ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.16329.
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.16367, 16369, 16370,
16371, 16373, 16375, 16376, 16383, 16388.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 2022 έως 2253,
σελ.16330-16361.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
σελ.16362-16365.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2020, σελ.16366.
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: « Άµεση επίλυση του προβλήµατος των εκατόν
σαράντα εργαζόµενων, µε δικαστικές αποφάσεις, στο eΕΦΚΑ. Να παρθούν πίσω τώρα οι απολύσεις», σελ.16366.
ii. µε θέµα: «Αναγκαία η ανακούφιση συµπολιτών µας που
οφείλουν σε ασφαλιστικά ταµεία, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν», σελ.16369.
iii. µε θέµα: «Παράταση όλων των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας», σελ.16371.
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού σε όλους τους
κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς χωρίς αποκλεισµούς», σελ.16373.
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ)», σελ.16374.
δ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Τηλεθέρµανση Μεγαλόπολης», σελ.16376.
ii. µε θέµα: «Καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον
η κυβερνητική απόφαση για την καύση απορριµµάτων
(SRF/RDF) στη Τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη», σελ.16386.
ε) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Λογοκλοπή στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας», σελ.16378.
στ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. µε θέµα: «Αδικαιολόγητη άρση ακαδηµαϊκής αντιστοιχίας
µεταξύ οµοειδών τµηµάτων ΑΕΙ», σελ.16381
ii. µε θέµα: «Λογοκλοπή στις πανελλαδικές εξετάσεις»,
σελ.16383.
ζ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανανέωση
µισθώσεων της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ)
προς επιχειρηµατίες Ολυµπιακής Ακτής», σελ.16384.

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 16367, 16369, 16370,
16371, 16373
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 16375, 16376, 16383,
16388

σελ. 16329 - 16374
σελ. 16374 - 16388

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 16378, 16379
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 16369, 16370, 16371
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 16385,16386
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 16373, 16374
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 16367, 16368, 16369,
16370, 16371, 16372,
16373
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 16381, 16383
ΘΩΜΑΣ Γ. ,
σελ. 16377,16378
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 16366, 16367, 16368
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 16371, 16372, 16373,
16374, 16375, 16376
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 16376, 16377
ΜΕΝΔΩΝΗ Σ. ,
σελ. 16379, 16380
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 16383, 16384
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. ,
σελ. 16386, 16387
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 16385
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 16375, 16376
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 16387
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 16381, 16382
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,

σελ. 16376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 10 Ιουλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του B’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-7-2020 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προ-

εδρείου τα Πρακτικά της ΡΟΖ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
9 Ιουλίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Δηµόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:

16330

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16331

16332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16333

16334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16335

16336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16337

16338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16339

16340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16341

16342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16343

16344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16345

16346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16347

16348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16349

16350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16351

16352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16353

16354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16355

16356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16357

16358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16359

16360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16361

16362

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16363

16364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16365

16366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν ξεκινήσουµε, επιτρέψτε µου πρώτα να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 889/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Μπούρα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Σύσταση αστυνοµικού τµήµατος στην
Τοπική Κοινότητα Κινέτας του Δήµου Μεγαρέων».
2. Η µε αριθµό 885/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Διάνοιξη νέας Συνοριακής Διάβασης και Τελωνειακού
Σταθµού στην Πέλλα».
3.-Η µε αριθµό 888/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Να οριστεί άµεσα Διοικητικό Συµβούλιο και Διοικητής στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας».
4. Η µε αριθµό 881/30-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Την επείγουσα εκκρεµότητα νοµοθετικής µέριµνας σχετικά µε τη λογοκλοπή».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 887/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σε διακινδύνευση η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου Πρέβεζας,
λόγω έλλειψης νεφρολόγων και αναισθησιολόγων».
2. Η µε αριθµό 891/5-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Κίνητρα για προσλήψεις γιατρών στα
νοσοκοµεία των νησιών και των ακριτικών περιοχών».
3. Η µε αριθµό 882/1-7-2020 επίκαιρη ερώτηση της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Καθυστέρηση καταβολής εφάπαξ ενίσχυσης στους σεισµοπαθείς Ζακύνθου».
4. Η µε αριθµό 901/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μάρκου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη».
5. Η µε αριθµό 899/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεσες
παρεµβάσεις και µηχανισµός αντιµετώπισης των προβληµάτων
που αναδύονται από την κατασκευή του αεροδροµίου».
6. Η µε αριθµό 893/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Αναίτια
σύλληψη και απόπειρα τροµοκράτησης µελών του περιβαλλοντικού κινήµατος».
7. Η µε αριθµό 905/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου (Αλέκου) Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Όχι στην παραχώρηση του Κέντρου Υγείας
Πύλης Αξιού, µέχρι να εξευρεθεί κατάλληλος και επαρκής χώρος
υποδοχής και λειτουργίας των υπηρεσιών του».
8. Η µε αριθµό 894/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αποκαταστήστε το Γενικό
Νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής (Γ.Ν.Δ.Α.) Αγία Βαρβάρα. Με χειροκροτήµατα δεν σώζονται ζωές».

