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και την υιοθεσία χωρίς εµπόδια, µε απόλυτη διαφάνεια και
ενηµέρωση», σελ. 13609
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Αθήνα, σήµερα στις 9 Ιουνίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.16’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-6-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 8
Ιουνίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
Σήµερα θα συζητηθούν η υπ’ αριθµ. 847/7-6-2021 επίκαιρη
ερώτηση και οι υπ’ αριθµ. 851/21-10-2020 και 4826/514/8-3-2021
ερωτήσεις του κύκλου των αναφορών - ερωτήσεων, οι οποίες θα
απαντηθούν από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Προχωράµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 847/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Περικοπή επιδοµάτων σε τυφλούς επιστήµονες και δικηγόρους».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας, από τον
Φεβρουάριο του 2020, θεσµοθετεί τη µείωση του επιδόµατος τυφλότητας που λαµβάνουν συνταξιούχοι δικηγόροι, τυφλοί, που
συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελµά τους, όπως τους δίνει το δικαίωµα ο νόµος. Αυτό γίνεται εν µέσω της πανδηµίας. Η µείωση
είναι σηµαντική, από τα 697 στα 362 ευρώ.
Το επίδοµα αυτό έχει καθιερωθεί το 1973 και η ενίσχυσή του
µε τα χρόνια κρίθηκε σκόπιµη, όπως και άλλων επιδοµάτων, και
έφτασε στα 697 ευρώ. Χορηγούνταν σε κάθε τυφλό επιστήµονα
για την αντιµετώπιση των προφανών πρόσθετων εξόδων που δηµιουργεί η άσκηση της ειδικής γνώσης ως βιοποριστικού επαγγέλµατος.

Τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι; Για να είναι ξεκάθαρο και
στους πολίτες που µας ακούν. Χρειάζονται βοηθό για την ανάγνωση δικογράφων, βιβλία Braille, υλικό για τη µαγνητοφώνηση
κ.λπ., που ήδη από τότε, από τη δεκαετία του 1990, ο νόµος τα
προβλέπει. Προβλέπει δηλαδή να καλύπτονται αυτές οι επιπλέον
ανάγκες για να µπορούν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι στην κοινωνία
µας να µην µπουν στο περιθώριο απλά και µόνο επειδή είναι τυφλοί.
Τώρα, οι πληττόµενοι πολίτες προσέφυγαν κατά των αποφάσεων του ΟΠΕΚΑ και δικαιώθηκαν. Όσοι προσέφυγαν δικαιώθηκαν και το ποσό αναπροσαρµόστηκε. Επίσης προσέφυγαν στον
Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος επίσης τους δικαίωσε. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα, χωρίς
να έχει χαρακτηριστικά κανονιστικής διοικητικής πράξης, δεν δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ερµηνεύει κατά τρόπο µη ορθό την κείµενη
νοµοθεσία και µειώνει το εν λόγω επίδοµα. Το λέει ο Συνήγορος
του Πολίτη και συνεχίζει λέγοντας ότι αγνοεί τον σκοπό για το
οποίο θεσπίστηκε το επίδοµα, που δικαιολογεί άλλωστε και τη
µεγαλύτερου ύψους ενίσχυσή του, ενώ δηµιουργεί µια νέα ανισότητα γιατί διαφοροποιεί τους τυφλούς δικηγόρους σε δύο κατηγορίες, χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ΚΥΑ του
1973, στους εν ενεργεία και στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να ασκούν τη δικηγορία. Παράλληλα, οι ανάγκες τους για
την κάλυψη των επιπρόσθετων εξόδων από την άσκηση του
επαγγέλµατος παραµένουν.
Ενώ έχει λοιπόν παρέλθει ένας χρόνος από τις θετικές αποφάσεις επί των προσφυγών από τις επιτροπές εκδίκασης του
ΟΠΕΚΑ -και σας τα αναφέρω αυτά, κυρία Υπουργέ, µιας και θα
µε ρωτήσετε για ποιον λόγο επανέρχοµαι για τρίτη και τέταρτη
φορά σ’ αυτό το θέµα, γιατί περνάει ο χρόνος, είναι ξεκάθαρες
οι αποφάσεις και εσείς τις αγνοείτε ως Κυβέρνηση- ενώ αφορά
µια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική οµάδα, τους τυφλούς δικηγόρους, που ούτε το φως της θα αποκτήσει ξαφνικά ούτε θα µπορέσει να λειτουργήσει ισότιµα και ανεξάρτητα επαγγελµατικά,
ενώ αφορά µικρό αριθµό πολιτών, που µε την κίνησή σας αυτή
ούτε εξοικονοµείτε πόρους ούτε εξορθολογίζετε πρακτικές, ενώ
δηµιουργεί τυφλούς πολλών ταχυτήτων µε ανισότιµη µεταχείριση, µειώνοντας σε κάποιους απ’ αυτούς το ποσό, το οποίο αναγνωρίζεται στο ακέραιο στους υπόλοιπους που ασκούν ακριβώς
το ίδιο επάγγελµα, τη µαχόµενη δικηγορία, έτσι τελικά η Κυβέρνηση ούτε δείχνει κοινωνικό πρόσωπο, το οποίο έχει ο τίτλος του
Γενικού Γραµµατέα, ούτε και τη διάθεση όµως να συµµορφωθεί
στις αποφάσεις των αρµοδίων επί των ενδικοφανών προσφυγών
διοικητικών οργάνων.
Σας ρωτάµε πότε θα αλλάξετε αυτή την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,

13606

κύριε Αρσένη.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, έχετε δίκιο, επανέρχεστε και επανέρχεστε για
τη συγκεκριµένη ερώτηση. Αυτό, ξέρετε, έχει και µια θετική ανάγνωση κι η θετική ανάγνωση είναι ότι είστε τόσο ευχαριστηµένοι
µε το κυβερνητικό έργο, όπου έρχεστε για τις ίδιες ερωτήσεις,
τις οποίες βεβαίως έχει απαντήσει η δική µας η Κυβέρνηση, αλλά
δεδοµένου ότι δεν προκύπτουν νέες, επανέρχεστε µε τις ίδιες.
Και τι υπενθυµίζω; Υπενθυµίζω ερώτηση της συνάδελφου και
φαντάζοµαι συνοδοιπόρου σας κ. Απατζίδη τον Απρίλιο του
2020, στην οποία απ’ αυτό το Βήµα απήντησα ως και όφειλα. Επίσης, υπενθυµίζω την απάντησή µου λίγες µέρες πριν, ακριβώς
στην ίδια ερώτηση, σε άλλον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής.
Οπότε ναι, επανάληψη µπορεί να χρειάζεται όπως καταλαβαίνω,
αλλά και πάλι σηµαίνει ότι το κυβερνητικό έργο σάς καλύπτει
σχεδόν απόλυτα για να επανέρχεστε µε τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά
ας απαντήσω ξανά σ’ αυτή, έτσι ώστε να µην αφήσω καµµία απολύτως ασάφεια στους συµπολίτες µας.
Θα πω, κύριε Αρσένη, ότι χρησιµοποιείτε λέξεις οι οποίες δεν
ευσταθούν. Λέτε ότι θεσµοθετούµε µείωση. Ρυθµιστικά δεν έχει
γίνει καµµία, µα καµµία αλλαγή στα επιδόµατα αναπηρίας, αν όχι
προς τα επάνω, εδώ και χρόνια. Χρησιµοποιείτε κι άλλη λέξη η
οποία και πάλι είναι ανυπόστατη. Αποφάσεις, δεν σεβόµαστε,
λέει, τις αποφάσεις. Οι ενδικοφανείς αποφάσεις δεν είναι οι δικαστικές αποφάσεις, όπως γράφετε στην ερώτησή σας. Ο Συνήγορος δεν µας έστειλε καµµιά απόφαση. Θα ήθελα να ξαναδείτε
τα έγγραφα τα οποία έχετε στα χέρια σας και να δείτε ότι δεν µιλούµε για καµµία δικαστική απόφαση ούτε βεβαίως για απόφαση
του Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία βεβαίως και θα έπρεπε
να συµµορφωθούµε αν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο εξορθολογισµός των επιδοµάτων
σε καµµία χώρα δικαίου δεν συνιστά εκδικητική πράξη και προφανώς όχι στη δική µας. Ο εξορθολογισµός της κοινωνικής πολιτικής σε τι αφορά; Αφορά στο ότι το κράτος κάνει ό,τι περνάει
από το χέρι του, έτσι ώστε κανένας πολίτης να µην παίρνει περισσότερα, αλλά κυρίως όχι λιγότερα από αυτά που δικαιούται.
