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Αθήνα, σήµερα στις 4 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 9.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καληµέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-9-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της Ρ Η’ συνεδριάσεως, της Πέµπτης 3 Σεπτεµβρίου σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων
νόµου:
1. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για
την παρεµπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της
παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής ή µεταβίβασης κυριότητας ή
ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής περιουσίας και
την προώθηση της αποκατάστασής τους»
2. «Κύρωση της Συµφωνίας για την ανάπτυξη της Κινηµατογραφικής Συµπαραγωγής µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δηµοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηµατογράφου
και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας».
3. «Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ»
4. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού»)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Στέλιος Κουτνατζής µας ενηµερώνει για τις
επίκαιρες ερωτήσεις της σηµερινής συνεδρίασης της Παρασκευής 4 Σεπτεµβρίου. Η µε αριθµό 935/31-8-2020 επίκαιρη ερώτηση και η µε αριθµό 7908/2-7-2020 ερώτηση σύµφωνα µε το
άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση.
Επίσης, η µε αριθµό 997/31-8-2020 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο
Οικονόµου. Οι µε αριθµό 992/31-8-2020 και 996/31-8-2020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υφυπουργό Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου. «Παρακαλούµε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες προκειµένου
να ενηµερωθούν τόσο οι επερωτώντες όσο και οι Υπουργοί».
Έχουν ενηµερωθεί και ήδη βρίσκονται εδώ και ξεκινάµε µε την
πρώτη µε αριθµό 7908/2-7-2020 ερώτηση του κύκλου των Αναφορών - Ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα «Μοριοδότηση και αξιοποίηση της εξειδίκευσης και εµπειρίας όσων εργάστηκαν, εργάζονται ή θα εργαστούν σε προγράµµατα απασχόλησης».
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, θα παρακαλούσα
και τους παρισταµένους Υπουργούς, αλλά και τους επερωτώντες
να τηρούµε τον χρόνο εν όψει του ότι ευθύς αµέσως θα συνεδριάσουν ταυτόχρονα δύο επιτροπές στην Αίθουσα της Ολοµέλειας λόγω του κορωνοϊού, για να υπάρχει µια άνεση χώρου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά για να αναπτύξει την ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσουµε να τηρήσουµε τον χρόνο.
Η ερώτηση, βεβαίως, έχει κατατεθεί κατά το πρώτον παλαιότερα, αλλά η επικαιρότητά της και το περιεχόµενό της συνεχίζουν να έχουν επίκαιρο αντικείµενο. Αφορά τη µοριοδότηση και
την αξιοποίηση της εξειδίκευσης και της εµπειρίας όσων εργάστηκαν ή εργάζονται ή θα εργαστούν σε συγκεκριµένα προγράµµατα σε φορείς του δηµοσίου και βεβαίως, του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
Συγκεκριµένα τον Νοέµβριο του 2018 εκδόθηκε µια πρόσκληση για πεντέµισι χιλιάδες ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, για ηλικίες από είκοσι
δύο έως είκοσι εννέα ετών, προκειµένου να στηριχθούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας. Προσλήφθηκαν τελικά τρεις χιλιάδες εξακόσιοι. Έληξαν
οι συµβάσεις τους. Υπήρξε ένα αίτηµα τότε για ανανέωση µε τη
λήξη των συµβάσεων, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από την Κυβέρνηση. Η ερώτηση, όµως, έχει άλλο περιεχόµενο σήµερα.
Με την ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε για την προκήρυξη των τριάντα
έξι χιλιάδων πεντακοσίων ανέργων οι οποίοι θα απασχοληθούν
στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, προβλέφθηκε µοριοδότηση είκοσι µορίων για όσους έχουν εργαστεί σε προγράµµατα
προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα της περιόδου 2014-2020 που αυτό απέκλεισε τη µοριοδότηση και την αξιολόγηση της εξειδίκευσης και της ειδικής εµπειρίας που
απέκτησαν οι τρεις χιλιάδες εξακόσιοι επιστήµονες που εργάστηκαν στους φορείς του δηµοσίου, στον ΕΦΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ και
τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και σε άλλες υπηρεσίες, όπως
είπα.
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Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι η πολιτεία και το Υπουργείο Εργασίας εν προκειµένω µε ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει την ειδική εµπειρία, εξειδίκευση που απέκτησαν ουσιαστικά αυτοί οι
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εργαζόµενοι στο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ, αφού από την πρόσκληση η οποία βγήκε τον
Ιούνιο ουσιαστικά αποκλείστηκαν, δεν ελήφθη υπ’ όψιν αυτή η
εξειδίκευση και η εµπειρία που απέκτησαν εργαζόµενοι στους
φορείς του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης για
την πρωτολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά θα συµφωνήσω πως οι τρεις χιλιάδες εξακόσιοι ωφελούµενοι πτυχιούχοι προσέφεραν ιδιαίτερα σηµαντικό έργο στη
δηµόσια διοίκηση κατά τη διάρκεια του δωδεκάµηνου ειδικού
προγράµµατος του ΟΑΕΔ. Εργάστηκαν µε επιτυχία και απέκτησαν σηµαντική εµπειρία που θα τους φανεί χρήσιµη στην επαγγελµατική τους πορεία και στην ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας για το σύστηµα µοριοδότησης,
στο νέο κοινωφελές πρόγραµµα για τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια άτοµα σε δήµους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και συναφείς φορείς υπηρεσιών του δηµοσίου και άλλων
φορέων, όντως µοριοδοτήθηκαν µε είκοσι µόρια όσοι ωφελούµενοι δεν είχαν τοποθετηθεί σε κοινωφελή προγράµµατα της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Με λίγα λόγια, όσοι πτυχιούχοι έκαναν αίτηση για το κοινωφελές πρόγραµµα και δεν είχαν συµµετάσχει σε κοινωφελές πρόγραµµα τα προηγούµενα χρόνια έλαβαν είκοσι µόρια µε βάση
αυτό το κριτήριο από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες κριτηρίων
επιλογής και κατάταξης.
Εσείς λέτε πως έπρεπε να µοριοδοτηθεί και η εµπειρία των
πτυχιούχων για να τους δοθεί προτεραιότητα. Δηλαδή και να πάρουν τα είκοσι µόρια από τη συµµετοχή σε προηγούµενα κοινωφελή προγράµµατα και να πάρουν και µόρια για τη συµµετοχή
τους στο ειδικό πρόγραµµα.
Αυτό, όµως, θα ήταν άδικο, κύριε Πρόεδρε, για όλους τους
υπόλοιπους ανέργους που δεν έχουν ωφεληθεί ποτέ από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα του ΟΑΕΔ.
Να σας υπενθυµίσω πως το κοινωφελές πρόγραµµα δίνει έµφαση κυρίως σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού οι οποίες αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισµού, όπως ενδεικτικά οι
µακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι µε χαµηλά προσόντα, και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε προστατευµένο περιβάλλον, προκειµένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να
αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα
απασχόλησής τους.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί κυρίως στην επανασύνδεση των µακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας. Συνεπώς η µοριοδότηση στο κοινωφελές δίνει προτεραιότητα στους µακροχρόνια ανέργους µεγαλύτερης ηλικίας και µε
χαµηλότερο οικονοµικό εισόδηµα και όχι µε βάση τα τυπικά προσόντα, όπως η προϋπηρεσία ή άλλα µη οικονοµικά και κοινωνικά
κριτήρια.
Επίσης, να σας υπενθυµίσω πως άνεργοι έως είκοσι εννέα
ετών δεν είχαν δικαίωµα υποβολής. Οι άνεργοι πτυχιούχοι είχαν
δικαίωµα να κάνουν αίτηση ανεξαρτήτως ηλικίας.
Εµείς εκτιµούµε και σεβόµαστε την προσφορά του προγράµµατος των πτυχιούχων στο δηµόσιο µέσω της συµµετοχής τους
και θέλουµε να στηρίξουµε αυτούς και όλους τους ανέργους
πτυχιούχους. Θέλουµε, όµως, να τους στηρίξουµε µέσα από
προγράµµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε µόνιµες θέσεις
πλήρους απασχόλησης, δηλαδή σε προγράµµατα που στοχεύουν στον ιδιωτικό τοµέα.
Αντί, λοιπόν, να τους δίνουµε ψεύτικες ελπίδες για µονιµοποίηση στο δηµόσιο µέσω της πλαγίας οδού, επιδιώκουµε να τους
δώσουµε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πρόσβαση στην αγορά
εργασίας µε προοπτική ανέλιξης και όχι ανακύκλωσης της ανεργίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της εµπειρίας των τριών χιλιάδων εξακοσίων πτυχιούχων, η
Κυβέρνηση έχει αποδείξει µε πράξεις πως δίνει προτεραιότητα
στην επιδότηση της εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας έχει
υλοποιήσει µέσω του ΟΑΕΔ, ως κεντρικού επιχειρησιακού βραχίονα για την καταπολέµηση της ανεργίας και την προώθηση της
απασχόλησης, µια σειρά προγραµµάτων απασχόλησης που
έχουν σχεδιαστεί µε γνώµονα τη µέγιστη απορροφητικότητα και
την αποτελεσµατικότερη προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.
Συγκεκριµένα, πέρα από τις τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες
θέσεις εργασίας του κοινωφελούς προγράµµατος το καλοκαίρι,
ενεργοποιήθηκαν πέντε ακόµη νέα προγράµµατα µε είκοσι εννέα
χιλιάδες πεντακόσιες νέες επιδοτούµενες θέσεις εργασίας για
όλες τις ηλικιακές οµάδες ανέργων, εκ των οποίων το πρώτο
πρόγραµµα αφορά τρεισήµισι χιλιάδες ανέργους πτυχιούχους
είκοσι δύο έως είκοσι εννέα ετών και το δεύτερο πρόγραµµα
αφορά οκτώ χιλιάδες νέους ανέργους δεκαοκτώ έως είκοσι
εννέα ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων.
Θα επανέλθω στην δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µπλέξατε δύο διαφορετικά πράγµατα.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πούµε ότι το τελευταίο καταφύγιο
για ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες είναι ασφαλώς τα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, τα γενικά, στα οποία το κύριο κριτήριο είναι να µην ξεκοπεί ο άνθρωπος που βρίσκεται για µεγάλο
διάστηµα στην ανεργία και ταυτόχρονα, αντιµετωπίζει προβλήµατα από το εργασιακό γίγνεσθαι και το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Εδώ µιλάµε για κάτι διαφορετικό.
Μιλάµε για απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι
εργάσθηκαν στο δηµόσιο, σε φορείς του δηµοσίου και απέκτησαν συγκεκριµένη εµπειρία, όχι µόνο διά της εργασίας τους,
αλλά και δια της εκπαιδεύσεως της οποίας έτυχαν. Ακόµα και
στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας γνωρίζετε ότι η πρώτη
φάση, ο πρώτος ένας ή ενάµισης µήνας -δεν ξέρω ακριβώςαφιερώνεται στην κατάρτισή τους, στην εκπαίδευσή τους προκειµένου να ασκήσουν τη δραστηριότητα την οποία καλούνται
να υπηρετήσουν.
Έχουµε, λοιπόν, επιστήµονες οι οποίοι στο δηµόσιο απέκτησαν εµπειρία, εκπαιδεύτηκαν για κάτι συγκεκριµένο και αυτό το
οποίο ερωτούµε είναι το εξής: Θα υπάρχει αξιολόγηση, θα υπάρχει αξιοποίηση αυτής της εξειδίκευσης και της γενικής εµπειρίας
που απέκτησαν και µε ποιον τρόπο; Αυτό είναι το ζήτηµά µας.
Το γενικό που είπατε, ότι ενδιαφέρεστε για να τους πάτε στον
ιδιωτικό τοµέα κ.λπ., προφανώς και δεν ισχύει, διότι η προκήρυξη
για τους τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιους δεν αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, έτσι;
Το πώς θα απορροφηθούν στον ιδιωτικό τοµέα είναι κάτι το
οποίο έχει να κάνει και µε άλλες παραµέτρους, όµως, ας µην
ανοίξουµε αυτή την ευρύτερη συζήτηση, να επικεντρωθούµε στο
αν πρέπει, εάν νιώθετε την υποχρέωση για κάποια συγκεκριµένη
κατηγορία ανθρώπων που είναι επιστήµονες της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης οι οποίοι αποκτούν ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευση, να αξιοποιείται αυτό στις προκηρύξεις του Υπουργείου
Εργασίας.
Διότι θα σας πω γενικότερα ότι εδώ υπάρχει η βούληση της
Κυβέρνησης η οποία εκφράζεται διά του Υπουργείου Εσωτερικών. Έρχεται, λοιπόν, η δική σας Κυβέρνηση µε το άρθρο 21 του
νοµοσχεδίου που κατατίθεται αυτές τις µέρες, η οποία λέει ότι
γι’ αυτά που την αφορούν όχι µόνο µπορούν να ανανεώνονται οι
συµβάσεις, αλλά προβλέπει και την ανανέωση των συµβάσεων,
εφόσον το πρόγραµµα δεν έχει λήξει. Δηλαδή, αν έχουµε ένα
πρόγραµµα δύο-τριών ετών η σύµβαση του ενός έτους που συνάπτεται κατά το πρώτον µπορεί να ανανεωθεί µέχρι τη λήξη του
προγράµµατος. Άρα επιτρέπει και προβλέπει την ανανέωση των
συµβάσεων, αλλά αναφέρεται εξειδικευµένα στην εµπειρία.
Παραδείγµατος χάριν, λέει «επτά µονάδες ανά µήνα εµπειρίας
για τη συνολική εµπειρία και εκατόν είκοσι κ.λπ.…». Γιατί; Εάν
έχουµε αποκτήσει αυτή την εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συ-
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ναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το
γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Δηλαδή, για να πω ένα παράδειγµα, απλοποιώντας το θέµα,
εάν για κάποια υπηρεσία του ΕΦΚΑ θέλουµε να πάρουµε τριάντα
επιστήµονες -τριάντα πληροφορικούς ή άλλες ειδικότητες- για
να βοηθήσουν στη δουλειά η οποία γίνεται στον ΕΦΚΑ, και ενώ
έχουµε ήδη ένα πρόγραµµα το οποίο έληξε και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έµαθαν τη δουλειά -για να το πω απλά- και έχουν
αποκτήσει και τις δεξιότητες και τη γνώση για το αντικείµενο, ερχόµαστε και λέµε «κάνω ότι δεν βλέπω ότι εσύ κάνεις περισσότερο γιατί θα µπεις αµέσως στο πνεύµα και στους οκτώ ή
δώδεκα µήνες που θα σε προσλάβω µε το πρόγραµµα θα αποδώσεις και πάω πάλι στο γενικό».
Να το ξεκαθαρίσουµε: Δεν αναφερόµαστε στα γενικά προγράµµατα που αφορούν τις ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες. Αναφερόµαστε στους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
έτυχαν εκπαίδευσης, κατάρτισης και άρα απέκτησαν και εξειδίκευση και εµπειρία σε φορείς του δηµοσίου. Νοµίζω ότι αξίζει
τον κόπο η συζήτηση, αλλά και η επεξεργασία συγκεκριµένων
αποφάσεων, ούτως ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψιν αυτή η ειδική
εµπειρία σε προγράµµατα.
Φυσικά, σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ λαµβάνεται υπ’ όψιν ανάλογα µε τις αποφάσεις. Έχουµε παραδείγµατα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», την προκήρυξη που έγινε µε τα κέντρα
εξυπηρέτησης πολιτών. Έχουµε ως παραδείγµατα πολλές προκηρύξεις, αλλά τώρα οµιλώ για τις αποφάσεις του ίδιου του
Υπουργείου Εργασίας που έχουν σχέση και µε προγράµµατα και
µε προκηρύξεις, είτε αυτές αφορούν συµβασιούχους είτε αφορούν µόνιµες θέσεις εργασίας. Θα την αξιοποιήσουν αυτή την
ειδική εµπειρία που απέκτησαν αυτοί οι άνθρωποι;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω -πλην της τοποθέτησης που θα κάνω, εξειδικεύοντας τα προγράµµατα που αναπτύσσουµε ως Υπουργείο
Εργασίας, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό, να µάθει και η ελληνική
κοινωνία και η επιχειρηµατικότητα της χώρας µας τι πλεονεκτήµατα και τι κίνητρα δίνουµε για να προσληφθούν δεκάδες χιλιάδες νέοι της πατρίδας µας ή και άνεργοι σήµερα- µε µια µικρή
παρατήρηση πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Κεγκέρογλου.
