Κεγκέρογλου- δεν δικαιούται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Αυτό που δικαιούται το «Σικιαρίδειο» είναι ως ΝΠΙΔ, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, να λάβει τη βοήθεια που
χρειάζεται από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να συνεχίσει
να προσφέρει µε έναν βιώσιµο τρόπο τις υπηρεσίες που χρειάζονται στα παιδιά µε αναπηρία. Και αυτό είναι που κάνουµε.
Γιατί τα χρήµατα του φορολογούµενου είναι χρήµατα τα οποία
σεβόµαστε πάρα πολύ και καταλαβαίνουµε µε πόση δυσκολία δίνονται ειδικά τους µήνες αυτούς, τους µήνες της πανδηµίας που
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές.
Οπότε η λύση -και δη η πρώτη και η δεύτερη λύση που περιγράψατε, δηλαδή η πρώτη να µπει το «Σικιαρίδειο» από την «πίσω
πόρτα» στο δηµόσιο και η δεύτερη να µπει το Σικιαρίδειο από
την «µπροστινή πόρτα» ως µέλος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής στο δηµόσιο-, δεν είναι λύση κάθε νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει χρέη, να κρατικοποιείται. Γιατί
αυτή η κρατικοποίηση σε κάποιον αναφέρεται και στη συγκεκριµένη περίπτωση αναφέρεται στον Έλληνα φορολογούµενο που
µε τόση µεγάλη δυσκολία τα βγάζει πέρα τους µήνες αυτούς.
Οπότε για να είµαι σαφής ως προς το τι έχουµε κάνει: Έχουµε
βοηθήσει στο χρηµατοδοτικό σκέλος και βοηθούµε και στο βιώσιµο σκέλος. Όσον αφορά στο χρηµατοδοτικό έχουµε δώσει στο
«Σικιαρίδειο» όσα χρήµατα δεν έχουµε δώσει σε κανένα άλλο
ΝΠΙΔ. Και στο σκέλος της βιωσιµότητας κληρονοµήσαµε την
προγραµµατική του δήµου µε το «Σικιαρίδειο» και κανείς δεν την
είχε ενεργοποιήσει από το 2018, για λόγους που δεν γνωρίζουµε.
Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε από τον σύλλογο εργαζοµένων, πάντως σίγουρα στο δηµοτικό συµβούλιο θα δούµε όλοι τα
ποσά που θα δεσµεύσει ο δήµος. Και γιατί θα τα δεσµεύσει; Για
να φτιάξει ΚΔΑΠ ΜΕΑ από τη µία, άρα να αναβαθµίσει τις εγκαταστάσεις του ίδιου του ιδρύµατος, να πάνε περισσότερα παιδιά
στο ΚΔΑΠ για παιδιά µε αναπηρία, αλλά και να δώσει χρήµατα,
γιατί αυτά πάνε µαζί.
Και η συµφωνία µας κι η συµφωνία της διοίκησης µε το Δήµο
Αµαρουσίου είναι απολύτως σαφής, ότι θα συνεχίσει το ΚΔΑΠ
µόνο αν ξεκινήσει το ΚΔΗΦ, αν ξεκινήσει η αναβάθµιση των εγκαταστάσεων για το ΚΔΗΦ.
Τι προϋποθέτει το ΚΔΗΦ; Προϋποθέτει νοσήλια τα οποία θα
δίνονται ηµερήσια από τον ΕΟΠΥΥ στο «Σικιαρίδειο» τετραπλάσια απ’ αυτά που δίνονται σήµερα. Οπότε και η οικονοµική βιωσιµότητα θα υπάρξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Εµείς τι κάναµε; Εµείς δώσαµε τα χρήµατα που χρειαζόταν
έτσι ώστε να µπει στην ασφαλιστική ρύθµιση, ορίσαµε νέα διοίκηση, καταφέραµε και περνάµε µε νοµοσχέδιο τώρα, στο Υπουργείο Εργασίας, την απαλλαγή ασφαλιστικής ενηµερότητας, έτσι
ώστε να µπορεί να λαµβάνει τα χρήµατα από το ΕΣΠΑ και από
τον ΕΟΠΥΥ και προχωρούµε σε σχέδιο βιωσιµότητας µέσω αναβάθµισης της κτηριακής υποδοµής µέσα από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ και
µέσα από την απαραίτητη αναβάθµιση για να φτιαχτεί το ΚΔΗΦ
µέσα στο «Σικιαρίδειο», που θα τετραπλασιάσει τα έσοδα για
όσους δεν θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και από το ΕΣΠΑ, το
οποίο θα ξαναξεκινήσει να δίνεται τους αµέσως επόµενους
µήνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 838/22-6-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Άµεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος σε γεωργούς και κτηνοτρόφους».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Τον λόγο έχει για δύο λεπτά η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι όσοι αγρότες πήγαν στους λογιστές για να κάνουν τις δηλώσεις, κοκκαλώσανε; Άλλοι λένε ότι
τους «ήρθε κεραµίδα στο κεφάλι», αφού στις δηλώσεις εισοδήµατος του 2020 εφαρµόζεται στους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, το τέλος επιτηδεύµατος, καθώς συµπληρώνεται η
πενταετία που ίσχυε η αναβολή της επιβολής του. Είναι η πρώτη
φορά που καλούνται να πληρώσουν τέλος επιτηδεύµατος. Και
δεν είναι λίγο, είναι 650 ευρώ και δεν τα έχουν, πραγµατικά δεν
τα έχουν.
Εξαίρεση, βέβαια, από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος έχουν οι συνεταιρισµένοι αγρότες που αποτελούν ένα πολύ
µικρό τµήµα γιατί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε, απλώς το πέρασε και στους συνεταιρισµένους, αλλά µε αυστηρούς όρους,
δηλαδή το 80% της παραγωγής να την παραδίδουν στον συνεταιρισµό, αφού όλοι ξέρουµε ότι οι περισσότεροι συνεταιρισµοί
δηλώσεις του ΟΣΔΕ κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Συνεπώς,
ελάχιστη η εξαίρεση.
Το χαράτσι λοιπόν, αυτό των 650 ευρώ, επιβαρύνει υπέρµετρα
και γεωργούς και κτηνοτρόφους και ψαράδες, οι οποίοι προσπαθούν στην κυριολεξία να επιβιώσουν σ’ ένα καθεστώς πολύ υψηλού κόστους παραγωγής, ληστρικής εκµετάλλευσης των
εµποροβιοµηχάνων µε τιµές που δίνονται στα αγροτικά προϊόντα. Το ξέρετε και εσείς από την περιοχή που εκλέγεστε µε
τους ροδακινοπαραγωγούς στον Νοµό Ηµαθίας.