Και γι’ αυτό σήµερα έχουµε ευτυχώς την τεχνολογία µε το µέρος
µας, έτσι ώστε οι έλεγχοι που επιβάλλονται σ’ ένα κράτος δικαίου
για να διασφαλίσει η πολιτεία ότι κανένας πολίτης δεν παίρνει
ούτε περισσότερα, αλλά κυρίως ούτε λιγότερα από αυτά που δικαιούται, οι έλεγχοι αυτοί σήµερα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας
γίνονται.
Και αυτό ακριβώς έκανε και ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος ξεκίνησε να
κάνει διασταυρώσεις µαζί µε την ΗΔΙΚΑ. Τι ξεκίνησε να διασταυρώνει; Τους δικαιούχους των επιδοµάτων αναπηρίας, και συγκεκριµένα τους δικαιούχους του επιδόµατος τυφλότητας, µε τους
δικαιούχους συντάξεων αναπηριών. Η ΗΔΙΚΑ, δηλαδή, έκανε
έναν έλεγχο ως προς το αν ακολουθείται η σηµερινή νοµοθεσία,
ώστε να µην έχουµε δικαιούχους αναπηρικών δικαιωµάτων οι
οποίοι, όπως ορίζει ο νόµος, να µην παίρνουν ταυτόχρονα διαφορετικές αναπηρικές συντάξεις από αυτές που ορίζει πρωτογενώς και δευτερογενώς ο νόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Τι έγινε, λοιπόν, εκεί; Ο ΟΠΕΚΑ έκανε δεκαέξι χιλιάδες ελέγχους. Μέσα σ’ αυτούς τους δεκαέξι χιλιάδες ελέγχους των δικαιούχων επιδόµατος τυφλότητας βρήκε εκατόν ογδόντα εννέα
συνταξιούχους. Οι εκατόν ογδόντα εννέα συνταξιούχοι ήταν συνταξιούχοι οι οποίοι έπαιρναν ένα επίδοµα διαφορετικό απ’ αυτό
που δικαιούνταν. Τι λέει η κοινή υπουργική απόφαση στην οποία
αναφερθήκατε; Λέει ότι το επίδοµα τυφλότητας για όσους εργάζονται και για όσους δεν εργάζονται και είναι συνταξιούχοι είναι
στα 362 ευρώ. Αυτό για τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν αναπηρία τύφλωσης.
Τι ορίζει ειδικότερα ο νόµος; Ο νόµος ορίζει, επαναλαµβάνω
µόνο για τους εργαζόµενους οι οποίοι είτε είναι επιστήµονες και
ασκούν επάγγελµα, σύµφωνα µε την επιστήµη τους, είτε είναι δικηγόροι, ότι το επίδοµα αυτό είναι στα 697 ευρώ. Όµως, ο νόµος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν ορίζει τίποτα ειδικότερο για όσους είναι συνταξιούχοι. Για
τους συνταξιούχους ορίζει το επίδοµα των 362 ευρώ. Άρα τι έρχεται και λέει ο ΟΠΕΚΑ; Εφαρµόζω τον νόµο. Ποιος είναι ο νόµος; Ισότητα µεταξύ συνταξιούχων και εργαζοµένων. Ο νόµος
είναι πολύ σαφής ως προς το ειδικότερο επίδοµα που λαµβάνουν
όσοι εργάζονται, και είναι είτε επιστήµονες που ασκούν το επάγγελµά τους είτε είναι δικηγόροι.
Ας έρθουµε τώρα στο εξής: Η πολιτεία έχει βεβαίως φροντίσει,
και πολύ σωστά και ορθώς έχει κάνει, να δίνει δικαίωµα συνταξιοδότησης στους τυφλούς συµπολίτες µας, οι οποίοι ασκούν το
επάγγελµά τους µετά από δεκαπέντε χρόνια εργασίας. Μετά από
δεκαπέντε χρόνια εργασίας, λοιπόν, η πολιτεία έχει φροντίσει να
παίρνουν δικαίωµα απόλυτης συνταξιοδότησης.
Και για τι παραπάνω έχει φροντίσει, και πολύ σωστά, η πολιτεία; Αυτοί οι συνταξιούχοι τυφλοί που έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µετά τα δεκαπέντε χρόνια εργασίας να µπορούν σε µια
αντιστοιχία µε τους υπόλοιπους Έλληνες να παίρνουν και το
100% της σύνταξής τους.
Οπότε, αυτό που εσείς ισχυρίζεστε, κύριε Αρσένη και το οποίο
ισχυριζόταν και η συνοδοιπόρος και συνάδελφός σας κ. Απατζίδη, είναι να πάµε ενάντια στη νοµοθεσία, να δηµιουργήσουµε
µια τουλάχιστον ασυνέπεια µεταξύ συνταξιούχων και εργαζοµένων. Δεν είναι κάτι που εξειδικεύει ο νόµος. Είναι κάτι το οποίο ο
ΟΠΕΚΑ µαζί µε την ΗΔΙΚΑ και τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, που
πλέον είναι σε θέση να διενεργεί, φροντίζει να υπάρχει ασφάλεια
δικαίου. Οπότε γι’ αυτόν τον λόγο είµαστε κι εµείς εδώ να το συζητήσουµε, όπως έχουµε πει βεβαίως και µε τον Συνήγορο του
Πολίτη στην επιστολή του και όχι στην απόφασή του. Και στις ενδικοφανείς προσφυγές ο ΟΠΕΚΑ έχει ζητήσει βεβαίως επανεξέταση. Επαναλαµβάνω, η ενδικοφανής προσφυγή σε καµία των
περιπτώσεων δεν είναι δικαστική απόφαση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Αρσένη,
έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω είναι το
εξής: Αυτές οι προσφυγές των πολιτών εναντίον του ΟΠΕΚΑ
ισχύουν; Αναπροσαρµόστηκαν, δηλαδή, τα ποσά µετά απ’ αυτές
τις προσφυγές;
Ο Συνήγορος του Πολίτη έβγαλε εδώ και περίπου έναν χρόνο
έγγραφο που λέει ότι κακώς βγήκε η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ή όχι; Αν εµείς έχουµε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο, οι
υπηρεσίες σας δεν έχουν; Περιµένετε να σας το αποστείλει ο Συνήγορος του Πολίτη; Εσείς δεν έχετε πρόσβαση; Μόνο οι υπόλοιποι πολίτες, τα υπόλοιπα έντεκα εκατοµµύρια πολιτών έχουν
πρόσβαση σ’ αυτό το έγγραφο;
Όσον αφορά το ΦΕΚ, την κοινή υπουργική απόφαση του 2008,
δεν λέει ξεκάθαρα ότι το επίδοµα το παίρνουν όσοι ασκούν την
επιστήµη ως απασχολούµενοι και ως συνταξιούχοι, δηλαδή οι
συνταξιούχοι που αποδεδειγµένα ασκούν τη δικηγορία; Ναι ή όχι;
Η απόφαση, το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα παραβιάζει
αυτή την ΚΥΑ; Ναι ή όχι;
Τέλος πάντων, πώς γίνεται ο Συνήγορος του Πολίτη να βγαίνει
και να τα λέει ξεκάθαρα, να έχουµε ξεκάθαρες αποφάσεις στις
ενστάσεις του ΟΠΕΚΑ και, όπως είπατε κι εσείς από µόνη σας,
εµείς να ερχόµαστε ξανά και ξανά σ’ αυτή την Αίθουσα, είτε εγώ
είτε οι άλλοι συνάδελφοι, και να θέτουµε τα ίδια ερωτήµατα; Εγώ
έχω φέρει αυτό το θέµα τουλάχιστον τρεις φορές και παίρνουµε
την ίδια απάντηση, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυξάνονται. Αυτό που σας λείπει, δηλαδή, είναι να σας αποσταλεί το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη; Διότι αν το θέλετε, µπορώ να
σας το καταθέσω εγώ σήµερα.
Πείτε µας τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει για να πάρετε
πίσω την απόφαση. Υπάρχουν νόµοι που ορίζουν τι ισχύει για
τους συνταξιούχους που απασχολούνται και τι ισχύει για τους
απασχολούµενους που δεν είναι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι
που απασχολούνται όταν είναι τυφλοί, συνεχίζουν να έχουν συγκεκριµένα προβλήµατα, επιπλέον δηλαδή ανάγκες, οι οποίες δεν
θα ήταν προβλήµατα αν µπορούσε να τους τις καλύψει η πολιτεία, σ’ αυτή την περίπτωση η Κυβέρνηση. Δεν ζητάµε τίποτα
άλλο από το να είναι ισότιµοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι συν-
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ταξιούχοι είτε όχι, µε τους υπόλοιπους πολίτες που είναι αντίστοιχοι συνταξιούχοι ή κάνουν το ίδιο επάγγελµα. Αυτό ζητάµε.