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6252/6-5-2020 ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου
Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ανέτοιµη η
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Μαγνησίας για την επόµενη µέρα της µάχης απέναντι στον κορωνοϊό (Covid-19)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε τώρα στο προγραµµατισµένο για σήµερα δελτίο επικαίρων ερωτήσεων.
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Κουτνατζής ενηµερώνει το Σώµα για τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν στη σηµερινή συνεδρίαση.
Θα προηγηθεί η συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 903/6-7-2020
επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου
Τοµέα Αθηνών του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση επίλυση του προβλήµατος των εκατόν
σαράντα εργαζόµενων, µε δικαστικές αποφάσεις, στον e-ΕΦΚΑ.
Να παρθούν πίσω τώρα οι απολύσεις».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος, γιατί ήδη χάσαµε δεκαπέντε
λεπτά και είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Και έχουµε και επισκέπτες στη Βουλή σήµερα και πρέπει να είµαστε εµπρόθεσµοι
σε όλα.
Ο συνάδελφος κ. Κατσώτης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να αρχίσω µε ένα σχόλιο για τα χθεσινά γεγονότα. Χθες το βράδυ δόθηκε µια µαζική απάντηση στην Κυβέρνηση από χιλιάδες εργαζόµενους αυταπασχολούµενους και
νεολαίας που έστειλαν το µήνυµα ότι ο νόµος που ψήφισε η Κυβέρνηση θα µείνει στα χαρτιά για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Έστειλαν το µήνυµα ότι οι προβοκάτσιες θα αντιµετωπιστούν. Το προβοκατόρικο σχέδιο της Κυβέρνησης να διαλύσει
το µαζικό συλλαλητήριο δεν πέρασε.
Η ταξική πάλη, κύριε Υπουργέ, θα οξυνθεί και αυτό γιατί η εργατική τάξη δεν αποδέχεται να ζει στην ανεργία, στη φτώχεια,
στην εξαθλίωση. Δεν αποδέχεται την πολιτική που τσακίζει µισθούς, συντάξεις, που δίνει διαρκώς νέα όπλα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, για να αυξάνουν την εκµετάλλευσή τους, να
απολύουν όποτε θέλουν, να απασχολούν όποτε και όσο θέλουν,
να αµείβουν όπως θέλουν. Άρα, λοιπόν, οι απαντήσεις είναι
µπροστά.
Η ερώτηση αφορά τους εκατόν σαράντα εργαζόµενους που
µε δικαστικές αποφάσεις του ΕΦΚΑ είναι στον οργανισµό. Δεκατρείς από αυτούς, µε βάση αρνητικές αποφάσεις, απολύθηκαν
παρά τη θετική δέσµευση της διοίκησης ότι θα φροντίσει να µην
απολυθούν, γιατί είναι αναγκαίοι στον οργανισµό. Όµως, η απόφαση, δυστυχώς, ήταν αυτή και στέρησε εργαζόµενους µε δεκαεπτάχρονη εργασία να χάσουν τη δουλειά τους και σήµερα να
είναι εκτός οργανισµού.
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες µέχρι τώρα σε σχέση µε
τους εργαζόµενους, έχουν κάνει ήδη πρόταση-τροπολογία την
οποία έχουν καταθέσει. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ, αν έχετε πρόθεση πράγµατι να διασφαλίσετε τους εργαζόµενους, την αιτιολογική έκθεση και την πρόταση-τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να σας πούµε ότι εδώ έχουµε αντιδράσεις και από την
ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και από την ΑΔΕΔΥ σε σχέση µε τις απολύσεις αυτών
των εργαζοµένων και επειδή τα πράγµατα µε τον οργανισµό είναι
πολύ δύσκολα, σε σχέση µε τις εκκρεµείς συντάξεις που είναι
πάρα πολύ πίσω και συνέχεια αυξάνουν, πιστεύουµε ότι αυτό
που κάνατε µε την απόλυση αυτών που ήταν και µπροστά στα
γκισέ και βγάζανε συντάξεις, είναι ενάντια στους συνταξιούχους,
ενάντια στους εργαζόµενους και νοµίζουµε ότι το Υπουργείο
πρέπει να πάρει µέτρα, προκειµένου να επιστρέψουν αυτοί οι εργαζόµενοι, να διασφαλιστούν οι υπόλοιποι και να µην έχουν την
ίδια τύχη, έτσι ώστε να υπηρετήσουν τις ανάγκες του οργανι-
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σµού.
Το ερώτηµά µας είναι αυτό: Τι θα κάνετε, προκειµένου αυτοί
οι εργαζόµενοι να µη χάσουν τη δουλειά τους και, βεβαίως, νοµοθετικά και οριστικά να δοθεί λύση για τους υπόλοιπους εργαζόµενους που είναι µε αυτή την εργασιακή σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να πρωτολογήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω απαντώντας στο σχόλιο του κ. Κατσώτη ότι εδώ
στην Ελλάδα, όπως ξέρετε και στον αναπτυγµένο δυτικό κόσµο
και δη στην Ευρώπη, έχουµε δηµοκρατία. Απ’ αυτά που είπατε,
µου δίνετε την αίσθηση ότι είστε έτοιµος για λαϊκή εξέγερση και
επανάσταση. Ξέρετε όµως ότι στις δηµοκρατίες επικρατούν κανόνες, νόµοι, διαδικασίες, η γνώµη των πολλών. Μέχρι, λοιπόν, να
αποκτήσετε εκείνο το ποσοστό, το οποίο θα σας δίνει το δικαίωµα
να µιλάτε για επικράτηση του προλεταριάτου, συνιστώ να είστε
λίγο πιο προσεκτικός και στις τοποθετήσεις σας και στις εκφράσεις σας, διότι αυτά που λέτε αναντιστοιχούν µε την ίδια την κοινωνία, µε τους εργαζόµενους, µε τους συνταξιούχους, οι οποίοι
δεν είναι κοντά σας, δεν σας εµπιστεύονται, διότι γνωρίζουν πάρα
πολύ καλά ότι αυτά τα οποία λέτε είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Μπαίνω τώρα στην ουσία της απάντησης. Εδώ, κύριε Κατσώτη, να πω ότι συµφωνούµε. Συµφωνούµε µε την αίσθηση ότι
έχουµε την ίδια αγωνία γι’ αυτούς τους εργαζόµενους, όπως θα
εξηγήσω. Έχουµε την ίδια ευαισθησία.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα της Βουλής για τα συγκεκριµένα
ζητήµατα που αφορούν αυτή την οµάδα των εργαζοµένων, κύριε
Πρόεδρε. Πρόκειται για έναν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων
στον e-ΕΦΚΑ πρώην συµβασιούχων του τέως ΟΠΑΔ και στη συνέχεια του τέως ΙΚΑ, οι οποίοι παραµένουν στην υπηρεσία από
το 2003, δυνάµει δικαστικών αποφάσεων. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και εξηγώ. Αυτοί οι άνθρωποι προσελήφθησαν µέσω συµβάσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος «STAGE». Οι συγκεκριµένες συµβάσεις,
οι οποίες χαρακτηρίστηκαν αρχικά συµβάσεις µαθητείας, ανανεώνονταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα οι συµβασιούχοι να απασχολούνται για µακρό χρονικό διάστηµα σε διάφορες υπηρεσίες του
δηµοσίου.
Οι συµβασιούχοι αυτοί υποστηρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας και µέσω των ασκηθεισών αγωγών τους ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αιτούνταν αφ’ ενός
να αναγνωριστεί ότι στην πραγµατικότητα οι διαδοχικές συµβάσεις τους αποτελούν µια ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου και
αφ’ ετέρου να καταβληθούν σε αυτούς οι µισθολογικές διαφορές
που προκύπτουν από τη µειωµένη αποζηµίωση, που λάµβαναν
ως οικονοµικό αντάλλαγµα για τις προσφερόµενες υπηρεσίες
τους σε σχέση µε τους µονίµους υπαλλήλους.
Κατά των πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων επί των άνω
αγωγών, οι οποίες υποχρέωναν τον τέως ΟΠΑΔ, καθολικός διάδοχος του οποίου ήταν το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο νυν ΕΦΚΑ να
αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων συµβασιούχων, ασκήθηκε το ένδικο µέσο της έφεσης. Μία εκ των εφετειακών αποφάσεων που εξεδόθη εντός του έτους 2017 -να το επαναλάβω,
κύριε Κατσώτη, το 2017- ήταν η µε αριθµό 4954/2017, η οποία
έκανε δεκτή την έφεση του νυν e-ΕΦΚΑ και σε εφαρµογή αυτής
προχώρησε στην έκδοση απόφασης περί µη αποδοχής προσφερόµενων υπηρεσιών για έξι από τους ενάγοντες, οι οποίοι εξακολουθούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον φορέα.
Δεδοµένης αυτής της κατάστασης, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ δεν
έχει άλλη επιλογή -αποτελεί µονόδροµο- παρά να συµµορφωθεί
µε τις αποφάσεις των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτοί οι απαραίτητοι και ικανοί εργαζόµενοι
στον e-ΕΦΚΑ θα εξακολουθούσαν να παρέχουν την πολύτιµη και
πολυετή εµπειρία τους, συνδράµοντας στο απαιτητικό και δύσκολο έργο, όπως πολύ σωστά προσδιορίσατε, έργο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, e-ΕΦΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Κατσώτης
έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όσον αφορά το θέµα εάν είµαστε έτοιµοι για τη λαϊκή εξέγερση, ναι, είµαστε έτοιµοι, κύριε Υπουργέ.
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Πάντα εµείς είµαστε έτοιµοι, αρκεί ο λαός να αποφασίσει να εξεγερθεί απέναντι σ’ αυτή την πολιτική σας, της άγριας λιτότητας,
των άγριων µέτρων, που στηρίζουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες
του.
Ούτε εσείς είστε πλειοψηφία, κύριε Υπουργέ. Δεν είστε η πλειοψηφία που παίρνει αυτά τα µέτρα ενάντια στους πολλούς. Και το
εάν µας εµπιστεύονται οι εργαζόµενοι, ναι ή όχι, αυτό θα το δείξει
η ζωή, τέλος πάντων, ποιος τελικά θα φτάσει στον στόχο και ποιος
θα µείνει πίσω. Εσείς, πάντως, τους λίγους εκπροσωπείτε.
Επικαλείστε τώρα τη δικαστική απόφαση. Βεβαίως, τα δικαστήρια αποφασίζουν. Με βάση τι; Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που
εσείς κάνετε. Άρα, λοιπόν, εσείς οφείλετε εδώ να λύσετε το θέµα
και δεν µπορείτε να ρίχνετε την ευθύνη στον δικαστή, ο οποίος
έχει µπροστά του τον νόµο που εσείς ψηφίσατε.
Εσείς, λοιπόν, πρέπει να λύσετε το θέµα και αυτών των εργαζοµένων στον οργανισµό, οι οποίοι πράγµατι είναι αναγκαίοι. Δεκαεπτά χρόνια δουλειάς και να απολυθούν; Έχετε µεγάλες ευθύ- νες.
Έχουν αποκτήσει πείρα, είναι απαραίτητοι, αναγκαίοι στον οργανισµό και σας έχουµε καταθέσει την τροπολογία που οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι έχουν κάνει και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
έχετε δίκιο, το 2017 πάρθηκε αυτή η απόφαση, πηγαίνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στα δικαστήρια, για να µην κάνει αποδεκτή τη δουλειά τους.
Έχουν καταθέσει την τροπολογία και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν
την αποδέχθηκε, την καταθέτουν και σε εσάς. Την καταθέσα-µε
τώρα εδώ, για να την δείτε και εάν πράγµατι εσείς λέτε ότι είναι
αναγκαίοι, δεν έχετε παρά µε νοµοθετική ρύθµιση να λύσετε το
θέµα, έτσι ώστε οι εκατόν σαράντα εργαζόµενοι να παραµείνουν
στον οργανισµό.
Γιατί χθες, κύριε Υπουργέ, κάνατε κάποιες εξαγγελίες, σε σχέση
µε -αν θέλετε- τα αναδροµικά των συνταξιούχων στις επικουρικές
συντάξεις. Λέτε ότι δόθηκαν αυξήσεις. Κατ’ αρχάς δεν είναι αυξήσεις. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι. Είναι
ένα µέρος από τις άγριες περικοπές που έχουν γίνει σε βάρος των
συνταξιούχων τα προηγούµενα χρόνια.
Τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» αποτυπώνουν τις επαναλαµβανόµενες
περικοπές στις συντάξεις. Και δεν αφήνουν έξω τη δική σας θητεία, τις δικές σας περικοπές όταν ήσασταν Υπουργός πριν. Από
τότε µέχρι τώρα έχουν πετσοκοπεί συνολικά οι συντάξεις των συνταξιούχων µε αποτέλεσµα να έχουν σήµερα τη µέση κύρια σύνταξη γήρατος στα 692 ευρώ, του θανάτου 434 ευρώ και
αναπηρική 487 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση σήµερα.
Όσον αφορά τις εκκρεµείς συντάξεις, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να είστε υπερήφανος για την απόδοση. Υπάρχουν σήµερα αρκετά site από συνταξιούχους που περιµένουν δύο και τρία χρόνια
που απευθύνονται σε εσάς, ιδιαίτερα, που λένε: «Θέλουµε να γίνει
αντιληπτό ότι δεν έχουµε αποδεχτεί την αδιαφορία σας». Και λένε
ότι είχατε δεσµευτεί πως µέχρι τον Ιούνιο του 2020 θα είχατε λύσει
το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων. Σας καταγγέλλουν εδώ
ότι ακολουθείτε µία τέτοια πορεία, µία αδιαφορία απέναντι σε αυτούς που ζουν σε µια κατάσταση δύσκολη χωρίς εισόδηµα, µε µία
προκαταβολή σύνταξης, η οποία είναι πολύ πίσω από αυτά που
δικαιούνται.
Εµείς επειδή συνδέεται το ζήτηµα αυτό -αν θέλετε- µε την κατάσταση αυτή, θέλουµε πράγµατι για µία ακόµη φορά να πούµε
ότι παρά τις δικαστικές αποφάσεις που είπαµε ότι παίρνονται µε
βάση τον νόµο σας, δεν έχετε παρά εδώ να φέρετε την τροπολογία αυτή που προτείνουν οι εργαζόµενοι και να λύσετε το πρόβληµα, έτσι ώστε να διασφαλίσετε να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις των εργαζοµένων και οι ασφαλιστικές παροχές των
ασφαλισµένων στον οργανισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ενδιαφέρον κάθε φορά που µου κάνει επίκαιρη ερώτηση
ο κ. Κατσώτης, διότι ξεκινάµε πάντα µε πολιτικοϊδεολογικά ζητήµατα.
Λοιπόν, κύριε Κατσώτη, οι εργαζόµενοι δεν είναι κοντά σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ούτε και σε εσάς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν είναι κοντά σας οι εργαζόµενοι.
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Προσέξτε, µου δηλώσατε σήµερα ότι είστε έτοιµος για επανάσταση. Πρέπει, όµως, να περιµένει πολλά χρόνια αυτή η επανάσταση, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Διότι στον κόσµο, όχι µόνο στους εργαζόµενους,
ακόµη και στους άνεργους και στους συνταξιούχους, στην ιδέα
ότι θα µπορούσε να υλοποιηθεί το όραµα το δικό σας, το σχέδιό
σας, τους σηκώνεται η τρίχα, διότι ξέρουν ότι πουθενά στον κόσµο
δεν υπάρχει αυτό που εσείς επικαλείστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ενώ µε εσάς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εάν, ο µη γένοιτο, στη χώρα µας επικρατούσαν οι
απόψεις σας, ξέρουν ότι όλοι θα έµπαιναν στο συσσίτιο και θα µιλούσατε για δικαιοσύνη του προλεταριάτου: φτωχοί εργαζόµενοι,
φτωχοί συνταξιούχοι, στο συσσίτιο όλοι. Δικαιοσύνη για όλους.
Κάτω από την οµπρέλα του συσσιτίου όλοι. Και οι εργαζόµενοι
που είναι εδώ στη Βουλή τα ακούνε. Τα ακούνε οι εργαζόµενοι της
Βουλής, οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, οι εργαζόµενο στο
δηµόσιο. Όλοι θα ήταν στη γραµµή για το συσσίτιο. Αυτές είναι οι
απόψεις του κόµµατός σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εσείς έχετε οδηγήσει τους εργαζόµενους στην ανεργία, στη φτώχεια και στο συσσίτιο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Το ξεπερνάω.
Βλέπετε δεν αντέχετε την ώρα που ακούτε την αλήθεια. Αυτή
είναι η συζήτηση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να την κάνουµε τη συζήτηση αν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ηρεµήστε, κύριε
Κατσώτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Στο συσσίτιο του προλεταριάτου είναι οι απόψεις
σας. Για αυτό σας γυρίζουν την πλάτη.
Καλά κάνετε, όµως. Εδώ είναι η δηµοκρατία που ακούγονται οι
απόψεις σας. Αυτή είναι η οµορφιά της δηµοκρατίας. Στη δηµοκρατία -ξέρετε- µπορούν να µιλάνε και αυτοί που είναι απέναντί
της.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι να απαντήσω στα
θέµατα που ηγέρθησαν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ενώ εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κατσώτη,
σας παρακαλώ, µη διακόψετε ξανά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Κατσώτη, γνωρίζετε ότι µπήκαµε σε πανδηµία; Αυτά που λέτε είναι ανακρίβειες. Ποτέ δεν δεσµεύτηκα εγώ
για Ιούνιο ότι θα δοθούν οι εκκρεµείς συντάξεις. Σε όλη µου την
πολιτική σταδιοδροµία και ως Υπουργός το 2012 - 2014 και τεσσεράµισι χρόνια ως αντιπολίτευση ποτέ δεν είπα αυτά τα ανακριβή
που λέτε. Πάντα ήµουν µε µέτρο, γνωρίζοντας µε υπεύ- θυνο
τρόπο τι επικρατεί στον e-ΕΦΚΑ. Και η κριτική που ασκούσα στην
προκάτοχό µου την κ. Αχτσιόγλου και στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν µία και
µόνο, ότι έλεγαν ψέµατα.
Δεν µπορεί να λυθεί µε την παραδοσιακή διαδικασία το ζήτηµα
των εκκρεµών συντάξεων.
Η κριτική που ασκούσα, κύριε Πρόεδρε, ήταν στο ότι πρώτον,
κορόιδευαν τον κόσµο, δεύτερον, έκρυβαν συντάξεις και τρίτον,
δεν εφάρµοσαν το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», που ήταν έτοιµο
από το 2014.
Απαντώ, λοιπόν, άλλη µια φορά διά µέσου της Βουλής: Δυστυχώς, ενώ αυξήσαµε κατά 38,4% την απονοµή των συντάξεων από
τον Σεπτέµβριο που αναλάβαµε µέχρι και τον Φεβρουάριο µε βάση
τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, γκρεµίστηκε αυτή η προσπάθεια κάτω
από δύο παράγοντες: Πρώτον, ανακαλύψαµε είκοσι χιλιάδες συντάξεις που δεν είχαν πρωτοκολληθεί -τους έκρυβε ο ΣΥΡΙΖΑ- και
το δεύτερο στοιχείο ότι πέσαµε στην πανδηµία και υπάλληλοι του
e-ΕΦΚΑ για τους οποίους δείχνουν ευαισθησία, µου λέτε τώρα,
κύριε Κατσώτη, ότι έπρεπε να δουλεύουν µε πανδηµία. Αυτό µου
λέτε. Συνειρµικά αυτό λέτε. Δηλαδή, δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Ακούστε. Τέλος Ιουλίου αυτή η Κυβέρνηση και ως Υπουργός
προσωπικά θα έχω τη µεγάλη τιµή να παρουσιάσω στο Υπουργείο
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Εργασίας τη µεγάλη µεταρρύθµιση που λέγεται ψηφιακό σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ». Το 40% των νέων συντάξεων θα βγαίνει ψηφιακά. Κάνουµε ένα άλµα στο µέλλον. Αλλάζουµε την ιστορία του ασφαλιστικού, και από εκεί και πέρα δροµολογούνται σε ένα
χρονοδιάγραµµα, το οποίο έχω δηµοσιοποιήσει, µέχρι τέλος του
2021. Το 80% των συντάξεων θα βγαίνει ψηφιακά και αυτή η παθογένεια -που συµφωνώ µαζί σας- θα λυθεί για πάντα.
Δεν είναι καινούργιο. Δεκαετίες είναι, αλλά πάντα ακούµε λόγια
και ευχολόγια. Τα είχα έτοιµα από το 2014. Δυστυχώς, η αλλαγή
της κυβέρνησης τα σταµάτησε.
Έρχοµαι στην απάντηση γιατί µας ακούνε και οι εργαζόµενοι,
για τους οποίους θέλω να µιλήσω.
Αναφορικά µε το θέµα της στελέχωσης των δοµών του e-ΕΦΚΑ
σύµφωνα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού
προσωπικού έτους 2020, το διοικητικό συµβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε κατά την τεσσαρακοστή δεύτερη συνεδρίασή του στις 21-12019 την πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ διακοσίων ενενήντα ατόµων,
προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες του φορέα σε
προσωπικό.
Πράγµατι, είχαν δροµολογηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ χίλιες οχτακόσιες µε δύο χιλιάδες απολύσεις. Τις αποτρέψαµε. Δεν έγιναν οι
απολύσεις από τον e-ΕΦΚΑ, και σήµερα δροµολογούµε διακόσιες
ενενήντα νέες προσλήψεις.
Από τη µια πλευρά η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα µε απώτερο σκοπό
τη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας
τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση συνταξιούχων και ασφαλισµένων στα υποκαταστήµατα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους.
Η οργανωτική ενοποίηση εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακος στο
κόστος λειτουργίας του φορέα, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού και των πάσης φύσεως υποδοµών. Ταυτόχρονα, η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδοµένων επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης, την
εύκολη διαχείρισή της, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερες και
ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από την άλλη πλευρά ο φορέας του e-ΕΦΚΑ χρήζει ανάγκης έµπειρου και καταρτισµένου προσωπικού, που θα συµβάλλει έµπρακτα στην επιτάχυνση του ρυθµού απονοµής των συντάξεων,
εφάπαξ και λοιπά και τη διευθέτηση των λοιπών ασφαλιστικών αιτηµάτων.
Γι’ αυτό και εµείς είµαστε εδώ να εξετάσουµε όλα τα δεδοµένα
και να δώσουµε µια λύση σε αυτή την παθογένεια πάντα µέσα στο
πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, αξιοποιώντας αυτό το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο σεβόµαστε και το οποίο
ευχαριστούµε για την προσφορά του στην υπηρεσία..
Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω δύο µόνο λέξεις: Οι υπάλληλοι για τους οποίους µε ρωτήσατε, που είναι το επίµαχο θέµα
της επίκαιρης ερώτησης, επί δέκα και πλέον χρόνια δίνουν την
ψυχή τους και την καρδιά τους µε άοκνες προσπάθειες, για να
υπηρετήσουν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας ασφαλισµένους, συνταξιούχους και εργαζόµενους.
Αναγνωρίζω την προσφορά τους, σέβοµαι τη δουλειά τους, κατανοώ την αγωνία τους. Τους ευχαριστώ µε τη θεσµική ιδιότητα
του Υπουργού Εργασίας για την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να τους κρατήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο για ένα θέµα, γιατί µου απέδωσε κάτι που δεν είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το ΚΚΕ, ποτέ δεν είπε ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να δουλεύουν στην πανδηµία. Η Κυβέρνηση δεν
πήρε τα αντίστοιχα µέτρα να τους προστατέψει, όπως έκανε «λάστιχο» τα υγειονοµικά πρωτόκολλα στον τουρισµό και είδαµε χθες
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τα κρούσµατα να είναι πάνω από πενήντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλώς.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 6345/8-5-2020 ερώτηση του
κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Βαρδάκη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η ανακούφιση συµπολιτών µας, που οφείλουν σε ασφαλιστικά ταµεία, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο παριστάµενος Υπουργός κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα µπω σε αυτά που είπατε, γιατί υπάρχουν
κάποιες ανακρίβειες -επιτρέψτε µου να το πω- αλλά βρήκαµε τώρα
εδώ να λέµε ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντι- παρέρχοµαι.
Είναι όπως ένα ανέκδοτο που θα σας πω κατ’ ιδίαν.
Δραττόµενος της ευκαιρίας, θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ και νοµίζω ότι µπορείτε να δώσετε σήµερα λύση- ότι οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, µια και έχουµε το περιθώριο να το
συζητήσουµε λίγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι σήµερα σε δέκατη
µέρα απεργιακής κινητοποίησης. Για ποιον λόγο; Διότι αρνούνται
οι εργοδότες να υπογράψουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας,
παρ’ όλο που δεν ζητούν ούτε 1 ευρώ αύξηση. Ζητούν να υπογράψουν την ίδια περυσινή σύµβαση. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε να
πιάσουν το τιµόνι εν όψει και της τουριστικής περιόδου, αρνούνται
οι εργαζόµενοι.
Εγώ δεν θα πω ότι κακώς δεν έγινε η επέκταση της σύµβασής
τους. Νοµίζω ότι πρέπει να παρέµβετε άµεσα, ακόµα και σήµερα,
κύριε Υπουργέ –δείτε το, σας παρακαλώ-, είναι ένα µείζονος σηµασίας θέµα στο οποίο µπορείτε να παρέµβετε και να δώσετε µια
λύση ή µε επέκταση των συµβάσεών τους για έναν χρόνο, να
δούµε πώς µπορούµε να πάµε παρακάτω.
Επαναλαµβάνω ότι είναι σε δέκατη µέρα απεργίας άνθρωποι
που πεινάνε, άρχισαν και πεινάνε.
Έχουν επιβιώσει, κύριε Υπουργέ, µε οκτώµισι κατοστάρικα
στους δυόµισι µήνες. Ήθελα να το δείτε προσωπικά αυτό το θέµα
και να µας δώσετε µια απάντηση αύριο, µεθαύριο.
Στο θέµα µας τώρα.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, είµαι πιο πρακτικός και αυτές τις ερωτήσεις τις κάνω, γιατί πιστεύω ότι µε µια σωστή συνεννόηση µπορούµε να βρούµε µια λύση σε πραγµατικά µείζονος σηµασίας
θέµατα που απασχολούν την κοινωνία, ειδικά σήµερα, κύριε
Υπουργέ, που η οικονοµία της χώρας δεν είναι και η καλύτερη.
Μέσα από προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες δόθηκε η
δυνατότητα στους συµπολίτες µας που είχαν οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να υπαχθούν σε ρυθµίσεις και ευνοϊκές ρυθµίσεις και όρους.
Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούσαν να πάρουν
ούτε ασφαλιστική ενηµερότητα, βρέθηκαν χωρίς να έχουν υγειονοµική κάλυψη οι ίδιοι, η οικογένειά τους και τα παιδιά τους, µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να καταθέσουν και αίτηµα συνταξιοδότησης, αν και είχαν συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια.
Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να απαριθµήσω, κύριε Υπουργέ, και
να αναφερθώ στις ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης -τις
έχω εδώ- και όχι µόνο της προηγούµενης και της προπροηγούµενης κυβέρνησης. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς συµ- φωνείτε ότι
το κράτος οφείλει να µεριµνά για ανθρώπους που δεν µπορούν
αντικειµενικά να έχουν κανένα άλλο εισόδηµα, πόσω µάλλον να
στερούνται, κύριε Υπουργέ, το δικαίωµα της συνταξιοδότησης.
Θέλω, λοιπόν, να µας ενηµερώσετε, εάν προτίθεστε -γι’ αυτό
είπα ότι πιθανόν να µην κάνω και δευτερολογία, εάν βρούµε µια
λύση σε αυτό το θέµα- να αναλάβετε πρωτοβουλίες, προκειµένου
να υπάρξει µια ρύθµιση ευνοϊκών δόσεων για οφειλές σε αυτούς
τους ανθρώπους.
Επιπλέον, να αναφερθούµε στο πρόβληµα που δηµιουργούν οι
όροι καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες-υποψήφιους συνταξιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωµα της συνταξιοδότησής
τους και τα όρια οφειλής που ισχύουν σε κάθε ταµείο.
Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Υπουργέ, έχουν συµπληρώσει τα απαραίτητα συντάξιµα χρόνια. Δυστυχώς, οφείλουν στα ταµεία τους,
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µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν. Το µεγάλο
πρόβληµα -το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, καλύτερα από εµένα- το
έχουν οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, οι οποίοι για να µπορούν να λάβουν σύνταξη συµψηφίζοντας ή παρακρατώντας θα πρέπει η
οφειλή να µην ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ.
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, άµα κάνετε µια αναδροµή, θα δείτε
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωναν οι εργαζόµενοι στον
ΟΑΕΕ ήταν πάρα πολύ υψηλές, οπότε δεν θα χρειάζονταν πολλά
χρόνια για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό.
Σε διαφορετική περίπτωση οι ασφαλισµένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 20 000 ευρώ, για να συνταξιοδοτηθούν.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι και λόγω κορωνοϊού -είδαµε τι έχει
γίνει τους προηγούµενους µήνες- ειδικά σήµερα αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να βρουν αυτά τα χρήµατα
εφάπαξ να τα πληρώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μπορείτε, κύριε
συνάδελφε, να συµπληρώσετε και στη δευτερολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ενηµερώστε µας, λοιπόν, αν σκοπεύετε να τροποποιήσετε τους όρους καταβολής σύνταξης σε
οφειλέτες υποψήφιους συνταξιούχους, ακυρώνοντας το ανώτατο