Εµπάργκο είχαν τα προηγούµενα χρόνια. Φέτος µειωµένη παραγωγή, υψηλό κόστος παραγωγής, µειωµένες οι τιµές. Τους ζητάνε να πάρουν την παραγωγή µε ανοικτές τιµές. Συνεπώς, το
εισόδηµα της πλειοψηφίας των αγροτών έχει πληγεί φέτος και
εξαιτίας της πανδηµίας και των µεγάλων καταστροφών. Ουσιαστικά, µε το τέλος επιτηδεύµατος µεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται τα χρέη τους. Αδυνατούν να πληρώσουν στην εφορία αυτήν
την επιπλέον επιβάρυνση. Θεωρούµε ότι δεν θέλετε και εσείς να
µπουν στο καθεστώς κατασχέσεων, αφού δεν έχουν να πληρώσουν.
Δεν σας ρωτάµε, σας ζητάµε να προχωρήσετε άµεσα στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος γι’ αυτούς τους αγρότες και
να ανοίξει και για τους µικροεπαγγελµατίες αυτοαπασχολούµενους γενικότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, αναδεικνύεται µε την ερώτησή σας ένα
υπαρκτό πρόβληµα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες. Προέρχοµαι από αγροτική οικογένεια. Είµαι σε άµεση και διαρκή επαφή
µε τον αγροτικό κόσµο. Γνωρίζω τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Γνωρίζω τις αρνητικές επιπτώσεις της
πανδηµίας στην αγροτική οικονοµία, όπως τις γνωρίζει και η Κυβέρνηση και δεν σκοπεύει να µείνει απαθής. Αντίθετα, θα κάνει
αυτό που πρέπει, αυτό που επιβάλλεται για τη φορολογική ελάφρυνση των αγροτών.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Όπως γνωρίζετε, οι αγρότες οι
οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συµπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το
τέλος επιτηδεύµατος την 31η Δεκεµβρίου 2018, για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόµενα, έχουν υποχρέωση καταβολής
του τέλους επιτηδεύµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα, µε την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού
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έτους 2019, οι αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν εντός του
2020 το τέλος επιτηδεύµατος.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω και να δηλώσω ξεκάθαρα σήµερα, εδώ, στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, ότι αυτό δεν θα συµβεί. Με απόφαση του Πρωθυπουργού αναστέλλεται για τους
αγρότες η εφαρµογή του µέτρου της επιβολής του τέλους επιτηδεύµατος για το φορολογικό έτος 2019. Οι ωφελούµενοι
αυτού του µέτρου είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες του
κανονικού καθεστώτος.
Σας είπα ότι έχουµε πλήρη επίγνωση της πραγµατικότητας.
Θα συνιστούσε παραλογισµό σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία να
επιβαρυνθούν οι αγρότες µε την καταβολή τέλους επιτηδεύµατος 650 ευρώ. Γι’ αυτό και µε απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούµε στην αναστολή της εφαρµογής του µέτρου και θα
κατατεθεί άµεσα στη Βουλή και η σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για τρία λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, είναι θετικό
αυτό που αναφέρετε, η αναστολή. Πράγµατι είναι πιεστική η κατάσταση στην αγροτιά. Την περιγράψατε. Όµως θα ήθελα να
υπενθυµίσω κάτι και να προτείνω.
Το τέλος επιτηδεύµατος είναι ένας κεφαλικός φόρος, κεφαλικός στην κυριολεξία. Το ποσό των 650 ευρώ δεν είναι µικρό για
έναν µικροµεσαίο αγρότη. Κι εσείς το καταλαβαίνετε, γιατί προέρχεστε από αγροτική περιοχή. Αντιστοιχεί περίπου στις µισές
ασφαλιστικές εισφορές για µισό χρόνο. Το ίδιο ποσό, αυτό δηλαδή το χαράτσι των 650 ευρώ, το πληρώνει και αυτός που έχει
εισόδηµα 3.000 ευρώ, δηλαδή ένας πάµφτωχος, αλλά και αυτός
που έχει 40.000 ευρώ, ένας µεσαίος, αλλά και περισσότερο. Γι’
αυτό λέµε ότι είναι κεφαλικός φόρος.
Συνεπώς είναι ένας άδικος φόρος, φορολογούνται κεφάλια,
όχι εισοδήµατα. Γι’ αυτό δεν µιλάµε και δεν πρέπει να µιλάµε για
αναστολή, δεν πρέπει να µιλάµε για πάγωµα. Πρέπει να µιλάµε
για κατάργηση και αυτή είναι η πρότασή µας, κατάργηση αυτού
του άδικου φόρου.
Το λέµε και για έναν δεύτερο λόγο, αν θέλετε. Με ποια λογική
καθιερώθηκε το τέλος επιτηδεύµατος, αυτός ο άδικος φόρος;
Ήταν µνηµονιακή επιβολή, ήταν στο πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο, το επέβαλαν δηλαδή τα µνηµόνια. Τα µνηµόνια τελείωσαν,
έτσι µας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι εσείς, η Νέα Δηµοκρατία, µας
λέγατε ότι µπαίνουµε στην ανάπτυξη, ανεξάρτητα τώρα που ερχόµαστε σε βαθιά ύφεση.
Δεν µπορεί να συνεχίσουν να πληρώνουν οι φτωχοµεσαίοι γεωργοί, και κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες, δηλαδή, οι φτωχοί. Γιατί
στους µεγάλους, στις µεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν φοροαπαλλαγές και οικονοµικές ενισχύσεις. Εδώ, µε την πανδηµία, οι
πρώτοι που ενισχύσατε µε 15 εκατοµµύρια ήταν οι εφοπλιστές.
Οι αγρότες, αυτοί που έχουν πληγεί, δεν έχουν πάρει ακόµα τίποτε.
Εσείς, λοιπόν, που έχετε και την πείρα, όχι µόνο λόγω του αντικειµένου του Υφυπουργού, αλλά και ως εφοριακός, νοµίζω ότι
το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα πόσο άδικο µέτρο είναι. Αυτό
που ζητάµε είναι η αναστολή να γίνει οριστική κατάργηση. Αυτό
είναι το δίκαιο, αυτό σας ζητάµε να κάνετε και να µην είναι µόνο
για το 2019.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία συνάδελφε, αυτή η Κυβέρνηση δεν λέει ψέµατα. Γι’ αυτό
και διατηρεί αλώβητο το κεφάλαιο ειλικρίνειας και εµπιστοσύνης
στη σχέση της µε τους πολίτες.