Οι ανάγκες τους δεν έχουν µειωθεί επειδή έγιναν συνταξιούχοι,
δεν είδαν το φως τους, δεν λύθηκαν οι ανάγκες τους για ενίσχυση από ανθρώπους που να µπορούν να τους βοηθάνε, είτε
στο να διαβάζουν τη δικογραφία είτε στο σύστηµα Braille ή σε
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κάνουν.
Το γεγονός δηλαδή, κυρία Υπουργέ, ότι βλέπετε τόσο κόσµο
να έρχεται σ’ αυτή την Αίθουσα γι’ αυτό το ζήτηµα, για τόσους
λίγους πολίτες, για τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο
ψηφοθηρικό κίνητρο για εκατόν ογδόντα εννέα πολίτες, από
τους οποίους οι µισοί έχουν δικαιωθεί, είναι η αδικία. Η αδικία
είναι το τροµερό και το πρωτοφανές.
Γι’ αυτό σας παρακαλούµε να δείτε ουσιαστικά το ζήτηµα, να
διαβάσετε την απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως και
τις αποφάσεις εναντίον των προσφυγών και να αλλάξετε αυτή
την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. Δεν χρειάζεται αυτό το
πείσµα, γιατί για ένα πείσµα πρόκειται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κυρία Μιχαηλίδου, αν και ήσασταν πολύ κατατοπιστική στην
πρωτολογία σας, καλείστε να απαντήσετε τώρα στον κ. Αρσένη
αν πρόκειται για ένα πείσµα ή όχι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, αυτό που θα ήθελα να ζητήσω από εσάς θα
ήταν να είστε συνεπής στο λειτούργηµά σας. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσετε να καταλάβετε ότι η ενδικοφανής προσφυγή
είναι διαφορετική από τη δικαστική διαδικασία.
Επίσης, είναι εξίσου πολύ σηµαντικό να καταλάβετε πως η
εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι διαφορετική από την
απόφαση του Συνηγόρου. Και οι δύο είναι δύο διακριτές διαδικασίες. Φαντάζοµαι ή τουλάχιστον ελπίζω ως πολίτης και όχι ως
Υφυπουργός ότι µπορείτε να εκτιµήσετε τη διαφορά µεταξύ των
δύο διαφορετικών σετ αποφάσεων, µεταξύ της απόφασης και
της εκτίµησης σε µία περίπτωση προδικαστική και δικαστική.
Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Πρόκειται για ενδικοφανή και
για δικαστική απόφαση.
Οπότε, αυτό που λέµε είναι ότι δεν παραβιάζουµε τίποτα. Αυτό
που κάνουµε είναι να εφαρµόζουµε το κράτος δικαίου. Τι λέει
πρωτογενώς και δευτερογενώς η νοµοθεσία; Λέει ότι για όλους
τους συµπολίτες µας που έχουν τύφλωση, σύµφωνα µε τα ΚΕΠΑ,
το επίδοµα τυφλότητας είναι στα 362 ευρώ, είτε αυτοί εργάζονται είτε δεν εργάζονται. Συγκεκριµένα, ο νόµος ορίζει ότι όταν
αυτοί εργάζονται, όχι όταν είναι συνταξιούχοι, διπλασιάζεται
αυτό το επίδοµα. Αυτό συµβαίνει όταν είναι δικηγόροι ή όταν
είναι επιστήµονες, οι οποίοι επαγγέλλονται την επιστήµη τους.
Όταν αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι συνταξιούχοι, η κύρια ιδιότητά τους είναι αυτή του συνταξιούχου. Άρα τι κάνουν; Παίρνουν
το επίδοµα που ορίζει πρωτογενώς και εξειδικεύει δευτερογενώς
η νοµοθεσία, δηλαδή το επίδοµα των 362 ευρώ.
Τι έχει κάνει -και πολύ ορθώς- η πολιτεία γι’ αυτούς; Έχει
φροντίσει, έτσι ώστε η προσβασιµότητά τους να είναι κάπως
υποβοηθούµενη από την πολιτεία, αυτοί οι συνταξιούχοι µε τυφλότητα να έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης στα δεκαπέντε έτη
και επίσης, όταν είναι συνταξιούχοι να παίρνουν το 100% της
σύνταξής τους αν αυτοί αποφασίσουν να εργάζονται. Ο νόµος
δεν εξειδικεύει σ’ αυτή την περίπτωση, των συνταξιούχων που
βγαίνουν στη σύνταξη στα δεκαπέντε χρόνια, που παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη, πουθενά να παίρνουν διπλό επίδοµα. Αυτό θα
ήταν µια αδικία έναντι όλων των υπολοίπων συνταξιούχων συµπολιτών τους µε τυφλότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μιχαηλίδου.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 851/21-10-2020
ερώτηση του κύκλου των αναφορών - ερωτήσεων, της Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω-
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νικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αρνούµενοι επί µήνες να παρέµβετε,
παρά τις επανειληµµένες προειδοποιήσεις των εργαζοµένων και
του ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζετε το «Σικιαρίδειο» σε οριστικό κλείσιµο
και τα παιδιά µε νοητικές αναπηρίες σε κοινωνική αποµόνωση και
περιθωριοποίηση».
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά, για την πρωτολογία σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, αναγκαστήκαµε να καταθέσουµε επίκαιρη
ερώτηση για το «Σικιαρίδειο», διότι απαξιώσατε να απαντήσετε
σε δύο ερωτήσεις µας, Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και έναν
χρόνο, τη µία τον Μάιο και την άλλη τον Οκτώβριο του 2020, µε
θέµα αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος, ότι αρνηθήκατε να παρέµβετε επί µήνες και άρα καταδικάζετε το «Σικιαρίδειο» και τα παιδιά, τα ανάπηρα µε νοητικές αναπηρίες, σε κοινωνική αποµόνωση και περιθωριοποίηση.
Από τότε που αναλάβατε, το 2019, η κατάσταση στο «Σικιαρίδειο» χειροτέρεψε τροµακτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το 2017, µε
αναθεωρήσεις το 2018 και το 2019, µε νόµους είχε αντιµετωπίσει
το θέµα της ρευστότητας του Ιδρύµατος, διότι όλη η οικονοµική
κρίση του 2010 - 2014 δηµιούργησε τέτοιο πρόβληµα που εξανέµισε όλη την περιουσία του ιδρύµατος. Το 2015 ορίσαµε και
πρόεδρο και τρία µέλη του διοικητικού συµβουλίου µε νόµο που
έβαζε το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών να
µπορούν να παρεµβαίνουν, δηλαδή να είναι το ίδρυµα υπό την
άµεση εποπτεία του δηµοσίου και τους απαλλάξαµε, τότε, από
προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.τ.λ.,
για να µπορούν να παίρνουν τα τροφεία από τον ΕΟΠΥΥ, πράγµα
που κάνατε κι εσείς µέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021.
Όµως, το 2019, µειώσατε κατά 95% την τακτική επιχορήγηση
από το Υπουργείο Εργασίας και καθυστερήσατε να το δώσετε
µέχρι τον Οκτώβριο. Το διάστηµα αυτό τα χρέη είχαν συσσωρευτεί, ενώ οι εργαζόµενοι έµεναν απλήρωτοι. Μετά την πληρωµή της επιχορήγησης έγινε ρύθµιση µόνο για τις ασφαλιστικές
εισφορές. Το 2020, επίσης, καταβάλατε µια πολύ µειωµένη τακτική επιχορήγηση. Το ίδρυµα, λοιπόν, βρίσκεται συνεχώς µε την
απειλή να κλείσει κάθε µέρα.
Αυτή τη στιγµή, έχετε φέρει µε την τακτική σας σε απόγνωση
την κατάσταση και σε πλήρες αδιέξοδο. Οι εργαζόµενοι είναι
απλήρωτοι έξι µήνες. Έχει καταβληθεί µόνο το δώρο του Πάσχα
για προφανείς λόγους νοµικών κυρώσεων αν δεν πληρωνόταν.
Υπάρχει, ακόµη, πρόβληµα αδυναµίας πληρωµής της δόσης.
Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επεξεργαστεί νοµοσχέδιο για την επαναφορά του «Σικιαριδείου» στο δηµόσιο, αφού το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στηρίζεται πλέον από ιδιωτικούς πόρους.
Τι έλεγε η ιδρυτική του πράξη; Έλεγε ότι αν πάψει να έχει τα χρήµατα το «Σικιαρίδειο» και αρχίσει να χρειάζεται ιδιωτικούς πόρους, τότε πρέπει να ενταχθεί στο δηµόσιο. Αυτό το έλεγε η ιδρυτική του πράξη.