όριο οφειλής ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βαρδάκη, αναγνωρίζω την ευαισθησία σας την οποία
συµµερίζοµαι. Το προνόµιο της ευαισθησίας δεν το έχει κανένας
περισσότερο από τον άλλο σε αυτή εδώ την Αίθουσα. Όµως,
κάθε φορά που κάποιος έχει την ευθύνη του πηδαλίου σε ένα
Υπουργείο, να ξέρετε ότι έχει και τη συνολική ευθύνη είτε για την
οικονοµία είτε για το ασφαλιστικό είτε για τα θέµατα των εργασιακών σχέσεων. Πάντα πρέπει µε µέτρο και υπευθυνότητα να
διατηρεί τα πράγµατα στην ισορροπία που πρέπει και να διασφαλίζει τη βιωσιµότητά τους. Αυτή ήταν µία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση, κύριε Βαρδάκη, έχει να κάνει µε το
ότι έναν χρόνο µετά, έρχεστε και µου κάνετε µία ερώτηση -καλοπροαίρετα- η οποία µε παραπέµπει πολύ απλά να πω ότι ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνατε εσείς
αυτό που λέτε τώρα; Γιατί τεσσεράµισι χρόνια δεν το κάνατε
πράξη µε νοµοθετική πρωτοβουλία, αυτό για το οποίο µου κάνετε σήµερα ερώτηση;
Έρχοµαι, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στην ερώτηση
του συναδέλφου ως εξής: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιούργησε ένα απλό, ανταποδοτικό, αρκετά
ελκυστικό αλλά και βιώσιµο ασφαλιστικό πλαίσιο για τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες
και ιδιαιτέρως ευνοϊκό για τους νέους ασφαλισµένους, µε δυνατότητα για πρώτη φορά ελεύθερης επιλογής και υπαγωγής στην
ασφαλιστική κατηγορία που επιθυµούν. Το αποσυνδέσαµε από
το εισόδηµα. Το θυµάστε, εκείνο το τοξικό και ταξικό που εσείς
υποστηρίζατε. Και όλα αυτά επειδή βασικό µας µέληµα είναι η
αποφυγή δηµιουργίας νέων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία που συνέβη στο παρελθόν, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση
τεράστιου όγκου οφειλών στα επιµέρους ασφαλιστικά ταµεία της
χώρας µας.
Η συνεπής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργαζοµένων
και των επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος αποτελεί τον καλύτερο και πιο ασφαλή οδηγό µας για το µέλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο
πράττουµε ό,τι είναι αναγκαίο, ώστε να ενισχύσουµε το εισόδηµα
των εργαζοµένων και των ασφαλισµένων, για να µπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους απέναντι
στην πολιτεία.
Προκειµένου να πετύχουµε αυτόν τον στόχο µας µε τον
ν.4670/2020 -η ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση- ανασχεδιάσαµε
το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, το οποίο ενθαρρύνει την
ανάπτυξη της οικονοµίας και εγγυάται την παροχή συντάξεων
στις επόµενες γενιές. Θυµίζω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία
του Κοινοβουλίου, κατατέθηκε ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδευόµενο από δύο µελέτες, την εθνική αναλογιστική µελέτη που
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δείχνει βιωσιµότητα µέχρι το 2070 και τη µελέτη επάρκειας των
συντάξεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ταυτόχρονα, συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός καθολικού συστήµατος δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης και καλλιεργεί την
ασφαλιστική συνείδηση, εµπεδώνει το αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο ασφαλιστικό σύστηµα σε εργαζόµενους και συνταξιούχους, αγκαλιάζει όλους τους πολίτες και ικανοποιεί όλους
όσους συνεισέφεραν µε πολλά έτη εργασίας στο ασφαλιστικό σύστηµα. Βάλαµε και το στοιχείο της ανταποδοτικότητας, τη δικαιοσύνη δηλαδή.
Όσον αφορά τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, αυτή όχι
µόνο δεν καταργήθηκε -όπως καταγγέλλατε τη Νέα Δηµοκρατία
προεκλογικά ότι αν γίνει κυβέρνηση θα την καταγγείλει και θα την
καταργήσει- αλλά βελτιώθηκε πολύ σηµαντικά. Συνολικά, οφειλές
ύψους 11,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ ρυθµίστηκαν, αποδεικνύοντας
την επιτυχία των νοµοθετικών αλλαγών που κάναµε και των τροποποιήσεων που προβλέψαµε και υλοποίησε η Κυβέρνησή µας
στην εν λόγω ρύθµιση.
Παρ’ όλα αυτά, σέβοµαι, πραγµατικά, το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για τους συµπολίτες µας που βρίσκονται στη θέση στην
οποία περιγράψατε στην ερώτησή σας. Όµως, φέρετε κι εσείς το
µεγαλύτερο ίσως µερίδιο ευθύνης απέναντί τους, λόγω της υπερφορολόγησης που επιβάλατε επί τεσσεράµισι χρόνια αλλά και των
εξοντωτικών εισφορών που επιβάλατε επί τεσσεράµισι χρόνια σε
συγκεκριµένες κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων και µισθωτών.
Ήταν µία συνειδητή σας επιλογή, µε απο- τέλεσµα να οδηγήσετε
σε αδυναµία πληρωµής και εκτίναξη των ληξιπρόθεσµων.
Από το τελευταίο τρίµηνο του 2018 και το πρώτο εξάµηνο του
2019 -ακούστε το αυτό, κύριε Βαρδάκη- είχατε εξαγγείλει τη θεσµοθέτηση µιας νέας ρύθµισης. Εννέα ολόκληρους µήνες σερνόταν η υπόσχεση για νέα ρύθµιση, η οποία τελικά καθυστέρησε. Τη
φέρατε λίγο πριν από τις εκλογές, µε αποτέλεσµα πάρα πολλοί
εργαζόµενοι και επιχειρήσεις που είχαν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές
τους, να σταµατήσουν τις πληρωµές κάτω από την υπόσχεσή σας
ακόµη και οι πιο συνεπείς εξ αυτών. Διότι δηµιουργήσατε την
προσδοκία ότι θα έρθει η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων.
Θα το πω και θα το επαναλάβω στη Βουλή για πολλοστή φορά,
µε την εµπειρία και τη γνώση που έχω, κύριε Πρόεδρε, ότι οι ρυθµίσεις δεν εξαγγέλλονται, υλοποιούνται αυτόµατα µε νόµο, διότι
όταν εξαγγελθούν κατεβάζουν όλοι τα µολύβια ακόµη και οι συνεπείς.
Σήµερα, λοιπόν, ισχυρίζεστε ότι δηµιουργήσατε ρυθµίσεις που
ανακούφισαν τους οφειλέτες, ρυθµίσεις όµως που κι εσείς οι ίδιοι
υπονοµεύσατε µε την πολιτική σας, η οποία ήταν µια υπόσχεση
εννέα µηνών, οδηγώντας σε αδιέξοδο χιλιάδες συµπολίτες µας.
Ζητάτε επίσης από εµάς να καταργήσουµε το ανώτατο όριο
οφειλής στους νόµους που εσείς θεσπίσατε, καταστρατηγώντας
έτσι τις γενικές αρχές του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου της
χώρας µας.
Σε κάθε περίπτωση, αγαπητέ συνάδελφε, θα επανέλθω πιο αναλυτικά στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και οι δύο καλύψατε και χρόνο από τη δευτερολογία. Γι’ αυτό, παρακαλώ να είστε
σύντοµοι στη δευτερολογία.
Κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας είπα ότι εγώ
είµαι λίγο πιο πρακτικός. Δεν νοµίζω ότι έπρεπε να αναφερθείτε
στο παρελθόν. Εγώ σας ζήτησα κάτι συγκεκριµένο.
Μου είπατε για αναλογιστικές µελέτες. Δεν είχε αναλογιστική
µελέτη το ασφαλιστικό του Λοβέρδου; Δεν είχε αναλογιστική µελέτη ο νόµος Κατρούγκαλου; Τα έχουµε τεκµηριώσει αυτά στη
Βουλή. Εγώ ήµουν από αυτούς που είχαν εισηγηθεί, αν θέλετε,
και το νοµοσχέδιο τότε για τις εκατόν είκοσι δόσεις, οπότε µπορώ
να σας πω χίλια δυο πράγµατα.
Και να σας πω από την αρχή ότι αν αναφερθώ στο ιστορικό, θα
σας πω ότι υπάρχουν πέντε, έξι, επτά ρυθµίσεις: Είναι ο
ν.4321/2015, η ρύθµιση των εκατό δόσεων που παρατάθηκε και
µε την 1110/26-5-2015, ο ν.4331/2015 όσον αφορά τα 50.000 ευρώ, που έληγε 30 Σεπτεµβρίου του 2015, ο ν.4469/2017, ο ν.
4611/2019. Είναι νόµοι που ρύθµισαν αυτές τις οφειλές.
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Τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ είπα να πούµε κάτι συγκεκριµένο και
κάτι τεκµηριωµένο, για να βρούµε µια λύση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, σας το είπα και στην αρχή, να λειτουργούµε όχι
µόνο πολιτικά αλλά και πρακτικά. Τι θα πούµε σε αυτόν τον άνθρωπο έξω, που δεν µπορεί να πάρει τη σύνταξή του αύριο γιατί
χρωστάει 22.000 ευρώ;
Να σας πω και κάτι. Εγώ βλέπω ότι οι συνολικές εισπράξεις σε
όλους τους φορείς από τον ν.4611/2019 ήταν 117.079.444 ευρώ,
σε σχέση µε τη ρύθµιση του ν.4152/2013 που ήταν 76.000.000
ευρώ. Άρα, µε αυτό διαφαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που µπήκαν
σε αυτές τις ρυθµίσεις, πλήρωσαν και πλήρωσαν συνειδητά ό,τι
µπορούσαν να πληρώσουν για να πάρουν τη σύνταξή τους. Δεν
υπάρχει, δηλαδή, άλλος τρόπος αυτή τη στιγµή για να πάρουν τη
σύνταξή τους.
Κύριε Υπουργέ -και κλείνω µε αυτό-, θέλω να σας παρακαλέσω
να το δούµε το θέµα, όπως κι εσείς είπατε, ουσιαστικά, και να
δούµε αυτούς τους ανθρώπους που λόγω αυτών των οφειλών
αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν. Και µη µου πείτε τώρα ότι αυτοί
οι άνθρωποι είχαν τα χρήµατα και δεν τα έδωσαν, αφού ξέρουν
ότι δεν θα συνταξιοδοτηθούν ποτέ.
Άρα να βρούµε µια λύση, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τη σύνταξή τους, να αυξήσουµε το όριο που µπορούν µε αυτόν τον
τρόπο να ρυθµίσουν το χρέος τους και να πάρουν τη σύνταξή
τους.
Ξέρετε, το σοβαρότερο όλων είναι ότι χωρίς σύνταξη, κύριε
Υπουργέ, δεν έχουν ασφάλιση ούτε αυτοί ούτε οι οικογένειές
τους. Το καταλαβαίνετε. Οπότε, εφόσον η ευαισθησία σας είναι
περισσή, όπως είπατε, εγώ θέλω να δώσετε µια λύση άµεση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βαρδάκη, δεν είπα ότι η δική µου ευαισθησία υπερτερεί
της δικής σας. Είπα ότι κανένας εδώ δεν έχει περισσότερη ευαισθησία από τον άλλον. Στη βάση λοιπόν αυτή, σας είπα πριν ότι
άλλο να κάνεις επίκαιρες ερωτήσεις και να διεκδικείς -που είναι
θεµιτό κι αυτός είναι ο ρόλος της δηµοκρατίας µας- και άλλο ποια
είναι η πραγµατικότητα.
Στη βάση, λοιπόν, της πραγµατικότητας, εγώ βλέπω σήµερα µια
ερώτηση, που απευθύνεται σε χιλιάδες συνανθρώπους µας έξω που πραγµατικά συµµερίζοµαι το ζήτηµα- αλλά το ερώτηµα, που
εγώ έθεσα είναι το εξής, επειδή είναι πολύ βαρύ δηµοσιονοµικό
το συγκεκριµένο ζήτηµα, γιατί στο τέλος της ηµέρας πίσω από τα
καλά λόγια και τις καλές προθέσεις κάποιος πρέπει να πληρώσει.
Ρωτάω, λοιπόν: Γιατί δεν το κάνατε τεσσεράµισι χρόνια; Όψιµο
το ενδιαφέρον σας. Δεν πάει έτσι απλά, κυβερνάω και την άλλη
µέρα διεκδικώ από την επόµενη κυβέρνηση. Είµαι υποχρεωµένος
να δεχτώ την ερώτησή σας και είµαι εδώ και την απαντώ. Όµως,
ρωτάω κι εγώ µε τη σειρά µου το εξής: Τεσσεράµισι χρόνια, γιατί
δεν δώσατε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρες συντάξεις;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Οκτώ ρυθµίσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν
θέλω να σας διακόψω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αφού έρχεστε µε µία τέτοια ερώτηση και αφού είστε
τόσο καλά ενηµερωµένοι, γιατί δεν µου φέρνετε µία δηµοσιονοµική µελέτη, για να δούµε πόσο στοιχίζει αυτό στο ελληνικό δηµόσιο, κύριε Βαρδάκη, και αν υπάρχει δυνατότητα να τα
καταβάλουµε;
Διότι εγώ, µε τη γνώση των οικονοµικών που έχω, σας λέω σήµερα ότι αν διαταράξουµε τη δηµοσιονοµική γραµµή της εθνικής
αναλογιστικής µελέτης που έφερα εδώ στη Βουλή µε ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου, µετά
από λίγα χρόνια θα βρεθούµε πάλι σε δύσκολες καταστάσεις απέναντι στο ασφαλιστικό. Σήµερα, οι συντάξεις είναι διασφαλισµένες
και οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι µισθωτοί µπορούν
να κοιµούνται ήσυχοι ότι θα πάρουν τη σύνταξή τους. Όµως, δεν
πρέπει να διαταράξουµε τη δηµοσιονοµική ισορροπία. Είναι βεβαιωµένες και διασφαλισµένες οι συντάξεις όλων.
Προσέξτε, όµως. Μου είπατε για τις αναλογιστικές µελέτες. Θα
σας επαναλάβω, για πολλοστή φορά, ότι δεν υπήρξε ποτέ αναλο-
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γιστική µελέτη επαρκής, πλήρης και µε όλα τα δεδοµένα, γιατί δεν
υπήρχε ο «ΗΛΙΟΣ».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Άλλο είναι το ότι δεν έχει υπάρξει πλήρης, και άλλο καθόλου, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Εκείνος δεν σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): O «ΗΛΙΟΣ» δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Εργασίας, την 1η Ιουνίου του 2013. Η πρώτη αναλογιστική µελέτη που υπήρξε ήταν η µέτρηση του νόµου Λοβέρδου Κουτρουµάνη επί ηµερών µου ως Υπουργού ετεροχρονισµένα.
Κατέθεσα την πρώτη αναλογιστική µελέτη της Ελλάδος και ο
νόµος Κατρούγκαλου κατέθεσε αναλογιστική µελέτη ετεροχρονισµένα.
Η πρώτη αναλογιστική µελέτη, που κατατέθηκε µε ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, αυτή που φέραµε στη Βουλή τον Φεβρουάριο,
ήταν αυτή για την οποία σας λέω, ο νόµος της Κυβέρνησής µας.
Εδώ, κύριε Βαρδάκη, πρέπει να σας πω ότι καταγγέλλατε ότι
θα καταργήσουµε τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων. Τη διατηρήσαµε και την κάναµε καλύτερη. Θυµίζω την εξάλειψη των εισοδηµατικών κριτηρίων για τις οφειλές µέχρι 20.000 ευρώ -εµείς
το βάλαµε, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη- που αφορούν
τη ρύθµιση των χρεών στην εφορία. Δεύτερον, την αναλογική επέκταση του αριθµού των δόσεων και στα νοµικά πρόσωπα -θυµάστε
που το είχατε αποκλείσει µε ταξική αντίληψη;- σε σχέση µε τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά τα χρέη στην εφορία. Τρίτον, τη µείωση από 5% στο 3% του ακριβού επιτοκίου της ρύθµισης.
Φτάνω τώρα σ’ αυτό που µου είπατε, ότι πέτυχαν οι ρυθµίσεις.
Οι ρυθµίσεις, δυστυχώς, δεν πέτυχαν και αυτό είναι ένα ζήτηµα,
το οποίο µας αφορά όλους. Ακούστε! Έχω καταγράψει εδώ -το
είχα πει και προεκλογικά- ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση που είχατε
φέρει, κύριε Βαρδάκη, το 2015 -θυµάστε την περιβόητη ρύθµιση
των εκατόν είκοσι δόσεων;- θέσπιζε να ρυθµιστούν µόνο δέκα χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα άτοµα και ένα ποσό 7 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η πλήρης αποτυχία της ρύθµισης. Γι’ αυτό
οι ρυθµίσεις πρέπει να συνοδεύονται και µε µέτρα, τα οποία δεν
αυξάνουν τις προϋποθέσεις για να δηµιουργούνται νέα ληξιπρόθεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έρχοµαι στη µείωση φόρων και στη µείωση εισφορών. Σε κάθε
περίπτωση, εµείς καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαλύνουµε το βάρος των υποχρεώσεων των νοικοκυριών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων. Χθες δώσαµε διακόσιες τριάντα
πέντε χιλιάδες και πλέον επικουρικές συντάξεις, αυτές που κόψατε
µε τον νόµο Κατρούγκαλου και κρίθηκαν αντισυνταγµατικές και
βάλαµε στον δικό µας νόµο. Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι πήραν αναδροµικά οκτώ µηνών στις 9 Ιουλίου, χθες, στη
βάση του αντισυνταγµατικού νόµου Κατρούγκαλου, που πανηγυρικά υποστηρίζατε εδώ. Εµείς τα αποδώσαµε.
Θα συνεχιστεί αυτή η διασφαλισµένη καταβολή µε χρονοδιάγραµµα ακρίβειας της ασφαλιστικής µας µεταρρύθµισης, όπως
θα πληρωθεί και η νέα κύρια σύνταξη, όπως θα πληρωθούν και τα
αναδροµικά δώδεκα µηνών στις κύριες συντάξεις, ενώ στο τέλος
του µήνα, για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού, θα
πληρωθούν µαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις. Θα γίνουν ένα
εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες συναλλαγές µικρότερες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μέσα στον Ιούλιο και το ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής Ασφαλιστικής, που µας το παραδώσατε χωρίς αναλογιστική µελέτη και
ήταν έτοιµο να εκραγεί, όπως και το δηµόσιο ταµείο του ασφαλιστικού και η Εθνική Τράπεζα. Από Βήµατος Βουλής το ισορροπήσαµε µε αναλογιστική µελέτη και το ΛΕΠΕΤΕ είναι πλέον βιώσιµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μα, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Νοµίζω ότι το θέµα
εξαντλήθηκε, κύριε συνάδελφε. Αυτή είναι η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μπορεί να προκληθεί και µια ιδιαίτερη
συζήτηση, αν θέλετε.
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Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 900/6-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Παράταση όλων των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας».
Θα απαντήσει και σε αυτήν την ερώτηση ο κ. Βρούτσης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σοβαρά τα ζητήµατα, τα οποία µας αναγκάζουν να υποχρεώνουµε τους Υπουργούς να έρχονται εδώ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί πραγµατικά, µέσα από αυτή τη
δηµοκρατική διαδικασία, µπορεί να δοθούν λύσεις. Άρα, χρειάζεται και οι Υπουργοί να επεξεργάζονται και να µελετούν τα θέµατα
που τους θέτουµε και πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο θα πάρει
νόηµα ουσιαστικό και η κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν είναι ένα µεµονωµένο ζήτηµα, που αφορά µόνο τους εργαζόµενους. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας είναι η ασ- πίδα
προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης. Αυτό το οποίο πρόκειται να συµβεί -έχει ήδη ξεκινήσει να
συµβαίνει- µε την ύφεση είναι ασφαλώς η αύξηση της ανεργίας,
το πρόβληµα λειτουργίας πολλών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων και άρα η απώλεια θέσεων εργασίας.
Το µεγάλο θέµα, που έχει να κάνει µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
µπορεί µε βραχίονα και θεσµό τις συλλογικές συµβάσεις να έχει
µια ήπια εξέλιξη, ούτως ώστε η αποκατάσταση των εργασιακών
δικαιωµάτων να είναι εύκολη και δυνατή, κυρίως δυνατή.
Έχουµε συµβάσεις, λοιπόν, οι οποίες έληξαν µέσα στην πανδηµία. Έχουµε συλλογικές συµβάσεις τοπικές. Αναφέρω ως παράδειγµα την τοπική συλλογική σύµβαση εργασίας των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων και των εργοδοτών στο Ηράκλειο Κρήτης και βέβαια, την αντίστοιχη σύµβαση στη Ρόδο. Έχουµε, λοιπόν, δύο συµβάσεις, που έληξαν µέσα στην πανδηµία του
κορωνοϊού. Ενώ όλα παρατάθηκαν µέσα στην πανδηµία του κορωνοϊού, από υποχρεώσεις προς το δηµόσιο, µέχρι προθεσµίες,
µέχρι ισχύουσες διατάξεις για οποιοδήποτε θέµα, δυστυχώς, δεν
υπήρξε παράταση της ισχύος των συλλογικών συµβάσεων.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει µια καθολική παράταση, αντίστοιχη του διαστήµατος που ίσχυαν τα περιοριστικά µέτρα. Βεβαίως, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων µερών, να υπάρχει και παράταση για συγκεκριµένες συµβάσεις για περισσότερο
χρόνο. Θεωρώ δηλαδή αυτονόητο ότι έπρεπε να έχουν παραταθεί
µέχρι 30-9-2020 όλες οι συµβάσεις, που έληξαν µέσα στην πανδηµία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου, και για την τήρηση του χρόνου, συγκριτικά µε τους προηγηθέντες.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κ. Κεγκέρογλου γι’ αυτή την επίκαιρη ερώτηση.
Θα απαντήσω µονολεκτικά και θα εξηγήσω τους λόγους. Αυτά
που λέτε δεν γίνονται, κύριε Κεγκέρογλου. Παραβιάζουν ευθέως
τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, κάτι το οποίο πιστεύουµε, κάτι το οποίο στηρίζουµε κι αυτό υπονοµεύει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, που είναι ακρογωνιαίος
λίθος της δηµοκρατίας µας.
Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα που θέτετε περί παράτασης
της ισχύος όλων των ΣΣΕ, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το θεσµικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τη σύναψη κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας ισχύει. Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Γραµµατέα της Βουλής, ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, µε
βάση τον ν.1876/1990.
Επιπλέον, γνωρίζετε ότι κάναµε την παρέµβαση εν µέσω της
πανδηµίας και δώσαµε -το αναφέρατε και εσείς- επιπλέον τρίµηνη παράταση έως 30 Ιουνίου της ισχύος των κανονιστικών
όρων των ΣΣΕ, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των οποίων η
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τρίµηνη παράταση έληξε στις 29 Φεβρουαρίου του 2020, έως και
την 30η Απριλίου του 2020. Αυτό το κάναµε διότι θέλαµε εν µέσω
πανδηµίας -αυτό ήταν το πραγµατικό ενδιαφέρον και η ευαισθησία που δείξαµε- να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους από
τις συνέπειες της πανδηµίας, µέσα όµως στη χρονική περίοδο,
που υπήρχε η πανδηµία στη χώρα µας και το lockdown.
Ωστόσο, επειδή επικαλείστε την επέκταση όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας ανεξαιρέτως, θέλω να πληροφορήσω
τη Βουλή για τα εξής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται
στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και τα οποία
ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει αυτή τη στιγµή, βρίσκονται σε
ισχύ δεκαεννιά κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εννέα
οµοιοεπαγγελµατικές, µία διαιτητική απόφαση, σύνολο είκοσι
εννέα. Καµµιά από τις ισχύουσες είκοσι εννέα συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν βρίσκεται στο τρίµηνο της παράτασης της
ισχύος της.
Δεύτερον, έχουµε τετρακόσιες τέσσερις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εκ των οποίων πενήντα δύο βρίσκονται στο τρίµηνο της παράτασης ισχύος. Αυτό σηµαίνει ότι
από τις είκοσι εννέα ισχύουσες κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι δεκαέξι λήγουν στις
31-12-2020, οι δέκα λήγουν µέσα στο 2021 και το 2022 και οι
πέντε συλλογικές συµβάσεις εργασίας λήγουν τον Αύγουστο και
Σεπτέµβριο του 2020.
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, των οποίων λήγουν οι
κανονιστικοί όροι, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίµηνο από
τη λήξη της καταγγελίας τους. Συνεπώς, οι δεκαέξι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, που λήγουν στο τέλος του έτους, θα έχουν
τρίµηνη παράταση µέχρι και τον Μάρτιο του 2021.
Οι άλλες δέκα συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που λήγουν
µέσα στο 2021 και το 2022 είναι εκτός εµβέλειας της συζήτησής
µας και δεν επηρεάζονται, ενώ οι πέντε συµβάσεις που λήγουν
τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2020 θα έχουν τρίµηνη παράταση, σύµφωνα µε το τι προβλέπει η νοµοθεσία. Εποµένως, στο
διάστηµα αυτό οι κοινωνικοί εταίροι της χώρας µας -εργαζόµενοι
και εργοδότες- έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να συνάψουν νέα συλλογική σύµβαση εργασίας.
Θα απαντήσω στη δευτερολογία και θα κάνω πιο συγκεκριµένο
το ερώτηµα του κ. Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προφανώς και δεν υπήρξε απάντηση. Υπήρξε µια αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει.
Εγώ θα κάνω τον κόπο να επαναλάβω, γιατί ο Υπουργός δεν
άκουγε καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοµιλίας.
Το παρατηρήσατε, κύριε Πρόεδρε. Ως συνήθως, δεν ακούει
το ερώτηµά µου.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι συγκεκριµένο. Για όλες τις συµβάσεις που έληξαν µέσα στην πανδηµία χρειάζεται παράταση από
τη λήξη τους, για όσο διάστηµα διήρκησε η πανδηµία και τα περιοριστικά µέτρα.
Λέτε, λοιπόν, τρίµηνο. Βεβαίως, τρίµηνο. Όχι τρίµηνο ανεξάρτητα του πότε έληγε, δηλαδή µέχρι τον έκτο, όπως είπατε εσείς,
αλλά τρίµηνο από τη λήξη τους. Αυτή θα µπορούσε να ήταν µια
µερική λύση. Βέβαια, δεν λύνει τα προβλήµατα, αλλά τουλάχιστον δίνει το δικαίωµα στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατευτούν. Πότε θα µπορούσαν να διαπραγµατευτούν; Μέσα
στην πανδηµία, όπου δεν υπήρχε καν η δυνατότητα επαφής; Αµέσως µετά, όπου χαλάρωσαν τα µέτρα, αλλά η αγωνία όλων των
κοινωνικών εταίρων ήταν πώς θα ενταχθούν σε µέτρα στήριξης
και φυσικά, δεν είχαν τη δυνατότητα και τον χρόνο, αν θέλετε,
για να συµµετάσχουν στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, όπου χρειάζεται βεβαίως και µια ηρεµία, που δεν θα
επηρεάζεται από την έκτακτη κατάσταση;
Είναι µέτρο που προβλέπεται από τον νόµο, είναι µέσα στις
αρµοδιότητές σας και θα πρέπει, τουλάχιστο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, να δώσετε αυτή την παράταση σε όλες τις συµβάσεις.
Έχουµε, όµως, ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, το οποίο σας
αναφέρω. Λήγει στις 30 Μαρτίου, εν µέσω πανδηµίας η συλλογική σύµβαση εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων µε
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τα τουριστικά γραφεία και τους ιδιοκτήτες. Δεν πρέπει να δώσετε
τρίµηνη παράταση και από την τρίµηνη παράταση και µετά να
ισχύει η µετενέργεια; Αυτή δεν είναι µια λογική σειρά των πραγµάτων; Αυτό το πράγµα σας ρωτάµε.
Το πρόβληµα των κινητοποιήσεων δεν το προκαλεί ο χθεσινός
νόµος. Το προκαλεί η αδιαφορία να ληφθούν αποφάσεις, η
αδράνεια να ληφθούν αποφάσεις, η αδράνεια να δοθούν λύσεις,
η οποία αφορά όλα τα Υπουργεία και βεβαίως, εν προκειµένω,
αυτό που σας ρωτώ για το δικό σας Υπουργείο.
Είπατε, λοιπόν, τον Γενάρη σε ερώτηση Βουλευτή µας, όπου
ρωτάµε γιατί δεν επεκτείνετε τη σύµβαση του επισιτισµού, όπου
ρωτάµε γιατί δεν επεκτείνετε την τοπική κλαδική σύµβαση των
ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου, γιατί δεν επεκτείνετε την
τοπική κλαδική σύµβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Ρόδο, το
εξής: «Άστοχη η ερώτησή σας, κύριε Βουλευτά». Μόνο που δεν
τον δείρατε. Τον µαλώσατε ότι σας έκανε άστοχη ερώτηση.
Λέτε επίσης: «Μέσα στον Φεβρουάριο θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας, προκειµένου να γνωµοδοτήσει και
στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις». Θα το καταθέσω στα
Πρακτικά. Αυτή είναι η απάντησή σας σε επίκαιρη ερώτηση. Ποτέ
δεν συνεδρίασε το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας. Δεν έχει συνεδριάσει έναν χρόνο τώρα, που είστε στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας.
Η απορία µας είναι: γιατί τα κάνετε αυτά; Γιατί δεν εκδίδετε
αποφάσεις και παρά τη γνωµοδότηση του συµβούλιου, που σας
επιτρέπει ο νόµος να το κάνετε; Διότι αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας είναι βοηθητική.
Όµως, εγώ θέλω για το συγκεκριµένο να µου πείτε. Όλα αυτά
καταλαβαίνω ότι δεν σας πολυενδιαφέρουν, δεν είναι µέσα στα
προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω πλέον
µε αυτήν την αδιαφορία που διαπιστώνω. Θέλω συγκεκριµένα
για τις συλλογικές συµβάσεις, που έληξαν µέσα στο διάστηµα
της πανδηµίας και των µέτρων, να µου πείτε µε ποιον τρόπο και
µε ποια απόφαση θα τις παρατείνετε για όσο διάστηµα διήρκεσαν τα περιοριστικά µέτρα. Αυτό είναι υποχρέωσή σας, δεν είναι