Η προηγούµενη κυβέρνηση εξαίρεσε από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος στους αγρότες, µέλη αγροτικών
συνεταιρισµών, ο αριθµός των οποίων είναι κατά πολύ µικρότερος, όπως κι εσείς αναφέρατε στην ερώτησή σας, από το σύνολο
των υπόχρεων αγροτών σε καταβολή τέλους επιτηδεύµατος. Και
φυσικά οι αγρότες έχουν µνήµη, κρίση, αλλά και µέτρο σύγκρισης ανάµεσα στην προηγούµενη κυβέρνηση και στην Κυβέρνηση

15429

του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυµίζω ότι το 2015 ο κ. Τσίπρας
υποσχόταν στους αγρότες αφορολόγητο 12.000 ευρώ, κατάργηση της προκαταβολής φόρου και πολλά άλλα.
Έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Αύξησε την προκαταβολή φόρου
από το 27,5% στο 100%, µείωσε το αφορολόγητο από τις 9.545
ευρώ σε 8.636 ευρώ και τριπλασίασε τους φορολογικούς συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης. Φορολόγησε από το πρώτο
ευρώ τις κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Επέβαλε έναν
άδικο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί και εκτίναξε το κόστος αγροτικής παραγωγής στα ύψη, αυξάνοντας τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, καταργώντας την
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης γεωργικής χρήσης και αυξάνοντας τον ΦΠΑ στα αγροτικά
εφόδια στο 24% από 13%.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη
προχωρήσει: Πρώτον, σε µείωση του ΕΝΦΙΑ. Δεύτερον, στη µείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτικών συλλογικών
σχηµάτων στο 10%. Τρίτον, στη µείωση του εισαγωγικού συντελεστή του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων από το 22%
στο 9%. Τέταρτον, στη µείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% στο 24%. Πέµπτον, στην ψήφιση διάταξης
για την επιστροφή ή τη διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εισπράχθηκε ή βεβαιώθηκε αντίστοιχα για αποθέµατα
κρασιού, τα οποία κατά την ηµεροµηνία κατάργησης του φόρου,
δηλαδή έως και 31-12-2018, δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση. Έχουµε ήδη προχωρήσει στην απαλλαγή για το 2020 των
αγροτεµαχίων από τον συµπληρωµατικό φόρο του ΕΝΦΙΑ και
όπως σας είπα, προχωρούµε και στην αναστολή της εφαρµογής
του µέτρου της επιβολής του τέλους επιτηδεύµατος στους κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες για το φορολογικό έτος 2019.
Στον πυρήνα της φιλελεύθερης ιδεολογίας αλλά και της πολιτικής µας είναι η µείωση των φόρων. Η δηµιουργία ή η ύπαρξη
δηµοσιονοµικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην κατεύθυνση
της µείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσµευσή µας
ήταν και εξακολουθεί να παραµένει η µείωση της προκαταβολής
φόρου που θα ανακοινωθεί τις επόµενες ηµέρες, αλλά και η µείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για
όλους τους επαγγελµατίες.
Πιστεύω ότι σας έχω καλύψει πλήρως. Σας ευχαριστώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν φτάνουν, όµως, για την αγροτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί τώρα η
δεύτερη µε αριθµό 841/22-6-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισµού Κωπαΐδας».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινάµε µε ένα πολύ θετικό µήνυµα. Συµπτωµατικά έχει κατατεθεί και από µέρους µου ερώτηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό
που λέτε κατ’ αρχάς, µε την έννοια ότι αναστέλλεται. Όµως, δεν
αρκεί. Επειδή κατάγεστε από αγροτική οικογένεια, αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αγροτική οικογένεια και αγροτικό εισόδηµα όχι
λόγω πανδηµίας, αλλά λόγω των περιστάσεων που ζούµε. Η κατάργηση θα είναι µονόδροµος. Μόνο έτσι µπορούν οι αγρότες
να αισθανθούν ότι κάτι επιπλέον γίνεται. Είναι βέβαια θετικό. Δεν
θα τα ισοπεδώνουµε όλα. Πράγµατι, είναι θετικό και χαιρόµαστε
και ικανοποιούµαστε, διότι κάνουµε σωστά και εµείς τη δουλειά
µας, αναδεικνύοντας κάτι που το βλέπετε και το υιοθετείτε. Είναι
θετικό. Όµως, όπως είπε και η συνάδελφος κυρία Μανωλάκου,
η κατάργηση είναι ένα θέµα.
Πέραν τούτου, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την Κωπαΐδα, ο
Οργανισµός Κωπαΐδας, όπως ξέρετε, καταργήθηκε -όπως καταργήθηκε. Η τότε περιφερειακή αρχή είχε πει ότι πριν καταργηθεί και πριν αποδοθεί στην περιφέρεια, ας γίνει πρώτα η
εκκαθάριση του Οργανισµού Κωπαΐδας από το ελληνικό δηµόσιο
που είχε την ευθύνη και στη συνέχεια να παραδοθεί. Δεν έλαβε
χώρα τούτο επί υπουργίας του νυν Πρωθυπουργού. Δυστυχώς,
δεν έλαβε χώρα. Σήµερα τι γίνεται; Έχει ξεκινήσει η διαδικασία
εκκαθάρισης, ενώ η όλη διαδικασία που αναφέρεται στον Οργα-
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νισµό Κωπαΐδα έχει αποδοθεί στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
Διορίζεται κάθε χρόνο ένας εκκαθαριστής. Ξανά, κάθε χρόνο,
σύµβαση µε σύµβαση. Τελείωσε στις 31-12-2019. Τελειώνει ο Ιούνιος του 2020 και δεν έχει οριστεί εκκαθαριστής. Είναι χιλιάδες
τα προβλήµατα όχι µόνο στην περιφέρεια που δεν µπορεί να
προχωρήσει και να κάνει τις όποιες ενέργειες θέλει να κάνει και
να αξιοποιήσει, ενδεχοµένως, και τα κτήµατα που συνεχίζεται η
µη εκκαθάριση. Οι αγρότες δεν µπορούν να κινηθούν άνετα.
Έχουν πρόβληµα τόσο όσον αφορά τη διαδικασία καταβολής
των οποιωνδήποτε οφειλών έχουν, αλλά πολύ περισσότερο των
µεταβιβάσεων και των άλλων δοσοληψιών που πρέπει να υπάρξουν. Είναι πρόβληµα µεγάλο ο µη ορισµός εκκαθαριστή µέχρι
σήµερα.