Παρ’ όλο που όλοι εδώ το ξέρουν και όλα τα κόµµατα συναίνεσαν σε αυτή την τροπολογία, συναίνεσε και η Νέα Δηµοκρατία,
δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Σήµερα το αίτηµα αυτό τίθεται επιτακτικά από τους εργαζόµενους, από τον Σύλλογο Γονέων, από
την ΠΟΣΓΚΑµεΑ, από την ΕΣΑµεΑ.
Σας ρωτώ, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ξανά, γι’ αυτό κάνω και την
επίκαιρη, γιατί δεν µου απαντήσατε δύο φορές: Τι θα κάνετε για
την άµεση έκτακτη ενίσχυση του «Σικιαρίδειου», για κάλυψη των
λειτουργικών του δαπανών, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος τού
να κλείσει και να καταδικαστούν τα παιδιά µε νοητική υστέρηση
σε αποµόνωση και κοινωνικό αποκλεισµό; Θα µεριµνήσετε ώστε
η διάταξη για τη µετατροπή του «Σικιαριδείου» σε παράρτηµα
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής να συµπεριληφθεί
άµεσα σε κάποιο νοµοσχέδιο; Είχατε όλοι συµφωνήσει εδώ γι’
αυτό. Δεν έγινε τίποτα εδώ κι έναν χρόνο, ώστε να µπορέσει να
λυθεί το πρόβληµά του µε γενναία επιχορήγηση, να ολοκληρωθεί
η ένταξη, παρατείνοντας την προθεσµία απαλλαγής από την
προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Εν
τω µεταξύ, δηλαδή µέχρι να γίνει αυτός ο νόµος, να προλάβουµε
να µπορούν να εισπράττουν οι άνθρωποι τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ,
διότι αλλιώς δεν µπορούν, για να µπορεί να λειτουργεί το ίδρυµα
µέχρι τότε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Φωτίου.
Τον λόγο έχει για να απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, η κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου, για τρία
λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, σας άκουσα µε προσοχή και µε αντίστοιχη προσοχή διάβασα τις ερωτήσεις σας. Αν δεν γνώριζα από πρώτο
χέρι τι γίνεται στο «Σικιαρίδειο», όπως γνωρίζω για τα υπόλοιπα
ιδρύµατά µας, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οµολογώ ότι θα θεωρούσα ότι υπάρχει κάποια καταστροφή προ των πυλών. Θα θεωρούσα διαβάζοντας και ακούγοντάς σας ότι το «Σικιαρίδειο»
κλείνει ή ακόµη περισσότερο, ότι το «Σικιαρίδειο» έχει ήδη κλείσει και ότι εκατοντάδες παιδιά µε νοητικές αναπηρίες καταδικάζονται από την Κυβέρνησή µας σε κοινωνική αποµόνωση και
περιθωριοποίηση.
Θα ξεκινήσω την απάντησή µου από το τελευταίο σας ερώτηµα, το τέταρτο, για την κατάσταση που υπήρχε στο ίδρυµα και
τις ενέργειες που έκτοτε έχουν δροµολογηθεί από δικής µας
πλευράς.
Στο τέταρτο, λοιπόν, και τελευταίο σας ερώτηµα ρωτάτε: «Συνειδητοποιεί…» η Υπουργός φαντάζοµαι «…ότι οδηγώντας µε την
αδιαφορία της το «Σικιαρίδειο» σε παύση λειτουργίας καταδικάζει τα ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά µε νοητική υστέρηση που επωφελούνται των υπηρεσιών του σε βέβαιη αποµόνωση και περιθωριοποίηση;».
Κυρία Φωτίου, νοµίζω πλέον ότι γνωρίζετε και από την εµπειρία σας ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα ούτε εσάς ούτε τον κοµµατικό σας περίγυρο. Είναι
δικαίωµά σας να διαφωνείτε µε τις πολιτικές και τις δράσεις του
Υπουργείου µας, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να προσάπτετε αδιαφορία. Διότι έτσι γίνεστε πραγµατικά αναξιόπιστοι,
γιατί οι πράξεις µας σας διαψεύδουν.
Από αυτό εδώ το Βήµα θέλω να είµαι και ξεκάθαρη και απόλυτη: Ό,τι και να γίνει, είτε κλείσει το «Σικιαρίδειο» είτε δεν κλείσει το «Σικιαρίδειο», εµείς ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα κάνουµε ό,τι περνάει
από το χέρι µας, ώστε τα παιδιά που επωφελούνται των υπηρεσιών του να εξακολουθούν να λαµβάνουν τις ίδιες -αν όχι και καλύτερες- υπηρεσίες καθηµερινά. Όµως, θέλω να είµαι σαφής και
απόλυτη, το «Σικιαρίδειο» δεν πρόκειται να κλείσει.
Έρχοµαι, τώρα, στα υπόλοιπα ερωτήµατά σας, ξεκινώντας
από το δεύτερο, που αφορά την µετατροπή του «Σικιαριδείου»
από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Γνωρίζετε και εσείς ότι ξεκίνησε την πορεία του
το 39 ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µετά έγινε µη κερδοσκοπικό, το ’55, ιδιωτικού δικαίου και σήµερα λειτουργεί ως
Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας που προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά
και άλλες ενήλικες οµάδες µε νοητική υστέρηση.
Τα προβλήµατα στη λειτουργία του ξεκίνησαν το 2012, όπου
για κάποιους µήνες βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας. Παρ’
όλα αυτά, και µέχρι το 2015, τα κατάφερνε. Έκανε κάποιες περικοπές, απ’ όσο γνωρίζω, σε προσωπικό, σε υπηρεσίες, µείωση
του αριθµού των ωφελούµενων και κάνοντας χρήση των αποθεµατικών του κατάφερε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Δυστυχώς, όµως, το 2016 τα προβλήµατα µεγάλωσαν. Το ίδρυµα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Οι µισθοί
καθυστερούσαν. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδίδονταν και
τα χρέη µεγάλωναν.
Το 2017, κυρία Φωτίου, το διοικητικό συµβούλιο παραιτήθηκε
και οι εργαζόµενοι έκαναν επίσχεση εργασίας, αφού είχαν µείνει
τέσσερις µήνες απλήρωτοι. Σε δηµοσίευµά της, µάλιστα, η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», συγκεκριµένα στις 22 Απριλίου 2017, έκανε λόγο
για οφειλές ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ των ασφαλιστικών ταµείων προς το «Σικιαρίδειο», για υπηρεσίες που είχαν
παρασχεθεί σε περιθαλπόµενους.
Η πληροφορία δόθηκε από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη, κ. Καραµέρο ο οποίος απηύθυνε έκκληση προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το 2017. Νοµίζω την ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας το 2017 την έχω ακριβώς µπροστά µου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης; Να φροντίσει να εξοφλήσει
τα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων προς το ίδρυµα, να πληρωθούν οι εργαζόµενοι -2016, 2017- να διοριστεί νέα διοίκηση και
να εξευρεθεί µια βιώσιµη λύση. Περίπου τα ίδια που µας λέτε και
σήµερα.
Και τι ρωτάω, κυρία Φωτίου; Ρωτάω το εξής απλό: Εφόσον
αυτή ήταν η λύση -θα σας πω στη δευτερολογία µου ποια είναι
η λύση- να µετατραπεί το «Σικιαρίδειο» Ίδρυµα σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, να γίνει -φαντάζοµαι- κοµµάτι του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής και εφόσον
τα προβλήµατα τα είχατε ίδια και µεγαλύτερα όλα τα προηγούµενα χρόνια, από το 2016 µέχρι και το 2019 που φύγατε από το
Υπουργείο, και τη λύση την είχατε τόσο σαφή και αποτελεσµατική στο µυαλό σας, γιατί δεν το κάνατε τότε;
Επαναλαµβάνω, αφού αυτή ήταν η λύση, όλα αυτά τα χρόνια
που ήσασταν στο Υπουργείο -εγώ σας λέω, δεν πιστεύω ότι είναι
αυτή η λύση- γιατί δεν το πράξατε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Μιχαηλίδου.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, το τρίπτυχο να απαντάτε
σαν Κυβέρνηση και εσείς προσωπικά το µάθατε το µάθηµα µε
τρεις απαντήσεις. Ποιες είναι οι τρεις απαντήσεις;
Δεν έχετε εσείς την κοινωνική ευαισθησία µόνο. Την έχουµε κι
εµείς! Ποιος µίλησε για κοινωνική ευαισθησία; Για πολιτικές
µιλάω. Για πολιτικές! Σταµατήστε.