Ο κ. Κεγκέρογλου στο τέλος, στην κατακλείδα της οµιλίας του,
επιβεβαίωσε ότι πράγµατι η ελληνική πολιτεία όταν πρόκειται για
κάποιους συγκεκριµένους διαγωνισµούς του δηµοσίου λαµβάνει
υπ’ όψιν την εµπειρία η οποία είναι καταγεγραµµένη διαµέσου
των προγραµµάτων. Αυτά τα ανέφερε και ο ίδιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εκτός από το Υπουργείο Εργασίας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όµως, στην προηγούµενη τοποθέτησή του έκανε
ένα λογικό άλµα. Προσπάθησε να κάνει ένα άλµα λογικής υπό
την έννοια ότι λέει αν έχουµε σήµερα αυτούς τους τρεις χιλιάδες
πεντακόσιους εργαζόµενους, αυτοί από σήµερα να έχουν ειδικά
µόρια επαναπρόσληψης.
Εδώ µπαίνει ένα ερώτηµα: Από ποια χρονική στιγµή, κύριε Κεγκέρογλου; Από τώρα; Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό για τους τρεις χιλιάδες πεντακόσιους; Ότι έχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα και
τους αγκαλιάζουµε και τους λέµε ότι εσείς θα είστε αυτοί που
µόνιµα θα µπαίνετε και θα ανακυκλώνεστε σε προγράµµατα;
Διότι µε τη λογική του κ. Κεγκέρογλου -προσέξτε!- αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απολυθούν ποτέ, θα είναι συνεχώς σε προγράµµατα και σε όλα τα προγράµµατα θα µπαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι
για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που λέει ο κ. Κεγκέρογλου είναι εκτός πραγµατικότητας και λογικής.
Τα προγράµµατα αυτά µπαίνουν, κύριε Κεγκέρογλου, -και το
ξέρετε πάρα πολύ καλά προσωπικά και όχι να χαϊδεύουµε τα
αυτιά και να χτυπάµε το χέρι στην πλάτη και να κλείνουµε το µάτι
σε κοινωνικές οµάδες-, για να αποκτηθεί µια εργασιακή εµπειρία
την οποία θα αξιοποιήσει σε δεύτερο χρόνο ο άνεργος, ο οποίος
έγινε εργαζόµενος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, για να
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βγει στην παραγωγική διαδικασία, να βρει δουλειά και όχι για να
πάρει κίνητρα και µέσα από µοριοδότηση να επαναπροσληφθεί.
Διότι µε τη λογική του κ. Κεγκέρογλου οι συγκεκριµένοι και
οποιοιδήποτε άνεργοι µπαίνουν σε προγράµµατα του Υπουργείου Εργασίας δεν θα φύγουν ποτέ, θα είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Θα τους δίνουµε µόρια πάρα πολύ υψηλά και θα επαναπροσλαµβάνονται οι ίδιοι. Αυτό είναι λάθος, κόντρα στη φιλοσοφία και
στη λογική του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.
Τώρα στη βάση της ευκαιρίας που µου δίνεται, αξίζει να πω µερικά πράγµατα που αφορούν τους ανέργους και τις επιχειρήσεις.
Τα προγράµµατα, τα οποία, κύριε Πρόεδρε, έχουµε αναπτύξει
στο τελευταίο διάστηµα στο Υπουργείο Εργασίας διά µέσου του
πιο δυνατού βραχίονά µας, του ΟΑΕΔ είναι:
Πρώτον, το πρόγραµµα «Πτυχιούχων Ανέργων» είκοσι δύο ως
είκοσι εννέα ετών για τρεισήµισι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, διάρκειας δέκα µηνών, µε
επιδότηση 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού
κόστους και ανώτατο όριο τα 750 ευρώ. Να, λοιπόν, πεδίον
δόξης λαµπρόν για νέα παιδιά επιστήµονες να ενταχθούν στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Δεύτερον, το πρόγραµµα «Απασχόλησης Ανέργων» δεκαοκτώ
ως είκοσι εννέα ετών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθµίδας διαθέτει οκτώ χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα διάρκειας δώδεκα µηνών για ανέργους και δεκαπέντε µηνών για µακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, µε επιδότηση 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους και ανώτατο
όριο τα 750 ευρώ.
Τρίτον, το πρόγραµµα «Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων»
πενήντα πέντε ως εξήντα επτά ετών διαθέτει οκτώµισι χιλιάδες
θέσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των δήµων και των περιφερειών, διάρκειας δώδεκα µηνών µε δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον δώδεκα µήνες -δώδεκα συν δώδεκα δηλαδή- µε επιδότηση 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους και ανώτατο όριο τα 750 ευρώ µηνιαίως.
Τέταρτον, το πρόγραµµα «Απασχόλησης Ανέργων» τριάντα
ετών και άνω διαθέτει οκτώ χιλιάδες τριακόσιες θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας δώδεκα µηνών, µε δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον εννέα ή δώδεκα µήνες για µακροχρόνια
ανέργους, µε επιδότηση και εδώ το 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους και ανώτατο όριο τα 750
ευρώ µηνιαία.
Πέµπτον, το πρόγραµµα «Απασχόλησης Ανέργων και Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων» διαθέτει χίλιες διακόσιες θέσεις σε ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των
δήµων και των περιφερειών, διάρκειας δώδεκα µηνών, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα µήνες και επιδότηση 90%
του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους και
ανώτατο όριο τα 800 ευρώ µηνιαίως.
Τώρα, για τα προγράµµατα τα συγκεκριµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ, γιατί καθυστέρησε από λάθος δικό µου να ξεκινήσει ο χρόνος. Ξεκίνησε ενάµισι λεπτό αργότερα από λάθος
µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά έχει την αξία του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, συντοµεύστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Από τις 15 και 22 Ιουλίου που ξεκίνησαν τα προγράµµατα µέχρι σήµερα έχουµε περισσότερες από δεκαπέντε
χιλιάδες αιτήσεις για τις είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες θέσεις. Δηλαδή, µέσα σε αυτό το µικρό διάστηµα αυτά τα προγράµµατα έχουν απορρόφηση πάνω από το 51%, που σύµφωνα
µε τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ είναι πάρα πολύ υψηλό και
ικανοποιητικό και ενθαρρυντικό επίπεδο.
Οι εργοδότες ανταποκρίνονται στα ελκυστικά προγράµµατα
επιδότησης της εργασίας µε τα ισχυρά κίνητρα και τις απλουστευµένες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, από τις αρχές Ιουνίου
έχουν ενεργοποιηθεί πέντε χιλιάδες διακόσιες νέες θέσεις εργα-
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σίας µε επιδότηση έως 60% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως τριάντα εννέα ετών
που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις, σε εννέα κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης για δεκαπέντε µήνες.
Εµείς δίνουµε κίνητρα µέσα ελκυστικά προγράµµατα απασχόλησης για προσλήψεις ανέργων, κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, και
στηρίζουµε την προσπάθεια όλων των ανέργων να αξιοποιήσουν
τις γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες τους σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης.
Τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ και η πολιτεία και το Υπουργείο
Εργασίας έχουν έναν και µόνο στόχο κι εκεί αποσκοπεί και η χρηµατοδότηση των πόρων: Να δώσει εµπειρία, γνώση, σε όλο τον
κόσµο, στα παιδιά, σε νέους, σε διάφορες κατηγορίες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, έτσι ώστε όταν την πάρουν, να
έχουν εφόδια, για να µπουν κανονικά στην αγορά εργασίας, να
δουλέψουν κανονικά στον ιδιωτικό τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα συζητηθεί η
δεύτερη µε αριθµό 995/31-8-2020 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Τεράστια τα προβλήµατα στην λειτουργία
του e-ΕΦΚΑ αγροτών».
Θα απαντήσει ο κ. Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέµα το οποίο το ξέρετε. Είµαι βέβαιος ότι το ξέρετε και είµαι βέβαιος επίσης ότι σας απασχολεί.
Τα τµήµατα αγροτών του e-ΕΦΚΑ σε όλη την επικράτεια είναι
αντιµέτωπα µε πολλές δυσλειτουργίες. Είναι, βεβαίως, πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγµα του e-ΕΦΚΑ αγροτών στη Στερεά
Ελλάδα, που βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό -και το γνωρίζετε- σε µια υπολειτουργία, µε καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων οι οποίες µπορεί να φτάνουν και τα τρία χρόνια.
Δυστυχώς, είναι πάρα πολλά χρόνια για τους αγρότες.
Εκεί βεβαίως, στη Στερεά Ελλάδα, στη Λαµία, ο αριθµός των
υπαλλήλων είναι ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να
εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι συνταξιούχοι από το σύνολο
της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε πληροφορίες, είναι τέσσερις οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στο ΕΦΚΑ των αγροτών, οι οποίοι εκδίδουν αποφάσεις
συνταξιοδότησης για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ όλων
των νοµών που εξυπηρετεί το τµήµα αγροτών του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Βοιωτίας
και της Εύβοιας και συµπεριλαµβάνεται και η νήσος Σκύρος.
Δυστυχώς, είναι ηµιτελές και το εγχείρηµα το οποίο κάνατε και
πιλοτικά ξεκινήσατε από τη Στερεά Ελλάδα, να διευρυνθεί το δίκτυο εξυπηρέτησης των αγροτών µέσω των κατά τόπους υποκαταστηµάτων του ΕΦΚΑ, καθώς η µεταφορά των αρµοδιοτήτων,
κύριε Υπουργέ, από τις δοµές του πρώην ΟΓΑ περιορίστηκε σε
ζητήµατα ασφάλισης εισφορών µητρώου και λοιπά. Όµως, δυστυχώς, έµεινε έξω το πολύ σηµαντικό κοµµάτι των συντάξεων
και αυτό επίσης το γνωρίζετε.
Όµως, οι αγρότες βρίσκονται σε µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση -είναι γνωστό στους πάντες- η οποία επιτείνεται και από
το γνωστό ζήτηµα της πανδηµίας. Περιµένουν επί σειρά ετών να
πάρουν σύνταξη. Ακόµα δεν έχουν πάρει. Και δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, από το 2016 και εφεξής οι κυβερνήσεις κατέστησαν
τους αγρότες αυτούς συνταξιούχους χωρίς σύνταξη.
Τίθενται, λοιπόν, τα ερωτήµατα, καθώς παρά τις προσπάθειες
οι οποίες έχουν γίνει, παραµένει το θέµα της συνταξιοδότησης
ηµιτελές, παραµένει σε εκκρεµότητα και αδικούνται αυτοί οι άνθρωποι.
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, για να δώσετε
λύση σε αυτό το µακροχρόνια υφιστάµενο πρόβληµα; Σε ποιες
ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει εφεξής να προβείτε;
Διότι η καθυστέρηση για συνταξιοδότηση αγροτών επί τρία
χρόνια και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση είναι κάτι το οποίο
δεν είναι αποδεκτό από κανέναν από εµάς και από εσάς βεβαίως,
από κανέναν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, θέλω να µας πείτε σήµερα ποιες είναι οι ενέργειες στις
οποίες θα προβείτε, προκειµένου αυτό το φαινόµενο να εξαλειφθεί πλέον. Δεν µπορεί να συνεχιστεί. Το έχετε πει εδώ στη
Βουλή εσείς προς τιµήν σας. Δεν µπορεί όµως, να συνεχιστεί
µετά απ’ όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί οι άνθρωποι και βεβαίως, τις προσπάθειες που έχουν γίνει, που ξεκινάει ο «ΑΤΛΑΣ»
και έχει δώσει µια πορεία. Όµως, έχουµε ένα θέµα το οποίο το
γνωρίζετε και παρακαλώ πολύ να µας απαντήσετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι’ αυτή την ερώτηση, γιατί µου δίνετε την ευκαιρία και τη
δυνατότητα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να τοποθετηθώ όσον αφορά το ασφαλιστικό, τις παθογένειες στις οποίες
αναφέρεστε και τον πρωτογενή τοµέα της χώρας µας.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσω από ορισµένα πράγµατα, τα οποία
ίσως δεν γνωρίζετε, γιατί είναι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήµατος και δικαιολογείται.
Πρώτα και κύρια, να κάνω γνωστό στην εθνική αντιπροσωπεία
ότι η ασφαλιστική µεταρρύθµιση του ν.4670/2020 που ψηφίσαµε
εδώ το Φεβρουάριο του συγκεκριµένου έτους είναι η πιο ενθαρρυντική υπέρ των αγροτών του πρωτογενή τοµέα ασφαλιστική
µεταρρύθµιση στην ιστορία της χώρας µας.
Εδώ έχω δώδεκα παρεµβάσεις, τις οποίες για λόγους συντοµίας ερώτησης δεν µπορώ να αναφέρω αναλυτικά -θα τα καταθέσω, όµως, στα Πρακτικά- και βάσει των οποίων φαίνεται ότι για
πρώτη φορά ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας, ασφαλιστικός
νόµος είναι τόσο κοντά στον αγροτικό πρωτογενή τοµέα της
χώρας µας, είτε από τις ειδικές ασφαλιστικές κλάσεις, είτε γιατί
τους δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά να έχουν εφάπαξ,
είτε γιατί τους δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού δικαίωµα να έχουν επικουρική σύνταξη, είτε γιατί τους
απαλλάσσει πλήρως εάν εργάζονται ως συνταξιούχοι αγρότες
να µην έχουν περικοπή στη σύνταξή τους, είτε γιατί οι ετεροαγρότες φτάνουν στο εισόδηµα των 10.000 ευρώ και χωρίς να
τους γίνει περικοπή στη σύνταξή τους. Δηλαδή, αυτή η Κυβέρνηση έχει κάνει για τον πρωτογενή τοµέα διαµέσου του ασφαλιστικού ό,τι δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας µας.
Καταθέτω, λοιπόν, τις δώδεκα παρεµβάσεις του ασφαλιστικού,
οι οποίες συµπυκνώνουν τις συγκεκριµένες θετικές δράσεις
υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, κύριε Μουλκιώτη, έρχοµαι στην ερώτησή σας που και
εδώ οι απαντήσεις είναι καταλυτικές.
Πρώτα και κύρια, να συµφωνήσω µαζί σας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο, γιατί πρόκειται για ένα
πολύ σηµαντικό θέµα. Θα πω και στη δευτερολογία µου, αλλά
θα ξεκινήσω από τις διαπιστώσεις.
Κύριε Μουλκιώτη, πράγµατι το κόµµα σας, στο οποίο ανήκετε
ως ΠΑΣΟΚ παλιά, Κίνηµα Αλλαγής τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δηµοκρατία σε όλα τα χρόνια των διακυβερνήσεων της χώρας αντιµετωπίζαµε διάφορα προβλήµατα όσον αφορά το ασφαλιστικό.
Δύο κυρίαρχες διαρθρωτικές παθογένειες υπήρχαν. Δεν λέω για
τη λογική λειτουργίας του ασφαλιστικού. Ήταν οι ονοµαζόµενες
εικονικές ή ψεύτικες συντάξεις και οι εκκρεµείς συντάξεις. Αυτά
τα δύο ήταν γάγγραινα για το ασφαλιστικό.