Ζητάµε την άµεση εκκαθάριση, διότι, κύριε Υπουργέ, δεν είναι
µόνο το τώρα, έξι µήνες υπάρχει καθυστέρηση. Πώς θα καλυφθεί
αυτός ο χρόνος, όταν έχουν συσσωρευτεί χιλιάδες θέµατα και
αιτήµατα και το ένα χαρτί είναι πάνω στο άλλο στις υπηρεσίες
της περιφέρειας;
Επίσης, δεν πρέπει κάποτε να τελειώσει; Υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα από πλευράς Κυβέρνησης ότι τότε θα τελειώσει η εκκαθάριση; Ας διοριστούν δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αλλά να
τελειώσει. Δεν συµφέρει κανέναν και πολύ περισσότερο δεν συµφέρει την Κυβέρνηση που έχει µια τέτοια εκκρεµότητα. Αλλά και
η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να επιτελέσει το έργο
της, έστω µε αυτή την εκκρεµότητα µε το µεσοδιάστηµα το οποίο
υπάρχει. Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, ζητάµε τον άµεσο ορισµό.
Έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε ένα υπαρκτό πρόβληµα που
η Κυβέρνησή µας κλήθηκε να αντιµετωπίσει και µαζί µε αυτό τις
καθυστερήσεις που υπήρξαν τα πέντε προηγούµενα χρόνια.
Υπενθυµίζω ότι µε το άρθρο 13 του ν.4250/2014 καταργήθηκε ο
«Οργανισµός Κωπαΐδας». Οι αρµοδιότητές του µεταφέρθηκαν
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οργανισµού περιήλθε αυτοδίκαια στο ελληνικό δηµόσιο. Με το άρθρο 61 του ν.4305/2014 προβλέφθηκε ο
διορισµός εκκαθαριστή µε έργο την απογραφή της περιουσίας
του, καθώς και την τακτοποίηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και εκκρεµοτήτων και την είσπραξη των απαιτήσεων που
υπήρχαν κατά την περίοδο κατάργησης του φορέα.
Εκδόθηκαν µάλιστα και οι κανονιστικές πράξεις οι οποίες αποτύπωναν τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης και παρέτειναν
τη διάρκεια ισχύος της σταδιακά ως τις 31-12-2019, µε ταυτόχρονη παράταση της θητείας του εκκαθαριστή.
Στη διαδικασία της εκκαθάρισης ανέκυψαν τα εξής προβλήµατα: Πρώτον, µε δεδοµένο ότι δεν παραδόθηκε ποτέ κανενός
είδους αρχείο του Οργανισµού, χρειάστηκε ανασύσταση και ανάκτηση αυτών των αρχείων, µια διαδικασία που ήταν εξαιρετικά
χρονοβόρα.
Δεύτερον, δεν είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη των καταστάσεων
καταγραφής και απογραφής πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και η παράδοσή τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Τρίτον, υπήρχαν εκκρεµείς δίκες και οφειλές προς τον Οργανισµό, όπως ανταποδοτικά και αρδευτικά τέλη, κατά κύριο λόγο
εξαιτίας της αδυναµίας ταυτοποίησης κληρούχων και οφειλετών.
Το θέµα της ρύθµισης και είσπραξης παλαιών χρεών των κληρούχων αντιµετωπίστηκε µε νοµοθετική ρύθµιση του ν.4546/2018
που παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης καταβολής των οφειλών
σε τριάντα έξι µηνιαίες δόσεις -µε δυνατότητα παράτασης για
τέσσερις επιπλέον µήνες σε περίπτωση ανωτέρας βίας- κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών
υπέρ των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων.
Η πλήρης αποτύπωση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
που κατείχε ή διαχειριζόταν ο πρώην «Οργανισµός Κωπαΐδας»,
και τα οποία έχουν περιέλθει ως προς την κυριότητα στο ελληνικό δηµόσιο και ως προς τη χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση
στην περιφέρεια ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίµων, θα καταστεί δυνατή µε την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας απογραφής.
Σε κάθε περίπτωση το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το δικαίωµα
διαχείρισης των ανωτέρω ακινήτων είναι σαφώς προσδιορισµένο
στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και έχει ενηµερωθεί σχετικά
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προκειµένου να κάνει χρήση των
δικαιωµάτων της.
Όλα αυτά θα απαιτήσουν πρόσθετο χρόνο, όπως αντιλαµβάνεστε. Γι’ αυτό και θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εντός των
ηµερών αναµένεται η δηµοσίευση της απόφασης ορισµού νέου
εκκαθαριστή του πρώην Οργανισµού Κωπαΐδας και η παράταση
του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης µέχρι την 31-12-2020.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τους λόγους που παραθέσατε αποδεικνύεται πράγµατι πόσο δίκιο είχε η τότε περιφερειακή αυτοδιοίκηση και οι φορείς, συνεταιρισµοί, αγροτικοί σύλλογοι, τοπική
αυτοδιοίκηση, που έλεγαν ότι πρώτα πρέπει να γίνει η εκκαθάριση από το ελληνικό δηµόσιο και µετά να γίνει η παράδοση.
Πόσο δίκιο είχαν! Αλλά δυστυχώς ο τότε Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθµισης είχε βία, είχε πρεµούρα, που λένε και στην περιοχή µας.
Σε σχέση µε τον ορισµό εκκαθαριστή, καταλαβαίνω ότι αναµένεται εντός των ηµερών να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ ο διορισµός
νέου εκκαθαριστή που να συνεχίσει. Δεν ξέρω αν ο χρόνος µέχρι
31-12-2020 θα είναι αρκετός. Φοβάµαι ότι είναι µάλλον ουτοπία,
δεν είναι ρεαλιστικό. Φοβάµαι ότι είναι έτσι, δεδοµένου ότι τα
προβλήµατα είναι όσα είπατε και ακόµα περισσότερα στην πραγµατικότητα, τα οποία βιώνουµε καθηµερινά όλοι εµείς, όχι µόνο
οι κληρούχοι, αλλά και όλοι στη Βοιωτία.