Ως προς το δεύτερο «αφού το ξέρατε, γιατί δεν το κάνατε;»,
το ξέραµε, το καταλάβαµε, το φτιάξαµε και βεβαίως εγώ ήµουν
εκεί που το έφτιαξα. Όταν ήρθε το πλήρωµα του χρόνου, δηλαδή
όταν όλη η πρόταση αυτή ολοκληρώθηκε, σας την παραδώσαµε
και κάναµε και συναίνεση όλων των κοµµάτων της Βουλής.
Κοιτάξτε, αυτή η χώρα κυβερνιέται σαράντα χρόνια από τη
Δεξιά και τις συνεργασίες της. Έπρεπε να τα κάνει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ
στα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε! Ντροπή σας!
Τρίτον, κυρία Μιχαηλίδου, κατάλαβα καλά; Είπατε «αν κλείσει
ή δεν κλείσει το «Σικιαρίδειο»»; Είπατε αυτή τη φράση;
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είπα πολύ σαφώς ότι δεν θα κλείσει.
Διαβάστε τα Πρακτικά!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μιχαηλίδου,
δεν σας διέκοψε. Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είπατε «αν κλείσει ή δεν κλείσει». Σας λέω
ότι αλίµονο σας αν κλείσει.
Σας λέω επίσης ότι το «Σικιαρίδειο» προφανώς έχει δυνατότητα να συνεχίσει να δουλεύει.
Ακόµη, αντιµετωπίσαµε τα ίδια προβλήµατα το 2015 και το
2017. Δεν το είπα, κύριε Πρόεδρε; Δεν ανέφερα ακριβώς τι κάναµε, µε το µαχαίρι στο λαιµό κάθε φορά, για να τους πληρώνουµε; Τα ξέρατε αυτά από την πρώτη στιγµή, σας τα παρέδωσα
και ήρθα εδώ και τα είπα εκατό φορές!
Λέω λοιπόν ότι εµείς καταφέραµε τότε το 2017, το επάρατο
2017, να υπογράψουµε προγραµµατική σύµβαση µε το Δήµαρχο
Αµαρουσίου, τον κ. Πατούλη, για την παραχώρηση χώρων. Δηλαδή, τι σκεφτήκαµε; Αµάν! Να δώσουµε χώρους του ιδρύµατος
-γιατί έχει πολλούς και ωραίους- στο Δήµο Αµαρουσίου, στον κ.
Πατούλη, για να κάνει ΚΔΗΦ, Κέντρο Διηµέρευσης Ηµερήσιας
Φροντίδας, δηλαδή κέντρο δηµιουργικής ηµερήσιας απασχόλησης αναπήρων παιδιών.
Γιατί αυτό; Γιατί τότε θα έπαιρνε από το ΕΣΠΑ ποσά σηµαντικά
και τουλάχιστον άµεσα θα µπορούσε να λύσει αυτό το πρόβληµα. Αυτή τη σύµβαση την κάναµε τότε, το 2017, και έπρεπε ο
δήµαρχος να αρχίσει να το φτιάχνει.
Έληξε αυτή η προγραµµατική σύµβαση που κάναµε τότε, το
2017, και µε τον επόµενο, µε το διάδοχό του. Έληξε το Μάιο του
2021. Όµως, από την υπογραφή της εδώ και δύο χρόνια ούτε ο
πρώην Δήµαρχος, κ. Πατούλης ούτε ο διάδοχός του ο κ. Αµπατζόγλου έκαναν κάτι, για να υλοποιήσουν αυτή τη σύµβαση.
Μόλις προ δύο µηνών ξεκίνησαν οι εργασίες στο κτήριο. Όλοι
όσοι είµαστε σ’ αυτή την Αίθουσα ξέρουµε ότι για να γίνει ένα
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πράγµα, να τελειώσουν οι εργασίες, να µπει στο ΕΣΠΑ -γιατί περί
αυτού πρόκειται- χρειάζονται δύο χρόνια, για να παίρνει αυτό
που είχαµε σαν ιδέα.
Εµείς το κάναµε αυτό και όχι µόνο το κάναµε εµείς, αλλά κάναµε και µε νόµο τη δυνατότητα νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δηµοσίου δικαίου να µπορούν να ιδρύουν ΚΔΗΦ -για
πρώτη φορά στην Ελλάδα- για να παίρνουν αυτές τις επιχορηγήσεις και να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα.
Όλα τα επισκέπτεστε, όλα τα ξέρετε, όµως σας δίνουµε συγκεκριµένα στοιχεία και δεν πάτε ένα βήµα παραπέρα!
Λέω τώρα ότι σας παραδώσαµε µια αγωγή έτοιµη για την ιδιοκτησία της έκτασης του ιδρύµατος, όλο το φάκελο και η νέα διοίκηση τον κατέθεσε.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ξανά: Θα φέρετε τροπολογία στη Βουλή
που θα κάνει το «Σικιαρίδειο» νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
ενταγµένο στο ΚΚΠΠ Αττικής; Μπορεί να ενταχθεί εκεί. Δεν θα
είναι µόνο του, ένα νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι της Βουλής, το ΜέΡΑ25, η Ελληνική Λύση, το Κίνηµα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς, όλοι το ξέρετε
και συναινείτε -εδώ και έναν χρόνο συναινείτε- ότι αυτή είναι η
λύση και ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
Σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, αφήστε τα περί ευαισθησίας.
Αφήστε ότι πήγατε σε όλα τα ιδρύµατα της χώρας και τα ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το θέσατε το ερώτηµα, κυρία Φωτίου. Το ακούσαµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Σας παρακαλώ απαντήστε στους ανθρώπους. Απαντήστε σε
εµένα και απαντήστε και στους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Δεν χρειάζεται να ανεβάζουµε τους τόνους. Άλλωστε, η µέρα
δεν ξεκίνησε ακόµη και έχετε τόσα προβλήµατα να αντιµετωπίσετε και οι δύο στην εργασία σας.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, ξεκινώ µε κάτι που δεν ξέρω γιατί αισθητηριακά
µάλλον δεν πολυπιάσατε στο χώρο.
Το «Σικιαρίδειο» -ήµουν απολύτως σαφής- δεν θα αφήσω ούτε
εγώ ούτε η οµάδα µου ούτε το Υπουργείο ούτε η Κυβέρνηση να
κλείσει. Υπάρχει πολύ σαφώς διατυπωµένο στα Πρακτικά. Παρακαλώ, αν δεν το ακούσατε τότε και δεν το ξανακούσατε και τώρα,
να ανατρέξετε σ’ αυτά. Στα Πρακτικά αυτής της συνεδρίασης
υπάρχει δύο φορές η σαφής τοποθέτησή µου ότι δεν θα το αφήσουµε να κλείσει.
Οπότε, σας παρακαλώ πολύ, απειλές και τραµπουκισµοί τύπου
«αλίµονο» και «θα δούµε» δεν ανήκουν στο Κοινοβούλιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα µου πείτε εµένα για τραµπουκισµούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Φωτίου! Αφήστε την να ολοκληρώσει.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Οι τραµπουκισµοί αυτοί στο Κοινοβούλιο αυτό δεν ανήκουν.
Θα ήθελα, κυρία Φωτίου, αντί να έχουµε τραµπουκισµούς
εντός Κοινοβουλίου, να συναινέσετε µαζί µας στο να καταδικάζουµε κάθε είδος τραµπουκισµού και εκτός Κοινοβουλίου σαν
αυτόν που έγινε σήµερα το πρωί σε µονάδα παιδικής προστασίας.
Οπότε από αυτό το Βήµα σας καλώ να τον καταδικάσετε και
αυτόν, µαζί µου, να είµαστε όλοι µαζί ενάντια σε τέτοιου τύπου
τραµπουκισµούς. Αν θέλετε, διαβάστε λίγο τα νέα να δείτε τι
έγινε σε µονάδα παιδικής προστασίας το πρωί.
Σας παρακαλώ πολύ κοινώς να βγούµε µαζί και µε τα υπόλοιπα
κόµµατα και να το καταδικάσουµε. Ωραία.
Τώρα, ως προς τη λύση για το «Σικιαρίδειο», σας ξαναλέω:
Γιατί σας καλώ να µου πείτε γιατί δεν το κάνατε τεσσεράµισι χρόνια που ήσασταν εκεί; Γιατί σας καλώ; Γιατί, πρώτον, ήσασταν
τεσσεράµισι χρόνια και, δεύτερον -και πιο σηµαντικό- απ’ ό,τι
φαίνεται πιστεύετε πάρα πολύ σ’ αυτή τη λύση.
Εµείς, κυρία Φωτίου, δεν πιστεύουµε σ’ αυτή τη λύση. Δεν πιστεύουµε ότι το «Σικιαρίδειο» πρέπει να γίνει δηµόσιο. Το δηµόσιο δεν είναι η λύση σε όλα τα προβλήµατα που έχει η χώρα µας.