στην ευχέρειά σας και πρέπει άµεσα να το πράξετε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Κεγκέρογλου, είναι πρόκληση και προσβολή
να µιλάτε σε εµάς για αδράνεια και αδιαφορία. Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουµε είναι άοκνες
και συνεχείς. Ειδικά το Υπουργείο Εργασίας, έχει δώσει µεγάλη
µάχη την περίοδο της πανδηµίας µε πρωτοφανείς πρωτοβουλίες,
νοµοθετικές διαδικασίες, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δεκάδες πρωτόγνωρες υπουργικές αποφάσεις, ώστε να στηρίξουµε εργαζόµενους και επιχειρήσεις. Αυτό το έκαναν το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση συλλογικά και συνολικά. Μας εγκαλείτε, λοιπόν, για αδράνεια και αδιαφορία;
Την ίδια στιγµή, κύριε Κεγκέρογλου, έρχεστε εδώ και πραγµατικά δεν σας πιάνω πουθενά, πέρα από το ότι το κόµµα σας έχει
απόψεις, οι οποίες είναι ετερόκλητες και δεν συµβαδίζουν µε το
σύνολο της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας. Πρόβληµά σας είναι
αυτά τα εσωτερικά θέµατα που έχετε, όµως εγώ να ρωτήσω το
εξής: Με εγκαλείτε εδώ, ως Κυβέρνηση, πολλές φορές που έρχοµαι και σας απαντώ, να τηρηθεί η συλλογική αυτονοµία, δηλαδή η συνεννόηση για την επίλυση των κρίσιµων εργασιακών
θεµάτων µεταξύ κοινωνικών εταίρων, εργαζοµένων και εργοδοτών. Αυτό είναι το βασικό, βάσει του ν.1876/1990. Αυτό πολλές
φορές µε προτρέπετε να κάνω.
Σήµερα, τι µου λέτε µε την ερώτησή σας; Να παρέµβω στη
συλλογική αυτονοµία και να έλθω να επιβάλω εγώ µε νόµο την
προέκταση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, κάτι που αντίκειται
σ’ αυτά που µου λέτε µε άλλες ερωτήσεις. Βρείτε τι τελικά πιστεύετε και ελάτε εδώ να κάνουµε µια ουσιαστική, πραγµατική,
υπεύθυνη συζήτηση.
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Πριν από λίγο τα περιέγραψα στην καταγραφή των συλλογικών συµβάσεων, κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών. Είναι γραµµένα στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Ανέφερα ποιες υπάρχουν
σήµερα στην Ελλάδα, πόσες έχουν παραταθεί, ποιοι κλείνουν
µέσα στο 2021, στο 2022 και είπα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για
καµµία, µε εξαίρεση µία, που αφορά τον κ. Κεγκέρογλου, λογικά
ως Βουλευτή του Νοµού Ηρακλείου, γιατί µόνο αυτή είναι. Κατανοώ, λόγω της ανάγκης της σχέσης µε την τοπική κοινωνία, το
να έρχεται εδώ ο κ. Κεγκέρογλου και να µιλάει για τη συλλογική
σύµβαση εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Διότι, όπως αντιλαµβάνοµαι, αυτή η ερώτηση έγινε µε
αφορµή τη λήξη της συλλογικής σύµβασης εργασίας και για πολιτικούς λόγους εντοπιότητας του κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μέσα στην πανδηµία …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ωστόσο, η βασική µας αρχή είναι, κύριε Κεγκέρογλου, ότι σεβόµαστε τη συλλογική αυτονοµία των κοινωνικών
εταίρων για τη διενέργεια συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τη
σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας, όπως προβλέπεται
από τον ν.1876/1990. Είναι θεµελιακός νόµος που πρέπει να τηρούµε µε ευλάβεια και να υπηρετούµε; Είναι.
Τι µου λέτε σήµερα εσείς; Να παρέµβω σε µια συλλογική σύµβαση εργασίας, να ξεπεράσω τους κοινωνικούς εταίρους. Πιθανόν να θιχτούν και οι εργαζόµενοι µέσα από τη δική µου παρέµβαση, γιατί µπορεί να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο πολύ πιο
ευνοϊκό γι’ αυτούς. Πού το ξέρετε εσείς αυτό; Γιατί δεν αφήνουµε τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση του θεµελιακού
νόµου της χώρας µας της συλλογικής αυτονοµίας, να αποφασίσουν εργοδότες και εργαζόµενους;
Κύριε Πρόεδρε, η θέση του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι
σταθερά προσανατολίζεται στην υπεράσπιση της συλλογικής αυτονοµίας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, όπως αυτές διαµορφώνονται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα συζητηθεί
τώρα η δεύτερη µε αριθµό 6706/21-5-2020 ερώτηση του κύκλου
των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ειδική ενίσχυση
λόγω κορωνοϊού σε όλους τους κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα τους
παραδοσιακούς χωρίς αποκλεισµούς».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάκης Βορίδης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρω ένα συγκεκριµένο θέµα µε την ερώτησή µου, που έχει οµολογουµένως δυσκολίες προκειµένου να
αντιµετωπιστεί. Με πολιτική βούληση, όµως, και µε εργασία, που
µπορεί το Υπουργείο και οι αντίστοιχοι οργανισµοί να πράξουν,
µπορεί να λυθεί και να είναι και προς όφελος της παραγωγικότητας, των παραγωγών και, βεβαίως, της οικονοµίας. Αφορά το
πρόβληµα της ενίσχυσης των παραδοσιακών κτηνοτρόφων, οι
οποίοι µέσω οικοτεχνίας παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε στην τοπική αγορά είτε µε ιδιοκατανάλωση µέσω επιχειρήσεων εστίασης είτε µε άλλους τρόπους. Είναι κανονικοί
παραγωγοί που δεν παίρνουν επιδοτήσεις, συνδεδεµένη ενίσχυση και εξαιρέθηκαν και από την ενίσχυση που δόθηκε λόγω
κορωνοϊού λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι στο κλασικό σύστηµα των κτηνοτρόφων.
Εγώ αναγνωρίζω το πρόβληµα που υπάρχει ότι, δηλαδή, δεν
είναι στο κλασικό σύστηµα ενίσχυσης και επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, αλλά αυτό νοµίζω ότι από µια πλευρά πρέπει να το
δούµε και ως θετικό. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που παράγουν
χωρίς επιδότηση ουσιαστικά. Είναι οι άνθρωποι που πρέπει να
ενισχυθούν στη µικρή δραστηριότητα που έχουν. Προφανώς, δεν
αφορά µεγάλες δραστηριότητες. Αφορά πολύ µικρότερους παραγωγούς, οι οποίοι µέσω της οικοτεχνίας, όπως σας είπα, προσπαθούν να µεταποιήσουν και να διαθέσουν το τελικό προϊόν.
Θα ήθελα, λοιπόν, τη διάθεσή σας κατ’ αρχάς να δούµε πώς
θα µπορέσουµε να καταγράψουµε το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, το ποια δραστηριότητα κάνουν και πώς θα τους ενισχύσουµε
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λόγω της πίεσης που είχαν από τον κορωνοϊό, αλλά και λόγω του
γεγονότος ότι δεν λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση όλα τα χρόνια. Και δεν αφορά µόνο τη φετινή χρονιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Ο κ. Κεγκέρογλου χρειάστηκε µόνο
ενάµιση λεπτό. Ελπίζω να τον µιµηθείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να παρακολουθήσουν ενδεχοµένως και κάποιοι οι οποίοι
δεν είναι πολύ µυηµένοι στα ζητήµατα της αιγοπροβατοτροφίας
και στα ζητήµατα της ενίσχυσης, επιτρέψτε µου να ανακεφαλαιώσω πολύ γρήγορα ποιο είναι το ζήτηµα το οποίο θέτει η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου.
Αποφασίστηκε η ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας για τις ζηµίες τις οποίες υπέστη, για την απώλεια εισοδήµατος λόγω των
µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας ειδικά για το διάστηµα του Πάσχα. Η απόφαση αυτή συνδέθηκε µε την εξής προϋπόθεση: Θα πρέπει οι αιγοπροβατοτρόφοι για να ενισχυθούν,
να έχουν παραδώσει µια ορισµένη ποσότητα γάλακτος. Ετέθη
αυτός ο όρος -και γι’ αυτό αναφέρεται ο κύριος συνάδελφος
στην έννοια της συνδεδεµένης ενίσχυσης- διότι η παράδοση του
γάλακτος αποτελεί, επίσης, έναν από τους όρους που τίθενται
προκειµένου να λάβουν συνδεδεµένη ενίσχυση οι αιγοπροβατοτρόφοι. Επίσης, ετέθη αυτός ο όρος, αυτή η προϋπόθεση και για
να λάβουν την ειδική ενίσχυση στα πλαίσια της αντιµετώπισης
των συνεπειών του κορωνοϊού.
Λέει ο κύριος συνάδελφος στην ερώτησή του ότι υπάρχει µία
ορισµένη κατηγορία αιγοπροβατοτρόφων, η οποία δεν παραδίδει
γάλα. Όπως το διατυπώνει και αναφέρθηκε και προφορικά, ουσιαστικά αποτελούν οικοτέχνες και δεν λαµβάνουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση. Επειδή δεν παραδίδουν γάλα σε τυροκοµεία, σε
γαλακτοκοµικές µονάδες ή σε τυροκοµικές µονάδες γι’ αυτόν
τον λόγο εξαιρούνται από την ενίσχυση.
Τα περιέγραψα όλα αυτά, για να γίνει αντιληπτό το θέµα το
οποίο θέτει ο κύριος συνάδελφος. Και έρχοµαι στην απάντηση.
Το πρώτο ζήτηµα το οποίο θέλω να σας θέσω, κύριε συνάδελφε, είναι το εξής: Όσοι είναι οικοτέχνες, δηλαδή κτηνοτρόφοι
µε καθετοποιηµένες µονάδες µεταποίησης γάλακτος κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και κτηνοτρόφοι που είναι ενταγµένοι στο
κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο, οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκοµικά τους προϊόντα, αυτοί παίρνουν
συνδεδεµένη ενίσχυση και θα πάρουν και την ενίσχυση αυτή.
Εποµένως, εδώ δεν υπάρχει πρόβληµα. Σας το λέω για να ξέρουµε ότι δεν µιλάµε γι’ αυτό, δεν µιλάµε για την οικοτεχνία.
Αυτή καλύπτεται από την ενίσχυση που έχουµε διαµορφώσει.
Που, όµως, έχει εµφανιστεί ένα πρόβληµα; Ξέρω ότι ο κύριος
συνάδελφος προέρχεται από την Κρήτη, όπου και αντιµετωπίσαµε το ζήτηµα αυτό, όπως και σε ορισµένες άλλες περιοχές.
Το πρόβληµα, λοιπόν, το είχαµε κατ’ εξοχήν σε µικρά νησιά. Αυτό
καλύφθηκε, γιατί στην απόφασή µας εξαιρέσαµε από την προϋπόθεση αυτή τα µικρά νησιά. Και υπάρχει, πράγµατι, σε ορισµένες αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι
δεν περιλαµβάνονται στην απόφαση µας αυτή.
Θα σταµατήσω εδώ, γιατί έχω µία άποψη για το πώς µπορεί
να αντιµετωπιστεί αυτό στα τρία µου λεπτά, θα δώσω τη δυνατότητα στον κύριο συνάδελφο να δευτερολογήσει και θα επανέλθω για το πώς αντιµετωπίζεται αυτό το ειδικό πρόβληµα.
Από την πρωτολογία ας κρατηθεί ότι όσοι είναι ενταγµένοι
στην οικοτεχνία και είναι ενταγµένοι στο κεντρικό µητρώο, καλύπτονται από την απόφαση την οποία έχουµε βγάλει και γι’ αυτούς
δεν υπάρχει θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον µε
εσάς συνεννοούµαστε και εντοπίζουµε το πρόβληµα. Διότι όπως
διαπιστώσατε προηγουµένως, µε τον κ. Βρούτση δεν µπορούµε
ούτε καν να συνεννοηθούµε για το πρόβληµα, όχι για τη λύση
του.
Έρχοµαι, λοιπόν, και λέω ότι πράγµατι είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπατε και όπως τα είπα και εγώ. Κάνατε µια ερµηνεία. Η
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άποψή µου είναι ότι, πραγµατικά, νοµικός του επιπέδου σας δεν
µπορεί να κάνει αυτού του είδους την ερµηνεία σε υπουργική απόφαση. Άρα, ήταν µια υπηρεσιακή εισήγηση προφανώς, την οποία
αποδεχτήκατε. Την επιταγή του Συντάγµατος για την ιδιαίτερη µέριµνα για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, την ερµηνεύσατε διά
της αποφάσεως ως µέριµνα για τα µικρά νησιά µόνο. Είπατε, δηλαδή, µε λίγα λόγια ότι η Λέσβος, του αξιότιµου προέδρου, η
Κρήτη, αλλά και οι ορεινές αποµακρυσµένες περιοχές εξαιρούνται
από την απόφαση σας, µη τηρώντας το Σύνταγµα. Αυτό είπατε.
Αυτό το οποίο ζητάω, λοιπόν, είναι συγκεκριµένο. Πρώτα απ’
όλα την τροποποίηση της απόφασης. Οι εξαιρέσεις, οι οποίες
πολύ ορθά µπήκαν για τα µικρά νησιά, να ισχύουν για όλα τα νησιά
και όλες τις ορεινές περιοχές, όπως ορίζεται από το Σύνταγµα.
Να ορίσετε ποιες είναι ορεινές περιοχές, αφού κτηνοτροφία είναι
και αφορά ορεινές, αποµακρυσµένες περιοχές. Ισχύει, εφόσον βάλετε και τις ορεινές περιοχές, και για την Κρήτη, ανεξάρτητα αν
τη θεωρείτε µεγάλο νησί -τα προβλήµατα της νησιωτικότητας είναι
τα ίδια- ισχύει και για τη Λέσβο, ισχύει και για όλα τα νησιά.
Αυτό είναι το ένα θέµα που σας ζητάω ως παράκληση πρώτη,
ως αίτηµα των ανθρώπων αυτών που είναι µέσα στην παραγωγή
σε δύσκολες συνθήκες, σε δυσκολότερες συνθήκες αν θέλετε.
Και, βέβαια, να δούµε ένα ευρύτερο σχέδιο πώς αυτοί οι πολύ µικροί παραγωγοί θα ενταχθούν στο σύστηµα -το οποίο πολύ ορθά
λειτουργεί στο Υπουργείο- στο ηλεκτρονικό µητρώο παραγωγών,
οικοτεχνών κ.λπ.. Θα µπορούσαν ίσως τροποποιώντας τις προϋποθέσεις. Δεν έχω µελετήσει λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις για
το πώς να ενταχθούν στο µητρώο, αλλά υποθέτω ότι πιθανόν χρειάζεται µια αναµόρφωση, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να έχουν
τη δυνατότητα να ενταχθούν και άρα να µην υπάρχει ανάγκη για
ιδιαίτερη ρύθµιση.
Με αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι έχετε δουλειά
τις επόµενες ηµέρες -αν έχετε και τη βούληση- ώστε να δώσετε
λύση στο σοβαρό αυτό θέµα. Περιµένουµε την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: Σε ορισµένους µπορεί να µην καθίσταται σαφές το γιατί, για παράδειγµα, βάζουµε
ως προϋπόθεση την παράδοση του γάλακτος. Το βάζουµε γιατί
αποτελεί έναν τρόπο -ας το πω- αποτελεσµατικού ελέγχου ότι
πράγµατι υπάρχει -όχι µόνο κατά δήλωση, αλλά στην πραγµατικότητα- παραγωγή.
Ένας αιγοπροβατοτρόφος έχει δύο -ας το πω- µέρη εισοδήµατος. Το ένα αφορά την παράδοση και την εµπορία του γάλακτος
και το άλλο αφορά την παράδοση και την εµπορία του κρέατος.
Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις -µιλώ σε σχέση µε το πλήθος των αιγοπροβατοτρόφων- όπου κάποιος δεν παραδίδει καθόλου γάλα
και κάνει µόνο κρέας. Είναι σπάνιες και πρέπει να υπάρχουν ειδικοί
λόγοι. Όταν εξαιρέσαµε τα µικρά νησιά, τα εξαιρέσαµε ψάχνοντας
εάν σε αυτά τα νησιά υπάρχουν τυροκοµεία, δηλαδή αν υπάρχει
η δυνατότητα να παραδοθεί το γάλα. Γιατί; Γιατί παραδίδοντας το
γάλα -λέω ξανά- έχουµε την εικόνα µιας πραγµατικής παραγωγής.
Αυτή είναι η φιλοσοφία και του µέτρου της συνδεδεµένης ενίσχυσης, αλλά και της ενίσχυσης που δίνουµε τώρα για τον κορωνοϊό.
Επισηµάνθηκε, όµως, ότι ορισµένες περιπτώσεις -ξαναλέω ότι
δεν αφορούν την οικοτεχνία, γιατί αυτές είναι ενταγµένες- µπορεί
να υπάρχουν αιγοπροβατοτρόφοι, οι οποίοι λόγω των συνθηκών
παραγωγής τους δεν παραδίδουν καθόλου γάλα.
Έχω πει το εξής: Θα εφαρµόσουµε το µέτρο ως έχει, έτσι όπως είναι η απόφαση. Εν συνεχεία, θα δούµε πόσοι έλαβαν ενίσχυση και θα δούµε, διασταυρώνοντας στοιχεία, εάν υπάρχουν
περιπτώσεις αιγοπροβατοτρόφων οι οποίοι παρέδωσαν κρέας δηλαδή έχουν κάνει σφαγή- και δεν έχουν παραδώσει γάλα και
δεν έχουν ενισχυθεί. Εκεί θα έρθουµε να κάνουµε µια συµπληρωµατική παρέµβαση. Όµως, αυτό θα γίνει µετά την ολοκλήρωση,
αφού «τρέξει» το µέτρο της ενίσχυσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πότε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Κοιτάξτε, ο κ. Σκυλακάκης είναι εδώ. Από τη στιγµή
που θα επισπεύσουµε τη διαδικασία της ενισχύσεως και της εγκρίσεως των ποσών από το Γενικό Λογιστήριο και το Υ- πουργείο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οικονοµικών, εν συνεχεία το µέτρο, όπως ξέρετε διαδικαστικά, θα
φύγει να πάει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γυρίσει
και εµείς θεωρούµε ότι σύντοµα θα έχουµε ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενισχύσεως. Μετά θα κάνουµε αυτή τη διασταύρωση,
για να δούµε για ποιες περιπτώσεις, για τι αριθµό και για τι ποσά
µιλά.
Κύριε συνάδελφε, είχα τη χαρά να βρεθώ τώρα, λόγω µιας προσωπικής ευχάριστης δεσµεύσεως, στον Μυλοπόταµο, να βρεθώ
στα Ανώγεια, να µιλήσω εκεί µε τους αιγοπροβατοτρόφους, να τεθούν τα ζητήµατα αυτά. Θα τα εξετάσουµε. Θα το πάµε, όµως,
έτσι όπως σας είπα. Θα τελειώσουµε πρώτα µε την ενίσχυση και
το µέτρο ως έχει και εν συνεχεία, θα κάνουµε έναν διασταυρωτικό
έλεγχο, για να δούµε ποιες είναι οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν
µείνει εκτός, δηλαδή περιπτώσεις που παρέδωσαν µεν κρέας κατά
τη διάρκεια του Πάσχα, αλλά δεν έχουν παραδώσει εξαιτίας ειδικών συνθηκών γάλα και εποµένως, δεν έχουν ενταχθεί στο µέτρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να επισηµάνω ότι υπάρχει και
άλλη µια κατηγορία που λόγω συνθηκών δεν τους συνέφερε το
άρµεγµα και δεν προχώρησαν ειδικά φέτος. Υπάρχει και αυτή η
κατηγορία. Δεν είναι µόνο όσοι παρέδωσαν κρέας.
Επωφελήθηκα της αλλαγής του Προεδρείου, για να επισηµάνω
και αυτή την κατηγορία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Για να κάνετε τριτολογία!
Θα προχωρήσουµε τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 7075/4-62020 ερώτηση του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση άµεσων
προβληµάτων των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ)».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Οικονοµικών, κ. Σκυλακάκης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι των συναδέλφων
σας στα διάφορα Υπουργεία επικαλούνται εσάς για τη µη επίλυση
προβληµάτων που τους αφορούν. Άλλοτε δικαίως και άλλοτε αδίκως οφείλω να επισηµάνω εγώ, διότι πολλές φορές εξαρτάται
µόνο από τη δικιά τους βούληση.
Εν προκειµένω, έχουµε τη συζήτηση µιας ερώτησης, που
αφορά τη δικιά σας αποκλειστικά βούληση. Άρα, πιστεύω να µην
επικαλεστείτε άλλο Υπουργείο. Αφορά τα ΕΑΣ, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, τα οποία το 2013 - 2014 και µετά είχαν ενταχθεί
σε ένα σχέδιο εξυγίανσης. Το µεταρρυθµιστικό σχέδιο που είχε ο
κ. Μητσοτάκης ήταν να κλείσουν τα ΕΑΣ και κατηγόρησε την κ.
Γεννηµατά ότι δεν εφάρµοσε το µεταρρυθµιστικό σχέδιο των δανειστών. Στην πραγµατικότητα είπε, «Όχι, δεν θα κλείσουν τα
ΕΑΣ». Και µπράβο της που το είπε.
Τι έκανε στη συνέχεια; Επεξεργάστηκε το σχέδιο εξυγίανσης,
πέτυχε να το αποδεχθούν οι εταίροι και ξεκίνησε η υλοποίησή του.
Δυστυχώς, όταν αλλάζει κυβέρνηση στην Ελλάδα, -και όχι µόνο
όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν και οι Υπουργοί πολλές
φορές- αλλάζουν και οι πολιτικές. Το σχέδιο εξυγίανσης εγκαταλείφθηκε και έχουµε προβλήµατα σήµερα. Χρειάζεται επι- καιροποίηση του σχεδίου. Σίγουρα δεν µπορεί να ισχύσει αυτό που
είχαν επεξεργαστεί τότε.
Όµως, υπάρχουν και συγκεκριµένα προβλήµατα που µπορούν
να δοθούν άµεσες λύσεις.
Ένα ζήτηµα, για το οποίο σας έχω ρωτήσει και δεν έχετε απαντήσει, είναι το θέµα των πληρωµών του Ιράκ προς τα ΕΑΣ, περίπου
100 εκατοµµύρια δολάρια, τα οποία τα παίρνει το Υπουργείο Οικονοµικών, τα παρακρατεί και για τα οποία έχουµε κάνει µία πρόταση, µέσα από τριµερή συµφωνία -ΕΑΣ, Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και Υπουργείο Οικονοµικών- να υλοποιηθεί ένα εξοπλιστικό πρόγραµµα από τα ΕΑΣ, µε αυτά τα χρήµατα, χωρίς πρόσθετη χρηµατοδότηση, να υλοποιηθεί ένα από τα εξοπλιστικά
προγράµµατα.
Θα µπορούσα να ονοµατίσω, θα µπορούσα να προτείνω. Δεν
είναι, όµως, της αρµοδιότητάς σας και δεν το κάνω. Είναι, όµως,
της αρµοδιότητάς σας να πείτε: «Ναι, εµείς συναινούµε σε αυτήν
την ρύθµιση».
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Δεύτερο θέµα που αφορά τα ΕΑΣ είναι το επίδοµα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δίδεται από το 2017 ή 2018,
αν δεν κάνω λάθος, µε ευθύνη της διοίκησης. Δεν νοµοθετήθηκε
από την προηγούµενη κυβέρνηση, δεν το νοµοθετήσατε ούτε
εσείς µέχρι σήµερα. Υπάρχει µια εκκρεµότητα, λοιπόν, όπου οι διοικήσεις κινδυνεύουν να έχουν καταλογισµούς για αυτές τις πράξεις τους, που είναι πράξεις οφειλόµενες, όµως, προς τους
εργαζόµενους.
Το ερώτηµά µου, λοιπόν, είναι το εξής: Έφερα την τροπολογία
τις προάλλες στη Βουλή. Την καταθέσαµε και την είχατε υπ’ όψιν
σας. Δεν την αποδεχτήκαµε. Τι έχετε στο νου σας για αυτό το
θέµα; Πώς θα το λύσετε; Η διοίκηση πάντως των ΕΑΣ, την οποία
επισκεφθήκαµε, συµφωνεί µε τη διατύπωση της τροπολογίας µας
και πιστεύω ότι πρέπει, αφού δεν δεχτήκατε τη δικιά µας, να την
φέρετε ως κυβερνητική.
Σε κάθε περίπτωση, είπαµε ότι µπορεί να συνεχίσει να δίδεται
το επίδοµα µέχρι να βγει το αποτέλεσµα της επιτροπής που έχει
συσταθεί µε τον σχετικό νόµο για το ποιοι θα ενταχθούν και µε
ποιον τρόπο θα δοθεί.
Είναι σοβαρά τα θέµατα για τα ΕΑΣ, τα οποία σας θέτουµε υπ’
όψιν, όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί αυτή η δυναµική Επιχείρηση της Αµυντικής Βιοµηχανίας κινδυνεύει λόγω του ότι δεν
συνάπτονται νέες συµβάσεις και νέα προγράµµατα, να µείνει το
2021 χωρίς αντικείµενο εργασίας. Και τότε, βέβαια, πολύ εύκολα
θα πουν κάποιοι ότι ναι, να κλείσει, αφού δεν έχει αντικείµενο εργασίας. Μα, αν δεν δοθούν οι προϋποθέσεις για να συ- νάψει συµβάσεις είτε µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας το δικό µας, είτε µε
διεθνείς πελάτες, από τη διεθνή αγορά, πώς θα γίνει αυτό; Εν τω
µεταξύ έχει τεράστιες δυνατότητες και εν τω µεταξύ έχει και τεράστιες ελλείψεις το Υπουργείο Άµυνας.
Θα αναφέρω µόνο ένα, επειδή έχει δηµοσιοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και ολοκληρώνω.
Ένα, επειδή έχει δηµοσιοποιηθεί. Είναι τα βλήµατα του Ναυτικού για ασκήσεις. Επειδή δεν έχει βλήµατα για εκπαιδευτικές
ασκήσεις το Ναυτικό, χρησιµοποιεί αυτά που είναι µάχης. Μπορεί
κάλλιστα, λοιπόν, µε σύµβαση του Υπουργείου µε τα ΕΑΣ να παραχθούν, χωρίς διαγωνισµό, χωρίς διαδικασία. Το επιτρέπει ο
νόµος. Ούτε αυτό γίνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κύριος Υπουργός έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το
θέµα των ΕΑΣ και του ΙΡΑΚ, για να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Βουλευτά, είναι ένα θέµα το οποίο έχει µακρά προϊστορία. Στη διάρκεια της περιόδου 2014 - 2018, τα ΕΑΣ έχουν πάρει από τον
κρατικό προϋπολογισµό πάνω από 40 εκατοµµύρια και χρωστούν
τώρα, κατά βάση οφειλές προς το κράτος, αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια, νοµίζω πάνω από 50.
Συνεπώς, το θέµα του ΙΡΑΚ, που είναι στην πραγµατικότητα 2
εκατοµµύρια κάθε εξάµηνο, έχει προ πολλού καταβληθεί στα ΕΑΣ,
µέσα απ’ αυτές τις διαρκείς επιχορηγήσεις, είτε για δεδουλευµένες αποδοχές που πληρώνει το Υπουργείο Οικονοµικών, είτε για
να εξοφλήσει τη ΔΕΗ, είτε για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Από εκεί και πέρα, η καινούργια διοίκηση κάνει µία προσπάθεια.
Έφερε µετά από εννιά χρόνια και κάποια πρώτα µικρά συµβόλαια
από το εξωτερικό. Θα πρέπει να συνεχίσει η συνεργασία µε το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και η συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών, στον βαθµό που αυτό επιτρέπεται, µέσα από τις δεσµεύσεις που είχαν αναλάβει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, έτσι
ώστε να «περπατήσει» αυτή η εταιρεία.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι είµαστε σε µια περίοδο που υπάρχει µία πολύ βαθιά ύφεση στην οικονοµία. Ο ιδιωτικός τοµέας υφίσταται τεράστια πλήγµατα. Περιθώρια για µισθολογικές και άλλες
παροχές στο δηµόσιο, το οποίο δεν έχει αντιµετωπίσει καµµία µείωση αυτήν την περίοδο, δεν είναι εύκολο να υπάρξουν. Θα σας
έλεγα ότι δεν υπάρχουν, διότι είµαστε σε µία περίοδο, που αναγκαστικά κάνουµε ένα σοβαρό έλλειµµα και πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και έναντι των αγορών και έναντι των εταίρων, για να
βγάλουµε πέρα αυτήν την περίοδο, που θα κρατήσει αρκετούς
µήνες ακόµη, καθώς η οικονοµία, αν δεν τελειώσει η περίοδος και
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του τουρισµού, όπου έχουµε µία ύφεση από τον τουρισµό τουλάχιστον 7 δισεκατοµµυρίων σ’ αυτό το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου, δεν θα αρχίσει να βγαίνει από την ύφεση. Επίσης, δεν έχει
τελειώσει ούτε και η υπόθεση του κορωνοϊού.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, και την Εθνική Αντιπροσωπεία και
τους Βουλευτές, καθέναν ξεχωριστά, να συνειδητοποιούν όσο γίνεται περισσότερο αυτή την πραγµατική δηµοσιονοµική κατάσταση την οποία αντιµετωπίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε εµένα απευθυνθήκατε, αλλά ευγενικά απευθυνθήκατε σε
όλους. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει, κύριε Υπουργέ, ότι τα ΕΑΣ και
η ΕΑΒ έχουν µία δυνατότητα -ασφαλώς στηριζόµενα στον δηµόσιο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί- να ανοίξουν τα
φτερά τους και µε στοιχεία ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά.
Αυτή είναι η µοναδική δυνατότητα που έχουµε. Αυτό σηµαίνει
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της αµυντικής βιοµηχανίας, το
οποίο το περιµένουµε από την Κυβέρνησή σας.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι και οι εργαζόµενοι αντίστοιχα έχουν µια
ιδιότητα τέτοια, που λέει ότι ασφαλώς εργάζονται σ’ έναν δηµόσιο
φορέα που υπάγεται ως προς τα µισθολογικά στο ενιαίο µισθολόγιο και τα υπόλοιπα, αλλά ταυτόχρονα είναι εργαζόµενοι σ’ έναν
φορέα που αναζητεί µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς
του στις διεθνείς αγορές το πλεονέκτηµα εκείνο που θα τον καταστήσει ικανό διεθνή παίκτη. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι θα πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν και δεύτερη βάρδια, θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν µε βιωσιµότητα της επιχείρησης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που δεν είναι πάντα
ή δεν είναι ποτέ, απ’ ό,τι έχει αποδειχθεί από την πράξη, οι χαµηλοί
µισθοί.
Δεν µπορεί η ΕΑΒ σήµερα να έχει τόσο έργο πίσω και να µη δίδεται η δυνατότητα να δουλέψει δεύτερη βάρδια. Μόνο της λέτε
εσείς από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι µε 2 και κάτι ευρώ την
ώρα θα δουλέψει δυο-τρεις ώρες. Λάθος. Περιµένουν τα µεταγωγικά, τα C-130, να επισκευαστούν και να συντηρηθούν και αυτό
δεν γίνεται λόγω της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να το αλλάξετε.
Το ίδιο ασθµαίνοντας συντηρήθηκαν τα καναντέρ.
Έρχοµαι στα ΕΑΣ. Εάν δεν υπάρξουν νέα συµβόλαια, πώς θα
δουλέψει η επιχείρηση; Πώς θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της;
Θα µου πείτε: Βάλαµε µια διοίκηση εµείς, τους αφήνουµε στην
τύχη τους να βρουν νέες αγορές. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να
υπάρξει στο πλαίσιο της στρατηγικής που σας είπα, την οποία
αναµένουµε βεβαίως, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων.
Και ξεκινάµε από τα στοιχειώδη. Πρώτο στοιχειώδες: επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας. Δίδεται, δεν είναι δηµοσιονοµική δαπάνη.
Καταβάλλεται τούτη την ώρα. Τι µου λέτε; Σας λέω: Θεσµοθετήστε το, διότι καταβάλλεται, για να µην κυνηγούν τη διοίκηση οι
ελεγκτές. Και δεν κάνει τίποτε άλλο η διοίκηση, παρά µόνο απαντά στους ελεγκτές. Δηλαδή, ασχολείται µε µια γραφειοκρατική
διαδικασία, αντί να ασχοληθεί µε την εξεύρεση αγορών. Πάρτε
την, να µου πείτε εµένα εάν έχει 1 ευρώ επιπλέον δαπάνη. Ούτε 1