Πράγµατι -Υφυπουργός µου ήταν ο κ. Κεγκέρογλου όταν το
2012- µε τιτάνιες προσπάθειες νικήσαµε την πρώτη παθογένεια,
που ήταν παθογένεια δεκαετιών: Σαράντα χιλιάδες ψεύτικες συντάξεις στο ασφαλιστικό σύστηµα. Κάποιοι έπαιρναν σύνταξη θανόντων και δεν µπορούσαµε να τους βρούµε ποτέ. Πέντε δισεκατοµµύρια επιβάρυνε το ασφαλιστικό σύστηµα όλα τα προηγούµενα χρόνια. Και πράγµατι µε τον «ΗΛΙΟ» και µε την «ΑΡΙΑΔΝΗ»
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο και µε πολιτικό κόστος, διότι
υποβάλαµε σε µια δοκιµασία µεγάλη τους συνταξιούχους για αυ-
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τοπρόσωπη απογραφή, την 1η Ιουνίου του 2013 ξεκίνησε και χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά µε τον «ΗΛΙΟ» το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Μέχρι τότε δεν ξέραµε τα στοιχεία του
ασφαλιστικού. Ούτε µελέτες µπορούσαν να γίνουν ούτε πόσους
συνταξιούχους είχαµε ούτε πόσες συντάξεις δίναµε ούτε ποιοι
ήταν οι συνταξιούχοι, δεν ξέραµε. Από την 1η Ιουνίου του 2013
το µάθαµε, από τότε δηλαδή που λειτούργησε πλέον η
«ΑΡΙΑΔΝΗ» και δεν µπορούσε να γίνει καµµία ταφή στην Ελλάδα
αν δεν παίρναµε πρώτα τον ΑΜΚΑ, νικήθηκαν οι «µαϊµού» συντάξεις. Και πράγµατι, η πρώτη µεγάλη παθογένεια νικήθηκε επί
ηµερών της διακυβέρνησης τότε Σαµαρά. Έτσι νικήσαµε την
πρώτη µεγάλη παθογένεια.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη µεγαλύτερη παθογένεια. Η δεύτερη µεγάλη παθογένεια πράγµατι υπήρχε και δεν ρίχνω ευθύνες
για το παρελθόν. Στον ΣΥΡΙΖΑ, όµως, ρίχνω ευθύνες και το λέω
διαχρονικά, διότι κορόιδευε τεσσεράµισι χρόνια την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς συντάξεις και αποδείχθηκε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτές που κληρονοµήσαµε. Κορόιδευε δηλαδή συνεχώς η κ. Αχτσιόγλου και ο ΣΥΡΙΖΑ την ελληνική κοινωνία µε παρουσία στην τηλεόραση. Το
ψέµα κατακρίνουµε, δηλαδή. Πράγµατι είναι µια παθογένεια δεύτερη και πολύ µεγάλη. Και το ερώτηµα είναι πώς θα τη νικήσουµε.
Διαχρονικά έλεγα και λέω ότι δεν αντιµετωπίζεται µε διορισµούς περισσότερων υπαλλήλων, αντιµετωπίζεται µε µια µεγάλη
διαρθρωτική αλλαγή, αυτή που το 2014 είχαµε έτοιµη και σταµάτησε ιδεοληπτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγεται «ΑΤΛΑΣ» ψηφιακή σύνταξη.
Κύριε Μουλκιώτη, θα σας πω τις ευχάριστες ειδήσεις στη δευτερολογία µου. Μόνο θα πω κάτι το οποίο είναι ήδη γνωστό στην
ελληνική κοινωνία. Ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο Υπουργείο Εργασίας και εγκαινιάσαµε µαζί τη
µεγαλύτερη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού. Στις 23 Ιουλίου
του 2020, ιστορική ηµεροµηνία, ξεκίνησε η λειτουργία του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» ψηφιακή σύνταξη. Ξεκίνησε για δύο µεγάλες
κατηγορίες, των αγροτών που υποβάλλουν από εκείνη τη στιγµή
και µετά την αίτηση σύνταξής τους και της αιτίας θανάτου, της
χηρείας, τις δύο πιο ευαίσθητες κατηγορίες. Από εκείνη τη µέρα
όσοι αγρότες υποβάλλουν αίτηση ή περιπτώσεις θανάτου-χηρείας, παίρνουν τη σύνταξή τους, κύριε Πρόεδρε, ακούστε το
αυτό, όχι σε τρία χρόνια, όχι σε δύο χρόνια, όχι σε µήνες, όχι σε
βδοµάδες, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο. Και είναι πλέον χιλιάδες
οι συντάξεις που έχουν εκδοθεί από εκείνη την ηµεροµηνία σε
ένα δευτερόλεπτο.
Άρα, προς όλες εκείνες οι φωνές που ακούγονταν µέσα εδώ
το προηγούµενο διάστηµα και µου ασκούσαν κριτική ότι αυτό
δεν πρόκειται να γίνει λέω πως είναι πραγµατικότητα, είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού. Τα υπόλοιπα ευχάριστα για τους
αγρότες θα σας τα πω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πολύ ενδιαφέρον,
κύριε Υπουργέ, αυτό. Ελπίζω και στην πράξη να αποδώσει, όπως
το λέτε. Όµως εξαντλήσατε και τη δευτερολογία σας και παρακαλώ στη δευτερολογία να το λάβετε υπ’ όψιν.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι ισχύουν τα όσα αναφέρατε σε
σχέση µε το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε τον Φλεβάρη του 2020.
Προέβλεπε αυτά που προέβλεπε. Πράγµατι αυτά προέβλεπε και
θα κριθεί στην πράξη. Έχει ήδη ξεκινήσει ο «ΑΤΛΑΣ» να εκδίδει
τις ψηφιακές συντάξεις, ναι.
Παρά ταύτα όµως, παραµένει το ζήτηµα του e-ΕΦΚΑ αγροτών.
Μιλάµε για καθυστέρηση συντάξεων τρία χρόνια. Το ξέρετε. Θυµάστε ότι πριν έναν χρόνο περίπου, τον Οκτώβριο του 2019, είχαµε πάλι συζητήσει εδώ επίκαιρη δική µου, πάλι για τον e-ΕΦΚΑ
αγροτών Στερεάς Ελλάδος συγκεκριµένα. Σήµερα µιλάµε για
όλη την Ελλάδα.
Στον e-ΕΦΚΑ αγροτών Στερεάς Ελλάδος τότε το είχαµε εξηγήσει, το είχαµε πει, το είχατε παραδεχθεί ότι υπήρχαν καθυστερήσεις. Ε, αυτές οι ίδιες καθυστερήσεις ουσιαστικά υπάρχουν
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και σήµερα. Και εκεί είναι το ερώτηµά µας, κύριε Υπουργέ. Δεν
αµφισβητούµε ότι ο e-ΕΦΚΑ, το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» εκδίδει για
τους νέους συνταξιούχους τις συντάξεις. Πράγµατι, όπως το είπατε, έτσι είναι. Τι γίνεται µε τις καθυστερηµένες; Υπάρχουν τεράστια νούµερα που έχουν καθυστερήσει και δεν εκδίδονται
συντάξεις. Το σύστηµα έχει φράξει.
Και να σας πω και κάτι; Μου έκανε εντύπωση γιατί λέτε ότι δεν
αφορά µόνο υπαλλήλους, θα εκδίδονται αυτόµατα. Δεν θα χρειάζεται µια µεταφορά δεδοµένων σε αυτό το σύστηµα; Δεν θα
χρειάζεται κάποιος έλεγχος; Αυτά δεν πρέπει να γίνουν από κάποιον που να έχει µια εξειδίκευση ή να γνωρίζει κάπως τα πράγµατα; Πώς θα γίνει αυτό; Αυτόµατα δεν µπορούν να γίνουν,
πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Άρα πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό και όχι απλώς το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά το εξειδικευµένο δυναµικό.
Είναι γνωστό ότι δεν είναι µόνο στη Λαµία το ζήτηµα του eΕΦΚΑ αγροτών, είναι και στην Πάτρα, είναι και στη Λάρισα, είναι
παντού. Υπάρχει ζήτηµα. Έχει φρακάρει το σύστηµα για τους
παλαιούς αγρότες, όχι αυτούς που βγαίνουν στη σύνταξη και
είναι οι τυχεροί, θα έλεγα. Αλλά δεν νοµίζω ότι χρειάζεται κανένας να είναι ευχαριστηµένος σήµερα, να υπάρχουν αγρότες δύο
ταχυτήτων ή συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων και σε κάθε περίπτωση, δε, συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη. Εγώ έτσι τους ονοµάζω.
Μπορεί και εσείς να το υιοθετείτε αυτό. Γιατί, πράγµατι είναι συνταξιούχοι και δεν παίρνουν σύνταξη. Και δεν µιλάµε για µια οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπων, µιλάµε για τους αγρότες και
ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, η υπολειτουργία του e-ΕΦΚΑ αγροτών µε
το λίγο, το λειψό προσωπικό που υπάρχει έχει και τα δεδοµένα
του ενδεχόµενου λάθους. Δεν µπορεί ένας άνθρωπος να ασχολείται µε όλα, ενώ στις άλλες υπηρεσίες η απονοµή των συντάξεων είναι αυτοτελής και ασχολείται κάποιος και τον έλεγχο τον
κάνει κάποιος άλλος κ.λπ.. Αυτά είναι διευκολύνσεις και διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν και πράγµατι λαµβάνονται οι συντάξεις
καλύτερα. Όµως εδώ υπάρχει ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ: Τι κάνουµε τώρα; Αυτό είναι το µείζον πλέον. Εσείς πώς το βλέπετε και πώς η Κυβέρνηση θα το δει;
Γιατί από το 2019 που είχαµε µιλήσει και µόλις είχατε εκλεγεί
στην Κυβέρνηση και είπατε ότι θα το δείτε το θέµα, συνεχίζεται
η εκκρεµότητα, 2016 - 2017. Τόσα χρόνια; Πώς το αντιµετωπίζουµε; Τι θα πείτε;
Και πρέπει σήµερα, κύριε Υπουργέ, να πείτε τι θα γίνει για τους
αγρότες, για τον e-ΕΦΚΑ αγροτών σε όλη την επικράτεια, πώς
θα παίρνουν τις συντάξεις, πώς θα τελειώσει η εκκρεµότητα των
καθυστερήσεων, όχι για τους από εδώ και πέρα, αλλά για το παρελθόν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ και να λάβετε υπ’ όψιν σας τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου τώρα, γιατί ήρθε η
ώρα να πω στον κ. Μουλκιώτη διά µέσου της ερώτησής του -καλοπροαίρετη πάντα- τις ευχάριστες εξελίξεις όσον αφορά το
συγκεκριµένο θέµα.
Επιτρέψτε µου όµως, να κάνω µια προσπάθεια ερµηνείας τού
τι λέει ο κ. Μουλκιώτης, που δέχοµαι ότι είναι καλοπροαίρετα. Ο
κ. Μουλκιώτης απαιτεί από τον Υπουργό Εργασίας, σήµερα συγκυριακά είµαι εγώ, να λυθεί ένα πρόβληµα το οποίο υπάρχει στη
χώρα πενήντα χρόνια. Και απαιτεί τώρα να λυθεί.
Σκεφτείτε, κύριε Μουλκιώτη, να µην έφερνα τη χαρµόσυνη είδηση ότι όλοι οι µελλοντικοί συνταξιούχοι της χώρας µας θα
παίρνουν αυτόµατα τη σύνταξή τους, να µην είχα αυτό το όπλο
να το πω εγώ ως Υπουργός, που το δηµιούργησε αυτή η Κυβέρνηση, που το δηµιούργησε αυτός ο Υπουργός µε το επιτελείο
του, µε αυτή τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, τον Χρήστο τον Χάλαρη,
τον εξαιρετικό διοικητή του e-ΕΦΚΑ µαζί µε τους υποδιοικητές
του και το εξαιρετικό προσωπικό. Κάναµε πράξη κάτι που είχαµε
δεσµευθεί από το 2014 και έρχεται τώρα, που σηµαίνει, κύριε
Μουλκιώτη, ότι όλες οι νέες γενιές εργαζοµένων θα παίρνουν τη
σύνταξή τους σε λίγα δευτερόλεπτα. Τι άλλη απάντηση µπορεί
να δώσει κάποιος γι’ αυτό;
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Πράγµατι τώρα, µου λέτε διά µέσου της ερώτησής σας «λύστε
και το υφιστάµενο πρόβληµα», το οποίο, όπως καταλαβαίνετε,
θα φθίνει. Διότι χρόνο µε τον χρόνο, καθώς θα απελευθερώνεται
ανθρώπινο δυναµικό από τον e-ΕΦΚΑ και δεν θα ασχολείται µε
τις νέες συντάξεις, µε µεγαλύτερη ταχύτητα θα λυθεί ένα πρόβληµα πενήντα ετών και θα το λύσουµε.
Έρχοµαι όµως, πιο ειδικά να απαντήσω για τους αγρότες. Πριν
από λίγο σας κατέθεσα τις δώδεκα σηµαντικές θετικές παρεµβάσεις του ασφαλιστικού 4670 υπέρ του πρωτογενή τοµέα.
Δεύτερον, κύριε Μουλκιώτη, να διευρύνω λίγο το θέµα για
τους αγρότες. Τι κληρονοµήσαµε; Θέλω να σας δώσω δύο-τρία
στοιχεία να ενηµερωθεί το κόµµα σας, διότι έχει και µια αξία.
Διότι όταν αναλάβαµε το τιµόνι του Υπουργείου δεν πίστευα στα
µάτια µου για δύο-τρία πράγµατα επιπλέον για τους αγρότες.
Πρώτον, είχε δοθεί, δεν είχε δοθεί, δεν το ξέρω, εντολή άτυπα
και τα έξοδα κηδείας σαράντα πέντε χιλιάδων αγροτών δεν είχαν
δοθεί ποτέ, ήταν σε τσουβάλια. Έξοδα κηδείας από το 2015. Σαράντα πέντε χιλιάδες. Και µου έχει γίνει και ερώτηση «τι κάνατε
µε τα έξοδα;». Την είχατε κάνει και ερώτηση και θα σας απαντήσω και γι’ αυτό. Και δεύτερον, τι γίνεται µε τους αγρότες, που
συµφωνώ µαζί σας, µε τις εκκρεµείς πλέον συντάξεις.
Τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Η οργάνωση του e-ΕΦΚΑ είχε µόνο
επτά κέντρα εξυπηρέτησης των αγροτών σε όλη των Ελλάδα.
Επτά κέντρα, επτά σηµεία αναφοράς σε όλη την Ελλάδα.
Και πράγµατι, το παραδεχτήκατε. Ήρθαµε εµείς, η διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ και άπλωσε την αρµοδιότητα των αγροτών σε όλη
την Ελλάδα για να εξυπηρετούνται οι αγρότες. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι αγρότες. Το δεχτήκατε και εσείς και ξεκινήσαµε
πιλοτικά τον Δεκέµβριο 2019, Ιανουάριο του 2020 µε τη Στερεά
Ελλάδα. Πράγµατι, υπάρχει µια αναγνώριση ότι το έµπρακτο ενδιαφέρον φάνηκε διοικητικά και υπάρχει και µια πιο καλή αντιµετώπιση, χωρίς να λύσουµε τα προβλήµατα και τις παθογένειες
σε όλες τις περιφέρειες υπέρ των αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεύτερον -πάω σιγά-σιγά-, τι κάναµε µε τα έξοδα κηδείας, τις
σαράντα πέντε χιλιάδες εκκρεµότητες. Τι κάναµε; Πρώτον, λύσαµε και εδώ το πρόβληµα του µέλλοντος. Από τις 7 Ιουλίου του
2020, αυτό που δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και µπορούσε να το είχε
κάνει, το λύσαµε. Ήρθα σε συνεννόηση, εν µέσω πανδηµίας, µε
τηλεδιάσκεψη µε τα γραφεία τελετών, υπήρξε ένα πλαίσιο συµφωνίας και φτιάξαµε για πρώτη φορά ηλεκτρονική πλατφόρµα
και από τις 7 Ιουλίου του 2020 και µετά, όποια κηδεία και αν γίνεται, τα έξοδα κηδείας δίνονται αυτόµατα. Εµφανίστηκε µαύρο
χρήµα, το οποίο κρυβόταν διά µέσω των παραστατικών, χάνεται
η γραφειοκρατία, εκατό χιλιάδες λιγότερες συναλλαγές στον eΕΦΚΑ µε αυτή την κίνηση αυτής της Κυβέρνησης, αυτής της διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας.
Για το παρελθόν που µας κληρονόµησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε
εντολή να µη δίνονται τα έξοδα κηδείας, είµαι στην ευχάριστη
θέση να σας πω ότι από τις σαράντα πέντε χιλιάδες εκκρεµότητες εξόδων κηδείας, έχουν δοθεί οι τριάντα πέντε χιλιάδες από
τον Ιούνιο µέχρι σήµερα και µέχρι τέλος Νοεµβρίου, αρχές Δεκεµβρίου θα εξοφληθούν όλα. Και οι σαράντα πέντε χιλιάδες εκκρεµότητες σε τσουβάλια εξόδων κηδείας αγροτών, θα δοθούν
όλες. Έχουν µείνει µόνο δέκα χιλιάδες. Ενηµερώνω, λοιπόν και
εσάς στη βάση της ερώτησης που καλά κάνατε και µε ρωτήσατε.