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Δεν θεωρούµε ότι η λύση στο «Σικιαρίδειο» είναι να γίνει ένα
ακόµα δηµόσιο ίδρυµα και αυτό γιατί έχουµε βρει άλλη λύση.
Εν αντιθέσει µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, έχουµε βρει
λύση για το «Σικιαρίδειο». Ποια είναι αυτή; Λέτε ότι είχατε εντάξει
και έπαιρνε νοσήλια από τον ΕΟΠΥΥ το «Σικιαρίδειο». Τι νοσήλια
έπαιρνε, κυρία Φωτίου; Τα 9 ευρώ και 52 λεπτά;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το παιδί, το ένα!
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Το παιδί, ε βέβαια. Ποιος; Η οµάδα;
Έπαιρνε 9 ευρώ και 52 λεπτά.
Ξέρετε ότι µε την ένταξή του στο Κέντρο Διηµέρευσης και
Ηµερήσιας Φροντίδας το νοσήλιο αυτό τετραπλασιάζεται; Οπότε
ποια είναι η λύση; Τη λύση αυτή δεν την προκρίνουµε ιδεολογικά,
δεν την προκρίνουµε θεωρητικά. Την υλοποιήσαµε.
Και µου λέτε όλοι «ξέρουµε ότι κάτι κάνει για να ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ δύο χρόνια και». Δεν ξέρω πόσο ξέρετε ότι κάνει κάτι για
να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Εµείς κάναµε, ολοκληρώσαµε, δεν ξεκινήσαµε πριν από δύο
µήνες. Έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές αλλαγές που χρειάζονται
µέσα στο «Σικιαρίδειο», έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί για κέντρο
διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας και να µπορέσει να τετραπλασιάσει τα νοσήλιά του και να καταφέρει να έχει οικονοµικά έσοδα τέτοια ώστε θα το κάνουν ένα βιώσιµο ίδρυµα,
βιώσιµο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο σαφώς και
εποπτεύεται και ελέγχεται και βοηθιέται όταν αυτό χρειάζεται
από το Υπουργείο µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Μιχαηλίδου. Κρατάµε το πιο σηµαντικό ότι δεν θα
κλείσει. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα διορθωθούν.
Συνεχίζουµε µε τις ίδιες πρωταγωνίστριες και µε τη δεύτερη
µε αριθµό 4826/514/8-3-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων της Βουλευτού Β3’
Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Να σταµατήσει τα ασύστολα ψεύδη η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και να
εφαρµόσει τον ν.4538/2018 του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδοχή και την
υιοθεσία χωρίς εµπόδια, µε απόλυτη διαφάνεια και ενηµέρωση».
Κυρία Φωτίου, ξεκινάµε µε δύο λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, πριν τρεις µήνες, στις 8
Μαρτίου του 2021 σαράντα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαµε
ερώτηση και αίτηµα κατάθεσης στοιχείων εγγράφων και καταγγέλλαµε τότε ότι ο Υπουργός και εσείς προσωπικά ψευδώς ισχυριζόσασταν παντού, σ’ όλα τα µέσα, ότι θεσπίσατε µέσα σ’ έναν
χρόνο µε βάση τις προγραµµατικές εξαγγελίες σας, µετά από
δεκαετίες αναµονής, νέο πλαίσιο για την αναδοχή και υιοθεσία.
Το ψέµα αυτό απεδείχθη από την απάντηση του ΕΚΚΑ, την
οποία την έχω εδώ, µε ηµεροµηνία 16 Μαρτίου. Δηλαδή µια βδοµάδα µετά αφού κάναµε εµείς την ερώτηση, οι σαράντα Βουλευτές, πριν τρεις µήνες, απάντησε το ΕΚΚΑ σε εσάς. Μόνο που
εσείς βάλατε στο συρτάρι την απάντηση και δεν τη στείλατε.
Μόλις εµείς κάναµε επίκαιρη την περασµένη εβδοµάδα, γιατί πια
τα πράγµατα έχουν φτάσει στο σηµείο που έχουν φτάσει, εσείς
αναγκαστήκαµε να στείλετε την απόφαση του ΕΚΚΑ.
Τι λέει, λοιπόν; Αποδεικνύει τα µεγάλα ψεύδη της κυβερνητικής προπαγάνδας περί δήθεν νέου πλαισίου και επιβεβαιώνει τις
κατηγορίες µας ότι το µόνο που δεν κάνετε, κυρία Μιχαηλίδου,
είναι να εφαρµόσετε σωστά και εγκαίρως τον νόµο που ψήφισε
η Βουλή το 2018. Μπήκε δε σε λειτουργία µε ψηφιακή πλατφόρµα, αυτή εδώ, το «Anynet», από τον Απρίλη του 2019, όπως ακριβώς λέει το ΕΚΚΑ. Τι λέει; «Επισηµαίνουµε ότι από τον Απρίλη
του 2019 και µέχρι σήµερα το πληροφοριακό σύστηµα λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς καµµία διακοπή». Μόνο που εσείς βάλατε τον Πρωθυπουργό, έναν χρόνο µετά, τον Ιούνιο του 2020
να το εγκαινιάσει ξανά και αυτό είναι ντροπή για έναν Πρωθυπουργό.
Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εµείς ζητήσαµε µε ΑΚΕ επτά κατηγορίες στατιστικά στοιχεία για να µπορέσουµε να δούµε πού
βρίσκεται ο νόµος. Λάβαµε µερικές απαντήσεις στα τέσσερα απ’
αυτά τα στοιχεία και γι’ αυτό επανέρχοµαι.
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Πρώτον, λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι το ΕΚΚΑ -και σας ρωτώ
ξανά σήµερα- ότι αδυνατεί να παράσχει στατιστικά στοιχεία γιατί
λέει -από την ηλεκτρονική πλατφόρµα- ότι ο ανάδοχος έχει αντίλογο -ανάδοχος που είχε πάρει το πληροφοριακό σύστηµα επί
ΣΥΡΙΖΑ- στη λειτουργία που προβλέπεται στην αρχική συµφωνία.
Αλήθεια; Αλήθεια, κυρία Υφυπουργέ; Δηλαδή η Κυβέρνηση που
ισχυρίζεται ότι έφερε ψηφιακή επανάσταση δεν µπορεί να κάνει
επεξεργασία δεδοµένων της ψηφιακής πλατφόρµας, ούτε µπορεί να πει στον ανάδοχο δύο χρόνια τώρα «κάνε άνθρωπέ µου
αυτή την επέκταση»;
Στατιστικά στοιχεία δεν µπορείτε να βγάλετε. Όµως, κάθε
µέρα µας βοµβαρδίζετε. Δεν υπάρχει µέρα που δεν είστε σε τηλεοπτικό κανάλι, που δεν είστε σε εφηµερίδα, που δεν είστε σε
δελτίο Τύπου, που δεν είστε σε διαδικτυακή συζήτηση, κάθε
µέρα εδώ και τρεις µήνες µάς βοµβαρδίζετε µε στοιχεία. Πού τα
βρίσκετε; Τώρα θα δούµε.
Επαίρεστε ότι επιταχύνατε τις διαδικασίες και βγάλατε τα παιδιά από τα ιδρύµατα. Δυστυχώς εσείς παγώσατε την εφαρµογή
του νόµου για να τον εµφανίσετε ως δικό σας, µε αποτέλεσµα
να καθυστερήσετε, κυρία Υπουργέ, γιατί τα νούµερα είναι αµείλικτα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο µέσος όρος υιοθεσιών ανά έτος τη δεκαετία 2010 - 2019 ήταν τρακόσιες εξήντα
εννιά. Για ακούστε καλά, τριακόσιες εξήντα εννιά! Και σηµειωτέον η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει αναδοχές, µόνο υιοθεσίες.
Τι λέτε εσείς; Ότι µέσα σε δύο χρόνια εσείς κάνατε τριακόσιες
είκοσι υιοθεσίες. Έλεος! Ισχυρίζεστε ότι έφυγαν τα παιδιά από
τα ιδρύµατα, όµως αρχές του 2019 ήταν χίλια επτακόσια σαράντα πέντε παιδιά και στο τέλος του 2020 ισχυρίζεστε ότι είναι
χίλια επτακόσια και απ’ αυτά µόνο εβδοµήντα τέσσερα είναι για
υιοθεσία. Από πού έχετε αυτά τα στοιχεία που παραπληροφορείτε την κοινή γνώµη, η οποία αγωνιά γι’ αυτόν τον φοβερό
νόµο;
Χρειαστήκατε δυο χρόνια για να εκδώσετε την ΚΥΑ για χορήγηση επιδόµατος αναδοχής που η ίδια λέτε ότι εκπονήθηκε µεν
-στην απάντησή σας το λέτε- στις αρχές του καλοκαιριού του
2019, αλλά χρειάστηκε σηµαντικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε την
ερώτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, αλλά είναι πολύ σηµαντικό θέµα.
Έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, γι’ αυτό σας
αφήνω. Όλα ήταν σηµαντικά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν µου λέτε, κυρία Υπουργέ, η σηµαντική
ρυθµιστική παρέµβαση που κάνατε ήταν να καταργήσετε το ότι
το επίδοµα -αυτό που είχαµε ετοιµάσει εµείς και σας το παραδώσαµε, όπως και η ίδια οµολογείτε στην ΚΥΑ- παύει να είναι
αφορολόγητο και ακατάσχετο; Αυτή είναι η ρυθµιστική παρέµβαση που κάνατε; Κάνατε καµµιά άλλη;
Σταµατώ εδώ, κύριε Πρόεδρε και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία
Μιχαηλίδου.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γυρίζουµε σε παλιές µας πρακτικές που δεν ξέρω από πού να
ξεκινήσω µε όλο αυτό το συνονθύλευµα που ακούω, αλλά όπως
κάθε φορά θα κάνω µια πολύ γενναία προσπάθεια.
Ο ν.4538 είναι του 2018, σωστά; Πόσες φορές να πούµε ότι
ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Πόσες; Όλες τις φορές αυτές που
µε πολλή χαρά βλέπω ότι µε παρακολουθείτε, είτε είναι σε έντυπο τύπο, είτε είναι ψηφιακά, είτε είναι τηλεοπτικά, κάθε φορά
λέω ότι βρήκαµε έναν καλό νόµο. Βρήκαµε έναν καλό νόµο που
δεν το λέω όµως µόνο τώρα. Το ψήφισε και το ελληνικό Κοινοβούλιο και η παράταξή µας, όχι απλά επί της αρχής. Το ψήφισε
το 2018.
Όµως, κυρία Φωτίου, το κράτος έχει µια συνέχεια και µέσα απ’
αυτή τη συνέχεια το κράτος πρέπει τουλάχιστον να έχει και µια
συνέπεια. Οπότε δεν γίνεται κάθε φορά που ασκεί η οποιαδήποτε
κυβέρνηση κυβερνητική πολιτική να επικαλείται και να αναγνω-
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ρίζει την πατρότητα των υπόλοιπων νόµων.
Ξέρετε, όταν αναλάβαµε τον Ιούλιο του 2019 υπήρχαν άλλοι
τέσσερις χιλιάδες εξακόσιοι είκοσι νόµοι τους οποίους έπρεπε
εµείς να σεβαστούµε. Και τι έπρεπε να κάνουµε; Κάθε φορά, δηλαδή, να αναγνωρίζουµε την πατρότητα, ο κάθε συνάδελφός µου
Υπουργός, ο Πρωθυπουργός στους τέσσερις χιλιάδες εξακόσιους είκοσι νόµους που υπάρχουν επειδή η πολιτεία έχει µια συνέχεια και έχει και µια συνέπεια;
Σας το ξαναλέω, λοιπόν, η πατρότητα του νόµου ήταν δική
σας. Ήταν όµως ένας νόµος δύσκολος; Πάρα πολύ δύσκολος,
εξαιρετικά δύσκολος. Ήταν ένας νόµος τόσο δύσκολος που γι’
αυτό και εσείς µε όλες -σας το αναγνωρίζω- τις καλές προθέσεις
δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε τίποτα, από τον πολύ σωστό
νόµο αυτόν, τον ν.4538, ο οποίος είχε και πολλά ρυθµιστικά προβλήµατα και πολλές ρυθµιστικές δυσκολίες τις οποίες είχαµε και
πρωτογενώς και δευτερογενώς και µε εγκυκλίους και φτιάξαµε.
Στον νόµο αυτόν δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε τίποτα.
Λέτε, σε επίπεδο που µου προκαλεί σχεδόν αµηχανία, ότι µπήκε σε λειτουργία το συνταίριασµα τον Απρίλιο του 2019. Μπήκε
-λέει- σε λειτουργία. Γιατί µπήκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του
2019; Ή µάλλον -και καλύτερα- τι µπήκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2019;
Για να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας να πούµε το εξής:
Τι κάνει το συνταίριασµα; Για πρώτη φορά αυτός ο νόµος, ο µη
υλοποιηµένος από την κυβέρνηση που τον έφτιαξε, γιατί ήταν
πάρα πολύ δύσκολος, γιατί ήταν πολύ προβληµατικός, γιατί δεν
µπορούσε να βάλει όλους τους φορείς σε ένα τραπέζι να συµφωνήσουν, είτε οι φορείς αυτοί ήταν δηµόσιοι, είτε ήταν της τοπικής αυτοδιοίκησης και ήθελαν προφανώς εκπαίδευση, είτε
ήταν φορείς ιδιωτικού δικαίου, είτε ήταν κοινωνικοί λειτουργοί.
Ποτέ δεν τους βάλατε σε ένα τραπέζι να καταλάβουν τι λέει
αυτός ο περίφηµος ν.4538 και αφού κατάλαβαν να τον υλοποιήσουν. Γι’ αυτό και σχεδόν ενάµιση χρόνο µετά δεν είχε γίνει τίποτα. Τι θα έπρεπε να γίνει; Θα σας πω τι δεν έγινε και τι έγινε.
Για να λειτουργήσει, λοιπόν, το συνταίριασµα αυτό που θα
έπρεπε να γίνει είναι να υπάρχουν τρία µητρώα. Τι σηµαίνει συνταίριασµα; Σηµαίνει ότι ο πολίτης δεν πηγαίνει πια σε δοµή δοµή για να κάνει αίτηση, υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, κάνει
µία και µόνο αίτηση και η αίτηση αυτή είναι ψηφιακή. Και τι κάνει;
Ένα συνταίριασµα. Τι κάνει το συνταίριασµα;
Έχει το κράτος δηµιουργήσει τρία µητρώα. Τι βρήκαµε από
αυτά τα τρία µητρώα; Μηδέν. Ποια είναι αυτά τα τρία µητρώα;
Το ένα είναι το µητρώο ανηλίκων, το οποίο µαζεύει όλα τα παιδιά.
Τι είχε γίνει µέχρι τον Ιούλιο του ’19; Όλα τα παιδιά βρισκόντουσαν σε ογδόντα δύο δοµές. Τι είχε µπει µέχρι τον Ιούλιο του ’19;
Δύο. Δύο στις ογδόντα δύο, µητρώο παιδιών. Υπάρχουν άλλα
δύο µητρώα, το µητρώο υποψήφιων θετών γονέων και το µητρώο
υποψήφιων αναδόχων. Τι είχε µπει σ’ αυτά τα µητρώα; Τίποτα.
Μου λέτε ότι βρήκαµε κάποιες υπουργικές αποφάσεις στο
συρτάρι. Ξέρετε, κυρία Φωτίου, τι βρήκαµε στο συρτάρι; Αιτήσεις. Βρήκαµε αιτήσεις συµπολιτών µας από το ’16, τις οποίες
έπρεπε να βγάλουµε από το συρτάρι, να ψηφιοποιήσουµε και να
τις περάσουµε µε χρονολογική σειρά πρωτοκόλλου. Έτσι εάν
ένας συµπολίτης µας έχει κάνει αίτηση το ’16 και για κάποιο λόγο
τότε η πολιτική ηγεσία δεν µπορούσε να βρει το συρτάρι αυτό
να το ξεκλειδώσει ή κάποιος σκύλος µπορεί να έφαγε την εργασία, όπως λένε και τα παιδιά σαν δικαιολογία στο σχολείο, για
κάποιο λόγο η αίτησή του είχε µείνει στο συρτάρι. Εµείς τις βγάλαµε, τις ψηφιοποιήσαµε, τις εντάξαµε στο µητρώο και µετά από
αυτό τις προτεραιοποιήσαµε έτσι ώστε ο συµπολίτης µας να έχει
µόνο µία προτεραιότητα βάσει κάποιου άλλου την χρονολογία
στην οποία έκανε την αίτησή του.
Οπότε φτιάξαµε και τα τρία µητρώα, τα ψηφιοποιήσαµε και τι
κάναµε; Κάναµε αυτό, επίσης, που προέβλεπε ο νόµος από το
’18 ως βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει το συνταίριασµα.