ευρώ. Για ποιο δηµοσιονοµικό κόστος µου είπατε; Ούτε 1 ευρώ.
Καταβάλλεται τούτη την ώρα. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Δεύτερον, για τους εργαζοµένους µε τις συλλογικές συµβάσεις
δεν είναι µόνο µισθολογικά τα ζητήµατα, είναι και θεσµικά. Δυστυχώς, το Υπουργείο Οικονοµικών επέστρεψε ως απαράδεκτη την
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση συνεργασίας της εταιρείας
«Ελληνικά Αµυντικά Ελληνική Συστήµατα» µε τη διοίκηση. Δεν γίνεται αυτό.
Βεβαίως, αυτό συνέβη επί προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά
εγώ βλέπω συνέχεια του κράτους εδώ, στην προκειµένη περίπτωση, και δεν δικαιούστε να πείτε: Αφού το έκανε η προηγούµενη
κυβέρνηση, που το παίζει και φιλεργατική, γιατί να µην το κάνουµε
και εµείς;
Όχι, κύριε Υπουργέ, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, όπως
προβλέπεται από τον νόµο. Σας καταθέτω τα αιτήµατα των σωµατείων εργαζοµένων στα «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα», στα ΕΑΣ,
και αυτών που εργάζονται εδώ στη Αθήνα και αυτών που εργάζονται στο Αίγιο, που είναι όµως ένα θέµα που αφορά στο Υπουργείο
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Άµυνας για τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν µε τα προγράµµατα
του Υπουργείου Άµυνας.
Σας τα καταθέτω, όµως, όπως και την τροπολογία, στην οποία
αναφέρθηκα, για να δείτε ότι είναι δύο-τρία θεσµικά ζητήµατα, τα
οποία θα τους δηµιουργήσουν ασφάλεια και δεν το κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιας και είναι ο Υπουργός εδώ, έντεκα εργαζόµενοι απολύθηκαν από τη διοίκηση της προηγούµενης κυβέρνησης. Δεν λέω από
την προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά από τη διοίκηση που είχε ορίσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Και το λέω, γιατί την είχε ορίσει ο
σύντροφος Πάνος Καµµένος, γι’ αυτό. Χωρίς λόγο, έντεκα κοµµατικές, πολιτικές απολύσεις και δεν κάνατε τίποτα. Δηλαδή, περιµένουν τα δικαστήρια. Σοβαρά; Πολιτικές διώξεις και περιµένετε
τα δικαστήρια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και συλλογικές συµβάσεις, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε ξεπεράσει τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το κατάλαβα. Δεν
µπήκα, όµως, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σταµάτησα στον Πά- νο
Καµµένο, για να µην µε διακόψετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να λάβουµε υπ’ όψιν µας σ’ όλη αυτή την εξίσωση, τη δαπάνη που έχει κάνει ο κρατικός προϋπολογισµός για τα ΕΑΣ διαχρονικά.
Από το 2004 έως το 2020, έχουν δοθεί µε τη µορφή κεφαλαιοποίησης χρεών 1.125.000.000 ευρώ και µε τη µορφή άµεσων επιχορηγήσεων 93.000.000 ευρώ. Μιλάµε για τεράστια ποσά, τα
οποία επένδυσε ο φορολογούµενος. Είναι σαφές από την κουβέντα που κάναµε ότι η επένδυση αυτή δεν απέδωσε. Αντιθέτως,
προστέθηκε στα βαρύτατα χρέη, τα οποία έχουµε µπροστά µας
να πληρώσουµε.
Πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τι σηµαίνει 1
δισεκατοµµύριο, αλλά 1 δισεκατοµµύριο σηµαίνει φόρους εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων για πολύ καιρό. Να σκεφτούµε τι
πληρώνουµε σε φόρους σ’ αυτήν τη χώρα.
Έχει δίκιο ο κ. Κεγκέρογλου ότι πράγµατι είναι πολύ δύσκολο
να συνδυάσεις το δηµόσιο λογιστικό και τον τρόπο που λειτουργεί
σε σχέση µε τους εργαζόµενους µε µια καθαρά παραγωγική διαδικασία.
Πράγµατι, η ΕΑΒ πρέπει να δουλεύει σε πολλές βάρδιες. Δεν
µπορείς να έχεις ένα εργοστάσιο και να περιµένεις ότι θα είναι ανταγωνιστικό εργοστάσιο διεθνώς και να δουλεύει σε µία βάρδια.
Διότι, αν δουλεύει σε µία βάρδια όταν οι άλλοι δουλεύουν σε τρεις
και έχει µεγάλο κεφαλαιακό εξοπλισµό, όπως έχουν προφανώς οι
αµυντικές βιοµηχανίες, είναι παντελώς αδύνατον να αποσβέσει
τον κεφαλαιουχικό της εξοπλισµό.
Συνεπώς, όντως πρέπει να αναζητήσουµε έναν τρόπο, ώστε
αυτές οι βιοµηχανίες να είναι εθνικές, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες στις αµυντικές βιοµηχανίες που επιβάλλουν να υπάρχει µια
εθνική διάσταση, αλλά και να λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια. Και αυτό απαιτεί και τη συµβολή των εργαζοµένων. Απαιτεί, όµως, και κάτι άλλο: Να βγουν από τη γενική κυ- βέρνηση.
Αυτή είναι µια πολύ δύσκολη άσκηση. Αλλιώς, πρέπει να βρεθεί
ένα ειδικό καθεστώς στις αµυντικές βιοµηχανίες που να επιτρέπει
µια ευελιξία εργασιακή εντός γενικής κυβέρνησης. Είναι µια δύσκολη άσκηση. Έως τώρα, κανείς δεν την έχει λύσει. Πιστεύω ότι
χωρίς και την παρουσία ιδιωτών επενδυτών, που να συµβάλλονται
µε αυτές τις βιοµηχανίες, είναι πολύ δύσκολο το ίδιο το δηµόσιο
να επιτύχει ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια στις δικές του βιοµηχανίες. Δυστυχώς και διεθνώς, κάτι τέτοιο πολύ δύσκολα έχει αποδειχθεί.
Θα επανέλθει η Κυβέρνηση µε τον σχεδιασµό για τις αµυντικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βιοµηχανίες. Δεν είναι δική µου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ιδιωτικοποίηση λέτε. Δεν µπορείτε να κάνετε κάτι άλλο εσείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Λέω
ότι χρειάζεται να βάλουµε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, διότι µε το
δηµόσιο λογιστικό, έτσι όπως είναι και τους κανόνες του ενιαίου
µισθολογίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν αυτές οι
βιοµηχανίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορεί να το κάνει και το δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
Βεβαίως, εγώ δεν µπορώ να παρέµβω ως Προεδρείο. Απλώς,
κύριε Υπουργέ, κάντε έναν έλεγχο των στοιχείων που σας δίνουν.
Γενικά, είναι σωστά. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τα ΕΑΣ έχουν χωριστεί σε πολιτικά ΕΑΣ και σε στρατιωτικά. Άρα, αυτά που έδωσε
ο κρατικός προϋπολογισµός αφορούσαν στα πολιτικά ΕΑΣ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Και
τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Καλά, µπορώ να υποβάλω
κι εγώ ερώτηση και να τα ξαναπούµε.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 904/6-7-2020 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».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Θωµάς.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Υπουργέ, την προηγούµενη εβδοµάδα ήταν εδώ
ο κ. Χατζηδάκης και πριν από πολύ καιρό εσείς. Μιλάµε για τη Μεγαλόπολη, την απολιγνιτοποίηση, την τηλεθέρµανση.
Τι είναι, δηλαδή, η τηλεθέρµανση; Είναι συνδεδεµένη µε µία από
τις λιγνιτικές µονάδες και δίνει σχεδόν δωρεάν θέρµανση στους
µισούς κατοίκους της Μεγαλόπολης.
Υπήρχε στο ΕΣΠΑ, στο οποίο το 2014 ως Υφυπουργός και ως
συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία εντάξαµε αυτό το έργο. Πέρασαν τέσσερα χρόνια µε τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ενέταξε.
Ήρθατε εσείς, το υπογράψατε και µετά από έξι µήνες το απεντάξατε. Και σήµερα λέτε ότι θα φέρουµε φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη.
Εµείς είπαµε στον Υπουργό ότι το κόστος της τηλεθέρµανσης
θα αυξηθεί κατά 200%, εννοώ σε σχέση το φυσικό αέριο. Έχω, αν
θέλετε, να σας καταθέσω και τα χαρτιά.
Όµως, εδώ, κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί θα αυξηθεί το κόστος
της τηλεθέρµανσης; Γιατί υπάρχει ιδιώτης, υπάρχει και µνηµόνιο
συνεργασίας. Θα το καταθέσω.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει αυτό που συµβαίνει. Εσείς µε
ιδιώτη υπογράφετε σύµβαση για τη διαχείριση, τη διανοµή και ο
δήµος βέβαια, ακούστε, µε ιδιωτική εταιρεία, η ΔΕΣΦΑ δηλαδή και
η ΔΕΗ µε εντολή. Βεβαίως, τον διορίζει η ΔΕΗ. Υπογράφετε µε
ιδιωτική εταιρεία και, µάλιστα, η εταιρεία αυτή καταθέτει αίτηση
για να πάρει άδεια διανοµής µία µέρα µετά την υπογραφή του µνηµονίου.
Τι είναι αυτός; Άλλος Καλογρίτσας; Δηλαδή, ετοιµάζει χωρίς
καµία διαγωνιστική διαδικασία η Κυβέρνηση, ο δήµαρχος και ο
ιδιώτης και επειδή δεν µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι φιλικός επιχειρηµατίας προς αυτούς, έρχεστε εσείς και υπογράφετε σε µια εταιρεία που δεν έχει άδεια και καταθέτει άδεια στη ΡΑΕ µία µέρα
µετά την ερώτησή µου;
Μα καλά, κύριε Υπουργέ. Και, βεβαίως, δεν ήλθε ο κ. Χατζηδάκης σήµερα γιατί δεν µπορούσε. Τι να πει ο κ. Χατζηδάκης σήµερα. Έστειλε εσάς, βεβαίως. Τι να κάνει; Έτσι γίνεται µε τους
Υφυπουργούς κατά κύριο λόγο. Εδώ υπάρχει, όµως, θέµα.
Πώς γίνεται η εταιρεία που υπογράφεται µνηµόνιο µεταξύ
ΔΕΣΦΑ, ιδιώτη χωρίς καµία διαγωνιστική διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, να καταθέτει µετά αίτηση στη ΡΑΕ για διανοµή; Θέλετε να
ψάξουµε σε καµιά τράπεζα να δούµε αν έχει καταθέσει να πάρει
δάνειο µε το µνηµόνιο; Αυτά που έκανε ο Καλογρίτσας; Δεν µαθαίνουµε από τα λάθη µας;
Ναι, κύριε Υπουργέ, θα αυξηθεί το κόστος στη Μεγαλόπολη
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κατά 200% και βάλε. Τι θα κάνετε για όλα αυτά;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Καληµέρα σας.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Παρακολουθείτε το θέµα στενά, όπως είπατε. Σχεδόν κάθε δύο εβδοµάδες είναι εδώ είτε ο Υπουργός είτε εγώ και νοµίζω ότι επειδή
παρακολουθείτε συχνά, εκπλήσσοµαι για τις ερωτήσεις σ’ αυτή
την ερώτηση την οποία κάνετε σήµερα.
Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουµε αντιµετωπίσει αυτό το
πρόβληµα της τηλεθέρµανσης µεθοδικά και µε πλήρη διαφάνεια.
Είµαστε προσηλωµένοι στον στόχο της απολιγνιτοποίησης και µε
πρώτη προτεραιότητα να υπάρξει τηλεθέρµανση και στη δυτική
Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Στη δυτική Μακεδονία όπου χρειαστεί να συνεχιστεί η τηλεθέρµανση, και όπου οι κάτοικοι δεν θέλουν την τηλεθέρµανση και επιλέγουν συµφερότερο τρόπο γι’
αυτούς, όπως στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη, θα προχωρήσουµε µ’ αυτούς. Η συντονιστική επιτροπή έχει συνεδριάσει πέντε
φορές και όλες αυτές τις φορές έχει ασχοληθεί µ’ αυτό το θέµα.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να πω ότι αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας δεν έχει ακόµα υπογραφεί από όλους τους υπογεγραµµένους. Είναι κάτι που δεν το έχει υπογράψει το Υπουργείο Ενέργειας. Είναι κάτι που το έχουν υπογράψει ιδιωτικές εταιρείες.
Το έχει υπογράψει η «Τηλεθέρµανση Μεγαλόπολης ΑΕ», η
ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ, ο Δήµος Μεγαλόπολης –που δεν το έχει ακόµα
υπογράψει και θα το υπογράψει τις επόµενες µέρες- η «EDIL Τεχνική Βιοµηχανική». Δεν είναι συνυπογράφον το Υπουργείο, είναι
κάτι το οποίο είναι προς υπογραφή και µόλις υπογραφεί, θα το
καταθέσουµε στα Πρακτικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα να
το καταθέσουµε, αλλά µόλις υπογραφεί, διότι δεν µπορούµε να
καταθέσουµε ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει ακόµα υπογραφεί.
Δεύτερον, θέτετε το θέµα ιδιωτών. Ναι, είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει αυτό το έγγραφο, όπως θα
είναι και ιδιωτική η ΔΕΔΑ. Όλες οι εταιρείες διανοµής φυσικού
αερίου θα είναι ιδιωτικές από του χρόνου. Εποµένως, το θέµα
«ιδιώτης-δηµόσιο» δεν έχει καµµία διαφορά σ’ αυτό το θέµα. Και
όπως έχουν δικαίωµα και άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε τον νόµο
που υπήρχε από την προηγούµενη κυβέρνηση -και µένει σε ισχύ
σε αυτό το κοµµάτι µε την παρούσα Κυβέρνηση- έχουν δικαίωµα
διάφορες ιδιωτικές εταιρείες να καταθέσουν αίτηση για δηµιουργία δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, όπου δεν υπάρχει ήδη
άδεια. Στη Μεγαλόπολη δεν υπήρχε, κανένας δεν είχε άδεια για
να κάνει δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου.
Εποµένως, όλοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση για να κάνουν
δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Καταθέτουν την αίτηση αυτή στη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία κρίνει αν κάθε εταιρεία που
κάνει αίτηση -είτε είναι η ΔΕΔΑ είτε είναι άλλη εταιρεία- πληροί τις
προϋποθέσεις για να πάρει την άδεια. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό σε αυτό το κοµµάτι από ό,τι ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και
από ό,τι ισχύει και σ’ άλλες πόλεις. Έχουν κατατεθεί αιτήσεις και
σε άλλες πόλεις σ’ όλη την Ελλάδα πάνω σ’ αυτό το θέµα.
Άρα, σχετικά µε το κόστος, θα καταθέσω στα Πρακτικά την
απάντηση την οποία έχει δώσει η ΔΕΗ σε εσάς, κύριε Κωνσταντινόπουλε, στην οποία σας εξηγεί ακριβώς το κόστος το οποίο
υπάρχει, τη διαφορά δηλαδή που υπάρχει στο κόστος για τον πελάτη της, τον ιδιώτη στη Μεγαλόπολη, αν συνεχιστεί η τηλεθέρµανση ή αν υπάρχει φυσικό αέριο. Από τη µελέτη αυτή και από το
έγγραφο της ΔΕΗ προκύπτει ότι είναι φθηνότερο να συνδεθούν
τα σπίτια µε φυσικό αέριο.
Και να σηµειωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί σ’ αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας ότι ούτε οι σηµερινοί χρήστες της τηλεθέρµανσης όπως είπατε σωστά, είναι το 50% των κατοίκων- ούτε και οι νέοι
καταναλωτές που δεν ήταν συνδεδεµένοι µε την τηλεθέρµανση
θα επιβαρυνθούν µε τέλη σύνδεσης από όποιο σηµείο του δικτύου
και αν αιτηθούν τη σύνδεσή τους.
Άρα, αυτή η λύση την οποία προωθεί ο δήµος, ο οποίος προτίθεται να συνυπογράψει το µνηµόνιο κατανόησης, θα δηµιουργήσει
συνθήκες, ούτως ώστε να µην υπάρχει ούτε για τους σηµερινούς
χρήστες ούτε για τους µελλοντικούς χρήστες καµµία επιπλέον επι-
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βάρυνση.
Το µνηµόνιο της ΔΕΗ δείχνει καθαρά ότι είναι πολύ πιο οικονοµικό -γιατί στην ερώτησή σας αναφερθήκατε στο κόστος- να προχωρήσει µε φυσικό αέριο η πόλη της Μεγαλόπολης από ό,τι να
γίνουν οι επενδύσεις, που είναι πολλαπλές αυτές που χρειάζονται,
ούτως ώστε να συνεχιστεί η τηλεθέρµανση και η πιθανή σύνδεση
της τηλεθέρµανσης µε τη µονάδα 5.
Επίσης, το έγγραφο της ΔΕΗ δείχνει καθαρά ότι εκτός από το
χαµηλότερο κόστος µε το φυσικό αέριο εξασφαλίζεται και η συνεχής παροχή θερµικής ενέργειας µέσω φυσικού αερίου και όλα
τα πλεονεκτήµατα που έχει η ατοµική παροχή φυσικού αερίου σε
σχέση µόνο µε την τηλεθέρµανση. Έχοντας φυσικό αέριο, έχει ο
καταναλωτής αέριο στο σπίτι του όλο τον χρόνο για να έχει να µαγειρεύει, να ζεσταίνει το νερό, ενώ η τηλεθέρµανση λειτουργεί
µόνο τους χειµερινούς µήνες.
Εποµένως καταθέτω το έγγραφο το οποίο δίνει όλα τα στοιχεία
τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα γιατί είναι πολύ πιο φτηνό, πολύ πιο
οικονοµικό να υπάρχει, σύµφωνα µε τη ΔΕΗ, κατευθείαν φυσικό
αέριο. Δεύτερον, αποδεικνύει ότι είναι και πολύ πιο σίγουρο για
να ζεσταίνεται ο κόσµος και να χρησιµοποιεί το φυσικό αέριο και
για άλλους λόγους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεράσιµος Θωµάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βου- λής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Υπουργός µου είχε πει
όχι ότι είναι πιο φθηνό το φυσικό αέριο, αλλά ότι δεν θα λειτουργεί
η µονάδα 5 συνέχεια.
Επειδή, όµως, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέµα δεν θα µείνει µόνο
εδώ, καταθέτω στα Πρακτικά από τον ΑΔΜΗΕ πώς λειτουργεί η
µονάδα 5. Δεν έχει σταµατήσει ούτε µια µέρα. Θα τα δούµε, όµως, στην πορεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι τώρα γιατί δεν το έχω
καταλάβει το θέµα. Σας θυµίζω ένα όνοµα: Οι κυβερνήσεις όταν
φτιάχνουν «Καλογρίτσες», αναλαµβάνουν και την ευθύνη.
Μα, βεβαίως, θα το κάνουν οι ιδιώτες! Όµως, κάνουµε µνηµόνιο
µε τον ιδιώτη πριν και µετά θα βγάλουµε διαγωνιστική διαδικασία;
Τι φιλελεύθεροι είστε εσείς; Είπαµε να γίνετε κεντροαρι- στεροί
στην κρίση, αλλά όχι να αποφασίζετε πριν τον ιδιώτη µε µνηµόνιο,
το οποίο θα υπογράψει και το Υπουργείο! Αυτό είναι πολύ σηµαντικό!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν θα υπογράψει…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Σε αυτήν τη φάση έχει υπογράψει ο Πρόεδρος της
ΔΕΗ χωρίς να σας ρωτήσει και ο Πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ;
Ξέρετε τι γράφετε στο άρθρο 5 του µνηµονίου; Θα σας τα πω
εγώ! Λέτε ότι το 2022 θα είναι έτοιµα τα δίκτυα από την «EDIL»!
Μα, τι συµβαίνει εδώ; Τι εµπιστοσύνη έχετε σε µία εταιρεία που
δεν έχει ούτε καν την άδεια;
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θα καταθέσουµε άµεσα ερώτηση στον
αρµόδιο Επίτροπο, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, στη δικαιοσύνη
αν χρειαστεί. Θα υπερασπιστούµε µε όλα τα µέσα τους πολίτες
της Μεγαλόπολης που µετά από τόσα χρόνια που στήριξαν µε τη
ζωή τους το να έχει ενέργεια όλη η χώρα, έρχεσθε σήµερα εσείς
και υπογράφετε αυτό το µνηµόνιο, πριν καν πάρετε απόφαση.
Θα το δούµε το κόστος. Έχουµε µελέτη εµείς για το συγκεκριµένο που θα σας τη δώσουµε και θα επανέλθουµε. Την άλλη
βδοµάδα εδώ θα είµαστε πάλι και θα συνεχίσουµε κάθε εβδοµάδα να είµαστε εδώ πέρα, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι
αυτή η διαδικασία που γίνεται –και θα αυξηθεί το κόστος- γίνεται
µε τη γνώση όλων των παραγόντων και έχει ονοµατεπώνυµο.
Καταθέτω στα Πρακτικά την αίτηση της συγκεκριµένης εται-
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ρείας στη ΡΑΕ, η οποία έγινε µία µέρα µετά. Μα, δεν τους λέγατε
να την κάνουν είκοσι µέρες νωρίτερα, αφού γράφετε ότι το 2022
θα είναι έτοιµα τα δίκτυα;
(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, κατανοώντας τη θέση σας του Υπουργού-Υφυπουργού-, σας ζητώ να σταµατήσετε αυτή τη
διαδικασία, όχι για µας. Εγώ για να φτάσω σ’ αυτό το επίπεδο
και να έρθω εδώ -µε ξέρετε, µε γνωρίζετε- δεν θα το έκανα έτσι.
Υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα. Υπάρχει µεγάλο κόστος που θα
το βρείτε µπροστά σας. Υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες.
Μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ. Μην το κάνετε. Μην το επιτρέψετε. Βγάλτε διαγωνιστική διαδικασία. Μην βλέπετε αυτά που γίνονταν τα προηγούµενα χρόνια και εσείς ακολουθείτε τον ίδιο
δρόµο. Είµαι σίγουρος ότι θα το σκεφτείτε και θα βγάλετε διαγωνιστική διαδικασία και, βεβαίως, οι ιδιώτες θα έρθουν. Ακόµα
και να µην έρθουν και να έρθει ένας, θα έχετε καθαρό το µέτωπό
σας ότι κάνατε µια διαδικασία. Ξέρουµε τι γίνεται, αλλά µην επιτρέπετε να γίνονται αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να κάνετε ό,τι προβλέπεται να κάνετε. Δεν υπάρχει τίποτα παράνοµο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο.
Όπως βλέπετε, είναι µια πρωτοβουλία µεταξύ των αρχών που εµπλέκονται στις αποφάσεις για τη δηµιουργία ενός δικτύου διανοµής. Δεν εµπλέκεται το Υπουργείο, αλλά νοµίζουµε ότι έχει
τηρηθεί όλη η διαδικασία η οποία προβλέπεται.
Τα δίκτυα διανοµής αερίου γίνονται από τις εταιρείες οι οποίες
έχουν άδεια για κατασκευή διανοµής αερίου στη συγκεκριµένη
περίπτωση. Αυτήν τη στιγµή πρέπει να ξέρουµε δύο πράγµατα.
Το µνηµόνιο δεν έχει ακόµα υπογραφεί. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουµε ότι το µνηµόνιο, έτσι κι αλλιώς, έχει ισχύ µόνο αν βρεθούν
οι απαραίτητοι πόροι από το ΕΣΠΑ. Το µνηµόνιο και γενικότερα
το έργο της µετατροπής της τηλεθέρµανσης σε φυσικό αέριο
στη Μεγαλόπολη εξαρτάται από την ένταξη στο ΕΣΠΑ, για το
οποίο έχει δεσµευθεί η περιφέρεια, όπως και για άλλα έργα της
Πελοποννήσου.
Για όλα τα έργα της Πελοποννήσου υπάρχει ένας αγώνας δρόµου της περιφέρειας για να µπορέσει να εντάξει τα έργα µέχρι
τον Σεπτέµβριο, ούτως ώστε είτε η ΔΕΔΑ είτε άλλοι ιδιώτες να
µπορέσουν να κάνουν αυτά τα έργα µέσα στο χρονικό πλαίσιο
που θέτει το σηµερινό ΕΣΠΑ.
Όπως ξέρετε πολύ καλά, επειδή παρακολουθείτε το θέµα, τα
δίκτυα φυσικού αερίου δεν θα είναι επιλέξιµη δαπάνη στο καινούριο ΕΣΠΑ που θα τρέξει το 2021-2027. Είναι επιλέξιµη δαπάνη
µόνο στο παρόν ΕΣΠΑ, εποµένως θα πρέπει όλα τα χρήµατα να
έχουν πληρωθεί µέχρι τις 31-12-2023. Πρέπει να έχει γίνει δέσµευση µέχρι το τέλος του 2021.
Αυτός είναι ο αγώνας δρόµου ο οποίος γίνεται από τις περιφέρειες και από την Κυβέρνηση, ούτως ώστε τα έργα αυτά, είτε
είναι στη Μεγαλόπολη είτε είναι σε όλη την Ελλάδα -γιατί και µε
την ΔΕΔΑ και σε άλλες περιφέρειες έχουµε το ίδιο πρόβληµα-,
να υπάρχει ο απαραίτητος προγραµµατισµός να ενταχθούν αυτά
τα έργα, για να µπορέσουν να υλοποιηθούν µε τα χρήµατα του
παρόντος ΕΣΠΑ.
Εγώ προσωπικά έχω πάρει πρωτοβουλίες µε άλλους οκτώ
Υπουργούς άλλων ευρωπαϊκών κρατών να µπορέσουµε να παρατείνουµε τη χρηµατοδότηση αυτών των έργων. Προς το παρόν
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
έχουν δεχτεί αυτό µας το αίτηµα. Εποµένως, κάνουµε αγώνα
δρόµου ούτως ώστε να µπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα
έργα γρήγορα. Οι ηµεροµηνίες επιβάλλονται από τις διαδικασίες
και τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ.
Επίσης, θέλω να πω ότι όλη η διαδικασία της δίκαιης µετάβασης για τη Μεγαλόπολη παρακολουθείται από τοπική επιτροπή
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απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης η οποία ετοιµάζει και ένα
τοπικό µάστερ πλαν και θα κουµπώσει στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης το οποίο γίνεται κάτω από τον συντονισµό
του κ. Μουσουρούλη. Στην επιτροπή αυτή συµµετέχει ο Περιφερειάρχης, ο Δήµαρχος Μεγαλόπολης, η Αναπτυξιακή Αρκαδία
Α.Ε., το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, όλοι οι τοπικοί φορείς.
Σε αυτό το θέµα της θέρµανσης έχουµε αποδείξει, είτε στη δυτική Μακεδονία είτε στη Μεγαλόπολη, ότι ακολουθούµε αυτό το
οποίο είναι συµφέρον για την τοπική κοινωνία, αυτό που θέλει η
τοπική κοινωνία. Στην κάθε τοπική κοινωνία έχουµε κάνει διαφορετικές επιλογές σύµφωνα µε τον τρόπον τον οποίον θέλουν να
προχωρήσουν. Ο τρόπος που προχωρούν οι τοπικές κοινωνίες
είναι ο συµφερότερος κάθε φορά ανάλογα µε τις συνθήκες.
Η Κυβέρνηση κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως
ώστε, όπου χρειάζεται, είτε στη Μεγαλόπολη είτε αλλού, ο
ΔΕΣΦΑ να ανοίξει το δίκτυο υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου
στις συγκεκριµένες περιοχές και να δηµοπρατηθούν τα έργα µε
τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ.
Και βέβαια θα έχει απόλυτη διαφάνεια, γιατί τα έργα αυτά θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Εποµένως θα έχουν όλη τη διαφάνεια η οποία χρειάζεται και είναι επιβεβληµένη από τις κοινοτικές διαδικασίες.
Δεύτερον, θέλω να καταθέσω επίσης στα Πρακτικά την κατανοµή πόρων που υπάρχει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
µε βάση την απολιγνιτοποίηση και τους πόρους τους οποίους
έχουµε διαθέσει σε αυτό το διάστηµα για τις διάφορες µελέτες
ανά περιφερειακή ενότητα και ανά δήµο, από τους πόρους των
131 εκατοµµυρίων τα οποία µοιράσαµε σε αυτή την Κυβέρνηση
για να προχωρήσουν και να ωριµάσουν τα έργα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεράσιµος Θωµάς 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 Υπουργέ.
Η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη
θα απαντήσει στην τέταρτη µε αριθµό 880/30-6-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής
του ΜέΡΑ25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Λογοκλοπή στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας».
Κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στις 26 Ιουνίου του 2020 δόθηκε στη δηµοσιότητα ανοικτή επιστολή τριάντα δύο περιοδικών, ιδρυµάτων
και λογοτεχνικών ενώσεων που θέτουν το ζήτηµα της λογοκλοπής στην Ελλάδα.
Αφορµή ήταν δύο πρόσφατα γεγονότα: Το πρώτο είναι το
άρθρο συγγραφέα που τέθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις και
αποδείχθηκε ότι είναι προϊόν λογοκλοπής και το δεύτερο η απονοµή του Κρατικού Βραβείου Ποίησης σε συγγραφέα που επίσης
στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί βάσιµα ως λογοκλόπος.
Εν γένει, όµως, το πρόβληµα της λογοκλοπής έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα λόγω της προκλητικής ατιµωρησίας της, µέσω της έλλειψης σαφούς νοµικής πρόνοιας γι’ αυτή,
µέσω της κατάχρησης του ενίοτε ανεπαρκώς σαφούς ορισµού
της σε κανονισµούς, µέσω της συστηµατικής συγκάλυψης, µέσω
της αδιαφορίας.
Η ανοχή της χώρας µας στην απάντηση της λογοκλοπής αποτελεί οδυνηρή παγκόσµια πρωτοτυπία σε όλα τα επίπεδα, δεδοµένης της έκτασης του προβλήµατος στον χώρο των πανεπιστηµίων, της έρευνας, της παιδείας, του πολιτισµού και των γραµµάτων, της δηµοσιογραφίας και ούτω καθεξής.
Ειδικά για το ζήτηµα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας,
ερωτάται η κυρία Υπουργός τα εξής: Ποια είναι η στάση του
Υπουργείου Πολιτισµού στο ζήτηµα; Θα λάβουν θέση γι’ αυτές
τις τεκµηριωµένες καταγγελίες; Τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού για να διαφυλάξει τον θεσµό των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας;
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Ενδεικτικά, σας καταθέτω στα Πρακτικά στοιχεία της επικαιρότητας για το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Απατζίδη 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): Ορίστε, κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Απατζίδη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγµατι
το αντικείµενο της ερώτησής σας απασχολεί σχετικά, θα έλεγα,
τις τελευταίες µέρες την επικαιρότητα. Σε κάθε περίπτωση, έχει
προκαλέσει µία σχετική συζήτηση έως ανησυχία στους κύκλους
των λογοτεχνών και των συγγραφέων.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού απονέµει βραβεία
σε έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, σε µεταφρασµένα έργα
ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα και ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, σε απόδοση έργων από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική γλώσσα, καθώς και σε συγγραφείς ή
µεταφραστές για το σύνολο του έργου τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3905/2010. Και όλο αυτό στο πλαίσιο
της µέριµνας για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση γενικά των ελληνικών γραµµάτων.