Δεύτερον, µε τις εκκρεµείς συντάξεις των αγροτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συντοµεύετε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, είµαι στην ευχάριστη θέση να πω
-και αυτό ενώ η λειτουργία του «ΑΤΛΑΣ» είναι ήδη γνωστή, αποδέχεται πλέον η Βουλή ότι υπάρχει ψηφιακό σύστηµα που βγαίνουν οι συντάξεις σε δευτερόλεπτο-, ότι το επόµενο δίµηνο θα
έρθει µια νέα εφαρµογή του «ΑΤΛΑΣ» που όλες οι εκκρεµείς προσέξτε τώρα- συντάξεις χηρείας και αγροτών θα βγουν ψηφιακά. Και αυτό, κύριε Μουλκιώτη, θα γίνει µέσα στο επόµενο
δίµηνο.
Επαναλαµβάνω ότι είναι πολύ σηµαντική η καλή συνεργασία,
να έχεις καλούς συνεργάτες. Ο εξαιρετικός διοικητής του e-
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ΕΦΚΑ, που έχει την τεχνογνωσία και τη γνώση πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα, µε το σχεδιασµό και µε επιµονή, κατάφερε και
µέσα στο επόµενο δίµηνο όλες οι εκκρεµείς συντάξεις των αγροτών και όλες οι εκκρεµείς συντάξεις χηρείας, αυτές δηλαδή που
µπήκαν στο πρώτο κύµα του ψηφιακού συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», να
έρθουν και αναδροµικά να πληρωθούν. Άρα, τι θα συµβεί; Δεν
θα υπάρχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ούτε µία εκκρεµής σύνταξη αγροτών ούτε µία εκκρεµής σύνταξη χηρείας, όχι τώρα,
αλλά για πάντα.
Και επιτρέψτε µου να κλείσω, λέγοντας κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Αυτό θέλω να έρθει ως πληροφορία και σε εσάς, κύριε
Πρόεδρε, για το νόµο σας, για το νοµό του κάθε συναδέλφου
Βουλευτή. Ρωτούν πολλοί πότε τους συµφέρει να πάρουν σύνταξη. Πέρα από τα διαδικαστικά, που για τον καθένα είναι τα ιδιαίτερα του, παρουσιάσαµε στο Υπουργείο Εργασίας το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του «ΑΤΛΑΣ». Παραδείγµατος χάριν, τον
Μάρτιο του 2021 θα δοθούν ψηφιακά, το επόµενο κύµα, οι συντάξεις αναπηρίας και οι συντάξεις των γιατρών, τον Νοέµβριο
του 2021 ιδιωτικός τοµέας και δηµόσιος τοµέας, µισθωτοί συν
µηχανικοί και τον Δεκέµβριο του 2021 δικηγόροι, νοµικοί και δηµοσιογράφοι.
Άρα, λοιπόν, πότε συµφέρει κάποιον γιατρό, παραδείγµατος
χάριν, ο όποιος µπορεί ή κάποιον που εργάζεται στον ιδιωτικό
τοµέα να κάνει αίτηση; Συµφέρει, εάν µπορεί, να κάνει αίτηση
όταν πλέον µπει σε λειτουργία το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» για να πάρει
τη σύνταξή του σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι κάτι το οποίο συστήνω, εγώ απλά παραθέτω τα γεγονότα. Ο καθένας αποφασίζει
πότε θα υποβάλει το αίτηµα της σύνταξης του. Όµως ως λογική
λειτουργίας του χρονοδιαγράµµατος του «ΑΤΛΑΣ», αν κάποιος
δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί µε γραφειοκρατικές διαδικασίες και
χρόνο αναµονής, µπορεί παρακολουθώντας το χρονοδιάγραµµα
να κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης, ακριβώς τη χρονική στιγµή
που θα λειτουργεί και η δική του κατηγορία αυτόµατα και ψηφιακά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στις επόµενες δύο
επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη µε αριθµό 992/31-8-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής, κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εκτός ΚΔΑΠ και παιδικών
σταθµών πάνω από εξήντα πέντε χιλιάδες παιδιά».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, τι έγινε τώρα µε τα ΚΔΑΠ;
Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσµάτων των ωφελούµενων της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής» ανέδειξε µια συµπεριφορά της Κυβέρνησης όσον αφορά
την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και την έµπρακτη στήριξη
της ελληνικής οικογένειας µε τα παιδιά µε µόλις 97 εκατοµµύρια
ευρώ για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Το ίδιο, όµως, ακριβώς ποσό υπήρχε και πέρυσι, πλην όµως
έχουµε πολλαπλάσιο αριθµό αιτήσεων. Μιλάµε ότι φέτος έχουµε
εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εβδοµήντα έξι αιτήσεις έναντι
εξήντα επτά χιλιάδες αιτήσεις πέρυσι, δηλαδή έχουµε εξήντα έξι
χιλιάδες εβδοµήντα έξι περισσότερες αιτήσεις φέτος. Σχεδόν
εποµένως τα µισά παιδιά, πάνω από εξήντα πέντε χιλιάδες, δεν
θα φιλοξενηθούν φέτος σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης.
Τα δηµοτικά ΚΔΑΠ αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο
δηµοτικής κοινωνικής πολιτικής, αφού ξέρουµε ότι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού, καλλιτεχνικής παιδείας,
ενισχυτικής διδασκαλίας σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και συνοικίες ανέργων, εργαζόµενων, χαµηλοσυνταξιούχων, αυτοαπασχολουµένων µε ελάχιστες και χαµηλές αµοιβές.
Είναι αυτονόητη και αδήριτη η ανάγκη κάλυψης όλων των αιτήσεων, κυρία Υπουργέ, προκειµένου να µην αποκλειστούν δεκάδες χιλιάδες παιδιά από αυτή την παροχή των υπηρεσιών από
τα δηµοτικά ΚΔΑΠ, αλλά και να µην κινδυνεύσουν µε την απόλυση, οµοίως, χιλιάδες εργαζόµενοι σε αυτά τα ΚΔΑΠ. Kαι αυτό
µπορεί να γίνει µόνο µε µια συγκεκριµένη κίνηση και εµείς
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έχουµε την γνώµη ότι είναι η χρηµατοδότηση του συστήµατος.
Βεβαίως, ξέρετε ότι τη σχολική χρονιά 2014-2015, µετά από
συνεργασία της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υπουργείου Εργασίας τότε, υπήρχε χρηµατοδότηση από το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», από την οποία κατ’ έτος καλύπτονταν σε δεύτερη κατανοµή σχεδόν το 100% των αιτήσεων.
Η ερώτηση είναι µια και µοναδική: Τι θα κάνετε, κυρία
Υπουργέ, θα υπάρξει δέσµευση υλοποίησης της δέσµευσης της
Κυβέρνησης ότι κανένα παιδί δεν θα µείνει εκτός παιδικών, βρεφικών σταθµών και ΚΔΑΠ;
Με ποιες ενέργειες θα διασφαλίσετε τη συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στα δηµοτικά ΚΔΑΠ, τη συνέχιση
της απασχόλησης, επίσης, των εργαζόµενων στις δοµές αυτές
και, βεβαίως, τη βιωσιµότητα των αντίστοιχων δηµοτικών φορέων;
Και τέλος, θα θέλαµε να µας απαντήσετε εάν έχετε τον σκοπό
και την πολιτική βούληση, να υπάρξει η συνεργασία µέσω της
συγχρηµατοδότησης µε το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», που εξασφαλιζόταν µέχρι το 2015;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Βουλευτά, ξεκινώ µε µια επισήµανση. Δεν γνωρίζω γιατί στην ερώτησή σας απαξιωτικά αποκαλείτε την Κυβέρνησή µας συντηρητική και µε ποιο γνώµονα το κάνετε αυτό.
Ξέρω, όµως, ότι ο δικός µας γνώµονας είναι αυτός της αποτελεσµατικότητας και αυτός της υπευθυνότητας. Γι’ αυτό επιµένει
να κάνει τις εξαγγελίες πράξη η Κυβέρνησή µας, και χαίροµαι
πολύ που κλείσατε µε τη δέσµευση του Πρωθυπουργού, του
Υπουργού µου και τη δική µου για κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθµού.
Κανένα παιδί, λοιπόν, εκτός βρεφονηπιακού σταθµού. Αυτή
είναι η προεκλογική µας δέσµευση και αυτή είναι ακριβώς η δέσµευση, την οποία κάναµε πράξη. Και αυτό γιατί; Γιατί αντιλαµβανόµαστε πλήρως τη σηµασία τόσο της ίδιας της ανάπτυξης
του παιδιού µέσα σε µια οργανωµένη δοµή, όπως αυτή των βρεφονηπιακών όσο και τις ανάγκες της οικογένειας και δη της µητέρας, να µπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας µε τους
όρους, τους οποίους η ίδια θέλει και η ύπαρξη του παιδιού της,
η φροντίδα του η πρωινή να µην αποτελεί γι’ αυτή αναχαιτιστικό
παράγοντα.
Συγκεκριµένα, τη φετινή περίοδο 2020-2021 θέσαµε για πρώτη
φορά όχι ένα άλλα δύο προγράµµατα για βρεφονηπιακούς σταθµούς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε, από τη µια, την πρόσβαση
των παιδιών σε αυτά, και από την άλλη, την ελεύθερη αγορά,
όπως είπα, την ελεύθερη επιλογή της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριµένα, γιατί λέµε δύο προγράµµατα; Υλοποιούµε απαρέγκλιτα το πρώτο πρόγραµµα εναρµόνισης οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής, όπως γνωρίζετε, µε προϋπολογισµό 279
εκατοµµύρια, που δίνει στο σύνολο εκατόν πενήντα χιλιάδες κουπόνια σε εργαζόµενες µητέρες του ιδιωτικού τοµέα.
Όµως, δεν µείναµε εκεί. Δηµιουργήσαµε, µε πόρους από το
Υπουργείο Εργασίας, το λεγόµενο παράλληλο πρόγραµµα. Τι κάναµε στο παράλληλο πρόγραµµα, για το οποίο επιµέναµε και
επέµενε πολύ ο Υπουργός µου, και ο Πρωθυπουργός και όλη η
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας; Αυτό που κάναµε, είναι ότι για
πρώτη φορά δηµιουργήσαµε ένα νέο παράλληλο πρόγραµµα,
στο οποίο εντάσσουµε δεκαπέντε χιλιάδες περισσότερα παιδιά,
δεκαπέντε χιλιάδες περισσότερες µητέρες, µε αυξηµένα εισοδηµατικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά και διορθώνουµε µια αδικία δεκαετιών. Ποια είναι αυτή; Εντάσσουµε για
πρώτη φορά τις µητέρες δηµοσίους υπαλλήλους, τις µητέρες
δηλαδή, που εργάζονται είτε σε δηµόσιους είτε σε δηµοτικούς
φορείς. Οπότε, αυξάνουµε τα εισοδηµατικά όρια κατά 3.000
ευρώ για κάθε παιδί και εντάσσουµε όλες τις µητέρες που δουλεύουν στο δηµόσιο.
Έτσι, µε το νέο αυτό παράλληλο πρόγραµµα, του οποίου η
πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ βγήκε χθες κιόλας στο διαδίκτυο
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άνοιξε η πρόσκληση χθες- αυξάνουµε κατά 18% τους δικαιούχους των βρεφονηπιακών σταθµών.
Άρα, στο κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθµού δεν
υπήρχε κανένα παιδί το οποίο να έκανε αίτηση, µε τα νέα αυξηµένα κριτήρια, και να έµεινε έξω.
Τώρα όσον αφορά τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα ήθελα να
επισηµάνω εδώ ότι τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, δηλαδή τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, είναι κέντρα τα οποία απασχολούν παιδιά µετά την ηλικία των βρεφονηπιακών. Έτσι; Είναι
κέντρα τα οποία απασχολούν παιδιά από πέντε µέχρι δώδεκα
ετών για τις απογευµατινές ώρες -έχουν δύο βάρδιες- και τα
ΚΔΑΠ ΜΕΑ για παιδιά τα οποία είναι επί το πλείστον ενήλικα και
τα απασχολούν από το πρωί µέχρι το απόγευµα. Συγκεκριµένα,
για τα ΚΔΑΠ θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μουλκιώτη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, η ερώτηση ήταν
για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Μιλήσατε, πράγµατι, για τα
πάντα….
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Και για τη δέσµευση ήταν! Δεν µου
είπατε κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, µιλήσατε για τα
πάντα εκτός για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Η µία κουβέντα, την οποία κάνατε, δεν ήταν απάντηση, τουλάχιστον, πρωτολογίας. Θα θέλαµε στην πρωτολογία να ακούσουµε τις απόψεις σας, προκειµένου να έχουµε τη δευτερολογία
και να πούµε οτιδήποτε άλλο έχουµε να πούµε. Δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Είναι πολύ σαφής η ερώτηση. Πιστεύω ότι δεν
απαντήσατε. Λυπάµαι. Δεν απαντήσατε σαφώς. Είπατε για τη δέσµευση, ναι, για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Η ερώτηση
ήταν, όµως µία: ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Υπάρχει πρόβληµα µείζον, τεράστιο πρόβληµα. Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος των Εργαζοµένων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και στους δήµους
έχει αναφερθεί για «πρωτοφανή επικίνδυνη και καταστροφική
εξέλιξη, που προκάλεσε αυτός ο σχεδιασµός του Υπουργείου».
Υπάρχει θέµα µεγάλο. Υπάρχουν οικογένειες που είχαν τις
προϋποθέσεις, τα προνόµια, τη µοριοδότηση και αποκλείονται.
Θα µείνουν εκτός δοµών ΚΔΑΠ πάνω από το 50% των παιδιών
που γράφονται κάθε χρόνο.
Αναφερόµαστε για τους Δήµους Πρέβεζας, Άκτιου, Αλεξάνδρειας, Ξυλόκαστρου, Ναυπακτίας, Χίου, Τροιζηνίας, Ερυµάνθου, Αριστοτέλη, Άργους, Μυκηνών, Πέλλας, Ζηρού, Ζωγράφου,
Καρδίτσας, Νέας Ζίχνης Σερρών και πολλούς άλλους. Υπάρχουν
και άλλες αναφορές, κυρία Υπουργέ, από δήµους που αποκλείστηκαν ακόµα και τα 2/3 των παιδιών.
Ενδεικτικά αναφέρω, όχι περιοριστικά: Δήµος Φαρσάλων, Σκύδρας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κασσάνδρας, Πολυγύρου,
Σερρών, Σαµοθράκης, Αλµυρού, Ζίτσας, Ηγουµενίτσας, Φλώρινας, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Λαγκαδά, Λάρισας, Αρταίων και άλλοι.
Είναι θέµα, είναι εκκρεµότητα. Δεν απαντήσατε. Υπάρχει ζήτηµα. Τα παιδιά έχουν µεγαλώσει µέσα στις δοµές. Είναι παιδιά
που γράφονται κάθε χρόνο από τότε που πήγαιναν στο νηπιαγωγείο, παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν εναλλακτικές ή οικονοµική δυνατότητα ούτε για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε
άλλες εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ούτε να
πληρώσουν κάποιον άνθρωπο.
Επαναλαµβάνω και σας λέω ότι αφορά παιδιά, κυρία Υπουργέ,
που γράφονταν κάθε χρόνο εκεί σε αυτές τις δοµές, που πήγαιναν νηπιαγωγείο, παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν εναλλακτικές ή οικονοµική δυνατότητα για κάτι άλλο -δεν µπορούν, δεν
έχουν δυνατότητα- και έβρισκαν το αποκούµπι στα ΚΔΑΠ. Αυτή
τη στιγµή δεν µπορούν. Είπα και το λέω πάλι ότι η δέσµευση του
Πρωθυπουργού είναι αυτό το αποτέλεσµα;
Κυρία Υπουργέ, µου δώσατε µια πρωτολογία, η οποία ήταν
ηµιτελής και ήθελα τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχω, να σας
πω τα προβλήµατα που υπάρχουν. Σας είπα για δεκάδες δήµους
-όχι έναν-και ήταν ενδεικτική η αναφορά.