Σε σχέση µε τα προβλήµατα, λοιπόν, τα οποία έχουν ανακύψει,
πιστεύουµε ότι στον Οργανισµό Κωπαΐδος και µε την όλη διαδικασία εκκαθάρισης το ένα άτοµο δεν θα αρκέσει. Μήπως πρέπει
να το δείτε συµπληρωµατικά; Και στην πορεία του χρόνου, έως
31 Δεκεµβρίου, µήπως πρέπει να υπάρξει υποβοήθηση, προκειµένου να έχουµε την πλήρη και ολοσχερή πλέον εκκαθάριση του
Οργανισµού Κωπαΐδος; Διότι, δυστυχώς, είναι διάφορα τα προβλήµατα και δεν είναι και µόνιµη και αποκλειστική η απασχόληση
του εκκαθαριστή ούτε είναι µόνιµος κάτοικος στην περιοχή να
έχει δυνατότητες, έχει και άλλα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει στην καθηµερινότητα και άρα, ο χρόνος δεν θα είναι επαρκής. Επισηµαίνουµε αυτόν τον κίνδυνο πέραν των άλλων
προβληµάτων, τα οποία ανακύπτουν, διότι η Κωπαΐδα δεν είναι
κάτι στατικό, είναι κάτι δυναµικό.
Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω, επειδή είπατε ότι είστε από
αγροτική περιοχή, η Κωπαΐδα τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί
κατ’ επανάληψη. Δεν αντέχει πλέον να υφίσταται και άλλες επιπτώσεις από αυτά τα προβληµατικά ζητήµατα τα οποία ανακύπτουν.
Τα θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι κληρούχοι είναι πάρα
πολλά και δεν µπορούν ακόµα και τώρα, λοιπόν, µε αυτή τη διαδικασία -τη χρονοβόρα διαδικασία- και τη γραφειοκρατία που
υπάρχει να έχουν και τη δυνατότητα έστω και απρόσκοπτης εκµετάλλευσης των αγρών τους.
Όλη η διαδικασία η οποία έως σήµερα έχει υιοθετηθεί, δυστυχώς, είναι γραφειοκρατική -έντονα γραφειοκρατική- και εγώ εκφράζω και θέλω να το πω από του Βήµατος της Βουλής ότι θα
υπάρξει πάλι καθυστέρηση και πάλι δεν θα έχουµε ολοκληρωτική
τακτοποίηση του ζητήµατος.
Το θέτουµε το ζήτηµα, το λέµε και µε την ερώτησή µας, να το
δείτε. Δεν φτάνει απλώς ένας εκκαθαριστής και µακάρι να γίνει
άµεσα ο διορισµός. Δεν ξέρω. Επιταχύνετε τις διαδικασίες, γιατί
πάµε στον άλλο µισό χρόνο! Είναι άλλοι έξι µήνες ακόµα. Δεν θα
προλάβει, δεν θα µπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Διότι πιστεύουµε
ότι πρέπει όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν, για να
ξέρουν και οι φορείς και οι πολίτες και οι κληρούχοι το πώς θα
κινηθούν περαιτέρω.
Είναι ένας οργανισµός ο οποίος δόθηκε στην περιφέρεια, απο-
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τελεί πλέον µια υπηρεσία στη γραφειοκρατική δοµή της περιφέρειας, ενώ χρειάζεται κάτι άλλο που να έχει δυνατότητα ανάπτυξης και περαιτέρω προβολής αυτού του όλου χώρου των
διακοσίων είκοσι χιλιάδων στρεµµάτων. Τι δηλαδή; Χρειάζεται
την ίδρυση ενός φορέα από την αυτοδιοίκηση, από τους φορείς,
αναπτυξιακού φορέα για την Κωπαΐδα, προκειµένου να υπάρχει
µια άλλη κατάσταση, να δώσει µια προοπτική και µια άλλη δυνατότητα ανάπτυξης στους κληρούχους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, µε
την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης παρατείνεται µέχρι
31-12-2020 η διάρκεια της εκκαθάρισης και ορίζεται νέος εκκαθαριστής, ο οποίος θα αναλάβει µε εξειδικευµένο προσωπικό το
σύνολο του έργου της εκκαθάρισης.
Θέλουµε να δώσουµε οριστική λύση στο πρόβληµα, να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, να σταµατήσει να υφίσταται αυτή η εκκρεµότητα. Και πλέον θα υπάρχουν δεσµευτικοί κανόνες και
χρονοδιαγράµµατα.
Η εκκαθαρίστρια εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως
εντός διµήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της υποβάλει
στον Υπουργό Οικονοµικών αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των ανωτέρω περιγραφόµενων εργασιών, όπως αυτές περαιτέρω εξειδικεύονται στην προσφορά της.
Η απερχόµενη εκκαθαρίστρια εταιρεία από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης ορισµού νέου εκκαθαριστή και
εντός δεκαπέντε εργασίµων ηµερών θα προβεί στη σύνταξη
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής όλου του υπάρχοντος υλικού του έργου της εκκαθάρισης για το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω νοµικού προσώπου, µε
µνεία των εκκρεµοτήτων που υφίστανται για την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης.
Εµείς, αναλαµβάνοντας την ευθύνη της διακυβέρνησης, διερευνήσαµε τις αιτίες της καθυστέρησης στη διαδικασία της εκκαθάρισης για να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η διαδικασία. Γι’
αυτό και αναζητήσαµε το βέλτιστο πλαίσιο για να λειτουργήσει
η διαδικασία εκκαθάρισης αποτελεσµατικά και κυρίως να φτάσει
στο τέλος της.
Με τη νέα υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση νέου εκκαθαριστή προσδιορίζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι βασικές ενότητες θεµάτων που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η εκκαθάριση
καθολικά και καθορίζονται οι οµάδες εργασίας που θα υποστηρίξουν λογιστικά, νοµικά και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο το
έργο της συνολικά.
Ο ορισµός του νέου εκκαθαριστή θα καλύψει το χαµένο έδαφος και θα επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου
της εκκαθάρισης, παρεµβαίνοντας δυναµικά όπου αυτό χρειάζεται και δίνοντας προτεραιότητα σε ζητήµατα που αφορούν
άµεσα τους πολίτες, όπως παραδείγµατος χάριν η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής αρδευτικών τελών, τηρουµένων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και τους δυο
σας, και τον κύριο Υπουργό δηλαδή και τον κ. Μουλκιώτη.
Και τώρα προχωράµε στην πρώτη µε αριθµό 6146/4-5-2020
ερώτηση του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου
Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Διασφάλιση των δικαιωµάτων των επιβατών από ακυρωµένες λόγω κορωνοϊού πτήσεις».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να οµολογήσω ότι δεν περίµενα ότι θα
φτάναµε σε επίκαιρη ερώτηση. Πίστευα, δηλαδή, ότι θα είχε
απαντηθεί ήδη η ερώτηση που καταθέσαµε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα προστασίας των δικαιωµάτων των επιβατών,
παράλληλα µε την προστασία των αεροµεταφορών και των δι-
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καιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτές. Τέλος πάντων.