Τα εν λόγω βραβεία απονέµονται κατόπιν κρίσης τριών αρµοδίων επιτροπών, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού µε διετή θητεία και µε έργο τους την επιλογή των προς βράβευση έργων. Και στις τρεις επιτροπές συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Διευθυντής Γραµµάτων του
Υπουργείου Πολιτισµού.
Βάσει, λοιπόν, του θεσµικού πλαισίου, η αρµόδια εννεαµελής
Επιτροπή Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων διετούς θητείας έχει
αρµοδιότητα να επιλέξει τα εξής βραβεία: Το µεγάλο βραβείο
γραµµάτων, τα ετήσια βραβεία λογοτεχνίας, δηλαδή το βραβείο
µυθιστορήµατος, το βραβείο διηγήµατος-νουβέλας και το βραβείο ποίησης, το βραβείο δοκιµίου κριτικής, το βραβείο µαρτυρίας βιογραφίας χρονικού ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, καθώς
επίσης και το βραβείο πρωτοεµφανιζόµενου συγγραφέα και το
ειδικό θεµατικό βραβείο, το οποίο δίνεται «σε λογοτέχνη του
οποίου το βιβλίο προάγει σηµαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα».
Εκτός, λοιπόν, από το µεγάλο βραβείο των γραµµάτων, το
οποίο απονέµεται σε δηµιουργούς µε σηµαντική προσφορά στα
γράµµατα για το σύνολο του έργου τους, ανεξάρτητα από την
προηγούµενη βράβευσή τους, όλα τα υπόλοιπα βραβεία επιλέγονται από τη βιβλιοπαραγωγή του εκάστοτε υπό κρίση έτους.
Ειδικότερα, κρίνονται τα βιβλία που έχουν κατατεθεί αρµοδίως
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, καθώς και αυτά που υποβάλλονται στην κρίση της επιτροπής µε αίτηση των ενδιαφεροµένων, εφόσον προκύπτει µε βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής
τους.
Η επιτροπή κρίνει τα βιβλία ως ανεξάρτητο σώµα, βάσει γραπτώς διατυπωµένων κριτηρίων αποκλεισµού και κριτηρίων πρόκρισης. Η απερχόµενη επιτροπή, διότι η θητεία της έληξε στις
22-6-2020, έκρινε µέσα σε δύο χρόνια τη βιβλιοπαραγωγή των
ετών 2016, 2017, 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, το κρατικό βραβείο ποίησης 2019 απονεµήθηκε κατά πλειοψηφία στο βιβλίο του Χάρη Βλαβιανού «Αυτοπροσωπογραφία του Λευκού», Εκδόσεις Πατάκη. Η επιλογή έγινε µετά
από κατάρτιση βραχείας λίστας που αποτελούνταν από οκτώ τίτλους ποιητικών έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Τόσο οι βραχείες λίστες όλων των κατηγοριών όσο και τα κρατικά βραβεία ανά κατηγορία βράβευσης ανακοινώθηκαν στον
Τύπο µέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 19
Μαΐου και στις 31 Μαΐου αντίστοιχα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σκεπτικό βράβευσης της επιτροπής για
το έργο «Αυτοπροσωπογραφία του Λευκού», «Το βραβείο ποίησης
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απονεµήθηκε κατά πλειοψηφία στον Χάρη Βλαβιανό για το βιβλίο
του “Aυτοπροσωπογραφία του Λευκού, εκδόσεις Πατάκη”. Σε
αυτή την ώριµη και σύνθετη συλλογή που βασίζεται στην ώσµωση
του ποιητικού και του πεζού λόγου, στη συνύφανση του ποιητικού
λυρισµού µε το δοκίµιο και τον φιλοσοφικό στοχασµό και στη συνύπαρξη του πρωτότυπου ποιητικού λόγου µε µεταφρασµένα ποιήµατα του 20ού αιώνα αναγνωρίζονται ισχυρές διακειµενικές
αναφορές και µια ισχυρή παρουσία του ποιητικού “εγώ”».
Θα ήθελα να αναφέρω ότι η εν λόγω ποιητική συλλογή του Βλαβιανού έχει βραβευθεί το 2019 µε τρία ακόµα σηµαντικά βραβεία.
Το Βραβείο Ποίησης του Ιδρύµατος «Πέτρου Χάρη» της Ακαδηµίας Αθηνών απονεµήθηκε την 21η Μαρτίου του 2019 στην πανηγυρική συνεδρία της Ακαδηµίας Αθηνών για τον εορτασµό της
επετείου της 25ης Μαρτίου.
Το Βραβείο Ποίησης του λογοτεχνικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης» απονεµήθηκε στις 10-6-2019 και το Βραβείο Κοινού «Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης» του καταστήµατος «PUBLIC»
απονεµήθηκε στις 13-6-2019.
Αυτό ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για το σηµαντικότερο
ποιητικό βιβλίο του 2018. Είναι φανερό ότι αυτό ήταν και το σκεπτικό της επιτροπής. Ο Βλαβιανός έχει πολύ πλούσιο ποιητικό και
µεταφραστικό έργο και διευθύνει ένα από τα πιο έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά στη χώρα.
Επισηµαίνω ότι από την ηµεροµηνία της πρώτης βράβευσης της
εν λόγω ποιητικής συλλογής έως σήµερα δεν έχει κατατεθεί ή διαβιβαστεί στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού καµµία γραπτή καταγγελία για το συγκεκριµένο βιβλίο, που επιλέχθηκε προς
βράβευση από την Επιτροπή Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων,
αν και οι σχετικοί ψίθυροι για τον συγκεκριµένο ποιητή χρονολογούνται από το 2007, χωρίς όµως κατάθεση αποδείξεων ενοχής.
Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανής η αντικειµενική δυσκολία
διαπίστωσης της τέλεσης της λογοκλοπής και ιδίως, η απόδειξη
τέλεσης µιας τέτοιας πράξης, τουλάχιστον στον ποιητικό λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Απατζίδη, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Θα µιλήσω συγκεκριµένα. Για µας, στο ΜέΡΑ25, η λογοκλοπή
δεν είναι ψύλλου πήδηµα, όπως τη βλέπει το ελληνικό κράτος.
Σε όλον τον κόσµο Υπουργοί, κρατικοί αξιωµατούχοι, πανεπιστηµιακοί, δηµοσιογράφοι, συγγραφείς χάνουν τη θέση τους, διασύρονται, αναγκάζονται να αποσυρθούν από τη δηµόσια σφαίρα.
Εδώ, σε εµάς, επικρατεί η πλήρης ατιµωρησία. Η λογοκλοπή
είναι αδίκηµα δηµοτικό.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Στη Γερµανία, ο Υπουργός
Αµύνης της κ. Μέρκελ, ο κ. Τσου Γκούτενµπεργκ, βρέθηκε λογοκλόπος και όχι µόνο παραιτήθηκε από το Υπουργείο, αλλά εγκατέλειψε εντελώς την πολιτική και έφυγε και από τη χώρα. Τόση
ήταν η ντροπή και η δηµόσια κατακραυγή!
Ειδικά, η κρατική βράβευση ενός αποδεδειγµένα και κατ’ επανάληψη λογοκλόπου είναι αδιανόητη. Έναν καταχραστή δεν τον
προσλαµβάνεις ταµία σε τράπεζα. Παίρνεις τα µέτρα σου να µη
σε ξεγελάσει. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν τον ονοµάζεις υπάλληλο του µήνα.
Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας έχουν ιστορία ενός αιώνα.
Ξεκίνησαν ως αριστείο των γραµµάτων στο Μεσοπόλεµο και ο
πρώτος που το έλαβε ήταν ο Κωστής Παλαµάς. Με το Κρατικό
Βραβείο Ποίησης έχει τιµηθεί ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας
Ελύτης. Είναι ανεπίτρεπτο να µένουν σκιές πάνω στον θεσµό και
να κηλιδώνουν τη φήµη και την αξιοπιστία των βραβείων.
Η συστηµατική και ατιµώρητη λογοκλοπή αποτελεί ένα πρόβληµα µε ιδιαίτερη έκταση στη χώρα µας. Δεν περιορίζεται σε
µία περίπτωση, όσο επανειληµµένη και σκανδαλώδης και αν είναι
αυτή.
Ως προς την προκειµένη αφορµή, όµως, µε το φετινό βραβείο
ποίησης, ο βραβευθείς έχει πάµπολλες φορές και από πάµπολλους ανθρώπους στο παρελθόν βρεθεί να δανείζεται κείµενα. Με
αποδείξεις, µε τεκµήρια τα λέµε αυτά. Κοινώς, είναι ανέφικτο να
µην έχουν γνώση τα µέλη της Επιτροπής των Βραβείων των επανειληµµένων από ετών καταγγελιών. Ο βραβευθείς, όταν εγκαλείται, απαντά ουσιαστικά ότι, επειδή είναι ποιητής, µπορεί να
λογοκλέπτει ελεύθερα; Το ότι η λογοκλοπή στην Ελλάδα µπορεί
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να αποσιωπάται µετά από ευφάνταστες ερµηνείες δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος στη χώρα.
Διαπιστώνουµε εδώ -και θα θέλαµε τη συγκεκριµένη τοποθέτησή σας- ότι αυτή η αντίληψη όχι απλώς δεν καταπολεµάται
στην Ελλάδα, αλλά επιβραβεύεται κιόλας µε το ανώτατο βραβείο. Η βιβλιογραφία για τις λογοκλοπές της συγκεκριµένης περίπτωσης και αφορµής είναι πια εκατοντάδες σελίδες.
Καταθέτουµε στα Πρακτικά ένα σχετικό δηµοσίευµα από
έρευνα λογοτεχνικού περιοδικού του 2014, που δεν τις περιέχει
όλες, αλλά τις συνοψίζει. Καταθέτουµε και δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» κατά της λογοκλοπής το 2014, που το κατονοµάζει ευθέως.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Απατζίδη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµη και αν υποθέσουµε για την οικονοµία της συζήτησης ότι
ο βραβευθείς βραβεύτηκε για συγκεκριµένο βιβλίο, το οποίο καθαρά υποθετικά και κατά παράβαση του κανόνα, ενδέχεται να
µην περιέχει λογοκλοπές, κάτι που µένει να αποδειχθεί, ζητούµε
µια εξήγηση για το πώς είναι δυνατόν να βραβεύεται µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, δηλαδή να είναι γνωστές στην επιτροπή
και τεκµηριωµένες οι καταγγελίες, όταν το καταγγέλλουν τριάντα
δύο σηµαντικά λογοτεχνικά περιοδικά, ιδρύµατα, φορείς, όπως
στην πρόσφατη πρωτοβουλία κατά της λογοκλοπής, όταν από
την κατακραυγή αναγκάστηκε ήδη να παραιτηθεί από την Εταιρεία Συγγραφέων, της οποίας ήταν µέλος. Τι έκανε η Επιτροπή
των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για να προστατεύσει τον
θεσµό; Εξέτασε το περιεχόµενό του; Του έκανε αντιπαραβολές;
Υποψιάστηκε καν το ενδεχόµενο της λογοκλοπής µετά από τόσες καταγγελίες στο παρελθόν;
Για τον λόγο αυτό, εµείς, ως κόµµα, ζητήσαµε να µας δοθούν
τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και ζητούµε και από την
Υπουργό να τα δώσει στη δηµοσιότητα. Τι σκοπεύει να κάνει η
Υπουργός Πολιτισµού; Θα διατάξει έρευνα; Θα αναβάλει την απονοµή του βραβείου µέχρις ότου διενεργηθεί αυτή η έρευνα; Θα
προσθέσει στη σχετική νοµοθεσία των κρατικών βραβείων την
υποχρέωση των κριτικών επιτροπών να ελέγχουν προληπτικά την
πατρότητα των υπό κρίση βιβλίων και να τα αφαιρούν εκ των υστέρων από τη λίστα των βραβευθέντων, αν αποδειχθεί λογοκλοπή;
Θα µεταρρυθµίσει τον θεσµό, ώστε µέλη των κριτικών επιτροπών να ορίζονται άνθρωποι των γραµµάτων µε εγνωσµένη στάση
κατά της λογοκλοπής και των λογοκλόπων;
Για εµάς στο ΜέΡΑ25 η επίκαιρη αυτή ερώτηση είναι µόνο το
πρώτο βήµα. Ανάλογες ερωτήσεις έχουµε απευθύνει και στους
Υπουργούς Παιδείας και Δικαιοσύνης µε πρόσφατη αφορµή το
πρόσφατο κρούσµα λογοκλοπής από τον συγγραφέα Αλέξη Σταµάτη στο θέµα που έπεσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι εκπληκτικό ότι και για αυτό η λαλίστατη Κυβέρνηση δεν έχει βγει
να δώσει εξηγήσεις, να πει µια συγγνώµη στους εξεταζόµενους,
στους γονείς τους, στους δασκάλους.
Το ΜέΡΑ25 ετοιµάζει νοµοθετική πρωτοβουλία υπό µορφή
τροπολογίας µε την ελπίδα να αποτελέσει αυτή η πρωτοβουλία
µια αποτελεσµατική απόκριση της Κυβέρνησης αυτής, την αρχή
του τέλους µιας ιστορίας συγκάλυψης, αδιαφορίας, αδιαφάνειας
έως και απάτης, της ιστορίας της λογοκλοπής στη σηµερινή Ελλάδα. Ζητούµε ευθέως από την Κυβέρνηση να αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος.
Εµείς θέλουµε να καταθέσουµε µια σχετική τροπολογία, όπως
σας είπα προηγουµένως, και περιµένουµε από εσάς τη στήριξή
σας. Θέλουµε να δούµε και ποια κόµµατα θα υποστηρίξουν µια
τέτοια πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς η λογοκλοπή είναι ποινικά κολάσιµη όταν αποδεικνύεται. Όποιοι έχουν να καταγγείλουν µε αποδείξεις την οποιαδήποτε µορφή λογοκλοπής, και όχι µόνο στην προκειµένη
περίπτωση των λογοτεχνικών βραβείων, δεν έχουν παρά να κα-
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ταθέσουν µε την αντίστοιχη διαδικασία στη δικαιοσύνη όλες τις
αποδείξεις τις οποίες διαθέτουν ή ώστε τις ενδείξεις, προκειµένου αυτό να ερευνηθεί.
Όπως σας είπα, από το 2007 που ακούγονται οι ψίθυροι, αλλά
και όλο το 2019 που η συγκεκριµένη συλλογή βραβεύτηκε, ουδείς κατέθεσε επισήµως καταγγελία. Το τι αναφέρεται στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά αποδεικτικό υλικό.
Τώρα ως προς τις δράσεις του Υπουργείου για τη διαφύλαξη
του θεσµού των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων, σας λέω ότι
οι επιτροπές των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων απαρτίζονται
από αναγνωρισµένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήµονες, βάσει των διατάξεων του ν.3905/
2010. Προκειµένου να συγκροτηθούν οι επιτροπές, ζητούνται
από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της λογοτεχνίας, ενδεικτικοί κατάλογοι κατάλληλων προσώπων και λαµβάνονται υπ’
όψιν επιπρόσθετα κριτήρια, ώστε να υπάρχει η στοιχειοθέτηση
της συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου των υποψηφίων
µελών µε το έργο που καλούνται να επιτελέσουν, καθώς και η
αντιστοιχία ως προς τις περιοριστικά οριζόµενες από τον νόµο
κατηγορίες µελών ανά επιτροπή. Επισταµένως διερευνάται εάν
τα υποψήφια µέλη έχουν εκδώσει δικό τους βιβλίο, το οποίο θα
τεθεί στην κρίση της επιτροπής, ώστε να µην υπάρξουν περιπτώσεις ταύτισης της ιδιότητας κριτή και κρινόµενου από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
Κριτήρια βαρύνουσας σηµασίας ως προς τη σύνθεση των επιτροπών αποτελούν τα εξής: Η ανανέωσή τους µε νέα πρόσωπα
που δεν έχουν προϋπάρξει µέλη των επιτροπών απονοµής κρατικών βραβείων στο παρελθόν, αλλά και η στελέχωσή τους µε
συγγραφείς, κριτικούς, µεταφραστές, συµφώνως µε τις οριζόµενες κατηγορίες ανά επιτροπή, οι οποίοι έχουν συµπεριληφθεί
στις βραχείες λίστες ή τους έχει απονεµηθεί κρατικό βραβείο τα
προηγούµενα χρόνια. Ως εκ τούτου η επιλογή των µελών των επιτροπών γίνεται υπό πλήρεις όρους διαφάνειας µε κύριο στόχο
τη διασφάλιση της ύπαρξης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την
απονοµή των βραβείων.
Ειδικά για τα βραβευµένα έργα έχουµε ολοκληρώσει την έκδοση δύο ανθολογιών, ενός τόµου για το διήγηµα νουβέλα και
ενός για την ποίηση, όπου συµπεριλήφθηκαν ανθολογηµένα αποσπάσµατα από τα έργα που βραβεύτηκαν µε τα αντίστοιχα κρατικά βραβεία από το 2011 ως το 2018, µε στόχο την ευρύτερη
διάδοση των έργων των βραβευµένων δηµιουργών τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό, καθώς οι ανθολογίες θα µεταφραστούν και θα εκδοθούν στο εξωτερικό, ενισχύοντας τον θεσµό των κρατικών βραβείων.
Τέλος, και για τη φετινή χρονιά προγραµµατίζεται η γνωστή
αγορά των βραβευµένων βιβλίων από το Υπουργείο Πολιτισµού,
προκειµένου αυτά να αποσταλούν σε βιβλιοθήκες ανά την επικράτεια και σε έδρες νεοελληνικών σπουδών του εξωτερικού, µε
σκοπό την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.
Όµως, µιας και η αφορµή για τη συζήτησή µας εδώ σήµερα
είναι η λογοκλοπή και ο ποιητής, αλλά και η δυσκολία της αποδεικτικής διαδικασίας της λογοκλοπής και µιας και µνηµονεύσατε
τον Κωστή Παλαµά, ο οποίος είχε πάρει το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας, επιτρέψτε µου να σας θυµίσω αυτό που το 1925 ο Κωστής Παλαµάς γράφει στο άρθρο του «Οδυσσεύς»:
«Ο ποιητής πολύ περισσότερο ξαναβρίσκει παρά που εφευρίσκει. Το πρώτο υλικό για το πλάσµα του από κάπου αλλού θα το
δεχθεί. Οι απρόσεκτοι το λένε επίδραση, οι ανόητοι κλεψιά, οι
συνετοί εύρεση. Η τέχνη τρέφεται µε δανείσµατα, καθώς αυτή
εννοεί το δανεικό. Ένας µου στίχος από την «Ασάλευτη Ζωή»» γράφει ο Παλαµάς- «επίµονα µού ζητεί να τον ξαναρίξω εδώ στο
χαρτί. Ο στίχος είναι: «Ο ποιητής είναι ο µεγάλος πατριώτης.
Γιατί µου το ζητεί; Για να τον παρωδήσω, µου λέει, αν ήθελα, όχι
να συγκινώ, αλλά να σκανδαλίζω και υπακούω. Ο ποιητής είναι ο
µεγάλος λογοκλόπος».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 884/3-7-2010 επίκαιρη ερώ-
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τηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη άρση
ακαδηµαϊκής αντιστοιχίας µεταξύ οµοειδών τµηµάτων ΑΕΙ».
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Διγαλάκης.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι µια κρίσιµη µέρα σήµερα που βγαίνουν
τα αποτελέσµατα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω µε τη δυνατότητα που µου δίνεται να ευχηθώ καλή δύναµη στα παιδιά και
στις οικογένειές τους που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να
ευχηθώ καλή δύναµη και µάχιµη στάση και στα παιδιά που βραχυπρόθεσµα µπορεί να µην τα κατάφεραν έτσι όπως το ήθελαν
για την εισαγωγή τους στα δηµόσια πανεπιστήµια.
Βεβαίως εδώ θα κάνω κι εγώ ένα σχόλιο και να πω ότι υπήρξε
ταλαιπωρία, παρότι δεν είδε το φως της δηµοσιότητας, των υποψηφίων για τις πανελλαδικές µε λάθος θέµατα, -ακούσατε τα ζητήµατα της λογοκλοπής- µε θέµατα εκτός ύλης, αλλά εσείς
επιλέξατε να προσθέσετε και ένα επιπλέον άγχος στους υποψήφιους φοιτητές µας λίγο πριν συµπληρώσουν το µηχανογραφικό
τους δελτίο.
Υπάρχει, λοιπόν, µια πρωτοφανής απόφαση. Κάθε χρόνο βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις για να αποτελέσουν τη βάση των µετεγγραφών της επόµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς. Τι αποφασίσατε
να κάνετε φέτος; Να προχωρήσετε σ’ έναν διαχωρισµό, χωρίς
να υπάρχει πειστική τεκµηρίωση στην επιλογή των κριτηρίων τα
οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, ώστε να αντιστοιχηθούν
πανεπιστηµιακά τµήµατα τα οποία είχαν οµοειδή γνωστικά αντικείµενα και ταυτόσηµα προγράµµατα σπουδών. Το χειρότερο
είναι ότι δεν θα επηρεαστούν µόνο οι µετεγγραφές, πράγµα που
λέτε σ’ ένα δελτίο Τύπου που εκδώσατε, αλλά ταυτόχρονα αυτό
µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά και το κοµµάτι των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Μάλιστα, πότε γίνεται αυτό; Διότι λέτε ότι το
κάνετε επ’ αφορµή των µετεγγραφών, όταν ήδη έχει ψηφιστεί
νόµος µε τον οποίον επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των µετεγγραφών µε τη θέσπιση του
δείκτη των δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα µορίων που εκ των
πραγµάτων έχει περιορίσει τη δυνατότητα επιλογής των τµηµάτων υποδοχής.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα που προφανώς αφορά όλους και αφορά και τα
πανεπιστήµια. Αντιδρούν -και δικαίως, κύριε Υπουργέ, το ξέρετεη Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Τα Πρυτανικά Συµβούλια του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σάς
εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους, σας καλούν τουλάχιστον
να τους δείτε, να τα ανακαλέσετε, διότι ευθέως αµφισβητείτε τις
βάσει του αυτοδιοίκητου αποφάσεις τους των ΜΟΔΙΠ και των
συγκλήτων που ενέκριναν τα προγράµµατα των παλαιών και των
νέων τµηµάτων.
Κύριε Διγαλάκη, είστε πανεπιστηµιακός µε µεγάλη εµπειρία
στη διοίκηση των ελληνικών πανεπιστηµίων και δεν νοµίζω ότι
πρέπει να κρυφτείτε πίσω από την απόφαση της ΕΘΑΑΕ. Θέλουµε να µας δηµοσιοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα, ώστε να
πληροφορηθεί καλύτερα η ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά και η ελληνική κοινωνία µε ποιες µεθόδους σύγκρισης έγινε αυτό.
Στην ουσία µε την απόφασή σας αυτή προσπαθείτε να παρακάµψετε τη δηµιουργία της νέας «αρχιτεκτονικής» των πανεπιστηµίων για τη συγκρότηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης στην οποία είχε προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε την οποία
εσείς διαφωνείτε, όµως σ’ αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν τα
πανεπιστήµια και το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, γιατί
εκτίµησε ότι µόνο έτσι µπορεί να θωρακιστεί απέναντι στις προκλήσεις της εποχής και να της δοθεί µια δυνατότητα να παίξει
έναν πιο ενεργό ρόλο στον ευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό χώρο,
πράγµα που το κατάφεραν κάποια από τα πανεπιστήµιά µας.
Κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ λοιπόν σήµερα να απαντήσετε όχι σε εµένα ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας που µας παρακολουθούν, µιας κοινότητας
στην οποία ο ίδιος ανήκετε.
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Καταληκτικά, λοιπόν, σας καλώ να απαντήσετε και να εξηγήσετε µε ποια τεκµηρίωση υπήρξε αυτή η πρωτοφανής άρση της
ακαδηµαϊκής αντιστοιχίας µεταξύ οµοειδών τµηµάτων των ΑΕΙ
χωρίς ενηµέρωση των τµηµάτων. Δεν είναι ούτε ακαδηµαϊκά ούτε
δεοντολογικά σωστό. Και βεβαίως να µας εξηγήσετε πώς αυτή
η αντιστοίχιση δεν θα επηρεάσει την απόδοση επαγγελµατικών
δικαιωµάτων στην Ελλάδα, όπου η ακαδηµαϊκή αντιστοιχία είναι
προϋπόθεση για την επαγγελµατική αντιστοιχία, ιδιαίτερα για κάποια επαγγέλµατα, όπως είναι τα τµήµατα µηχανικών. Ξέρετε ότι
είχε ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων των ΤΕΙ που εκκρεµεί εδώ και σαράντα χρόνια.
Δυστυχώς εξακολουθεί να κωλυσιεργεί.
Επιπλέον, επιλέξατε µε το άρθρο 50 του ν.4653/2020, απλόχερα και χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης, να δώσετε πρόσβαση
σε επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων
τα οποία βεβαίως δεν έχουν ακόµη πολλά τµήµατα των ΑΕΙ.
Περιµένω την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Διγαλάκη, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, κυρία Τζούφη και εγώ µε τη σειρά µου θέλω
να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψηφίους των πανελλαδικών.
Καλή σταδιοδροµία. Τα πανεπιστήµιά µας τους περιµένουν.
Θα ξεκινήσω ένα χρόνο και κάτι πριν. Ο κ. Γαβρόγλου στην
υπουργική απόφαση που εξέδωσε στις 27 Ιουνίου του 2019 σχετικά µε τις αντιστοιχίες τµηµάτων εισαγωγικών κατευθύνσεων και
προγραµµάτων σπουδών των ΑΕΙ για τις µετεγγραφές του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 αναφέρει στο στοιχείο
3 των εγγράφων που ελήφθησαν υπ’ όψιν ότι: «στην απόφαση
του Συµβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση που ελήφθη στην υπ’
αριθµό 88/4-6-2019 συνεδρίαση και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο
Παιδείας µε το υπ’ αριθµόν τάδε έγγραφο του προέδρου της
αρχής, διατυπώνεται η γνώµη της ΑΔΙΠ για τις αντιστοιχίες τµηµάτων των υφισταµένων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 των
προγραµµάτων σπουδών των ΑΕΙ».
Στη συνέχεια ο πρώην Υπουργός ο κ. Γαβρόγλου στην ίδια
απόφαση αναφέρει παρακάτω στο στοιχείο 4 ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία για τη διατύπωση της γνώµης της ΑΔΙΠ για τις
αντιστοιχίες των τµηµάτων που ιδρύθηκαν ή υπέστησαν µεταβολές µε τους νόµους 4559, 4589 και 4610.
Όµως, αν διαβάσει λίγο παρακάτω κανείς το υπ’ αριθµόν
10233/4-6-2019 έγγραφο της ΑΔΙΠ, θα δει ότι αναφέρει το εξής
αυτολεξεί: «Αναφορικά µε τα νέα τµήµατα πανεπιστηµίων, όπως
έχουν διαµορφωθεί µετά την δηµοσίευση των νόµων 4559, 4589,
4610, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι θα εξετάσει την αντιστοίχισή τους µετά από τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας αφού θα
έχουν πιστοποιηθεί».
Δεν παρήλθε άπρακτη η προθεσµία για τη διατύπωση γνώµης
της ΑΔΙΠ, κυρία συνάδελφε, όπως αναληθώς ισχυρίστηκε ο κ.
Γαβρόγλου σε επίσηµο έγγραφο, σε υπουργική απόφαση. Η
ΑΔΙΠ διατύπωσε γνώµη και µάλιστα είπε ότι τα τµήµατα θα αντιστοιχηθούν, αφού πρώτα λειτουργήσουν δύο χρόνια και πιστοποιηθούν.
Καταθέτω την περυσινή γνωµοδότηση της ΑΔΙΠ στα Πρακτικά.
Μάλιστα αγγίζει τα όρια του πολιτικού θράσους όταν σε ανακοίνωσή του τµήµατος παιδείας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ισχυρίζεται ότι η εµπλοκή της νεοσύστατης ΕΘΑΑΕ µε τη θετική
γνωµοδότηση της αναδεικνύει τον κατ’ επίφαση ανεξάρτητο χαρακτήρα, την εργαλειακή ένταξή της στον κυβερνητικό σχεδιασµό και τη γνωστή πρόσδεση του προέδρου της αρχής στις
πολιτικές σκοπιµότητες της Νέας Δηµοκρατίας.
Ποιος τα λέει αυτά; Εσείς που προτείνετε ως πρόεδρο της
ΑΔΙΠ τον σύµβουλο του κ. Γαβρόγλου. Μιλάτε για εργαλειακή
ένταξη της ΕΘΑΑΕ, της διαδόχου της ΑΔΙΠ αφού πρώτα αποκρύψατε, όπως ανέφερα προηγουµένως, σε επίσηµα έγγραφα
ότι η γνώµη της ΑΔΙΠ υπήρχε αλλά την απέκρουσε ο κ. Γαβρόγλου.
Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, η σηµερινή πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας έλαβε υπόψη της τη σχετική εισήγηση για
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τις εν λόγω αντιστοιχίες, για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Την
έκανε αποδεκτή αποδεικνύοντας στην πράξη ότι σέβεται απόλυτα τις ανεξάρτητες αρχές.
Kαι επειδή ρωτάτε για την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική τεκµηρίωση στην οποία βασίστηκε η απόφαση για τις αντιστοιχίες,
η ΕΘΑΑΕ στη φετινή εισήγησή της -την οποία επίσης καταθέτω
στα Πρακτικά- αναφέρει ότι η γνώµη της βασίστηκε σε κριτήρια
συνάφειας των προγραµµάτων σπουδών, όπως η ύπαρξη κοινών
µαθηµάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, η ύπαρξη του ελάχιστου προβλεπόµενου αριθµού µελών ΔΕΠ µε συναφή γνωστικά
αντικείµενα µε τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, το
πλήθος και η ύπαρξη συνάφειας µεταξύ των προσφερόµενων κατευθύνσεων των προγραµµάτων σπουδών, η διάρκεια σπουδών
σε εξάµηνα, τα έτη από την έναρξη λειτουργίας του προγράµµατος και εποµένως η ακαδηµαϊκή ωριµότητα του τµήµατος και
η τυχόν ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485, το integrated master. Έλαβε επίσης υπ’ όψιν τις προγενέστερες αποφάσεις, αυτές τις οποίες εσείς αποκρύψατε.
Θα ήθελα επίσης κλείνοντας να αναφερθώ και σε ένα άλλο σηµείο, το οποίο κάνετε στην ερώτησή σας, ότι η απόφαση αυτή
αφορά αποκλειστικά τις αντιστοιχίες τµηµάτων για µετεγγραφές
του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 και δεν έχει καµµία σχέση µε
τα πραγµατικά δικαιώµατα, όπως ανακριβώς αναφέρεται στην
ερώτηση.
Το αντίθετο ισχύει, ότι στην εξέταση της αντιστοίχισης µπορεί
να ληφθεί υπόψη τι επαγγελµατικά δικαιώµατα δίνει το κάθε
τµήµα. Και µάλιστα το κάνατε και εσείς αυτό, διότι τα τµήµατα
των σχολών µηχανικών των πρώην ΤΕΙ που έγιναν πανεπιστηµιακά δεν τα αντιστοιχήσατε µε τα τµήµατα µηχανικών των πολυτεχνικών σχολών.
Αναθεωρείται λοιπόν η απόφαση αυτή κάθε χρόνο µε τα κριτήρια που ανέφερα προηγουµένως, εξετάζει η ανεξάρτητη αρχή
σε τι βαθµό πληρούνται τα κριτήρια, εισηγείται και αναθεωρείται
η απόφαση της αντιστοίχισης. Και ως απόδειξη του γεγονότος
ότι δηλαδή οι αντιστοιχίες για τις µεταγραφές δεν έχουν καµµία
σχέση µε επαγγελµατικά δικαιώµατα, σας πληροφορώ ότι έχει
ήδη ξεκινήσει η διαδικασία µε έγγραφό µου προς τον αρµόδιο
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών για την αντιστοίχιση τµηµάτων των σχολών µηχανικών των πρώην ΤΕΙ -που είναι πανεπιστηµιακά- µε τα τµήµατα των πολυτεχνικών σχολών µηχανικών,
προκειµένου να εκδοθούν οι προβλεπόµενες αποφάσεις για την