Υπάρχει µείζον θέµα, το οποίο δεν καλύπτεται και η απάντησή
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σας δεν µας καλύπτει, όχι δεν καλύπτει εµένα, αλλά δεν καλύπτει
τους ενδιαφερόµενους. Μένουν κάτω από το 50% των αιτήσεων
εκτός. Είναι ένα δεδοµένο, το οποίο δεν το παραδέχεστε, δεν το
αποδέχεστε;
Εν πάση περιπτώσει, τι λέτε γι’ αυτό το δεδοµένο και για τις
αιτιάσεις των δήµων -σειρά δήµων- που έχουν αυτό το πρόβληµα
και αναφέρονται στον αποκλεισµό; Αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερον, αν αποδέχεστε, πρέπει να απαντήσετε τι γίνεται και
αν δεν αποδέχεστε, να αιτιολογήσετε γιατί δεν αποδέχεστε και
τι απάντηση θα δώσετε τους γονείς αυτών των παιδιών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, ξεκίνησα µε τη δέσµευση του Πρωθυπουργού και για το πώς κάναµε πράξη τη δέσµευση αυτή για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, γιατί πίσω
από την ερώτησή σας κρύβεται µια παραπλάνηση. Η παραπλάνηση δεν είναι από εσάς, ξέρετε και συγκεκριµένα εσείς πόσο
συµπαθής µου είστε. Όµως, η παραπλάνηση είναι στο ότι επειδή
οι βρεφονηπιακοί και τα ΚΔΑΠ βγαίνουν από το ίδιο πρόγραµµα,
είναι το ίδιο πράγµα. Δεν είναι το ίδιο πράγµα.
Όταν δεσµευτήκαµε για «κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού»,
δεν δεσµευτήκαµε για τα ΚΔΑΠ. Δεσµευτήκαµε για τις πρωινές
µονάδες φιλοξενίας των βρεφών και των νηπίων και αυτό το κάναµε πράξη. Οπότε, το να βγαίνουν διάφορα µέσα, το να βγαίνουν διάφορες ενώσεις και να λένε ότι δεν το κάναµε αυτό
πράξη είναι τουλάχιστον αναληθές. Το κάναµε πράξη και η πρόσκληση είναι από χθες στο διαδίκτυο.
Τώρα για τα ΚΔΑΠ, θέλω να αναφέρω τρία σηµεία, τα οποία
νοµίζω ότι θα σας διαφωτίσουν ιδιαίτερα. Τρεις επισηµάνσεις
θέλω να κάνω.
Η πρώτη επισήµανση είναι ότι οι αιτήσεις για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΜΕΑ µέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκαν κατά 65%, δηλαδή σχεδόν
διπλασιάστηκαν. Είχαµε από εξήντα επτά χιλιάδες αιτήσεις, εκατόν έντεκα χιλιάδες αιτήσεις, µέσα σε έναν χρόνο. Αυτό για να
το καλύψουµε ξέρετε τι αύξηση του προϋπολογισµού των ΚΔΑΠ
χρειάζεται; Αύξηση 64%. Θα έπρεπε, λοιπόν, να πάµε από τα 103
στα 170 εκατοµµύρια σε µια τόσο δύσκολη δηµοσιονοµικά χρονιά, χωρίς να έχουµε δεσµευτεί για κάτι τέτοιο και χωρίς να το
έχουµε προβλέψει, γιατί οι δεσµεύσεις προβλέπουν έναν σχεδιασµό, προβλέπουν οργάνωση, προβλέπουν µηχανογράφηση. Δεν
γίνονται έτσι οι δεσµεύσεις από τη µια ηµέρα στην άλλη.
Η δεύτερη επισήµανση είναι ότι ο φετινός διπλασιασµός των
αιτήσεων οφείλεται στο ότι οι δοµές ΚΔΑΠ υπερδιπλασιάστηκαν.
Μέσα σε έναν χρόνο οι ιδιωτικές µονάδες ΚΔΑΠ στη χώρα -είναι
πολύ σηµαντικό αυτό να το γνωρίζει το Εθνικό Κοινοβούλιο- αυξήθηκαν σε ένα χρόνο, από τετρακόσιες εξήντα πέντε -µιλάµε
για κατασκευαστικό οργασµό τουλάχιστον- σε χίλιες σαράντα
τρεις. Δηλαδή, οι ιδιωτικές µονάδες ΚΔΑΠ σε έναν χρόνο αυξήθηκαν κατά 124%. Οι δηµοτικές αυξήθηκαν κατά 63%. Μέσα σε
έναν χρόνο, λοιπόν, και οι δηµοτικές ακόµα, µε όλα τα γραφειοκρατικά κωλύµατα που έχει το δηµόσιο, αυξήθηκαν από τετρακόσιες είκοσι τέσσερις σε εξακόσιες ενενήντα. Δηλαδή, είχαµε
υπερδιπλασιασµό σχεδόν όλων των δοµών, των νέων δοµών,
αλλά και σχεδόν διπλασιασµό της δυναµικότητας των ήδη υφιστάµενων.
Οπότε, έχεις ένα κράτος, το οποίο από τη µια, µέσα σε έναν
χρόνο, χωρίς να το έχει προβλέψει έχει έναν υπερδιπλασιασµό
των µονάδων ΚΔΑΠ, έχει µια αύξηση 64% των αιτήσεων και έναν
προϋπολογισµό, τον οποίο δεν τον έχει αλλάξει. Δηλαδή, εµείς
έχουµε ακριβώς -το είπατε και εσείς στην ερώτησή σας- τον ίδιο
προϋπολογισµό σε σχέση µε πέρσι.
Μάλιστα, τι καταφέραµε; Καταφέραµε να εντάξουµε 25% παραπάνω παιδιά µε αναπηρία σε ΚΔΑΠ. Φέτος, για πρώτη φορά
από τέσσερις χιλιάδες µπαίνουν πέντε χιλιάδες παιδιά µε αναπηρία σε ΚΔΑΠ. Ξέρετε, αυτά τα ΚΔΑΠ για παιδιά µε αναπηρία
έχουν πέντε φορές υψηλότερο κουπόνι.
Οπότε -για να µην κουράζω και τα µέλη του Κοινοβούλιο- θέλω
να καταλήξω µε δύο πράγµατα. Εµείς τι κάνουµε µε αυτό; Πρώ-
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τον, καταθέτουµε µέσα στις επόµενες µέρες µε τον Υπουργό µου
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που θα τεθεί σε διαβούλευση, έτσι ώστε να αξιολογήσουµε τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης. Μιλώντας µε φορείς, µιλώντας µε γονείς, µιλώντας µε δήµους, είδαµε ποια είναι τα προβλήµατα, τα αξιολογήσαµε και καταθέτουµε νοµοσχέδιο, το οποίο κάνει ουσιαστικές
αλλαγές πάνω στη λειτουργία τους.
Δεύτερον -και κλείνω µε αυτό- εξετάζουµε την αύξηση -τη
µικρή αύξηση- προϋπολογισµού για την τρέχουσα σχολική χρονιά, έτσι ώστε µε κριτήρια ευαλωτότητας ως προς τους δικαιούχους -είτε αυτοί είναι πολύτεκνοι είτε αν το είχαν πάρει και
πέρυσι, αλλά το χρειάζονται και το έχουν στην οικογενειακή τους
οργάνωση- µε τέτοιου τύπου κριτήρια να µπορέσουµε να αυξήσουµε λίγο τον προϋπολογισµό, για να δούµε πώς µπορούµε να
ανακουφίσουµε περισσότερες οικογένειες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωράµε στην
επόµενη, στην πρώτη µε αριθµό 996/31-8-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Επιλεκτικές επαναπροσλήψεις εργαζοµένων στο Ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης για πεντέµισι χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους».
Θα απαντήσει πάλι η Υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι ερχόµενος στη Βουλή ήµουν υπό την επήρεια ενός σοκ. Εύχοµαι να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα υγείας
στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Όµως, όταν τον
άκουσα, κύριε Βρούτση, πριν αποχωρήσετε, να δηλώνει πανευτυχής για το 15,2% ύφεση ως σηµαντική εθνική επιτυχία, θεώρησα ότι δεν θα ακούσω κάτι αντίστοιχο στη συνέχεια της
ηµέρας.
Άκουσα, όµως, εσάς να χαίρεστε, να επικροτείτε τον εαυτό σας
και την Κυβέρνηση για το ένα δευτερόλεπτο των συντάξεων, για
την απονοµή των συντάξεων, να δηλώνετε ενθουσιασµένος που
από το πρόγραµµα «SURE» έχουµε τη µικρότερη δυνατή ωφέλεια
-2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ εµείς έναντι 5 και 7 δισεκατοµµυρίων
του Βελγίου και της Πορτογαλίας, που έχουν ανάλογο πληθυσµόκαι νιώθετε ικανοποιηµένος. Θα σας συµβούλευα, φεύγοντας να
περάσετε από τη Φιλελλήνων, από το κατάστηµα του ΕΦΚΑ, για
να δείτε πραγµατικά ποια είναι η κατάσταση των συνταξιούχων και
των πολιτών και πώς αντιµετωπίζετε τα προβλήµατα.
Μόλις τώρα, πανηγυρίζατε και για το γεγονός ότι οι αριθµοί
είναι εντάξει µε τα ΚΔΑΠ, αλλά χιλιάδες παιδιά και οικογένειες
θα µείνουν απέξω και επίσης χιλιάδες εργαζόµενοι θα περάσουν
στην ανεργία.
Μπαίνω στο θέµα της ερώτησης και ειλικρινά, κυρία Μιχαηλίδου, πέρα από την αµετροέπεια και την έλλειψη συνέπειας µε
τον χρόνο και τη φάση του προϊσταµένου σας Υπουργού, θέλω
να ρωτήσω το εξής: Είστε µια νέα γυναίκα, νέα επιστηµόνισσα.
Θέλετε να µπείτε στη θέση ενός ή µίας από τους πέντε χιλιάδες
πτυχιούχους του προγράµµατος του 2018 του ΟΑΕΔ, που για
πρώτη φορά η ελληνική δηµόσια διοίκηση κατάφερε να προκηρύξει και να υλοποιήσει ένα αψεγάδιαστο και αµέµπτου πολιτικής
ηθικής, αξιοκρατικό πρόγραµµα µε αξιοκρατική διαδικασία για
αυτούς τους ανθρώπους;
Θέλετε να µπείτε λίγο στη θέση τους, που χρειάστηκε στα δεκαεφτά τους χρόνια να έχουν λιώσει παντελόνια στα θρανία, που
εργάστηκαν για να σπουδάσουν, που δεν έχουν την τύχη να
έχουν γεννηθεί από κάποιο «τζάκι» και να έρχεται µια κυβέρνηση
και να τους λέει: «Κοιτάξτε να δείτε, µετά από δώδεκα µήνες δεν
µπορώ να ανανεώσω την εργασιακή σας προσφορά σε πάρα
πολύ σηµαντικούς τοµείς της πρόνοιας, της δηµόσιας διοίκησης,
της υγείας»;
Θα σας πω ένα παράδειγµα γι’ αυτούς τους πέντε χιλιάδες
πτυχιούχους: Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας σήκωσε τα χέρια
πριν από λίγο για έλλειψη υποδοµών. Επίσης, σήκωσε τα χέρια,
γιατί εξήντα από αυτούς τους πέντε χιλιάδες υπηρετούσαν στο
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Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και είδαν την πόρτα της εξόδου, γιατί
ο κ. Βρούτσης κι εσείς τους είπατε ότι δεν µπορεί να ανανεωθεί
µε βάση το νοµικό πλαίσιο η σύµβασή τους.
Έλα, όµως, που για το νέο κύµα των πτυχιούχων του νέου προγράµµατος που προκηρύξατε -θα το αναπτύξω στη δευτερολογία µου- βρέθηκε λύση. Ω του θαύµατος, η ανανέωση των
συµβάσεων είναι δυνατή! Ω του θαύµατος, ορισµένοι από τους
πέντε χιλιάδες για τους οποίους δεν ανανεώθηκαν οι συµβάσεις
βρέθηκαν σε θέσεις εργασίας µε παρελκυστικές πολιτικές, που
η Νέα Δηµοκρατία µάς έχει συνηθίσει ότι είναι µέσα στο γενετικό
της πολιτικό DNA! Ω του θαύµατος, πολύ λίγοι από αυτούς τους
πέντε χιλιάδες -δεν ξέρω µε ποια ιδιότητα, του «γαλάζιου» παιδιού, του καλού παιδιού, του φιλικού παιδιού, του συγγενή, του
φίλου- βρέθηκαν µε παρελκυστικό τρόπο σε θέσεις εργασίας!
Θέλω να σας παρακαλέσω το εξής: Όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, είχατε πλάσει το αφήγηµα και εσείς και
ο αρµόδιος Υπουργός της επιστροφής των νέων πτυχιούχων,
των νέων επιστηµόνων από το εξωτερικό. Θυµάστε εκείνη την
ποµφόλυγα µε τους πεντακόσιους φοιτητές, που θα επέστρεφαν
στην Ελλάδα και τώρα τι µας παρουσιάζετε; Ότι θα µείνουν εδώ
µόνο τα «γαλάζιας απόχρωσης» παιδιά, µε δεξιότητες και επιστηµονική κατάρτιση και οι υπόλοιποι πρέπει να θεωρήσουν το διαβατήριό τους για το εξωτερικό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά ξέρετε τα λέω, γιατί η καχυποψία -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- απέναντι στην Κυβέρνησή σας και στον Υπουργό Εργασίας
ειδικά -όχι τόσο σε εσάς προσωπικά- είναι µεγάλη. Όταν πανηγυρίζει ο κ. Βρούτσης ότι διέθεσε 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για
ανέργους, πληττόµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες στην
πανδηµία και αυτό αντιστοιχίζεται σε 100 ευρώ τον µήνα για έξι
µήνες, εν πάση περιπτώσει, η λογική σηκώνει τα χέρια!
Σας ευχαριστώ και θα επανέλθω. Απλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να µην εκτεθείτε -γιατί το επόµενο µέρος είναι το
µέρος της καταγγελίας- να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας ότι αυτά
που σας περιέγραψα έγιναν και ακόµα χειρότερα κι αυτό δεν αρµόζει στους νέους επιστήµονες. Εκτός από την εργασιακή ανασφάλεια, µην τους δηµιουργείτε τόσο έντονο και πικρό το
αίσθηµα της αδικίας απέναντι σε ένα κράτος αδίκου και όχι δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Γιαννούλη, η πρόνοια δεν έχει
ούτε χρώµα ούτε κόµµα. Η φροντίδα που δίνουµε στους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας είναι καθήκον µας, δεν είναι απόχρωση
ούτε του µπλε ούτε του κόκκινου ούτε του κίτρινου.
Με το ερώτηµά σας, λοιπόν, θέτετε ενώπιον του Κοινοβουλίου
καταγγελία του Προέδρου του Συλλόγου του Ειδικού Προγράµµατος Πτυχιούχων Δηµόσιου Τοµέα, σύµφωνα µε την οποία η Κυβέρνηση προχώρησε σε παράνοµη και επιλεκτική επαναπρόσληψη
πρώην εργαζοµένων σε πρόγραµµα του ΟΑΕΔ.
Κατά την άποψή µας, η επαναπρόσληψη συµβασιούχων σε δηµόσιους φορείς είτε είναι παράνοµη διότι αντίκειται στη νοµοθεσία, είτε είναι επιλεκτική µε την έννοια ότι δεν διασφαλίζει ίσους
όρους για όλους στην πρόσβαση στις νέες θέσεις εργασίας.
Είναι δηλαδή αντιφατικό να λέµε επί της αρχής ότι κακώς προσλήφθηκαν ξανά πρώην συµβασιούχοι και ταυτόχρονα να υποστηρίζουµε ότι θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί άλλοι ή και όλοι οι
πρώην συµβασιούχοι.
Παρά την αντίφαση, θα απαντήσω και στα δύο σκέλη της ερώτησής σας που φαίνεται να περιλαµβάνει ως προς τους φορείς
υποδοχής εργαζοµένων που εντάσσονται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου µας και δη στις προνοιακές δοµές.
Ξεκινώντας από το επί της αρχής ερώτηµα το οποίο αφορά
πρόσφατες προσλήψεις προσωπικού στα κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας σε όλη την επικράτεια, επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω
σύντοµα το θεσµικό πλαίσιο και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.