Από την πρώτη στιγµή που προέκυψε το θέµα, φάνηκε ότι η
Κυβέρνηση συντάσσεται ευθέως και αποκλειστικά µε τη θέση
των ιδιοκτητών των αεροµεταφορών, χωρίς να λαµβάνεται υπ’
όψιν το κοινοτικό δίκαιο για την προστασία των επιβατών. Μάλιστα, όχι µόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες επιβάτες που
δεν επιθυµούν να πάρουν voucher και θέλουν επιστροφή των
χρηµάτων τους.
Θα έλεγα ότι η χώρα µας µε ευθύνη της Κυβέρνησής σας
ενάντια στον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται ανάµεσα σε εκείνες τις χώρες που έσπευσαν να επιβάλλουν
στους καταναλωτές το να δέχονται υποχρεωτικά και για µεγάλο
χρονικό διάστηµα κουπόνια αντί για επιστροφές των χρηµάτων
τους.
Ωστόσο, ο κανονισµός 261/2004 διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώµατα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 13ης Απριλίου θέσπισε οι απαιτήσεις επιστροφής
του εισιτηρίου, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή και
εθνική νοµοθεσία, για πτήσεις που ακυρώθηκαν ή θα ακυρωθούν
το διάστηµα από 25 Φεβρουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου να ικανοποιούνται µόνο µε πιστωτικό σηµείωµα ίσης αξίας µε το εισιτήριο
της µαταιωθείσας πτήσης και µε ισχύ για δεκαοκτώ µήνες. Το
Ενωσιακό Δίκαιο, δηλαδή, παραµερίστηκε πλήρως από την Κυβέρνηση, χωρίς καµµία βάση, για να επιβληθεί η γνωστή πολιτική
των κουπονιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, θα έλεγα ότι η Κυβέρνησή σας συντάχθηκε από την
πρώτη στιγµή µε την κοινή δήλωση ορισµένων Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζήτησαν αυτή την προσωρινή τροποποίηση του κανονισµού. Δεν ήταν µία κοινή δήλωση
των Υπουργών Μεταφορών, αλλά µια συνάντηση ορισµένων
Υπουργών έξω από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία δήλωση που καταστρατηγούσε τα δικαιώµατα των επιβατών προς
όφελος των µεγάλων αεροπορικών εταιρειών.
Και µάλιστα όχι µόνο αυτό, αλλά η ίδια η Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. Βαλεάν, αντέδρασε σ’ αυτή
τη δήλωση µε την επισήµανση ότι οι εταιρείες θα πρέπει να επεξεργαστούν µέτρα και λύσεις, ώστε αφενός µεν τα κουπόνια να
γίνουν περισσότερο ελκυστικά και αφετέρου να επιτρέπεται παράλληλα στους επιβάτες να ασκούν το νόµιµο δικαίωµα για λήψη
αποζηµίωσης.
Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω τα εξής:
Απασχόλησε την Κυβέρνηση ότι η ΠΝΠ που εκδόθηκε έρχεται
σε αντιδιαστολή µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Για
ποιον λόγο η χώρα µας συντάσσεται µε τη θέση των δώδεκα κρατών µελών για υποχρεωτική έκδοση κουπονιών αντί για την επιστροφή χρηµάτων; Γιατί αγνοείτε όσα σας επισηµαίνει η
Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τέλος, µε
ποιον τρόπο διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα των επιβατών, ώστε να µην ζηµιωθούν από την ακύρωση προγραµµατισµένων πτήσεων λόγω κορωνοϊού;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς να ξεκινήσουµε µε την πρώτη
αναφορά που κάνατε. Είναι θετικό το γεγονός ότι βρισκόµαστε
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και συζητάµε µια επίκαιρη
ερώτηση, γιατί νοµίζω ότι τουλάχιστον αυτή η Κυβέρνηση έχει
δείξει δείγµατα γραφής σεβασµού του Κοινοβουλίου σε αντίθεση
µε αυτό που βλέπαµε στο παρελθόν -έχετε πλέον και εσείς µια
εµπειρία- όπου, δυστυχώς, απουσίαζαν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης.
Πάµε τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Επιτρέψτε µου να επανέλθουµε λίγο στο κλίµα του Απριλίου, γιατί πρέπει να δούµε τα
γεγονότα µε τα µάτια κάποιου ο οποίος έβλεπε τα γεγονότα τότε
και όχι µετά από τρεις µήνες.
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Είµαστε σε µία περίοδο αβεβαιότητας, όπου κυριαρχεί ο
φόβος και η ανησυχία. Δεν ξέρουµε πότε τελειώνει όλη αυτή η
διαδικασία. Κοινώς, βρισκόµαστε στο µέσον µιας πανδηµίας, σε
ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο lockdown, όπου κανείς δεν
ήξερε τουλάχιστον τότε -αλλά ακόµα και τώρα υπάρχουν πάρα
πολλές αµφιβολίες γενικότερα- πότε θα αρθεί όλη αυτή η διαδικασία.
Τότε, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, υπήρχε µία διχογνωµία στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσο δηλαδή θα µπορούµε να πάµε σε πιστή εφαρµογή του κανονισµού 261/2004, δηλαδή για αποζηµίωση όσον αφορά τους επιβάτες ή να πάµε στη
λύση των voucher ή βεβαίως στην επιστροφή ποσού. Όλο αυτό,
βεβαίως, δεν είχε να κάνει, όπως ίσως κακώς υπονοείτε, µε το
αν παίρνει κάποιος το µέρος είτε των αεροπορικών εταιρειών,
είτε των επιβατών. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είχε να κάνει ακριβώς
µε το πώς θα διασφαλιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
συµφέροντα των επιβατών και, κυρίως, των καταναλωτών.
Αν θέλετε, µε δύο λόγια µπορώ να σας αποτυπώσω το κλίµα
που υπήρχε τότε στις συνεδριάσεις, στις τηλεδιασκέψεις και όχι
τόσο πολύ στις εκ του σύνεγγυς επαφές, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε Υπουργείων.