αντιστοίχιση των παλαιών και των νέων τµηµάτων µηχανικών.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κ. Βασίλειος Διγαλάκης, 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): Τον λόγο έχει η κ. Τζούφη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Υπουργέ, στον ισχυρισµό ότι φέτος
εσείς σεβαστήκατε και στηριχθήκατε στη γνώµη της ΕΘΑΑΕ, ενώ
εµείς πέρυσι κάναµε του κεφαλιού µας, υπάρχει απάντηση. Μάλιστα είπατε ότι παρακάµψαµε την ΑΔΙΠ. Η ΑΔΙΠ πέρυσι δεν εξέφρασε γνώµη επί των τµηµάτων, δεν πρότεινε τίποτα, διότι είπα
ότι χρειάζεται να λειτουργήσουν µία διετία προκειµένου να αξιολογηθούν. Κι εµείς προχωρήσαµε ως οφείλαµε µε τις αποφάσεις
των συγκλήτων και µε τη σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών.
Η ίδια η ΕΘΑΑΕ συγχέει δύο πράγµατα, γιατί είµαστε πανεπιστηµιακοί µε µακρά εµπειρία όλοι, έστω και αν µιλάτε µεταξύ σας.
Είναι άλλο πράγµα η αντιστοιχία των τµηµάτων µε τη διαδικασία
της αξιολόγησης, διότι εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια, όπως είναι
ο ελάχιστος αριθµός προβλεπόµενων µελών ΔΕΠ σε συναφή αντικείµενα, τα έτη από την έναρξη του προγράµµατος σπουδών, η
συνακόλουθη ωριµότητα της ακαδηµαϊκής συγκρότησης. Βεβαίως
αυτά αφορούν την αξιολόγηση του τµήµατος µετά από παρέλευση ικανού αριθµού ετών. Αυτό είχε πει πέρυσι η ΑΔΙΠ.
Αυτό δεν σηµαίνει -και δεν συνέβαινε σαράντα χρόνια στο ελληνικό πανεπιστήµιο- ότι το νέο τµήµα που έχει συναφές γνωστικό αντικείµενο πρέπει να περιµένει χρόνια και χρόνια για να
αντιστοιχηθεί. Πόσα χρόνια δηλαδή έπρεπε να περιµένουν τα
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τµήµατα του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου ή του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας για να αντιστοιχηθούν;
Επιπλέον, αφού λέτε ότι η ΕΘΑΑΕ έκανε τόσο εµβριθή µελέτη
και έβγαλε εκτός νέα τµήµατα λίγες µέρες µάλιστα πριν ανοίξουν
τα µηχανογραφικά, γιατί στη συνέχεια σε άλλη απόφαση αναιρεί
τις αποφάσεις της; Βρήκε λάθη; Δηλαδή το νέο τµήµα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ ενώ στην αρχή το είχε µε τα υπόλοιπα που
έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο, τώρα διαπίστωσε ότι δεν είναι άξιο
για την αντιστοίχιση;
Και προχωρώ. Υπήρχαν τρία παλαιά τµήµατα -επειδή ο χρόνος
είναι λίγος- το Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής από τη Λήµνο, το Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής των Αθηνών και το
Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής της Καρδίτσας. Το 2019
ήταν χωρίς αντιστοιχίες. Φέτος έγιναν αντίστοιχα. Μετά, στη δεύτερη απόφαση που πήρατε, τα ξαναφήσατε χωρίς αντιστοιχίες.
Τι συνέβη;
Και βεβαίως υπάρχουν κι άλλα θέµατα όπως των παλαιών τµηµάτων βιοτεχνολογίας. Αντιστοιχήσατε των Ιωαννίνων και της
Αθήνας που πέρυσι δεν είχαν αντιστοιχίες και αφήσατε απ’ έξω
το τµήµα της Λάρισας.
Εννοώ ότι εδώ τα πράγµατα δεν γίνονται µε τον σωστό τρόπο,
κύριε Υπουργέ και πρέπει να το αναγνωρίσετε, διότι δηµιουργείτε τεράστια σύγχυση µέσα στα τµήµατα και το ξέρετε πάρα
πολύ καλά. Και οφείλετε -όπως είπα πριν- και ακαδηµαϊκά και δεοντολογικά να µιλήσετε µε τους ανθρώπους που συναποτελούν
αυτά τα τµήµατα, να συνεννοηθείτε και µε την ΕΘΑΑΕ και µε το
Υπουργείο.
Τέλος, µου λέτε ότι οι µετεγγραφές δεν σχετίζονται µε τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ακαδηµαϊκή
ισοτιµία στα καθ’ ηµάς συνδέεται ευθέως µε τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα.
Είπατε και κάτι ακόµη, ότι τα πενταετή τµήµατα µηχανικών πέρυσι ναι, δεν τα είχαµε βάλει τα νέα τµήµατα σε πολυτεχνική
σχολή, τα είχαµε σε ξεχωριστή κατηγορία, ακριβώς διότι δεν είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγούσε σε ακαδηµαϊκή και
αυτοµάτως επαγγελµατική αντιστοίχιση, διότι αυτή η διαδικασία
περιελάβανε και την απονοµή του τίτλου του integrated master,
µε βάση τον νόµο του 2017, και µετά τη διαδικασία ένταξης στις
πολυτεχνικές σχολές, µε βάση τον νόµο του 2019. Μου λέτε ότι
θα την ανοίξετε αυτή τη διαδικασία και θα την προχωρήσετε.
Καλώς. Μέχρι τώρα πάντως είναι «παγωµένη» αυτή η διαδικασία
που προβλεπόταν για την απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους µηχανικούς αποφοίτους των ΤΕΙ.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να πω -διότι µιλήσατε πριν για αυθάδεια, είπατε κάποια πράγµατα- ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σεβασµός στους θεσµούς, υπάρχει ένα «πάγωµα» -θα έλεγα- στην
κοινωνική και ακαδηµαϊκή πρόοδο. Και αυτό -επειδή µιλήσατε
πριν για το πώς αξιολογούµε και τι γίνεται µε τα µέλη ΔΕΠ- µου
δίνει τη δυνατότητα να σας ρωτήσω: γιατί έχουν καθυστερήσει
πάνω από εννιά µήνες και τώρα έχουν ξεκινήσει οι νέες θέσεις
µελών ΔΕΠ, που είχαν δοθεί στα πανεπιστήµια πεντακόσιες περίπου θέσεις, που στην προηγούµενη χρονική περίοδο διεκπεραιώνονταν στο τρίµηνο; Γιατί δεν υλοποιείτε τον κανόνα του ένα
προς ένα όταν αποχωρεί κάποιος παλαιός συνάδελφος, για να
µπορεί να στελεχωθεί από κάποιον νέο, έτσι ώστε τα νέα τµήµατα αυτά που προικοδοτήθηκαν µε ξεχωριστούς πόρους και µε
καινούργιο δυναµικό να µπορέσουν να εξελιχθούν και να ενισχύσουµε το δηµόσιο πανεπιστήµιο;
Αντ’ αυτού, θα µου επιτρέψετε να πω, υιοθετήσατε τη δυνατότητα να υπάρχουν προγράµµατα προπτυχιακά µε δίδακτρα και
βλέπουµε εδώ να προχωρά το πρόγραµµα της Ιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Λέτε ότι επί του παρόντος δεν
είναι για τους Έλληνες, είναι µόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες,
ωσάν οι Έλληνες να µην είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τελειώνω µε το εξής: Εµείς κάναµε κάτι άλλο γιατί πιστεύουµε στο δηµόσιο πανεπιστήµιο. Εµείς ενισχύσαµε τις ιατρικές σχολές, που πρέπει όλοι εδώ να οµολογήσουµε ότι
πρωταγωνίστησαν στην αντιµετώπιση της επιδηµίας του COVID19 και πρωταγωνιστούν ακόµα. Σας ζήτησα να τις βάλετε πιο
ενεργά και να τις χρηµατοδοτήσετε. Εµείς τότε σε δύσκολους
καιρούς, που δεν είχαµε θέσεις στα πανεπιστήµια, δώσαµε θέ-
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σεις από το ΕΣΥ για να τις ενισχύσουµε και πιστεύουµε ότι αυτό
έπαιξε κρίσιµο ρόλο για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε
αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.
Κύριε Υπουργέ, ο καθένας µας βεβαίως κρίνεται από τις πράξεις του. Η κοινωνία, όµως, και η πανεπιστηµιακή και η ευρύτερη
που µας ακούει σήµερα και που πιστεύει στο δηµόσιο πανεπιστήµιο -γι’ αυτό τα παιδιά και οι οικογένειές τους δίνουν αυτή τη
µεγάλη µάχη- δεν θα σταµατήσει να διεκδικεί όσα της ανήκουν
για ένα δυνατό, αξιόπιστο δηµόσιο πανεπιστήµιο που χρειάζεται
τη στήριξή σας και στη χρηµατοδότηση και µε τη νοµοθέτηση
και µε καινούργιο δυναµικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα και να
απορροφήσει και να του δώσει τις δυνατότητες ουσιαστικής εξέλιξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, ανοίξατε τη «βεντάλια» και θέσατε όλα τα θέµατα της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν νοµίζω ότι
ο κύριος Πρόεδρος θα µε αφήσει, γιατί αν αρχίσω να απαντάω
σε όλα, θα χρειαστώ τουλάχιστον ένα τέταρτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα κάνουµε ηµερίδα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αλλά θα ξεκινήσω από το έγγραφο της ΑΔΙΠ -διαβάστε το, το κατέθεσα στα Πρακτικά- που λέει ότι προτείνει να
µην αντιστοιχηθούν τα τµήµατα, να λειτουργήσουν πρώτα δυο
έτη, να πιστοποιηθούν και να αντιστοιχηθούν µετά. Αυτό λέει. Αν
εσείς αυτό το µεταφράζετε ότι δεν εξέφρασε γνώµη η ΑΔΙΠ, το
κείµενο είναι στη διάθεση όλου του λαού να το διαβάσει, να καταλάβει και να δει τι λέει η ΑΔΙΠ και τι έκανε ο κ. Γαβρόγλου.
Μιας και το ανοίξατε µου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στο
τι παραλάβαµε πριν από έναν χρόνο. Περίπου εκατόν είκοσι
πέντε νέα τµήµατα ξεκίνησαν το έτος 2019-2020. Από τα τµήµατα
αυτά σας δίνω µερικά στατιστικά: Σε πάνω από είκοσι πέντε τµήµατα -από αυτά τα εκατόν είκοσι πέντε- δεν υπήρχαν καθόλου
διορισµένα µέλη ΔΕΠ, καθηγητές. Φτιάξατε τµήµατα, στείλατε
φοιτητές και τα τµήµατα αυτά δεν είχαν κανένα καθηγητή. Σε
άλλα δέκα είχαν λιγότερους από πέντε καθηγητές.
Κάποια άλλα στοιχεία: Τµήµατα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων: Υπήρχαν πέντε παλιά, άνοιξαν τέσσερα καινούργια
πανεπιστηµιακά.
Τµήµατα λογιστικής: Υπήρχαν τρία παλιά τµήµατα, ανοίξατε
επτά καινούρια πανεπιστηµιακά.
Αν βάλουµε µαζί τις κατηγορίες που σχετίζονται µε πληροφορική και υπολογιστές, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς
Πληροφορικής, Πληροφορική, υπήρχαν είκοσι τµήµατα ή είκοσι
δύο και έγιναν τριάντα ένα.
Αυτό είναι το τοπίο το οποίο παραδώσατε, χωρίς κανέναν σχεδιασµό, χωρίς καµία µελέτη, χωρίς να σας ενδιαφέρουν οι υποδοµές, χωρίς να σας ενδιαφέρουν οι προοπτικές απασχόλησης
των νέων, µε τους χιλιάδες αποφοίτους που θα βγουν χωρίς να
µπορούν να βρουν θέσεις εργασίας, και έρχεστε τώρα να υπερασπιστείτε δήθεν τις αντιστοιχίες των νέων τµηµάτων. Αυτά τα
απόνερα της καταιγίδας την οποία µας αφήσατε µας ταλαιπωρούν και θα µας ταλαιπωρούν για πάρα πολύ καιρό.
Εµείς είπαµε από την αρχή ότι αναβαθµίζουµε την ανεξάρτητη
αρχή, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειµένου µε
τη µελέτη να προχωρήσουµε σε συνολικό σχεδιασµό στην ανώτατη εκπαίδευση, να κάνουµε προγραµµατικές συµφωνίες µε τα
πανεπιστήµια πολυετείς, έτσι ώστε κι αυτά να µπορούν να κάνουν τον δικό τους σχεδιασµό, ενισχύουµε την εξωστρέφεια, ενισχύουµε το αυτοδιοίκητο. Αυτό είναι το πλαίσιο της δικής µας
προσέγγισης, για να φέρουµε το ελληνικό πανεπιστήµιο εκεί που
του αξίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 879/30-6-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του
ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινής Μπακαδήµα προς την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Λογοκλοπή στις πανελλαδικές εξετάσεις».
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Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε σήµερα εδώ να απαντήσετε σε µία τόσο σηµαντική ερώτηση. Ας µπούµε όµως στο προκείµενο, για να είµαι και εντός του χρόνου.
Όπως προανέφερε η συνάδελφος κ. Απατζίδη, στις 26 Ιουνίου
δόθηκε στη δηµοσιότητα µια ανοιχτή επιστολή τριάντα δύο περιοδικών ιδρυµάτων και λογοτεχνικών ενώσεων, που θέτουν το
θέµα της λογοκλοπής στην Ελλάδα. Μία εκ των πλέον πρόσφατων αφορµών είναι το άρθρο του συγγραφέα Αλέξη Σταµάτη,
που τέθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποδείχθηκε έπειτα
ότι είναι προϊόν λογοκλοπής. Δυστυχώς, το πρόβληµα της λογοκλοπής έχει διογκωθεί στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της έλλειψης
ύπαρξης πολιτικής βούλησης, που, αν υπήρχε, θα οδηγούσε στη
δηµιουργία ενός σαφούς νοµικού πλαισίου, που θα λειτουργούσε και θα απέτρεπε τέτοια φαινόµενα. Εξαιτίας επίσης της
συστηµατικής συγκάλυψης αλλά και της αδιαφορίας, βασικό επίκεντρο του προβλήµατος αποτελεί ο χώρος των πανεπιστηµίων,
χώρος δικής σας αρµοδιότητας, όπου συµβαίνουν πολλαχώς
τεκµηριωµένες περιπτώσεις λογοκλοπής σε διδακτορικές εργασίες αλλά και σε έργα µελών ΔΕΠ, καθηγητών, οι οποίοι συνεχίζουν, παρά τη δράση τους αυτή, ακωλύτως την άνοδό τους στις
πανεπιστηµιακές βαθµίδες. Παραµένουν οι πράξεις αυτές προκλητικά ατιµώρητες και συναντούν συγκάλυψη ή και αδιαφορία,
λόγω της πλήρους αδράνειας των εσωτερικών κανονισµών και
οργάνων. Το ζήτηµα δε της τήρησης σιγής ιχθύος στην πρόσφατη αποκάλυψη της χρήσης κειµένου προϊόντος λογοκλοπής
στις πανελλαδικές προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς υπογραµµίζει µία πρωτοφανή έκθεση των θεσµών.
Κατόπιν των παραπάνω, οι ερωτήσεις που σας έχω θέσει,
κύριε Υπουργέ, είναι οι ακόλουθες: Ποια η στάση του Υπουργείου στο συγκεκριµένο ζήτηµα; Θα λάβετε θέση απέναντι σε
αυτές τις τεκµηριωµένες αλλά και δηµοσιευµένες καταγγελίες,
δίνοντας, µεταξύ άλλων, και εξηγήσεις στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους ίδιους τους εξεταζόµενους για
αυτό το πραγµατικά πρωτοφανές συµβάν; Ποιες πρωτοβουλίες
θα λάβετε για την καταπολέµηση αυτής της µάστιγας, που εκθέτει τη χώρα µας διεθνώς, κυρίως στις περιπτώσεις διδακτορικών
διατριβών και έργων µελών ΔΕΠ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, αναφορικά µε το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, η επιτροπή επέλεξε ένα θέµα από µία έγκριτη πηγή, µια
κυριακάτικη εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας, το διασκεύασε
για τις ανάγκες των εξετάσεων και το χρησιµοποίησε κάνοντας
ορθή αναφορά στην πηγή. Δεν έχει την ευθύνη ελέγχου για λογοκλοπή. Τα κείµενα επιλέγονται λίγες ώρες πριν από τις εξετάσεις για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου χαρακτήρα, υπό ασφυκτική χρονική πίεση. Είναι συνήθως µικρά αποσπάσµατα. Έχουν
πλήρη παραποµπή ή βιβλιογραφική αναφορά και συχνά διασκευάζονται για τις ανάγκες των εξετάσεων.
Άλλωστε το ίδιο κείµενο στο οποίο βασίζετε εσείς την ερώτησή
σας αναφέρει ότι κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει ευθύνες από
την επιτροπή, επειδή το άρθρο που διάλεξαν αποδείχθηκε προϊόν λογοκλοπής. Άρθρο δηµοσιευµένο σε µεγάλη εφηµερίδα
ήταν, µε θέµα πρόσφορο, κανείς δεν πρόκειται να τους ψέξει γι’
αυτό. Και επίσης να επισηµάνω ότι δεν υπάρχει επίσηµη καταγγελία για το θέµα αυτό της λογοκλοπής.
Θέλω, όµως, λόγω αρµοδιότητας, να επικεντρωθώ στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, που αφορά τα ελληνικά πανεπιστήµια και εµπίπτει στις αρµοδιότητές µου. Στον πρότυπο εσωτερικό κανονισµό των πανεπιστηµίων, των ΑΕΙ, το προεδρικό διάταγµα 160/2008, η λογοκλοπή αποτελεί το πρώτο πειθαρχικό παράπτωµα για όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, µέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και για τους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες.
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Συγκεκριµένα, η παράγραφος 1 του άρθρου 23 αναφέρει ότι
τιµωρείται πειθαρχικά η συνειδητή αποσιώπηση της άµεσης ή
έµµεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείµενο της επιστηµονικής τους έρευνας και διδασκαλίας. Στους κανονισµούς
των πανεπιστηµίων η λογοκλοπή τιµωρείται µε αποστέρηση της
φοιτητικής ιδιότητας για κάποιο διάστηµα, ενώ για µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες µπορεί να οδηγήσει και
σε διαγραφή ή ανάκληση του τίτλου σπουδών. Προβλέψεις
υπάρχουν στους εσωτερικούς κανονισµούς, κανονισµούς σπουδών, στους κανονισµούς αρχών και λειτουργίας της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας σε όλα τα πανεπιστήµιά
µας. Επειδή, όµως, δεν αρκούν οι νοµοθετικές προβλέψεις, στα
ελληνικά πανεπιστήµια γίνεται αυτή τη στιγµή εκτεταµένος έλεγχος για λογοκλοπή.
Την περίοδο 2017 - 2020, µε απόφαση του συλλόγου των πρυτάνεων, δεκαεπτά ελληνικά πανεπιστήµια διέθεταν συνδροµή
στο λογισµικό ελέγχου πρωτοτυπίας περιεχοµένου «Turnitin».
Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού
χάρτη που έγινε τα προηγούµενα χρόνια, η χρήση του λογισµικού αυτού έχει επεκταθεί για την τριετία 2020 - 2022, καλύπτοντας και τα είκοσι τέσσερα ακαδηµαϊκά µας ιδρύµατα.
Το «Turnitin» είναι ένα διαδικτυακό λογισµικό ανίχνευσης λογοκλοπής, η βάση δεδοµένων του περιλαµβάνει πάνω από εξήντα ένα δισεκατοµµύρια ιστοσελίδες, πάνω από εξακόσια σαράντα εκατοµµύρια εργασίες φοιτητών όλων των βαθµίδων,
πάνω από εκατόν εξήντα εκατοµµύρια άρθρα από ακαδηµαϊκά
βιβλία και περιοδικά. Η συµπερίληψη ελληνόγλωσσων εργασιών
αλλά και η χρήση δυνατοτήτων αυτόµατης µετάφρασης καλύπτουν την αντιπαραβολή ελληνόγλωσσων κειµένων µε όλο αυτό
το υλικό που ανέφερα προηγουµένως, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει λογοκλοπή.
Η συνδροµή σε αυτή την υπηρεσία γίνεται µε τον συντονισµό
του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Έχει συνεργαστεί ο σύνδεσµος αυτός µε το ακαδηµαϊκό διαδίκτυο για
τη διασύνδεση του λογισµικού µε την πλατφόρµα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης open e-class και τα πανεπιστήµια που διαθέτουν
άλλες πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης έχουν επίσης προβεί στη
σχετική διασύνδεση. Με αυτές τις ενέργειες καλύπτεται το φλέγον ζήτηµα της ενσωµάτωσης προηγµένων εργαλείων καταπολέµησης της λογοκλοπής στα εργαλεία της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
Όπως ανέφερα προηγουµένως, το λογισµικό αυτό περιλαµβάνει και τη δυνατότητα για ανίχνευση λογοκλοπής σε µεταφρασµένο κείµενο. Χρησιµοποιείται σε πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύµατα παγκοσµίως, ένα εκατοµµύριο εξακόσιες
χιλιάδες καθηγητές και είκοσι έξι εκατοµµύρια φοιτητές παγκοσµίως. Σε ένα µόνο ελληνικό πανεπιστήµιο το τελευταίο διάστηµα έγιναν δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι λογοκλοπής για εργασίες
φοιτητών.
Αυτές είναι οι ενέργειες που γίνονται στο ελληνικό πανεπιστήµιο, τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λογοκλοπής.
Θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κ. Μπακαδήµα έχει τον
λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις χρήσιµες πληροφορίες και
τις διευκρινίσεις.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο κοµµάτι της ερώτησής µου, το γνωρίζουµε όλοι ότι η επιλογή από την επιτροπή επιλογής των θεµάτων είναι πάντα µυστική, δεν ανακοινώνεται και γίνεται πραγµατικά λίγες ώρες πριν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από όταν
ήµουν και εγώ µαθήτρια. Το θυµάµαι, έτσι γινόταν.
Παρ’ όλα αυτά, θα θέλαµε και θα προσπαθήσουµε να το ζητήσουµε και µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να έχουµε τα
πρακτικά, για να δούµε πώς οδηγήθηκε η επιτροπή σε αυτή την
επιλογή, ασφαλώς µε σβησµένα τα ονόµατα, για να διασφαλιστεί
η µυστικότητα των ονοµάτων της επιτροπής.
Θα έρθω τώρα στο δεύτερο σηµείο της ερώτησης. Σίγουρα
κανονισµοί υπάρχουν. Το θέµα είναι ότι είναι ακόµη υπαρκτή η
ανάγκη εφαρµογής τους. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε και η κ. Απα-
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τζίδη στη δική της δευτερολογία, το ΜέΡΑ25, αναγνωρίζοντας
ότι είναι υπαρκτή και υφίσταται η ανάγκη της δηµιουργίας ενός
σαφέστερου πλαισίου, θα καταθέσει δική του τροπολογία που
θα αφορά το θέµα της λογοκλοπής στο προσεχές µέλλον. Εδώ
θα είµαστε, για να τη συζητήσουµε. Μακάρι να συµφωνήσουµε
και να υιοθετηθεί απ’ όλους µας, γιατί το θέµα δεν είναι να υπάρχουν απλώς κανόνες και να εισάγεται ένα λογισµικό στα πανεπιστήµια, για να ελέγχει τις εργασίες είτε των φοιτητών είτε των
µεταπτυχιακών φοιτητών είτε και των ίδιων των καθηγητών.
Σίγουρα είναι κάτι που υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήµια. Και
εγώ απ’ όσα πανεπιστήµια έχω περάσει σαν φοιτήτρια -και έχω
περάσει από αρκετά- υπήρχε πάντα. Όλες οι εργασίες µας περνούσαν και θυµάµαι πολύ καλά ότι εάν ήταν πάνω από ένα ποσοστό όµοια µε κάποιου άλλου φοιτητή «κοβόµασταν».
Από εκεί και πέρα, δυστυχώς στο ελληνικό πανεπιστήµιο δεν
έχουµε δει αποποµπές –ή τουλάχιστον δεν έχουµε δει αρκετέςµελών ΔΕΠ ή καθηγητών που έχουν κατηγορηθεί εσωτερικά και
στην πανεπιστηµιακή κοινότητα για λογοκλοπή. Ελπίζω µετά από
διάλογο να καταλήξουµε και να προχωρήσουµε σε µία αλλαγή
του νοµοθετικού πλαισίου, µε στόχο να είναι σαφέστερο και,
πάνω απ’ όλα, να εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, είπατε στη δευτερολογία σας ότι δεν αρκεί
να το έχουµε, πρέπει να το χρησιµοποιούµε. Ανέφερα στην πρωτολογία µου ότι χρησιµοποιείται. Το λογισµικό αυτό χρησιµοποιείται εκτεταµένα από τα µέλη ΔΕΠ για έλεγχο πτυχιακών, διπλωµατικών, διδακτορικών διατριβών. Υπάρχει διασύνδεση µε το eclass, έτσι ώστε τώρα που µαθήµατα δίνονται εξ αποστάσεως
και εξετάσεις γίνονται εξ αποστάσεως, να υπάρχει έλεγχος υποκλοπής και εξ αποστάσεως. Αναφέρθηκα και στο παράδειγµα
ενός πανεπιστηµίου µε δεκάδες χιλιάδες ελέγχους το τελευταίο
διάστηµα.
Δεν αρκεί, όµως, µόνο η καταπολέµηση. Η καταπολέµηση της
λογοκλοπής δεν µπορεί να είναι µόνο κατασταλτική. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, τα κέντρα πληροφόρησης των πανεπιστηµίων συνδράµουν στην πρόληψη αυτών των φαινοµένων µε τη
συστηµατική διεξαγωγή δράσεων πληροφόρησης, παιδείας, εκπαίδευσης των φοιτητών και του προσωπικού στη συγγραφή εργασιών αλλά και στη χρήση αυτού του λογισµικού.
Αναφέρεστε µε βαριές εκφράσεις στην ερώτησή σας για τα
ελληνικά πανεπιστήµια. Μιλάτε για µάστιγα λογοκλοπής στα ελληνικά ΑΕΙ που εκθέτει τη χώρα µας παγκοσµίως.
Ήθελα να σας πω το εξής. Ένα µέτρο για να δει κανείς το
ερευνητικό έργο που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήµια είναι
ο δείκτης απήχησης. Ο δείκτης απήχησης είναι ο σταθµισµένος
µέσος όρος των αναφορών που παίρνει µια ελληνική δηµοσίευση
από ξένους ερευνητές.
Αυτός, λοιπόν, ο δείκτης τα τελευταία χρόνια, για τα οποία
έχουµε στοιχεία, παρουσιάζει έντονο ρυθµό αύξησης. Έχει ξεπεράσει αισθητά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, καθώς και τον αντίστοιχο του ΟΟΣΑ. Η έντονα αυξητική τάση της απήχησης των
ελληνικών δηµοσιεύσεων διαπιστώνεται ανεξάρτητα και από
πηγές ή από άλλες µελέτες, όπως του ΕΚΤ στα αποτελέσµατα
του 2018.
Σας λέω το εξής απλό: Εάν υπήρχε τέτοια έκταση του φαινοµένου της λογοκλοπής στο ελληνικό πανεπιστήµιο, δεν θα είχαν
την απήχηση που έχουν οι ελληνικές δηµοσιεύσεις σε διεθνές
πεδίο. Ας είστε λίγο προσεκτική, γιατί αυτό καταλήγει να δυσφηµεί και το πανεπιστήµιο και τους ερευνητές µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και τους δύο
σας.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 886/3-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πιερίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ελισσάβετ (Μπέττυς) Σκούφα
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανανέωση µισθώσεων
της «Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ) προς επιχειρηµατίες Ολυµπιακής Ακτής».
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Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος.
Η κ. Σκούφα έχει τον λόγο για την πρωτολογία της.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι και ελπίζω να έχετε επισκεφθεί
την Πιερία, µιας και κατάγεστε από γειτονικό νοµό. Δεν γνωρίζω,
όµως, εάν έχετε επισκεφθεί την εν λόγω περιοχή, την Ολυµπιακή
Ακτή, που σε εµάς τους παλαιότερους Κατερινιώτες είναι γνωστή
ως Κατερινόσκαλα, διότι πάλαι ποτέ αποτελούσε το λεγόµενο
επίνειο της πόλης της Κατερίνης. Απέχει οκτώ χιλιόµετρα από το
κέντρο της πόλης και η Ολυµπιακή Ακτή έχει συνολική έκταση
ένα τετραγωνικό χιλιόµετρο.
Θέλω να σας ενηµερώσω λοιπόν και να σας µεταφέρω την
πραγµατική εικόνα της περιοχής, στην οποία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον µικρές, µικροµεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις επισιτισµού ή µικρών τουριστικών καταλυµάτων.
Την περιοχή, όπως και όλο τον Νοµό Πιερίας, επιπλέον επισκέπτονται κατά 80% τουρίστες από τις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Άρα µιλάµε για τον οδικό τουρισµό από τα Βαλκάνια.
Όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα συνθέτουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής, το οποίο προσφέρεται για οικονοµικές οικογενειακές διακοπές. Άρα δεν έχουµε να κάνουµε µε µια
περιοχή που εµφανίζει τα χαρακτηριστικά της Μυκόνου ή άλλων
υπερανεπτυγµένων τουριστικών περιοχών. Δεν έχουµε υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες. Δεν έχουµε ξενοδοχεία all inclusive κ.τ.λ..
Φέτος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουµε όχι µόνο µειωµένη
και κουτσουρεµένη τουριστική περίοδο, λόγω δύο επιδέξιων αδεξιότατων κινήσεων του Υπουργού Τουρισµού κ. Θεοχάρη, ο
οποίος µε ΦΕΚ δύο φορές έκλεισε τα σύνορα στον Προµαχώνα
και τους Ευζώνους, όχι στο παρά πέντε, αλλά στο και πέντε, δηµιουργώντας τεράστια ταλαιπωρία στους εν δυνάµει Σέρβους,
Ρουµάνους και υπόλοιπους Βαλκάνιους τουρίστες που ήθελαν
να επισκεφθούν την περιοχή. Όλες αυτές, λοιπόν, οι κινήσεις και
οι αδεξιότητες δηµιούργησαν επιπλέον ένα εκρηκτικό οικονοµικό
κοκτέιλ στην περιοχή.
Οι επιχειρηµατίες του τοµέα του τουρισµού κάνουν λόγο γενικά για την Πιερία και ειδικά για την περιοχή για µάξιµουµ πληρότητα στο 20% σε σχέση µε πέρυσι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε
ως οικονοµολόγος σηµαίνει κάθετη πτώση του τζίρου.
Η ερώτηση, λοιπόν, που καταθέτω -και καταθέτουµε- είναι η
εξής: Σε αυτές τις συνθήκες τεράστιας οικονοµικής ασφυξίας,
πώς είναι δυνατόν η ΕΤΑΔ να προτείνει συµβόλαια για την ενοικίαση του ΒΚ 316, µία ενοικίαση που είναι απαραίτητη προκειµένου οι επιχειρηµατίες να εξασφαλίσουν οµορότητα µε τον αιγιαλό; Πώς είναι δυνατόν η ΕΤΑΔ να ζητά 38 ευρώ ανά τετραγωνικό
µέτρο, συν αύξηση 2% ανά έτος, συν εγγύηση και ασφάλιστρα
καλής εκτέλεσης; Η προτεινόµενη τιµή χαρακτηρίζεται από τους
επιχειρηµατίες της περιοχής -και υιοθετώ την εκτίµησή τουςάκρως εξοντωτική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βεσυρόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως ίσως διαπιστώνετε, είµαι εδώ κάθε
εβδοµάδα για να απαντώ στις ερωτήσεις των συναδέλφων Βουλευτών. Είναι υποχρέωση και κανόνας τήρησης της κοινοβουλευτικής τάξης.
Η ερώτησή σας αφορά στην ανανέωση των µισθώσεων της
Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου προς τους επιχειρηµατίες της
Ολυµπιακής Ακτής. Αυτό που δεν έχω αντιληφθεί είναι το δικό
σας ερώτηµα. Στην ερώτηση που καταθέσατε διατυπώνετε το
ερώτηµα για ποιον λόγο επισπεύδεται η υπογραφή συµβάσεων
ανανέωσης ή παράτασης των µισθώσεων του δηµοσίου ακινήτου
που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ στην Ολυµπιακή Ακτή στην Πιερία.
Οφείλω να σας επισηµάνω, όπως µας ενηµέρωσε ο Διευθύνων
Σύµβουλος της ΕΤΑΔ, ότι οι συµβάσεις µίσθωσης ανάµεσα στην
εταιρεία και στους επιχειρηµατίες είχαν λήξει από τις 31 Δεκεµβρίου 2019.
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΑΔ στη συνε-