Τον Νοέµβριο του 2018, όπως είπατε και εσείς, ο ΟΑΕΔ δηµοσίευσε δηµόσια πρόσκληση µε σκοπό την πρόσληψη πεντέµισι
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χιλιάδων ανέργων σε Υπουργεία και εποπτευόµενους φορείς. Η
πρόσκληση αφορούσε νέους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων ηλικίας είκοσι δύο µε είκοσι
εννέα ετών.
Κρατήστε, όµως, παρακαλώ τη στόχευση του προγράµµατος,
έτσι όπως περιγραφόταν στο άρθρο 2 της πρόσκλησης αυτής.
Η στόχευση ήταν διττή, πρώτον, να αντιµετωπιστεί άµεσα η αδυναµία πρόσβασης στην αγορά εργασίας νέων πτυχιούχων, δεύτερον, να αναχαιτιστεί το φαινόµενο διαρροής επιστηµονικού
προσωπικού νεαρής ηλικίας στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η πρόσκληση, η οποία είχε βγάλει η Κυβέρνησή σας και ήταν η σωστή
πρόσκληση. Κατά κοινή οµολογία το πρόγραµµα πέτυχε τον
στόχο του, δηλαδή την αντιµετώπιση του χρόνιου προβλήµατος
ανεργίας των νέων και του brain drain.
Έναν χρόνο και πλέον αργότερα, τον Μάρτιο του 2020, η συγκυρία και οι κοινωνικές ανάγκες άλλαξαν. Και γιατί άλλαξαν;
Γιατί, βέβαια, είχαµε την πανδηµία, οπότε η πολιτική στόχευση
έγινε τελείως διαφορετική, καθώς η χώρα καλείτο πλέον να αντιµετωπίσει την πανδηµία του COVID-19.
Όπως ήδη γνωρίζετε, από την πρώτη µέρα της υγειονοµικής
κρίσης η Κυβέρνηση συνολικά, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ειδικότερα, εργάστηκε εντατικά και
εργαστήκαµε µε υπευθυνότητα ώστε όλοι όσοι έχουν ανάγκη τη
στήριξη της πολιτείας να µην στερηθούν καµµία αναγκαία βοήθεια.
Στον αγώνα αυτό και τα δώδεκα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας,
η εµπροσθοφυλακή, αν θέλετε, της πρόνοιας στο επίπεδο των
περιφερειών, κλήθηκαν και καλούνται και σήµερα να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες των ευάλωτων οµάδων που εξυπηρετούν εξήντα έξι δοµές σε όλη τη χώρα. Εµείς ως Υπουργείο
είχαµε ευθύνη να θωρακίσουµε αυτές τις δοµές και το πράξαµε.
Από την πρώτη µέρα της υγειονοµικής κρίσης, εργαστήκαµε
πάρα πολύ σκληρά, έτσι ώστε να αυξήσουµε κατά 1/3 το προσωπικό των προνοιακών δοµών, έτσι ώστε και λόγω των ειδικών
αδειών των εργαζοµένων, αλλά και λόγω των ειδικών συνθηκών
της πανδηµίας να µπορέσουµε να στελεχώσουµε τις δοµές
αυτές όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να έχουν το απαιτούµενο προσωπικό για να αντιµετωπίσουν την πανδηµία και την
τυχόν έλλειψη εργαζοµένων λόγω αυτής.
Κύριε Γιαννούλη, είµαστε πολύ περήφανοι, γιατί µέσα σε έναν
µήνα βγάλαµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, βγάλαµε
τις υπουργικές που χρειαζόντουσαν και τα δώδεκα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας έκαναν τις προκηρύξεις και µέσα σε έναν µήνα
στελέχωσαν τις τετρακόσιες εξήντα δύο από τις πεντακόσιες θέσεις στις εξήντα έξι δοµές µας σε όλη τη χώρα, προκειµένου
αυτές να µη µείνουν κενές.
Οπότε, θα ήθελα να κλείσω εδώ µε ένα βασικό σηµείο, το
οποίο ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό. Στόχος των πρόσφατων
προσλήψεων επικουρικού προσωπικού ήταν και είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων ωφελούµενων των κέντρων
πρόνοιας µέσα στην έκτακτη υγειονοµική συγκυρία. Σε αυτό
ακριβώς το σηµείο διαφοροποιούνται ουσιωδώς από το πρόγραµµα νέων επιστηµόνων του ΟΑΕΔ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γιαννούλη,
έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κυρία Μιχαηλίδου, πραγµατικά σας
συγχαίρω και σας θαυµάζω για τη γενναιότητά σας -και µην το
θεωρήσετε προσβλητικό αυτό- να προσπαθείτε να βγάζετε το
φίδι από την τρύπα, όταν τρέπεται σε φυγή ο αρµόδιος Υπουργός κ. Βρούτσης, έτσι ώστε να έχετε το περιθώριο να περιορίζεται η συζήτηση στο ζήτηµα των προνοιακών δοµών.
Μόνο που εγώ δεν αναφέρθηκα µόνο στις προνοιακές δοµές.
Εγώ αναφέρθηκα σε µία καραµπινάτη περίπτωση, όπου µια αξιοκρατική διαδικασία που αφορούσε πεντέµισι χιλιάδες πτυχιούχους Έλληνες, νέα παιδιά υψηλών προσόντων, δεν αντιµετωπίστηκε από την Κυβέρνησή σας µε τη δέουσα ευαισθησία, ακριβώς επειδή προέκυψε και το πρόβληµα της πανδηµίας.
Και για να είµαι συγκεκριµένος, θα σας πω τι έκανε η Κυβέρνηση στην οποία ανήκετε µε επικεφαλής Υπουργό τον κ. Βρούτση και Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη.
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Κατ’ αρχάς, το Υπουργείο Εργασίας δεν δέχτηκε να συζητήσει
µε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, στις 15 Μαΐου ο κ. Βρούτσης τούς έλεγε ότι τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ έχουν χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, αρχή, µέση και τέλος. Τους έλεγε ότι
όταν τελειώσει το χρονοδιάγραµµα αυτής της σύµβασης, τέλος.
Μάλιστα. Να τον πιστέψουµε.
Έλα, όµως, που τον Μάρτιο του 2020 -και το ξεκινήσατε και το
συνεχίζετε και τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών βέβαια, καταστρατηγώντας και αποδοµώντας, αποψιλώνοντας το ΑΣΕΠ µέρα,
µέρα και λεπτό, λεπτό- έρχεστε και λέτε ότι οι τρεις χιλιάδες εξακόσιοι πτυχιούχοι που είναι το νέο πρόγραµµα µέσω ΕΣΠΑ -δηλαδή µεταφέρετε τη χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος
από εθνικούς πόρους στο ΕΣΠΑ- θα έχουν τη δυνατότητα ανανεώσεων και µάλιστα ακόµα και το ενδεχόµενο πενταετούς ανανέωσης. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραµίδια; Τους θέλουµε να είναι
όµηροι µιας πολιτικής απόφασης, όταν γίνουν εκλογές.
Επίσης, αφαιρείτε το δικαίωµα από αυτούς τους πεντέµισι χιλιάδες πτυχιούχους που υπηρέτησαν, επαναλαµβάνω, σε κρίσιµες και για την πανδηµία θέσεις, όπως σε νοσοκοµεία, στον
ΕΦΚΑ, σε προνοιακές µονάδες, σε κοινωνικές υπηρεσίες, να καταθέσουν ως πλεονέκτηµα αυτή την εργασιακή εµπειρία, γιατί
λέτε ότι µε βάση τον ιδρυτικό νόµο του ΑΣΕΠ, τον ν.2190/1994,
είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει συνάφεια ή οτιδήποτε άλλο που
να τεκµηριώνει ένα πλεονέκτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι κάνετε, όµως, για τους «δικούς σας» του προγράµµατος των
τριών χιλιάδων εξακοσίων ή και για άλλες προσλήψεις; Βαπτίζετε
και σχεδόν µοριοδοτείτε την προϋπηρεσία ως ειδική εµπειρία.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα νέο εφεύρηµα. Η ειδική εµπειρία θεωρείται ως πλεονέκτηµα πρόσληψης.
Ξέρετε πού καταλήγουν όλα αυτά; Καταλήγουν στο γεγονός
ότι δεν είναι τυχαίο -και µε αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- πως
συγκεκριµένα πρόσωπα -και γι’ αυτό σας ζήτησα να µην επιµείνετε στον διαχωρισµό χρώµατος, γιατί τον κάνετε- από τους πεντέµισι χιλιάδες πτυχιούχους βρήκαν τον τρόπο, όπως έλεγε ο
Κώστας Βουτσάς, και «τρούπωσαν» εν πάση περιπτώσει. Και δεν
έχουµε ζήτηµα µε αυτά τα παιδιά, µε αυτούς τους νέους, αλλά
έχουµε ζήτηµα µε αυτούς που εφηύραν τη λύση και την παρουσίασαν επιλεκτικά σε κάποιους λίγους.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής το σχετικό έγγραφο
µε σβησµένα τα ονόµατα, λόγω των προσωπικών τους δεδοµένων. Όµως, θα δείτε ότι είναι πρόσωπα στη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας, όπως επίσης και στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών, πρόσωπα τα οποία µόλις βρέθηκαν
εκτός των πεντέµισι χιλιάδων, προσελήφθησαν και εκτός ΑΣΕΠ
µε συµβάσεις έργου ή ως ανάδοχοι, ως εργολάβοι συγκεκριµένου έργου.
Ξέρετε, κυρία Μιχαηλίδου, όλα σε αυτή τη ζωή και ειδικά µε
τη Νέα Δηµοκρατία δεν είναι τυχαία. Τη µία φορά µπορεί να είναι
τυχαίο, τη δεύτερη φορά µπορεί να είναι σύµπτωση. Όµως σε
τόσες περιπτώσεις, δεν µπορεί να είναι τυχαίο.
Και κλείνω, θέλοντας να σηµειώσετε κάτι, ώστε όταν συναντηθείτε µε τον Υπουργό Ανάπτυξης να τον ρωτήσετε για ένα
πράγµα, το οποίο σας θέτω ως ερώτηση και σας το απευθύνω
ως νέος άνθρωπος που είστε και νέα επιστηµόνισσα, που σε καµµία περίπτωση δεν θα θέλατε να βλέπετε τους «γαλάζιους», τους
«πράσινους» ή τους «ροζ» να παρελαύνουν µπροστά σας ξεπερνώντας την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές σας και να αποκτούν
µια θέση εργασίας, γιατί απλά ξαναβρέθηκε ο µπάρµπας από την
Κορώνη ή από τη Μεσσηνία ή απ’ όπου αλλού υπάρχει, εν πάση
περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να αναζητήσετε ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας
«Business Consulting», µιας ιδιωτικής εταιρείας η οποία αλιεύει
από τις δεξαµενές αυτών των ανθρώπων, που είναι σε αυτή την
ιδιότυπη δεκαετή οµηρία λόγω της κρίσης και, ω του θαύµατος,
βρίσκονται στις προηγούµενες θέσεις τους, σε αυτές που υπηρετούσαν όσο διαρκούσε το δωδεκάµηνο πρόγραµµα νέων επιστη-
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µόνων, το οποίο, επαναλαµβάνω, ενώ υπάρχει πλέον το νοµικό
πλαίσιο για να ανανεωθεί για λόγους ανθρωπιστικούς, επιστηµονικούς, αλλά και λόγω αναγκών της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, δεν το κάνετε εκδικητικά. Τολµώ να πω ότι το κάνετε
εκδικητικά, γιατί συνέπεσε αυτοί οι πεντέµισι χιλιάδες άνθρωποι
µε τροµερές δεξιότητες και µεταπτυχιακά να ανήκουν στην προκήρυξη του 2018.
Ερευνήστε, λοιπόν, και αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες για το πώς
-να και µια άλλη σύµπτωση, τυχαία και αυτή!- συγκεκριµένα
άτοµα και οµάδες βρίσκονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε
άλλα Υπουργεία στις ίδιες θέσεις.
Εκτός από την καταγγελία, υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ πολύ. Έχετε ξεπεράσει τα επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας
για δύο δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για δύο δευτερόλεπτα, κύριε συνάδελφε, και όχι για δύο λεπτά. Πρέπει να τελειώσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Επαναλαµβάνω, κυρία Μιχαηλίδου,
ότι πραγµατικά θαυµάζω τη γενναιότητά σας να καλύψετε το γεγονός ότι κάθε δευτερόλεπτο που σκέπτεται ή εργάζεται ο κ.
Βρούτσης είναι και µια µαχαιριά στα εργασιακά δικαιώµατα, στην
οικονοµία, στην κοινωνία, στους ανθρώπους που προσπαθούν
να επιβιώσουν πότε µε τις απλήρωτες υπερωρίες και πότε µε
αυτά που περιέγραψα πριν, µε τον ΟΑΕΔ και τα προγράµµατα.
Θέλω, λοιπόν, να απευθυνθώ και στον άνθρωπο και στην επιστηµόνισσα που πρέπει να κοιτάξει µε πραγµατικά πολιτική καθαρότητα και γενναιότητα ότι αυτό δεν είναι ζήτηµα κοµµατικής
αντιπαράθεσης. Είναι ζήτηµα, υπόδειγµα πολιτικής ηθικής για το
πώς θα επιβιώσει αυτή η χώρα σε αυτές τις συνθήκες.
Πάντως, σίγουρα αυτό δεν θα γίνει τιµωρώντας πεντέµισι χιλιάδες νέους πτυχιούχους και οδηγώντας τους να πάνε στο εξωτερικό ως µονόδροµο, ακόµα και σε συνθήκες πανδηµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Γιαννούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Μιχαηλίδου.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Γιαννούλη, δεν πάω να βγάλω
κανένα φίδι από την τρύπα. Ο Υπουργός µου -και τον τιµά ιδιαίτερα, τόσο τον ίδιο, όσο και την Κυβέρνησή µας- είναι εδώ πέρα
κάθε εβδοµάδα και απαντά πλήθος ερωτήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την ίδια στιγµή που, όπως καταλαβαίνετε και
όπως παραδέχεστε και ο ίδιος βέβαια, το Υπουργείο Εργασίας
είναι στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης της πανδηµίας. Είναι
στην πρώτη γραµµή γιατί τα ζητήµατα είναι πάρα πολλά και το
Υπουργείο Εργασίας, τόσο στο κοµµάτι το εργασιακό, όσο και
στο κοµµάτι της πρόνοιας και των κοινωνικών υποθέσεων είναι
«απίκο», τρέχει και προσπαθεί όχι µόνο να λύσει τα συνεχή προβλήµατα που δηµιουργούνται, άλλα να προνοήσει έτσι ώστε και
να µην δηµιουργηθούν άλλα, αλλά και να προχωρήσουµε νέες
πολιτικές µε τρόπο αποτελεσµατικό.
Για τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπως φαντάζεστε, δεν µπορώ να
απαντήσω. Βεβαίως µπορείτε εσείς να καταθέσετε άλλη επίκαιρη
ερώτηση και να έρθει ο ίδιος να σας την απαντήσει εδώ. Πάντως
το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως και δεν µπορεί να απαντήσει για
το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Τι µπορούµε να απαντήσουµε και τι µπορώ να σας απαντήσω
εγώ σίγουρα ως προς το κοµµάτι ειδικά των κοινωνικών υποθέσεων; Στις 14 Μαρτίου του έτους αυτού µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου επιτρέπουµε την πρόσληψη προσωπικού σε προνοιακούς φορείς, µεταξύ των οποίων και τα κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας. Στόχος, όπως ήδη ανέφερα, ήταν η αντιµετώπιση των
εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση και τη διασπορά του κορωνοϊού. Για τον λόγο αυτόν, όπως ρητά αναφέρει η ΠΝΠ οι προσλήψεις έγιναν κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, δηλαδή
µε ειδική και ταχύρρυθµη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή...
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Στη ΡΑΕ;
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν µπορείτε να ρωτάτε εµένα για το
τι γίνεται στη ΡΑΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών,
η οποία εκδόθηκε την 16η Μαρτίου. Με δεύτερη υπουργική απόφαση την 5η Ιουνίου τροποποιήσαµε τις ειδικότητες θέσεων που
δεν είχαν καλυφθεί, για να ανταποκριθούµε στις επικαιροποιηµένες ανάγκες των προνοιακών δοµών.