Τότε, αυτός ήταν ο προβληµατισµός, κύριε συνάδελφε: Εφαρµόζω, δηλαδή, τον κανονισµό, όπως προβλέπεται µέχρι τώρα;
Δηλαδή, στην ουσία αφήνω ένα ενδεχόµενο οι καταναλωτές να
καταστήσουν πράγµατι απαιτητή την επιστροφή των χρηµάτων
τους, µε κίνδυνο όµως πράγµατι πολλές από τις εταιρείες -και
όχι µόνο οι αεροπορικές- να πτωχεύσουν µε αποτέλεσµα εν τέλει
και οι ίδιοι οι καταναλωτές να µην µπορούν να πάρουν τα χρήµατά τους ή προσπαθώ σε µία έκτακτη κατάσταση, η οποία απαιτεί ενδεχοµένως και µία έκτακτη διαχείριση και µία προσέγγιση,
να δώσω µία έκτακτη λύση;
Αυτό το οποίο αναφέρατε, πράγµατι ακολουθήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι µόνο από τη χώρα µας. Το λέτε
και στην ερώτησή σας. Ακολουθήθηκε από δώδεκα ευρωπαϊκές
χώρες, µεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γαλλία, η Τσεχία, η Κύπρος, η Ολλανδία. Θέλω να πω ότι περίπου οι µισές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο η Ελλάδα ακολούθησαν αυτή
τη λύση.
Τι κάναµε, κύριε συνάδελφε; Στην ουσία νοµοθετήσαµε ότι για
το χρονικό διάστηµα από 25 Φεβρουαρίου 2020 µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου του 2020 οι όποιες απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου των αεροπορικών εταιρειών λόγω της µαταίωσης των
πτήσεων, ικανοποιούνται µε την παροχή του voucher, δηλαδή
ενός πιστωτικού σηµειώµατος ίσου µε το αντίτιµο. Άρα διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα των καταναλωτών.
Πόση διάρκεια έχει το voucher, κύριε συνάδελφε; Έχει διάρκεια δεκαοκτώ µηνών. Τι συµβαίνει µετά από αυτό; Αν ο επιβάτης, ο καταναλωτής, δεν θέλει να κάνει χρήση του voucher µέσα
σε αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες, τότε παίρνει πίσω τα χρήµατά
του. Άρα µε αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι αντιλαµβάνεστε ότι διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα. Μάλιστα, αυτό το τελευταίο
σκοπίµως ίσως αποκρύπτεται πολλές φορές και από τις δηµόσιες τοποθετήσεις σας.
Εποµένως, δεν χάνονται κάποια χρήµατα. Δεν είναι, λοιπόν,
αυτή η διαδικασία για να ευνοήσουµε ενδεχοµένως τις αεροπορικές εταιρείες έναντι των καταναλωτών. Έχουν διασφαλιστεί
πλήρως αυτά τα δικαιώµατα.
Επαναλαµβάνω -και θα το πω και στη δευτερολογία µου, για
να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου- ότι αυτός ο τρόπος θεωρούµε ότι ήταν η βέλτιστη λύση µε βάση και τις έκτακτες συνθήκες επί κορωνοϊού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και είναι θετικό το ότι γίνεται η συζήτηση. Δεν το συζητώ. Το θεωρώ θετικό. Θεωρώ αρνητικό -κι έτσι το στηλίτευσατο ότι κάναµε την ερώτηση, την οποία δεν απάντησε το Υπουργείο σας για ένα διάστηµα και µε αυτή την έννοια φτάνουµε στην
επίκαιρη και όχι στην πιο έγκαιρη απάντηση από την πλευρά του
Υπουργείου.
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Τώρα, ως προς τον σεβασµό του Κοινοβουλίου από την Κυβέρνησή σας, αν το ανοίξουµε αυτό το θέµα, µάλλον θα ξεφύγουµε από το θέµα για το οποίο ρώτησα και προτιµώ να µην
προχωρήσω περισσότερο.
Κοιτάξτε, ακόµα και έτσι όπως το είπατε, υπάρχουν διάφορες
καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σύσταση να
υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων µε
κουπόνια και µόνο εφόσον συναινεί ο επιβάτης. Δεν είναι, δηλαδή, µόνο µετά την παρέλευση του δεκαοκταµήνου. Υπάρχουν
κι άλλες περιπτώσεις και νωρίτερα που ο επιβάτης µπορεί να
θέλει τα χρήµατά του πίσω. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί να µένει
µόνος, εξαπατηµένος ή ανυπεράσπιστος.
Επίσης στην ίδια τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνεται ή συστήνεται -αν το θέλετε ορθότερα- να εξετάσουν οι
διοργανωτές το ενδεχόµενο να καταστήσουν τα κουπόνια εξοφλητέα σε χρονική στιγµή προγενέστερη ακόµα και δώδεκα
µηνών από την έκδοση του σχετικού κουπονιού. Και βέβαια, σε
κάθε περίπτωση, διατηρεί ο επιβάτης το δικαίωµα επιστροφής
των χρηµάτων.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά ένα δηµοσίευµα µε ηµεροµηνία
25-5-2020 της «Εφηµερίδας των Συντακτών», µιας έγκριτης εφηµερίδας, από έναν έγκριτο δηµοσιογράφο που αναφέρει περιπτώσεις επιβατών.
Υπάρχει επιβάτης -είναι στο κείµενο που θα σας καταθέσω στα
Πρακτικά- που στις 8 Μαΐου έκλεισε εισιτήριο για Τσεχία στις 6
Ιουνίου και στις 18 Μαΐου έλαβε µήνυµα ότι η πτήση ακυρώνεται.
Δεν συζητάω ότι δεν γίνεται νύξη για οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση έτσι ή αλλιώς. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριµένος επιβάτης ήθελε στις 6 Ιουνίου να βρίσκεται στην Τσεχία. Δεν τον
ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δεν θέλει να βρεθεί στις 7 Ιουνίου ούτε
στο επόµενο δεκαοκτάµηνο. Γιατί αυτός δεν παίρνει τα χρήµατά
του τώρα πίσω; Γιατί αυτός πραγµατικά αφήνεται µόνος, ανυπεράσπιστος απέναντι σε όλες τις µεθοδεύσεις της πλειοψηφίας δεν είναι σίγουρα όλες οι εταιρείες που αρνούνται καλυµµένες
πίσω από διάφορα παραθυράκια και διατάξεις να επιστρέψουν
τα χρήµατα των επιβατών- των αεροπορικών εταιρειών;
Εγώ δέχοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι όντως δεν είναι κάτι σταθερό,
ότι η κατάσταση που ζούµε δεν είναι η οµαλότητα, δεν είναι η
κανονικότητα, ότι είναι µία επείγουσα κατάσταση και σίγουρα
πρέπει κανείς να σκεφτεί και τις αεροµεταφορές και τους εργαζόµενους σε αυτές. Πιστεύω ότι παράλληλα, όµως, πρέπει να
σκεφτείτε τους ταξιδιώτες και τους επιβάτες. Και πρέπει να σκεφτείτε τους επιβάτες που δεν θέλουν να πάρουν voucher, που
δεν θέλουν να αναβάλουν το ταξίδι τους ή που δεν σηκώνει αναβολή το ταξίδι τους και οι οποίοι εποµένως έχουν δικαίωµα -και
οφείλουµε να σεβαστούµε το δικαίωµά τους- να ζητήσουν τα
χρήµατά τους πίσω. Με βάση αυτό πιστεύω ότι το κράτος και η
πολιτεία οφείλει να τους προστατεύσει.