16385

δρίασή του στις 19 Φεβρουαρίου αποφάσισε την παράταση των
συµβάσεων µίσθωσης σε τµήµατα του παλαιού αιγιαλού και σε
άλλα ακίνητα.
Η παράταση αφορούσε µισθώσεις που η συµβατική ή νόµιµη
διάρκειά τους είτε είχε λήξει εντός του 2019 είτε επρόκειτο να
λήξει εντός των πρώτων µηνών του 2020. Οι όροι παράτασης
ήταν οι ίδιοι µε την αρχική µίσθωση και µε την προϋπόθεση ότι
δεν υπήρχαν οικονοµικές εκκρεµότητες.
Η παράταση αφορά χρονική διάρκεια ενός έτους, µε δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος και µε αναπροσαρµογή
µισθώµατος σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύµβαση. Η παράταση δίνεται προκειµένου µέσα σε αυτόν τον χρόνο να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεµότητες, για να είναι δυνατή η εκ νέου
µίσθωση των συγκεκριµένων ακινήτων. Αυτή ήταν η βέλτιστη
λύση που επελέγη από την εταιρεία, η οποία ενηµέρωσε και
όλους τους επαγγελµατίες της περιοχής, αποστέλλοντας και τα
σχετικά συµφωνητικά ανανέωσης ή παράτασης των µισθώσεων.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικά στο θέµα των
µισθώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Σκούφα, έχετε τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρη ότι µπορείτε να εννοήσετε το νόηµα της ερώτησης, όπως τουλάχιστον
είναι στην γραπτή του µορφή.
Φυσικά, δεν είναι το ερώτηµα γιατί επισπεύδεται η ανανέωση
των συµβολαίων. Σαφώς η έµφαση δίνεται στο γιατί επισπεύδεται η κατάθεση και η ανανέωση συµβολαίων στην εξωφρενική
τιµή -αυτή είναι η ουσία- των 38 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο,
όπως είπατε ένα συν ένα έτος. Άρα αυτό θα σηµαίνει 2% αύξηση
ανά έτος;
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, όπως σας ανέφερα και στην πρωτολογία µου, δεν έχουµε να κάνουµε µε µια νορµάλ τουριστική
σεζόν στη χώρα.
Σας είπα και σας προσκαλώ να επισκεφθείτε τον νοµό, διότι
κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν έχει επισκεφθεί την Πιερία, να
συνοµιλήσετε τώρα, αυτή την εποχή, κύριε Υπουργέ. Δεν εµφανίζονται τα κυβερνητικά στελέχη στην Πιερία. Δεν εµφανίζεται ο
κ. Θεοχάρης, ο οποίος προκάλεσε το τεράστιο αλαλούµ. Δεν εµφανίζεσθε ούτε εσείς ούτε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος διατείνεται
ότι τάχα µου τα οικονοµικά µέτρα στήριξης βοηθούν τους επιχειρηµατίες. Ελάτε, συνοµιλήστε µε τους επιχειρηµατίες της περιοχής.
Άρα έχουµε να κάνουµε µε µια ιδιάζουσα, κουτσουρεµένη τουριστική σεζόν και όχι µόνο κουτσουρεµένη. Όταν σας ανέφερα
πριν ότι αναµένουν πληρότητα όλοι οι επιχειρηµατίες 20%, δεν
µπορεί η ΕΤΑΔ να ζητά τα ενοίκια -αν θέλετε, για να είµαι ακριβής- που ίσχυαν πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Έχουµε να κάνουµε µε ιδιάζουσες οικονοµικές τουριστικές συνθήκες.
Και σας είπα ότι η περιοχή δεν είναι Μύκονος. Το τονίζω αυτό
το πράγµα.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πώς θα στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιπλέον έχουν και µικρό οµολογουµένως
αριθµό εργαζοµένων; Έχετε καθόλου εικόνα των συνεπειών της
κυβερνητικής πολιτικής στον τουρισµό; Έχετε καθόλου εικόνα
ότι έχουν αποφασίσει οι τουριστικές επιχειρήσεις να µη λειτουργήσουν φέτος καν; Έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι
έξω στην κοινωνία -η πλειονότητα- που δεν ξέρουν πώς θα ξεχειµωνιάσουν, ακριβώς επειδή δεν µπορούν να λειτουργήσουν
τις επιχειρήσεις τους;
Και θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε, και δικαιολογηµένα, ότι ακόµη και η τιµή των 38 ευρώ ανά τετραγωνικό
µέτρο που ίσχυε κατά το προηγούµενο συµβόλαιο είναι στρεβλή,
διότι υπολογίστηκε µε βάση ένα λάθος, ας πούµε, της δηµοτικής
διοίκησης κατά το έτος 2004. Δεν θα αναφερθώ σήµερα σε αυτό.
Όµως, πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας και το εξής γεγονός, ότι
στον ίδιο τον νοµό υπάρχουν εξίσου παράλιες περιοχές µε ίσως
πιο αυξηµένη τουριστική κίνηση και σε εκείνες τις περιοχές η
ΕΤΑΔ προτείνει και έχει συµβόλαια µε τιµή εκµισθώµατος 12 ευρώ
ανά τετραγωνικό µέτρο, για να µην αναφερθώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο.
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Ένα επιπλέον στοιχείο: Ο ίδιος ο Δήµος της Κατερίνης, η καινούργια δηµοτική αρχή -προς τιµήν της- για τους δηµοτικούς χώρους που ενοικιάζει στους επιχειρηµατίες στο κέντρο της
Κατερίνης -όχι στο επίνειο- έχει µειωµένες τιµές. Πρότεινε στους
επιχειρηµατίες να τους τα νοικιάζει µε 50% µείωση. Η ΕΤΑΔ µέσα
σε αυτές τις συνθήκες εξακολουθεί αυθαίρετα να είναι άτεγκτη
και να λέει 38 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο;
Κύριε Υπουργέ, ο σκοπός που καταθέτω σήµερα την επίκαιρη
ερώτηση, είναι ακριβώς επειδή γνωρίζω ότι είναι θέµα πολιτικής
βούλησης να µειωθεί το προτεινόµενο ενοίκιο, ούτως ώστε αυτοί
οι ελάχιστοι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες - νοικοκύρηδες να µπορέσουν φέτος όχι να έχουν κέρδος, αλλά να επιβιώσουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία συνάδελφε, έχουµε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών
που αντιµετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος της Κυβέρνησης, που εκφράστηκε µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις, είναι η ουσιαστική
στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε τη χορήγηση ενός τρίτου γύρου επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που επεκτείνεται
πλέον και σε ατοµικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόµενους που διαθέτουν ταµειακή µηχανή. Δηλαδή σε εποχικά καταλύµατα, σε
δραστηριότητες που συνδέονται µε τον τουρισµό.
Επίσης, όπως ήδη γνωρίζετε, µηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για εποχικές επιχειρήσεις, δηλαδή για επιχειρήσεις οι οποίες
καταγράφουν τουλάχιστον 50% του τζίρου τους το τρίτο τρίµηνο
του έτους. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις
δεν θα πληρώσουν φέτος προκαταβολή φόρου.
Επιπρόσθετα, οι εποχικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού και το 50% του
τζίρου τους γίνεται κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, δεν θα πληρώσουν καθόλου εργοδοτικές εισφορές για
τους τρεις αυτούς µήνες.
Από εκεί και πέρα, σαφέστατα υπάρχει πρόνοια και για τα µισθώµατα, η οποία έχει εκφραστεί, όπως σας είπα, µε συγκεκριµένα µέτρα. Αναφέροµαι στην έκδοση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία αρχικά προβλεπόταν η απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του µισθώµατος για τους
µισθωτές που επλήγησαν από την πανδηµία για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Στη συνέχεια, υπήρξε παράταση ισχύος του συγκεκριµένου µέτρου για τους µήνες Μάιο και Ιούνιο για επιχειρήσεις που συνέχισαν να πλήττονται από την πανδηµία.
Ήδη χθες υπέγραψα απόφαση για την επέκταση του µέτρου
της µείωσης του µισθώµατος κατά 40% και για τους µήνες Ιούλιο
και Αύγουστο. Η επέκταση του µέτρου αυτού αφορά τις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισµού, του πολιτισµού και του
αθλητισµού και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι συγκεκριµένοι µισθωτές θα είναι δικαιούχοι της µείωσης κατά 40%
του ενοικίου.
Εξάλλου, εξετάζεται από την ΕΤΑΔ η λήψη µιας ευνοϊκότερης
ρύθµισης για όλο το 2020, η οποία θα αφορά τα µισθώµατα για
τις εκµισθώσεις τµηµάτων του παλαιού αιγιαλού.
Παράλληλα, όπως ξέρετε, η Κυβέρνησή µας έχει έγκαιρα µεριµνήσει και θεσµοθετήσει µε το άρθρο 20 του ν.4690/2020, προκειµένου τα µισθώµατα κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και
παραλίας να είναι καθ’ όλο το 2020 µειωµένα κατά 60%.
Και όπως είχα την ευκαιρία να πω και σε άλλες περιπτώσεις,
αυτή η Κυβέρνηση πήρε και θα συνεχίσει να παίρνει όσα µέτρα
χρειαστούν για τη στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Υπουργέ και κυρία Σκούφα.
Εισερχόµαστε στην τελευταία για σήµερα ερώτηση, στην τρίτη
µε αριθµό 902/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταστροφική για την υγεία και το πε-
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ριβάλλον η κυβερνητική απόφαση για την καύση απορριµµάτων
(SRF/RDF) στη τσιµεντοβιοµηχανία “ΤΙΤΑΝ Α.Ε.” στη Θεσσαλονίκη».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Δηµήτριος Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Στολτίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω, νοµίζω ότι µε ειρωνικό και προσβλητικό τρόπο -εν µέσω πανδηµίας, αυτό εννοώ- ολοκληρώνει η Κυβέρνηση µία διαδικασία µε απλή τροποποίηση την περιβαλλοντική αδειοδότηση της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», την ώρα, δηλαδή, που παλεύει ο λαός µας -µε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του υγειονοµικού προσωπικού- να σώσει τη ζωή του απέναντι σε ένα
σύστηµα το οποίο ήταν διαλυµένο και υπό κατάρρευση.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, βάζετε τη σφραγίδα για µία εξέλιξη
στον ίδιο δρόµο που άνοιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ µε το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων για την καύση του καρκινογόνου SRF/
RDF στις τσιµεντοβιοµηχανίες, αντιγράφοντας και την πρακτική
του για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»
στον Βόλο.
Μπροστά σε αυτή τη γενική κατακραυγή και το κύµα των κινητοποιήσεων που έχει ξεσηκωθεί από µαζικούς και επιστηµονικούς φορείς ενάντια στο επιχειρούµενο και ήδη αδειοδοτηµένο
ανοσιούργηµα, επιστρατεύετε επιχειρήµατα της προηγούµενης
πολιτικής ηγεσίας, προσπαθώντας να κάνετε το µαύρο, άσπρο.
Λέτε για απεξάρτηση από ρυπογόνα συµβατικά -δηλαδή να διαλέξουµε ανάµεσα σε ποιο δηλητήριο- για περιορισµό του όγκου
απορριµµάτων που οδηγούνται στην ταφή, που σηµαίνει ότι
σπάει η αλυσίδα της ανακύκλωσης –που θα µπορούσε να γίνει
µε σωστή χρήση-και για προστασία της ατµόσφαιρας.
Υπάρχουν όµως και αυτά που δεν λέτε, γιατί αυτή η µονάδα
έχει αδειοδοτηθεί το προηγούµενο διάστηµα να καίει και διαχωρισµένα ανακυκλώσιµα υλικά, όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά,
ξύλο.
Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων είναι τεράστιες, γιατί νοµοθετείτε υιοθετώντας κατά γράµµα τις φιλοµονοπωλιακές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι
στόχοι της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Σε αυτή την ιστορία άµοιρη ευθυνών δεν είναι ούτε η Διοίκηση
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ούτε οι διοικήσεις των
όµορων δήµων στην περιοχή, που συµβάλλουν ενεργητικά στην
υλοποίηση της καταστροφικής για την υγεία και το περιβάλλον
πολιτικής.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για να ακυρώσει την εκδοθείσα περιβαλλοντική αδειοδότηση ως προς την καύση του
SRF/RDF και να απαγορεύσει την καύση διαχωρισµένων ανακυκλώσιµων υλικών;
Δεύτερον, πρέπει να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι της εγκατάστασης ως προς τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και σε
σχέση µε το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Επίσης, πώς θα προχωρήσετε στην εκπόνηση επιδηµιολογικής
έρευνας για την ευρύτερη περί τη µονάδα περιοχή;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω µερικά εισαγωγικά στοιχεία, για να ξέρουµε ακριβώς
για τι µιλάµε.
Το εργοστάσιο της Ευκαρπίας αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά
για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων το 2014. Τον Αύγουστο του
2019 ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, προβλέποντας πάλι
τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων. Τον Δεκέµβριο του 2019 η
εταιρεία ζήτησε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για να
προσθέσει στα εναλλακτικά καύσιµα που ήδη επιτρέπονταν και
το SRF/RDF.
Διευκρινίζω πως το SRF/RDF παράγεται από την επεξεργασία
αστικών στερεών απορριµµάτων και είναι του ίδιου γενικά χαρα-
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κτήρα µε τα εναλλακτικά απόβλητα, τα οποία ήδη επιτρέπονται
επί χρόνια και στην περίοδο την προηγούµενη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο φάκελος που υπέβαλε η εταιρεία για το 2019 εξετάστηκε.
Ζητήθηκαν, µάλιστα, κάποιες διευκρινήσεις και στοιχεία. Διαβιβάστηκε στη συνέχεια, όπως προβλέπει η νοµοθεσία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια ανήρτησε τον
φάκελο στην ιστοσελίδα της, κάλεσε το κοινό να ενηµερωθεί και
να συµµετάσχει στη διαβούλευση, έστειλε επίσης τον φάκελο
στις αρµόδιες υπηρεσίες και ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία
διαβούλευσης, όπως ακριβώς προβλέπει η νοµοθεσία. Αυτά είναι
τα πραγµατικά δεδοµένα.
Για να δούµε τώρα αυτά τα οποία αναφέρετε στην ερώτησή
σας.
Πρώτον, λέτε ότι σε συνθήκες πανδηµίας λόγω κορωνοϊού
ολοκλήρωσε η Κυβέρνηση την αδειοδότηση. Δηλαδή, τι θέλετε;
Θέλετε στη διάρκεια της πανδηµίας να κατεβάσει το κράτος τα
ρολά και να µην κάνει τίποτα; Το κράτος συνέχισε να λειτουργεί
και στον συγκεκριµένο τοµέα, όπως και σε άλλους τοµείς. Δεν
θα µπορούσαν να σταµατήσουν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Με την ίδια λογική έπρεπε να σταµατήσει οτιδήποτε. Ό,τι
µπορούσε να συνεχιστεί και να λειτουργήσει στη διάρκεια της
πανδηµίας, συνεχίστηκε. Ό,τι δεν µπορούσε, σταµάτησε. Αυτό
µπορούσε να συνεχιστεί.
Δεύτερον: Τι άλλο υπαινίσσεστε; Ότι έγινε στα κρυφά στη
διάρκεια της πανδηµίας; Δεν έγινε στα κρυφά. Σας ανέφερα προηγουµένως ότι υπήρξε πλήρης δηµοσιοποίηση, όπως και διαβούλευση και συµµετοχή του κοινού. Υπήρξαν στο διάστηµα αυτό
αποφάσεις δήµων, επιστηµονικών ενώσεων, φορέων που τις διατύπωσαν και ελήφθησαν υπ’ όψιν από τις αρµόδιες υπηρεσίες
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα είχαν ενηµερωθεί και
µπόρεσαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Και αυτό είναι προφανές, διότι η όλη διαδικασία γίνεται κυρίως
ηλεκτρονικά. Δεν είναι καµµία διαδικασία η οποία απαιτεί να σκάβεις ή να είσαι παρών, να είναι µαζεµένοι όλοι, οι πάντες. Και οι
διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των φορέων και των δήµων γίνονται ηλεκτρονικά, µε τηλεδιασκέψεις και η όλη διαδικασία της διαβούλευσης πάλι είναι ηλεκτρονική. Δεν υπήρχε, λοιπόν, κανένα
θέµα ουσιαστικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα συνεχίσω µετά, κύριε Πρόεδρε, απλώς να κλείσω αυτό το
ζήτηµα.
Λέτε, επίσης, «µε απλή τροποποίηση». Τι θα πει απλή τροποποίηση; Η διαδικασία που προβλέπεται για να επεκταθούν οι περιβαλλοντικοί όροι σε συγγενή θέµατα, όπως αυτά τα οποία ήδη έχουν
αδειοδοτηθεί, είναι η απλή τροποποίηση. Αυτό προβλέπει και η
εθνική και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αυτό έγινε και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Τι θα πρέπει να γινόταν δηλαδή; Να δοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση εξαρχής για
όλη τη λειτουργία του εργοστασίου; Αυτό γίνεται επί χρόνια.
Και όσον αφορά την τρίτη ερώτηση -εδώ θα κλείσω, κύριε
Πρόεδρε- αν θα ακυρώσουµε την περιβαλλοντική αδειοδότηση
του εργοστασίου της «ΤΙΤΑΝ» στην Ευκαρπία, να πω τα εξής: Σε
ποια βάση να την ακυρώσουµε; Για να ακυρωθεί µια περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν το αποφασίζει κάποιος επειδή έτσι του
αρέσει ή επειδή διαφωνεί µε κάτι. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες. Η συγκεκριµένη µονάδα λειτουργεί µε βάση την εθνική
νοµοθεσία, την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, τις οδηγίες για την κυκλική οικονοµία και ένα
σωρό άλλα κείµενα κανονιστικά και προγραµµατικά µε τα οποία
είναι συµβατή.
Δεν έχει προκύψει ότι παρέβη κάτι η εταιρεία ή το συγκεκριµένο εργοστάσιο, για να φτάσουµε στο σηµείο να το κλείσουµε
ή να ακυρώσουµε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέµα προφανώς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Στολτίδης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μείνατε, κύριε Υπουργέ, στο τεχνικό κοµµάτι. Δεν έγινε, προφανώς, στα κρυφά, αλλά έγινε σε µια περίοδο που δεν µπορού-
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σαν µαζικοί φορείς µε συλλογικές αποφάσεις να εκφράσουν την
αντίθεσή τους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη.
Και φυσικά λέµε ότι είναι ειρωνεία που το κάνατε την περίοδο
της πανδηµίας, γιατί αυτό που περιγράφουµε είναι ότι δηµιουργείτε όλους εκείνους τους όρους για να δηµιουργηθούν σοβαρές
προϋποθέσεις µαζικής δηµιουργίας υποκείµενων νοσηµάτων
στον πληθυσµό συνολικά της Θεσσαλονίκης µε αυτή την εξέλιξη,
καθώς βέβαια και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα σε σχέση µε το
σύστηµα υγείας.
Πρέπει να πούµε ότι έχουµε το παράδειγµα του Βόλου. Η
ΑΕΠΟ άλλαξε τρεις φορές. Κάθε φορά καθορίζει ακόµα ευνοϊκότερους όρους για τη συγκεκριµένη τσιµεντοβιοµηχανία. Όταν
γίνεται, δηλαδή, δυσανάλογα υψηλό το κόστος σε σχέση µε τη
διατήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλάζουν προς το συµφέρον της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, δεν γίνεται καµµία µέτρηση για τα µικροσωµατίδια,
τα οποία δεν παρακρατούνται από τις υπάρχουσες τεχνολογίες
φίλτρων, µε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η
καύση του SRF κατά 30% µε 40% οδηγεί στην αύξηση των εκποµπών υδροχλωρίου και του διοξειδίου του αζώτου το οποίο
είναι ερεθιστικό για τα µάτια, τους πνεύµονες. Δηµιουργεί ερεθισµούς ακόµα και πνευµονικό οίδηµα. Αυτά αφορούν τις ποσότητες.
Οι µελέτες αφορούν θεωρητικές προδιαγραφές και δεν γίνονται βάσει επιδηµιολογικών µελετών. Παράγονται φουράνια και
διοξίνες, αποδεδειγµένα καρκινογόνες ουσίες µε σωρευτική
δράση, γιατί δεν καθορίζονται, φυσικά, µε αυτή την έννοια τα κατώτατα αποδεκτά όρια.
Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν ότι όλη η περιοχή είναι επιβαρυµένη και από τη δυσοσµία που προκαλεί η λειτουργία των ΕΛΠΕ.
Έχει χαρακτηριστεί από τον ευρωπαϊκό οργανισµό ως η πιο µολυσµένη περιοχή στην Ευρώπη. Και, βέβαια, ο όγκος του καυσίµου µπορεί να δηµιουργήσει βιοµηχανικό ατύχηµα πεντακόσια
µέτρα από τον πρώτο οικισµό.
Ο όµιλος προσπαθεί να πλασάρει τη δήθεν κοινωνική και περιβαλλοντική δράση ως αντίβαρο στη µεγάλη ρύπανση που προκαλεί µε τη λειτουργία του µε δενδρύλλια που φυτεύει στο
λατοµείο της Ευκαρπίας.
Και εµείς σκεφτόµαστε το εξής: Αν βγαίναµε επίσηµα και καλούσαµε τους καπνιστές να βάλουν γλάστρες στα µπαλκόνια για
την αντιµετώπιση του καρκίνου, νοµίζω ότι θα µας µαζεύατε και
πολύ καλά θα κάνατε!
Άρα η πολιτική αυτή η οποία δήθεν πλασάρεται ως κοινωνική
και περιβαλλοντολογική, δεν καταργεί τον καρκινογόνο χαρακτήρα της καύσης.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, λέµε το εξής: Δεν είµαστε στο
1800, όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη ως αναγκαίο κακό έπρεπε
να προσβάλει µαζικά, γιατί δεν είχαν βρεθεί οι επιστηµονικοί όροι
για να διασφαλιστεί η υγεία και η ζωή των εργαζοµένων ή του
περιβάλλοντος. Όµως, όλα αυτά έχουν λυθεί. Όλα αυτά τα έχει
λύσει η επιστήµη. Και την επιστήµη την έχουν εξελίξει οι εργαζόµενοι, αυτοί που παράγουν τον πλούτο.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι -και η απάντηση είναι προφανήςγιατί ενώ έχουν δηµιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις για να λυθεί
και το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας για όλους µε δικαιώµατα, αναγκάζετε αυτή τη στιγµή τους
εργαζόµενους να ζουν σε συνθήκες του 1800, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας τους, αλλά
στο 2020 όσον αφορά τα συµφέροντα και την κερδοφορία των
επιχειρήσεων;
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, λέµε ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα η
κίνηση των εκατόν τριάντα φορέων και ότι πρέπει να διπλασιαστούν και να τριπλασιαστούν, γιατί τέτοιες κινήσεις είναι αυτές
ακριβώς που ανοίγουν τον δρόµο για τον λαό µας, ώστε να αντιπαρατεθεί σε µια πολιτική που ούτως ή άλλως δεν µπορεί να καλύψει κανέναν τοµέα ούτε την υγεία ούτε την εργασία ούτε τα
δικαιώµατά του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε, σας απάντησα για τα περί
πανδηµίας και αδυναµίας να συνεννοηθούν οι φορείς, αλλά επιµένετε. Απόδειξη του ότι µπόρεσαν να ενηµερωθούν και να συνεννοηθούν είναι ότι έβγαλαν ανακοινώσεις. Άρα συνεννοήθηκαν. Και προφανώς το ίδιο έγινε και σε δεκάδες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν είναι η µόνη περιβαλλοντική αδειοδότηση που προχώρησε αυτή την περίοδο.
Περάσατε και σε ένα άλλο θέµα. Κάνατε την υπόθεση, χωρίς
καµµία απόδειξη ή τεκµηρίωση, ότι προκύπτουν προβλήµατα για
την υγεία, άρα ότι εκπέµπονται ρύποι, οι οποίοι είναι προβληµατικοί για την υγεία, σε επίπεδο άνω κάποιων µορίων τα οποία τίθενται κάθε φορά. Είπατε αρκετά, τα οποία δεν θα τα επαναλάβω
όλα. Ωστόσο, αυτές τις διατυπώσεις δεν τις τεκµηριώσατε. Θεωρείτε ότι η απλή διατύπωση αποτελεί και απόδειξη. Δεν είναι,
όµως, έτσι. Δεν υπάρχει καµµία απόδειξη ότι συµβαίνουν αυτά
τα οποία αναφέρετε.
Αυτά τα οποία είναι αποδεδειγµένα, είναι τα εξής:
Πρώτον, στην εταιρεία -όπως φυσικά και σε άλλες περιπτώσεις και όχι µόνο στη συγκεκριµένη- προβλέπονται οριακές τιµές
εκποµπών ρύπων, οι οποίες έχουν καθοριστεί από την ευρωπαϊκή
και την εθνική νοµοθεσία και συνδέονται µε τις αποφάσεις του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας έχει βάλει αυτά τα όρια εκποµπών.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχει συγκεκριµένη απόδειξη, συγκεκριµένη τεκµηρίωση ότι η επιχείρηση δεν τηρεί τα
συγκεκριµένα όρια που έχουν θεσµοθετηθεί. Άρα είναι όρια τα
οποία είναι εντός των ανεκτών, από υγειονοµικής απόψεως, επιπέδων και δεν υπάρχει καµµία απόδειξη ότι αυτά δεν τηρούνται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλα τα άλλα είναι δηµοσιογραφικού τύπου εκτιµήσεις χωρίς να έχουν καµµία βάση.
Ας πάµε, όµως, και λίγο πιο συγκεκριµένα. Νοµίζω ότι µέσα
στην ερώτηση αναφέρετε για τις διοξίνες και τα φουράνια. Αυτά
δεν παραµένουν µετά την καύση. Επειδή η καύση είναι σε πολύ
υψηλή θερµοκρασία, γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο
φούρνος της καύσης έχει έντονα αλκαλικό περιβάλλον και γίνεται και πολύ ταχεία ψύξη των αερίων που προκύπτουν τελικά.
Όλα αυτά σηµαίνουν τεχνικά ότι, πρώτον, καταστρέφονται αυτές
οι ενώσεις διοξινών και φουρανίων και, δεύτερον, δεν µπορούν
να δηµιουργηθούν ξανά κατά την εξαέρωση. Άρα δεν υπάρχει
καµµία επιστηµονική βάση για το ότι τελικά προκύπτει κάτι το
οποίο είναι επισφαλές για την υγεία.
Φυσικά θα µπορούσε να συµβεί. Για παράδειγµα, θα µπορούσε
να µη λειτουργεί σωστά το σύστηµα. Θα µπορούσαν να γίνουν
διάφορα. Όµως, δεν έχουµε καµµία απόδειξη για κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά στη συγκεκριµένη περίπτωση τώρα, γίνονται όλοι
οι έλεγχοι οι οποίοι προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Μέσα στην
ίδια την επιχείρηση υπάρχει µηχανισµός καταγραφής -είναι ανοικτός στο ευρύ κοινό και όποιος θέλει, µπορεί να µπει µέσα και
να διαβάσει- των εκποµπών σε καθηµερινή βάση, ενώ υπάρχουν
και προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος και άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν αντίστοιχες αρµοδιότητες, οι οποίες γίνονται είτε τακτικά είτε έκτακτα και είναι και
προγραµµατισµένες µέσα στο 2020 πάλι για τη συγκεκριµένη µονάδα.
Άρα όλα αυτά που λέτε είναι υπερβολικά, ατεκµηρίωτα και
µπορούν, πράγµατι, να δηµιουργήσουν φόβο στο κοινό αν τα
ακούσει. Δεν έχουν καµµιά βάση. Αν υπάρχει βάση, να το συζητήσουµε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κανείς δεν θέλει να πλήττεται η υγεία του κόσµου, ούτε εσείς
-ασφαλώς, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο- ούτε εµείς. Όµως, πρέπει να
υπάρχουν κάποια στοιχεία για να το κάνουµε αυτό. Δεν µπορούµε να το κάνουµε έτσι. Για τα στοιχεία εµείς κάνουµε τις αναγκαίες ενέργειες. Γίνονται επιθεωρήσεις, γίνονται µετρήσεις. Δεν
έχει προκύψει κάτι άλλο.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Αν µπορώ να έχω µισό λεπτό
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ.
Ως προς αυτό που είπατε, για τις συνθήκες του 1800 και τις
κυβερνήσεις του κεφαλαίου, που προσπαθούν να αυξήσουν την
παραγωγικότητα κ.λπ., κάθε λογική κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι το πρώτο.
Όσο για το δεύτερο σκέλος του ισχυρισµού, την αύξηση της
κερδοσκοπίας του κεφαλαίου, η οποία οδηγεί εποµένως σε συνθήκες του 1800, θα σας πω το εξής: Στις χώρες που είχαν στο
παρελθόν ή έχουν σήµερα κυβερνήσεις που δεν είναι του κεφαλαίου ξέρετε ποιες είναι οι συνθήκες ρύπανσης της ατµόσφαιρας
και δηµιουργίας βιοµηχανικών αποβλήτων και απορριµµάτων;
Σε παλαιότερη ερώτηση είχα φέρει κάποια στοιχεία για τα βιοµηχανικά ατυχήµατα σε αντίστοιχες χώρες. Την επόµενη φορά
θα σας φέρω -αν ξαναγίνει τέτοια ερώτηση- στοιχεία για το ποιες
ήταν οι συνθήκες σε χώρες οι οποίες δεν επιδιώκουν την αύξηση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα δείτε ότι πρόκειται για τη
µέρα µε τη νύχτα.
Στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες
από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσµου και από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Κανείς δεν είναι τέλειος, πάντα
υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας µας. Είµαστε στην
καλύτερη και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από
αυτή την άποψη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και τους
δύο.
Σας ενηµερώνω ότι δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η
δεύτερη µε αριθµό 892/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η αδυναµία της
Κυβέρνησης οδηγεί σε µαζικούς πλειστηριασµούς το φθινόπωρο».
Επίσης, δεν θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 6430/13-5-2020
ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος Δακοκτονίας 2020»,
λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
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 12.32’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος:
α) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη και
β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