Στην πρώτη υπουργική απόφαση περιγράφεται αναλυτικά η
διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει µοριοδότηση προϋπηρεσίας
σε συναφές αντικείµενο. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν µοριοδοτεί προϋπηρεσία µε προηγούµενο καθεστώς στον ίδιο φορέα.
Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι όταν η πρόσβαση στις νέες θέσεις
ήταν ανοιχτή µε όρους ισότητας, τόσο στους νέους εργαζοµένους, όσο και σε όσους είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν στον
φορέα.
Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις; Υπάρχουν. Στο σύνολο των
δώδεκα κέντρων κοινωνικής πρόνοιας από τις πέντε προβλεπόµενες θέσεις έχουν σήµερα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ τετρακόσιες
εξήντα δύο. Από αυτές τις τετρακόσιες εξήντα δύο οι έξι καλύφθηκαν από προσωπικό το οποίο είχε ήδη απασχοληθεί στον
φορέα µε το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ το 2018. Πρόκειται συγκεκριµένα για πέντε κοινωνικούς λειτουργούς που βγήκαν µε τη
δεύτερη ΚΥΑ, έναν επιµελητή παιδιών και έναν νοσηλευτή.
Σε αυτούς -για να είµαι απολύτως σαφής- προστίθεται ένας
ακόµα νοσηλευτής ο οποίος είχε απασχοληθεί µε το πρόγραµµα
του ΟΑΕΔ το 2018 και προσλήφθηκε µε βάση τα προσόντα µε το
νέο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ, το οποίο όµως στις ρητές του εξαιρέσεις δεν συµπεριελάµβανε το πρόγραµµα του 2018.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εκτός ΑΣΕΠ πάντα.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Εποµένως, καµµία παρανοµία στις
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Η διαδικασία, όπως προβλέφθηκε στην ΠΝΠ και περιγράφτηκε αναλυτικά στην ΚΥΑ, τηρήθηκε απαρέγκλιτα από τις προνοιακές δοµές.
Επιτρέψτε µου εδώ να τονίσω κλείνοντας -και για να είµαι ειλικρινής περίµενα σε αυτό να σας έχουµε συµµάχους- ότι µας καταλογίζετε παρατυπίες σε µια διαδικασία για την οποία εµείς και
ιδιαίτερα στο κοµµάτι της κοινωνικής πρόνοιας, είµαστε περήφανοι γιατί έγινε σωστά και έγινε ταχύτατα. Οι πεντακόσιες
αυτές προσλήψεις σε έναν µήνα µέσα στελέχωσαν τις δοµές
µας, αύξησαν κατά ένα τρίτο το προσωπικό και πραγµατικά -γιατί
επισκέπτοµαι συνεχώς τις δοµές µας σε όλη την επικράτεια- και
οι διοικήσεις τους, αλλά και ακόµη πιο πολύ -οι διοικήσεις ξέρετε
έρχονται και παρέρχονται- οι εργαζόµενοι είναι εκεί.
Για πρώτη φορά νιώθω πραγµατικά περήφανη που όχι µόνο
έχουµε θωρακίσει όσον αφορά την πανδηµία τις δοµές µας όσο
καλύτερα µπορούµε στο εργασιακό κοµµάτι και διασφαλίζουµε
ότι οι φιλοξενούµενοι µέσα σε αυτές δεν θα έχουν απουσία υπηρεσιών από τους εργαζόµενους, αλλά επίσης που µετά από δέκα
χρόνια µνηµονίων, µετά από συνεχή έξοδο των εργαζοµένων
λόγω συνταξιοδοτήσεων και µη νέων προσλήψεων σε προνοιακές δοµές, αλλά και αν θέλετε αρνητικού ισοζυγίου της κινητικότητας στις προνοιακές δοµές, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι µου λένε
ότι για πρώτη φορά µπορούν να λειτουργήσουν µε συνέχεια και
συνέπεια παρέχοντας τις υπηρεσίες τους όπως οφείλουν να τις
παρέχουν στους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 997/31-8-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέκου)
Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Επιβεβληµένος o δωρεάν µοριακός έλεγχος και η παροχή
όλου του αναγκαίου προστατευτικού εξοπλισµού στους αστυνοµικούς για την αντιµετώπιση του COVID-19».
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Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι γυναίκες και οι άνδρες του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας βρίσκονται από την πρώτη στιγµή εκδήλωσης της πανδηµίας του κορωνοϊού στην πρώτη γραµµή
επιδεικνύοντας υψηλό αίσθηµα ευθύνης και προσήλωσης στο
υπηρεσιακό τους έργο.
Αξίζει δε να επισηµανθεί και το γεγονός ότι από τις αρχές του
περασµένου Μαρτίου οι αστυνοµικοί µας, πέρα από το βάρος
του ελέγχου της πιστής εφαρµογής των περιοριστικών µέτρων
που είχαν επιβληθεί από την Κυβέρνηση, κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν και την έκτακτη κατάσταση που προκλήθηκε από το προσφυγικό-µεταναστευτικό. Βρέθηκαν, δηλαδή, αντιµέτωποι µε
ιδιαίτερα αυξηµένα καθήκοντα, που αφορούσαν και την προσφυγική και την υγειονοµική κρίση.
Δυστυχώς, όµως, το σηµαντικό αυτό έργο των Ελλήνων αστυνοµικών αναγνωρίστηκε µόνο λόγω και όχι έργω από την Κυβέρνησή σας και προσωπικά από τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος παρά
την προσωπική του δέσµευση στο διάγγελµα της 17ης Μαρτίου
του 2020 απέκλεισε το αστυνοµικό προσωπικό από τη χορήγηση
του έκτακτου επιδόµατος ενίσχυσης, το οποίο δόθηκε στους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία, στον ΕΟΔΥ, στο ΕΚΑΒ και σωστά
δόθηκε και στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Δεν θα σχολιάσω, κύριε Υπουργέ, τον αποκλεισµό του αστυνοµικού προσωπικού από το έκτακτο αυτό επίδοµα, γιατί ενδεχοµένως να µε κατηγορήσετε για φθηνή και στείρα αντιπολίτευση. Θα
παραθέσω µονάχα αποσπάσµατα από τις ανοιχτές επιστολές της
Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Θεσσαλονίκης προς
τους Βουλευτές Α’ και Β’ Περιφέρειας. Στην πρώτη -θα τη διαβάσω mot a mot- στις 24 Απριλίου του 2020 σηµειώνουν: «Ο περιορισµός της αναγνώρισης του έργου µας µε προφορικές
ευχαριστίες και µόνο δεν µπορεί παρά να εκληφθεί ως εµπαιγµός
και δεν αξίζει σε ένα Σώµα που είναι ταυτόσηµο της αυτοθυσίας
και του κινδύνου».
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά αυτές τις ανακοινώσεις.
Πρώτα απ’ όλα της 24ης Απριλίου του 2020 που µόλις σας διάβασα. Στο θέµα θα έρθουµε και µετά και θα τα καταθέσω και
αυτά.
Κι ενώ έχει περάσει ήδη αναγκαίος χρόνος και ικανός για να
ανταποκριθείτε στη δέσµευση -αλλιώς µην δίνετε δεσµεύσεις διά
στόµατος Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επαναλαµβάνεται σε κάθε οµιλία δεκαεπτά φορές το όνοµα του
Πρωθυπουργού, αν δεν µπορείτε να ανταποκριθείτε- στις 26 Αυγούστου λέει η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Θεσσαλονίκης:
«Και ενώ τηρείτε σιγή ιχθύος για το ζήτηµα του επιδόµατος, η
απόφαση για χορήγηση δύο πάνινων µασκών σε κάθε αστυνοµικό επικοινωνήθηκε σαν να είναι η µεγάλη κατάκτηση. Περνάει
ασχολίαστο το ότι δεν έχουν ακόµη τοποθετηθεί πλεξιγκλάς σε
όλες τις υπηρεσίες, δεν υπάρχουν κλιµάκια του ΕΟΔΥ να κάνουν
τεστ στους αστυνοµικούς που γυρίζουν από άδεια και προληπτικά τεστ και σε όσους εργάζονται.
Τα ανωτέρω αποτελούν εµπαιγµό -δεύτερος εµπαιγµός- προς
το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και σε όσους συναδέλφους
µας διατηρούσαν κάποια ψήγµατα ελπίδας ότι θα αναγνωριστεί
η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο».
Θα τα καταθέσω και τα δύο και έχω και άλλες δύο από την
Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Θεσσαλονίκης.
Επειδή, όµως, το ενδιαφέρον µας τόσο το συλλογικό ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το προσωπικό ως
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης δεν είναι όψιµο, σας υπενθυµίζω,
κύριε Οικονόµου, κύριε Υπουργέ, την ερώτηση που καταθέσαµε
σαράντα δύο Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Απριλίου του 2020
µε αίτηµα την αύξηση του πλαφόν στη µηνιαία και ετήσια νυχτερινή απασχόληση του αστυνοµικού προσωπικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ, κύριε Οικονόµου, σας παρακαλώ προσέξτε, γιατί και
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αυτό είναι σηµαντικό σε σχέση µε τα νυχτερινά των αστυνοµικών,
προκειµένου να επιλυθεί το µείζον ζήτηµα της απλήρωτης δεδουλευµένης νυχτερινής εργασίας. Ελπίζουµε ως προς το θέµα
που σας θέσαµε ήδη από τον Απρίλιο γι’ αυτήν την περίπτωση
των νυχτερινών, το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης να µην
αντιµετωπίσει και πάλι τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας ως δηµοσίους λειτουργούς δεύτερης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούµε στενά το θέµα και θα
επανέλθουµε κοινοβουλευτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Έρχοµαι τώρα στο θέµα
της ερώτησης, πολύ επιγραµµατικά. Έχω εδώ τα δηµοσιεύµατα
σε καθόλα φιλικά µέσα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω από το
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: «Κορωνοϊός, αναστάτωση στους κόλπους των
αστυνοµικών στη Θεσσαλονίκη, εννέα κρούσµατα σε σαράντα
οκτώ ώρες. Σε καραντίνα δεκατέσσερις αστυνοµικοί µετά τη σύλληψη αλλοδαπού θετικού στον κορωνοϊό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω αµέσως.
Θα ήθελα την κατανόησή σας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το
θέµα και µας παρακολουθεί το σύνολο των αστυνοµικών υπαλλήλων σε όλη τη χώρα. Περιµένουν στα λόγια τα µεγάλα -για να
µην αποδειχθούν ότι είναι ψεύτικα- να ανταποκριθεί η Κυβέρνηση. Εσείς τα είπατε, εσείς θα τα υλοποιήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τριανταφυλλίδη, όλες οι επίκαιρες ερωτήσεις είναι σοβαρές, γι’ αυτό
ακριβώς είναι και επίκαιρες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τρίτον, ο κορωνοϊός χτυπάει τα αστυνοµικά τµήµατα. Διαβάζω: «Σε καραντίνα και το
Αστυνοµικό Τµήµα Πατησίων».
Τα αφήνω εδώ και ρωτώ συγκεκριµένα, επιπροσθέτως και των
άλλων δύο ερωτηµάτων. Ελπίζω ο κ. Οικονόµου, που πάντα ανταποκρίνεται, να ανταποκριθεί και στα δύο ζητήµατα που έθεσα.
Την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί εξέφρασε και η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, η οποία επισηµαίνει σε ανακοίνωσή της την
αναγκαιότητα θωράκισης του αστυνοµικού προσωπικού έναντι
του COVID-19, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες µπορεί να αποβούν µοιραίες για τη λειτουργία του Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βάσει, λοιπόν, των ανωτέρω σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Προτίθεστε να διασφαλίσετε τη διενέργεια δωρεάν µοριακού ελέγχου; Μιλώ για το PCR, γι’ αυτό που τους καλούν να πληρώσουν
150 ευρώ.
Ρωτήσατε τους αστυνοµικούς αν έχουν 150 ευρώ µε το που θα
επιστρέψουν από τις διακοπές για να πληρώσουν και για τον
εαυτό τους και για την οικογένειά τους; Δεν µιλώ για τεστ αντισωµάτων που ενδεχοµένως κάποιος χορηγός να το δώσει δωρεάν
στην Αστυνοµία. Μιλώ για το PCR, µιλώ για τεστ µοριακού ελέγχου, που τους ζητούν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 150 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Βάσει, λοιπόν, των ανωτέρω, θα παράσχετε δωρεάν εξέταση µοριακού ελέγχου, καθώς
βέβαια και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού για τον
COVID-19 σε όλο το αστυνοµικό προσωπικό;
Θέτουν -και αυτό θα το καταθέσω στα Πρακτικά- για παράδειγµα, τα γιλέκα. Δεν µπορεί το γιλέκο να µεταφέρεται από
αστυνοµικό σε αστυνοµικό, γιατί καταλαβαίνετε -καταλαβαίνουν
και αυτοί που µας ακούν- τι σηµαίνει αυτό για τη διασπορά του
κορωνοϊού. Εξοπλισµός αναγκαίος, κάλυψη µε το τεστ µοριακού
ελέγχου και βέβαια επιτέλους υλοποιείστε αυτό που τους υποσχεθήκατε δια στόµατος του κυρίου Πρωθυπουργού.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τριανταφυλλίδη, αντί για δύο λεπτά, µιλήσατε επτά λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα. Υπερκαλύψατε και τον χρόνο της δευτερολογίας.
Όσο σοβαρό και να είναι το θέµα, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι
περιεκτικές, σαφείς και σύντοµες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θα είµαι πιο σύντοµος,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, θα περιοριστώ αυστηρά, σεβόµενος τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και τον Κανονισµό της Βουλής. Θα ήθελα, όµως, να κάνω ένα γενικό σχόλιο
σε σχέση µε αυτά που είπατε, διότι διαπιστώνω πολύ όψιµα το
ενδιαφέρον σας για την Αστυνοµία. Συνήθως όταν είσαστε Αντιπολίτευση το επιδεικνύετε, αλλά ξεχνάτε πολύ γρήγορα και παίρνετε «διαζύγιο» από την Αστυνοµία όταν γίνεστε Κυβέρνηση.
Το ενδιαφέρον τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της Κυβέρνησης συνολικά για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και
γενικά των Σωµάτων Ασφαλείας επιδεικνύεται εµπράκτως καθηµερινά και το γνωρίζουν οι ίδιοι οι αστυνοµικοί αυτό.
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου δράττοµαι της ευκαιρίας για µια ακόµη φορά για να ενηµερώσω το Σώµα, αλλά
και το σύνολο των πολιτών για τις πρωτοβουλίες, που λαµβάνονται αναφορικά µε τις προσπάθειες περιορισµού της εξάπλωσης
του ιού COVID-19 στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας και
κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσµό της χώρας.
Όσα αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτησή σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, αποτελούν ζητήµατα τα οποία χειριζόµαστε καθηµερινά, βρισκόµενοι -όπως έχω επανειληµµένως υπογραµµίσει- σε
διαρκή ετοιµότητα. Η πρωτοβουλία της πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα συνοψίζονται στους εξής άξονες.
Έγκαιρη εξασφάλιση και απρόσκοπτη συνεχής διάθεση του
απαραίτητου υγειονοµικού υλικού στο σύνολο των υπηρεσιών
της επικράτειας. Λήψη εκείνων των πρωτοβουλιών, που θα διαµορφώσουν το απαιτούµενο πλαίσιο συνεργασίας για την εξασφάλιση προµήθειας του υγειονοµικού υλικού για όσο χρόνο
διαρκέσει η πανδηµία. Αναβάθµιση υλικοτεχνικού εξοπλισµού
που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε στόχο τη δραστική µείωση της έκθεσής τους σε πιθανές
εστίες µόλυνσης από τον COVID-19. Διαρκής επικοινωνία και καθηµερινή στενή συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας
Υγείας, µε στόχο την έγκαιρη ενηµέρωση του αστυνοµικού προσωπικού για τις πλέον πρόσφατες οδηγίες, που εκδίδονται αναφορικά µε την καλύτερη προστασία του έναντι της πανδηµίας.
Έκδοση διαταγών από πλευράς του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µε στόχο την πλήρη εφαρµογή των µέτρων για το
σύνολο του προσωπικού και την πρόβλεψη σειράς ενεργειών στα
πλαίσια περιορισµού της διασποράς του ιού.
Έχοντας υπ’ όψιν τα στενά χρονικά περιθώρια που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, θα καταθέσω µια σειρά εγγράφων για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας
αναφορικά µε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για την προστασία
της υγείας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας έναντι της
πανδηµίας του COVID-19.