Επαναφέρω λοιπόν δύο ερωτήσεις: Πρώτον, επιµένει κατ’
αρχάς η Κυβέρνηση επιµένει στην αλλαγή του κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεύτερον, πώς προστατεύει το κράτος τον
επιβάτη που δεν θέλει κουπόνια, αλλά επιστροφή των χρηµάτων
του; Τρίτον, πώς αντιδρά το κράτος όταν οι εταιρείες επιβάλλουν
στους πολίτες άλλες ηµεροµηνίες, άλλες πτήσεις, χωρίς αποζηµιώσεις και χωρίς επιστροφή χρηµάτων; Ποιος µηχανισµός ενεργοποιείται ή ενεργοποιήθηκε ήδη από σας για την προστασία των
επιβατών; Πώς τελικά προστατεύεται ο επιβάτης και κατ’ επέκταση η ίδια η αξιοπιστία των αεροµεταφορών.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κύριε Ηγουµενίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, θα σας το επισηµάνω για άλλη
µία φορά ότι µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και συγκεκριµένα µε το άρθρο 61 διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα
των επιβατών και των καταναλωτών και φαίνεται ότι δυστυχώς
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κάποιοι δεν αντιλαµβάνονται -θα το πω για άλλη µία φορά- ότι
µε την πάροδο των δεκαοκτώ µηνών, εφόσον κάποιος δεν θέλει
να χρησιµοποιήσει το voucher του επιστρέφονται τα χρήµατα.
Δεν υπάρχει δηλαδή καταναλωτής που θα έχει κλείσει το εισιτήριό του και δεν θα πάρει χρήµατα πίσω στην περίπτωση που δεν
θέλει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος εντός δεκαοκτώ
µηνών, επειδή στην ουσία, όπως ορθώς είπατε, η επιτροπή ζητά
να εφαρµοστεί ο σχετικός κανονισµός και δίνει τη δυνατότητα
για άµεση επιστροφή χρηµάτων.
Χαίροµαι, όµως, που κάνατε αναφορά στη σύσταση. Εγώ θα
την καταθέσω και στα Πρακτικά, γιατί νοµίζω ότι, αν κάποιος διαβάσει το πλήρες κείµενο της σύµβασης, θα δει ότι στην ουσία
προχωρήσαµε µε βάση και τις συστάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία στην παράγραφο 21 -θα το διαβάσω επί
λέξει- λέει το εξής: «Οι οργανώσεις καταναλωτών και επιβατών
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους
ταξιδιώτες και τους επιβάτες να δέχονται, αντί επιστροφής χρηµάτων, κουπόνια τα οποία παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στην παρούσα σύσταση και τυγχάνουν προστασίας έναντι της αφερεγγυότητας.».
Γιατί πιστεύετε, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προχώρησε σε αυτή τη σύσταση; Νοµίζετε ότι δεν την
ενδιαφέρουν τα δικαιώµατα των καταναλωτών ή των επιβατών;
Τουναντίον. Με δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση, µε τον
τρόπο αυτό, σε µία ενδεχόµενη κατάρρευση των αεροπορικών
εταιρειών από πού νοµίζετε ότι θα ζητούσαν χρήµατα, επιστροφές και αποζηµιώσεις όλοι αυτοί οι καταναλωτές;
Επιπλέον, δεν νοµίζετε ότι µε αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση
που κατέρρεε µία αεροπορική εταιρεία είτε στην Ελλάδα είτε
στην Ευρώπη -εγώ θα σας πω, στην Ελλάδα ενδεχοµένως- δεν
θα έχανε το κράτος ασφαλιστικές εισφορές; Δεν θα έχαναν άνθρωποι τις δουλειές τους; Στην ουσία οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν
θα έχαναν τα δικαιώµατά τους;
Σας ενηµερώνω, κύριε συνάδελφε, ότι ο κλάδος των αεροµεταφορών στην Ελλάδα -και δεν είναι µόνο η αεροπορική εταιρεία- απασχολεί έντεκα χιλιάδες εργαζόµενους. Νοµίζω ότι
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τουλάχιστον µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι µία πράγµατι φιλοεργατική πολιτική είναι, µεταξύ άλλων, να είναι και οι επιχειρήσεις σε λειτουργία.
Αν πηγαίναµε µονοδιάστατα σε µια συγκεκριµένη λύση, θα βάζαµε σε κίνδυνο αυτό το θέµα και νοµίζω κανείς δεν θα ήθελε
αυτό το πράγµα. Άρα, για να το συνοψίσω -θα το πω για άλλη
µία φορά και ας γίνω κουραστικός-, κανείς δεν χάνει τα χρήµατά
του. Μπορεί να κάνει χρήση του voucher εντός δεκαοκτώ µηνών
και αν δεν θέλει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος, µπορεί
να πάρει τα χρήµατά του πίσω.
Με τον τρόπο αυτόν βεβαίως διασφαλίζεται, στο µέτρο του δυνατού, ότι και οι αεροπορικές εταιρείες και γενικότερα, οι εταιρείες του χώρου µπορούν να έχουν και µια βιωσιµότητα και
τουλάχιστον µπορούµε, νοµίζω, να συµφωνήσουµε ότι αυτή ήταν
η βέλτιστη λύση µε βάση τις έκτακτες ανάγκες και συνθήκες που
επικράτησαν το προηγούµενο διάστηµα.
Κι εύχοµαι να λήξει αυτό το χρονικό διάστηµα, ακριβώς για να
µην συνεχίζουµε να νοµοθετούµε, αν θέλετε, τις έκτακτες αυτές
λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Ηγουµενίδη και κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.15’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος:
νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