Ξεκινώντας από το υγειονοµικό υλικό, που έχει παραληφθεί
και διατεθεί από τέλη Φεβρουαρίου 2020 έως και σήµερα, τα
στοιχεία του πρώτου εγγράφου που καταθέτω αναφέρονται στο
σύνολο των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, αλλά και ειδικότερα στη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Από
τα στοιχεία αυτά προκύπτει η αδιάλειπτη διάθεση των απαραίτητων µέσων προστασίας προς το αστυνοµικό προσωπικό στην
εν λόγω διεύθυνση.
Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµανθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες για προµήθεια επιπλέον υγειονοµικού υλικού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο δεύτερο έγγραφο
που σας καταθέτω.
Ιδιαίτερη µέριµνα δίδεται και στα επίπεδα καθαριότητας και
υγιεινής που επικρατούν στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας τα οποία διασφαλίζονται µέσω απολυµάνσεων. Ειδικά για
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την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης έχει εγκριθεί πίστωση ύψους 84.500 ευρώ, ενώ
απολυµάνσεις έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στις υφιστάµενες
υπηρεσίες της εν λόγω διεύθυνσης σε ηµεροµηνίες που αναγράφονται στο τρίτο έγγραφο που καταθέτω σήµερα ενώπιον του
Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί και στην προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, ώστε να καταστεί
εφικτή η εξ αποστάσεως πραγµατοποίηση επικοινωνίας µέσω τηλεδιάσκεψης µεταξύ αστυνοµικών υπηρεσιών, να διευκολύνονται
και να προστατεύονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καθηµερινά.
Για την αρτιότερη ενηµέρωσή σας καταθέτω ένα ακόµη έγγραφο όπου αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες από αυτές τις
αναγκαίες προµήθειες, όπως είναι λόγου χάρη τα διαµορφωµένα
µε διαχωριστικό πλεξιγκλάς οχήµατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και ο ανάλογος εξοπλισµός, που κρίνεται αναγκαίος για τη βελτίωση της εξ αποστάσεως επικοινωνία. Αντίστοιχες τεχνικές παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα διαχωριστικά, έχουν προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν και σε υπηρεσίες όπου πραγµατοποιείται προσέλευση πολιτών.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να υπογραµµίσω τον ρόλο της
διεύθυνσης υγειονοµικού του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία καθηµερινά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, στην αποστολή οδηγιών
τις οποίες και επικαιροποιεί διαρκώς µέσω και της σταθερής επικοινωνίας και συνεργασίας της µε τον ΕΟΔΥ, που είναι το καθ’
ύλην αρµόδιο όργανο συντονισµού και ενηµέρωσης.
Ιδιαίτερη µέριµνα, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση πιθανών ή επιβεβαιωµένων κρουσµάτων, έχει δοθεί µέσω
σειράς διαταγών και από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Προβλέπει ορισµό υπευθύνων αξιωµατικών σε όλες τις διευθύνσεις της Αστυνοµίας της χώρας και τις αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες του αρχηγείου, οι οποίες σε συνεργασία µε το Ενιαίο
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και
µε σαφώς προκαθορισµένα καθήκοντα ενεργούν µε στόχο τη
διαρκή ενηµέρωση, άµεση αντιµετώπιση και δράση προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των υπόπτων ή επιβεβαιωµένων κρουσµάτων στο αστυνοµικό προσωπικό.
Κύριε Πρόεδρε, µια µικρή ανοχή ζητώ. Θα είµαι πολύ σύντοµος στη δευτερολογία.
Ολοκληρώνοντας την αρχική µου τοποθέτηση, θα ήθελα να
υπογραµµίσω ότι ο µοριακός έλεγχος του αστυνοµικού προσωπικού είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, η υλοποίηση του οποίου τελεί
υπό αυστηρά κριτήρια, τα οποία έχουν προκαθοριστεί από τον
ΕΟΔΥ και για το οποίο θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω τις απόψεις µου κατά τη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, εν όψει του ότι υπερκαλύψατε τον χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αν είναι θέµα του χρόνου, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι θέµα να ανταποκριθούµε
στην ευθύνη της ενηµέρωσης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στις 11.00’ θα έρθουν…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εγώ δεν αντιπαρατίθεµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχουµε λίγο
χρόνο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντοµος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Διεκδικώ απαντήσεις που
αφορούν στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων στην Ελληνική
Αστυνοµία.
Δεν περίµενα από εσάς, κύριε Οικονόµου, να αναφερθείτε µε
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αυτόν τον τρόπο περί όψιµου ενδιαφέροντος. Το λέτε για τον
Τριανταφυλλίδη; Εδώ, µε δική µου πρωτοβουλία υπέγραψαν
άλλοι σαράντα δύο Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Απριλίου για
τα νυχτερινά των αστυνοµικών. Θα στείλω στο γραφείο σας και
περιµένω και από το γραφείο µου να µου στείλουν τις τρεις επίκαιρες ερωτήσεις που έκανα, φέρνοντας Υπουργούς Δηµοσίας
Τάξεως της δικής µου κυβέρνησης. Επισκέφτηκα τον κ. Ανδρικόπουλο και στο γραφείο της τότε, την Υπουργό, την κ. Γεροβασίλη για να επισηµάνω την αύξηση της βίας και της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σας είπα ότι η τοποθέτησή µου είναι πρώτιστα βαθιά κοινωνική
και µετά κοµµατική και δεν περίµενα από εσάς να µιλήσετε απέναντί µου για όψιµο ενδιαφέρον, µιας που είναι η τρίτη ή τέταρτη
φορά που έρχεστε απέναντί µου για να µου απαντήσετε και σας
ευχαριστώ πολύ για αυτό.
Εκτιµώ απεριόριστα το κοινοβουλευτικό σας ήθος και τη συνέπειά σας. Δεν περίµενα, όµως, έναν Έλληνα αξιωµατικό που
υπηρέτησε το σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας να θριαµβολογεί
για τη χορήγηση δύο πάνινων µασκών σε κάθε αστυνοµικό.
Πρώτον, δεν µου απαντήσατε το εξής: Θα υλοποιήσετε την,
από τον Μάρτιο, δέσµευση Μητσοτάκη για τη χορήγηση, δηλαδή
ό,τι δόθηκε στους άλλους εργαζόµενους της πρώτης γραµµής
να δοθεί και στους αστυνοµικούς ως εργαζόµενους πρώτης
γραµµής, αφού ο κ. Μητσοτάκης το ανέφερε;
Δεύτερον, σε σχέση µε τα νυχτερινά, θα δώσετε τη νυχτερινή
απασχόληση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον και πάλι δεν θα µιλήσω µε δικά µου λόγια -εσείς το είπατε-, αλλά θα καταθέσω στα Πρακτικά την, από τις 4 Αυγούστου, ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού
Θεσσαλονίκης για την ανάγκη τοποθέτησης πλεξιγκλάς σε αστυνοµικές υπηρεσίες. «Εκτεθειµένοι», λέει, «οι αστυνοµικοί από την
ανταλλαγή αλεξίσφαιρων».
Αίτηµα πραγµατοποίησης µοριακού τεστ σε όλους τους αστυνοµικούς που επιστρέφουν από άδεια στη Θεσσαλονίκη, στις 17
Αυγούστου, από την ένωση αστυνοµικών. Οι ίδιοι τα λένε. Ξεχάστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάστε τον Τριανταφυλλίδη. Μείνετε και ανταποκριθείτε, γιατί είναι οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής
Αστυνοµίας που ζητούν και διεκδικούν ένα, δύο, τρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πολύ ωραία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Λέω πάλι: Μιλώ για τεστ
µοριακού ελέγχου, δεν µιλώ για τεστ αντισωµάτων. Πείτε τους.
Είναι το τρίτο ζήτηµα η εν λόγω ερώτηση.
Ανταποκριθείτε σε αυτούς, όχι σε εµένα. Αν θέλετε να σεβαστείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία, συµβιβαστείτε και σεβαστείτε την αλήθεια. Πείτε τους την αλήθεια για να τους έχετε
αρωγούς και συµµάχους. Αυτή είναι η Ελληνική Αστυνοµία. Δεν
είναι ούτε ο Οικονόµου, ούτε ο Χρυσοχοΐδης, ούτε οι Αρχηγοί.
Είναι ο αστυνοµικός που είναι στο πεζοδρόµιο και προσπαθεί να
διαφυλάξει τη σωµατική ακεραιότητα και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών και θέτει κάθε µέρα τη ζωή του και την υγεία του
στην πρώτη γραµµή κινδύνου και πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι
του, γιατί έχει και αυτός οικογένεια, έχει συγγενείς, έχει µάνα και
πατέρα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κράτησα το ζήτηµα του µοριακού ελέγχου που θέτετε µε το
ερώτηµά σας, γιατί η προσέγγισή του είναι αρκετά πιο περίπλοκη
από ό,τι αρχικά διαφαίνεται.
Υπήρξε προβληµατισµός και στο αρχηγείο και στο Υπουργείο
σχετικά µε την άµεση πρόσβαση του αστυνοµικού προσωπικού
σε τεστ µοριακού ελέγχου. Υπήρξαν και σχετικές συζητήσεις µε
τον ΕΟΔΥ ως προς τη σκοπιµότητα και την εφικτότητα ενός τέ-
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τοιου σχεδιασµού, σύµφωνα πάντα µε τα αυστηρά κριτήρια του
εργαστηριακού µοριακού ελέγχου που θέτει ο ΕΟΔΥ.
Το αποτέλεσµα αυτών των συζητήσεων είναι ότι στην περίπτωση που διενεργείται ο προληπτικός έλεγχος µε µοριακό τεστ
σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, αυτό δεν θα
καταδείκνυε παρά µόνο την κατάσταση της ιικής φορείας του
αστυνοµικού προσωπικού εκείνη την ηµέρα. Ο προληπτικός
έλεγχος ενός αστυνοµικού δεν αποκλείει την πιθανότητα θετικοποίησής του έναντι του ιού εντός των επόµενων ηµερών.
Ταυτόχρονα, το αρνητικό αποτέλεσµα, ειδικά στο σύνολο του
Σώµατος, θα δηµιουργήσει τελικά ένα ψευδές αίσθηµα ασφάλειας και ενδεχοµένως, έστω εξ αντανακλάσεως, χαλάρωσης
των επιβεβληµένων µέτρων αυτοπροστασίας και ασφάλειας.
Προκρίνουµε, λοιπόν, στην παρούσα φάση ως ενδεδειγµένο
και αναγκαίο µέτρο πρόληψης έναντι του COVID-19 την κοινή
εφαρµογή των επικαιροποιηµένων οδηγιών που έχει αποστείλει
η διεύθυνση υγειονοµικού του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας προς όλες τις Αστυνοµικές Διευθύνσεις από της 24 Αυγούστου. Αυτές είναι, σηµειωτέον, πλήρως εναρµονισµένες µε
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα
από το σύνολο του προσωπικού. Ταυτόχρονα, συνεχίζουµε αδιάκοπα όλες εκείνες τις προσπάθειες που θα εξασφαλίσουν κάθε
αναγκαίο µέσο προστασίας του αστυνοµικού προσωπικού κατά
την άσκηση των καθηκόντων του.
Θα ήθελα δε παρεµπιπτόντως να σας πω ότι την προηγούµενη
εβδοµάδα είχαµε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο µε τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ και επιστηµονικό προσωπικό, όπου επικαιροποιήσαµε όλα αυτά τα πρωτόκολλα και πώς και πότε και κάτω από
ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνεται το µοριακό τεστ. Χτες
το απόγευµα δε υπήρχε ξεχωριστή σύσκεψη στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον Υφυπουργό, τον γενικό γραµµατέα και τη στρατιωτική ηγεσία και εκπροσώπους της υγειονοµικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, όπου και
εκεί διαµορφώσαµε το πλαίσιο κάτω από το οποίο, ανάλογα µε
την υλοποίηση των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και τις ανάγκες που
θα προκύψουν στην Ελληνική Αστυνοµία, να προσφέρεται σε
πρώτη φάση η αναγκαία κάλυψη και για τα τεστ…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Δηλαδή, δωρεάν;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): …και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί µέσα από τα στρατιωτικά νοσοκοµεία πρωτίστως και από το υπόλοιπο σύστηµα
υγείας, βέβαια, εφόσον χρειαστεί.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, οι αστυνοµικοί που θα επιστρέφουν από τις διακοπές τους θα κάνουν
δωρεάν το µοριακό τεστ; Αυτό πείτε…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Το τεστ του µοριακού ελέγχου γίνεται µε βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Δεν είναι πανάκεια το µοριακό τεστ σε
όποιον και όποτε το νοµίζει. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες που προβλέπονται.
Σε αυτούς που γυρίζουν από άδεια υπάρχουν συγκεκριµένες
οδηγίες στο πως θα ενεργήσουν και στο πως θα ενταχθούν
οµαλά µέσα στην καθηµερινή άσκηση της υπηρεσίας τους για
να προστατευθούν οι ίδιοι και το προσωπικό. Είναι καθηµερινή
µας φροντίδα αυτή, γι’ αυτό σας λέω ότι υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες και αν προσέξατε στην πρωτολογία µου, έχει ορισθεί
σε κάθε διεύθυνση ειδικός αξιωµατικός που παρακολουθεί την
εξέλιξη, επικοινωνεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε το κέντρο επιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

χειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, υπάρχει υγειονοµική υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη βάση σε στενή συνεργασία µε τον ΕΟΔΥ
και χειριζόµαστε το κάθε περιστατικό, ύποπτο ή αν εκδηλώνει
συµπτώµατα COVID-19 έτσι όπως ακριβώς οι επιστήµονες πρωτίστως µας υποδεικνύουν και το τηρούµε µε θρησκευτική ευλάβεια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τα γιλέκα και τα πλεξιγκλάς θα τα βάλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε Τριανταφυλλίδη. Απαντάει ο κύριος Υπουργός. Νοµίζω ότι
είναι σαφής.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Σαφώς. Είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά προχωρούν.
Θέλω να υπενθυµίσω κλείνοντας, ότι η µάχη εναντίον του
COVID-19 είναι διαρκής και αναγνωρίζουµε και την ευαισθησία
σας σε αυτό…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστούµε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη):.. και του συνόλου του πολιτικού κόσµου και της ελληνικής κοινωνίας, διότι πρωτίστως το ένστολο προσωπικό, όπως και
εσείς τονίσατε, είναι στην πρώτη γραµµή και έτσι θα εξακολουθήσει να είναι και επιβάλλεται να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, διότι
και το επόµενο διάστηµα θα είναι στην πρώτη γραµµή το αστυνοµικό προσωπικό.
Όπως τόνισα, το ενδιαφέρον µας είναι καθηµερινό, συνεχές
και αδιάλειπτο και επ’ αυτού δεν θέλω να έχετε καµµία αµφισβήτηση, διότι σε τελική ανάλυση, το θέµα του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας και των πολιτών είναι ένα εθνικό θέµα, θέλει
µια γενικότερη ενιαία στρατηγική και προς αυτή την κατεύθυνση
κινούµαστε και µακριά από εµάς οι οποιεσδήποτε πολιτικές και
κοµµατικές σκοπιµότητες σε σχέση µε το αστυνοµικό προσωπικό.
Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας να τονίσω ότι η µάχη ενάντια του
COVID-19 είναι διαρκής, όπως και η προσπάθεια προστασίας και
θωράκισης της υγείας του αστυνοµικού προσωπικού όχι µόνο
στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Υπουργείο και αρχηγείο βρισκόµαστε σε συνεχή συντονισµό µε τους ειδικούς επιστήµονες του ΕΟΔΥ, διότι κορυφαία µας προτεραιότητα ήταν και
παραµένει και θα συνεχίσει να είναι η διασφάλιση της υγείας
όλων των γυναικών και ανδρών της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι
οποίοι βρίσκονται καθηµερινά στην πρώτη γραµµή µάχης ενάντια
στην εξάπλωση της πανδηµίας του COVID-19.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 10.55’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα
7 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής,
µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
Kίνηµα Αλλαγής κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η
έξαρση της πανδηµίας στη δηµόσια υγεία, την οικονοµία, στους
εργαζόµενους και στην έναρξη του νέου σχολικού έτους.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