Ποιο ήταν αυτό πέρα από την λειτουργία και την ψηφιοποίηση
αιτήσεων και ατοµικών σχεδίων οικογενειακής αποκατάστασης
των παιδιών; Λέγατε στον ν.4538 -και ορθώς λέγατε εξού και το
υλοποιήσαµε και το κάναµε εξαρχής και µέσα στην πανδηµία το
προχωρήσαµε και τώρα κάθε δύο µήνες γίνεται σε όλη την επικράτεια- ότι για να ανοίξει η αίτηση ενός ανθρώπου πριν συνται-
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ριαστεί πρέπει να έχει περάσει εκπαιδευτικά µαθήµατα και δεν
µπορεί καν να ανοίξει η αίτησή του αν δεν έχει περάσει τα εκπαιδευτικά µαθήµατα.
Η ίδια, όµως, η πολιτεία που του έλεγε ότι για να ανοίξω την
αίτησή σου πρέπει να έχεις κάνει εκπαιδευτικά µαθήµατα η ίδια
η πολιτεία ήταν υπεύθυνη για να τα διοργανώσει και η ίδια η πολιτεία δεν τα είχε διοργανώσει ποτέ. Από το ’18 δεν είχαν διοργανωθεί για ενάµιση χρόνο ποτέ εκπαιδευτικά µαθήµατα.
Μέσα στην πανδηµία εκπαιδεύσαµε ψηφιακά εκατόν τριάντα
ειδικούς παιδικής προστασίας, οι οποίοι µε την σειρά τους εκπαίδευσαν όλους τους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς
που σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και σε περιφέρειες τρέχουν
πλέον τα εκπαιδευτικά µαθήµατα µε τροµερή συνέπεια, µε πρόγραµµα το οποίο είναι αναρτηµένο πλέον και στην σελίδα του
ΕΚΚΑ και µπορεί κάποιος να βλέπει µε σαφήνεια πότε γίνονται
εκπαιδευτικά µαθήµατα και την περιοδικότητα µε την οποία αυτά
τηρούνται.
Οπότε φτιάξαµε τα τρία µητρώα, κάναµε τα εκπαιδευτικά µαθήµατα και τι άλλο κάναµε; Στελεχώσαµε µε κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί για να διεκπεραιώσουµε τις αιτήσεις που βρήκαµε των πέντε ετών από το ’16 µέχρι και το ’21 έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω κοινωνικοί λειτουργοί, γιατί µέχρις ότου πάψουµε και την κινητικότητα στα ιδρύµατα µας φυλλορροούσαν
τα ιδρύµατα και φεύγαν οι κοινωνικοί λειτουργοί.
Οπότε προσλάβαµε νέο έκτακτο προσωπικό µέσα από τις διατάξεις COVID κοινωνικούς λειτουργούς στα ιδρύµατα µας για να
βοηθήσουµε την διεκπεραίωση όλου αυτού του στοκ, δυστυχώς,
αιτήσεων που βρήκαµε των συµπολιτών µας και δώσαµε και την
δυνατότητα, ουσιαστικά υλοποιήσαµε αυτό το πράγµα που δεν
είχε υλοποιηθεί µέχρι τώρα, σε µέλη του Συνδέσµου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος να έρχονται επικουρικά και να µπορούν κατόπιν εκπαίδευσης, που την κάναµε και αυτή, να βοηθούν στην
διεκπεραίωση των αιτήσεων.
Για να µην κουράζω άλλο νοµίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουµε και στην δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κυρία Φωτίου
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, για να αποφορτίσω λίγο
την συζήτηση µιας και έχει φανεί ότι ο νόµος ήταν δικός µας, έχει
φανεί ότι το πληροφοριακό σύστηµα ήταν δικό µας, ότι δεν
υπάρχει άλλο νέο θεσµικό πλαίσιο όπως ισχυρίζεστε σε όλα τα
κανάλια, αυτά έχουν αποδειχθεί πλέον περιτράνως, ένα είναι
αυτό και το έχουµε κάνει, να σας πω µιας και είσαστε και εσείς
γυναίκα και εγώ γυναίκα, ότι δεν είναι πατρότητα του νόµου, µπορεί να είναι και µητρότητα του νόµου.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, πάµε να δούµε τι δεν καταφέραµε
εµείς και τι καταφέρατε εσείς. Είπατε, λοιπόν, γιατί δεν µου απαντάτε και σ’ αυτά που σας ρωτάω πολύ συγκεκριµένα, ότι βρήκατε τίποτα.
Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα για να καταλάβετε, κύριε
Πρόεδρε, και όλη η ελληνική κοινή γνώµη; Ένα πληροφοριακό
σύστηµα προχωράει µέσα στο χρόνο σε έξι µήνες από την στιγµή
που ένας άνθρωπος κάνει αίτηση την πρώτη µέρα, κάνουν τα
χαρτιά του, βλέπουν εάν είναι εντάξει, προχωράει, τον ενηµερώνει. Στη συνέχεια πάει στο δεύτερο στάδιο και λέει αν είναι κατάλληλος, γίνεται κοινωνική έρευνα µετά περιµένει την εκπαίδευσή του και µετά κάθεται στα Εθνικά Μητρώα Ανηλίκων. Από
τον Απρίλιο που τρέχει αυτό το σύστηµα θα σας ρωτήσω τι έχει
γίνει ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο.
Η δεύτερη εισροή είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, λοιπόν, πρώτον
καταγράφονται µε ΑΣΟΑ -εµείς το κάναµε για πρώτη φορά- Ατοµικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης που λέει εάν είναι για
αναδοχή ή είναι για υιοθεσία; Δεν υπήρχε αυτό πιο µπροστά.
Όλα είναι πρωτότυπα. Και σιγά - σιγά ανεβαίνει και κάθεται στο
εθνικό µητρώο. Αυτά λειτουργούσαν.
Τι έγινε, λοιπόν; Είπατε πριν από µερικές µέρες στην ΕΡΤ και
το επαναλάβατε δυστυχώς σήµερα ξανά ότι βρήκατε ένα σύστηµα, το οποίο ήταν παγωµένο, στα συρτάρια από το ’16. Αλήθεια;
Σύµφωνα µε την απάντηση του ΕΚΚΑ, µάλλον δεν τα διαβάζετε
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τι απάντησε, η αρχική συλλογή των αιτήσεων του παρελθόντος
-όλες δηλαδή οι αιτήσεις του παρελθόντος- έγινε από το Μάιο
έως τον Ιούνιο του ’19 και εισήχθησαν στο σύστηµα το Σεπτέµβριο όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι η δεξαµενή εννιακοσίων σαράντα αιτήσεων κατά το ΕΚΚΑ. Αυτές προϋπήρχαν. Οι άνθρωποι
είχαν κάνει αυτές τις αιτήσεις. Και όχι µόνο τις είχαν κάνει, είχαν
περάσει εκπαίδευση, είχαν περάσει αξιολόγηση, είχαν γίνει όλα
αυτά τα βήµατα.
Κυρία Υπουργέ, να µην λέµε ό,τι θέλουµε, γιατί και την εκπαίδευση όχι µόνο την θεσµοθετήσαµε, αλλά και τα µαθήµατα τα
φτιάξαµε και σας τα παραδώσαµε. Δέκα ΚΥΑ χρειάστηκε να
βγούνε για αυτόν τον νόµο και σας τις παραδώσαµε όλες πλην
δύο. Δύο ΚΥΑ ακόµα δεν τις έχετε βγάλει µέσα σε δύο χρόνια.
Δεν τις έχετε βγάλει.
Τι έγινε, λοιπόν; Αυτές οι εννιακόσιες σαράντα αιτήσεις είχαν
και κοινωνική έρευνα οι περισσότερες, σχεδόν όλες, αλλά είχαν
και εκπαίδευση που τους είχε γίνει µε το παλιό σύστηµα. Από
εκεί δεν αντλήσατε τους υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς, ώστε να επαίρεστε σήµερα για τα ταιριάσµατα; Γιατί όταν
φτάνεις στα ταιριάσµατα πρέπει ο φάκελος του γονιού και η εκπαίδευση να έχει τελειώσει και ο φάκελος του παιδιού να έχει
πάει, τότε γίνεται το ταίριασµα. Δεν γινόταν το ταίριασµα από τις
16 Απριλίου, αφού προχώραγε το σύστηµα. Τι είναι αυτά που
λέτε στον κόσµο; Να µου απαντήσετε είναι αυτό που λέει το
ΕΚΚΑ ναι ή όχι;
Αν πραγµατικά θέλετε να εφαρµόσετε τον νόµο για το συµφέρον των παιδιών και του κοινωνικού συνόλου, που εγώ πιστεύω
ότι θέλετε, γιατί να µην θέλετε, πρέπει να κάνετε ουσιαστικά
πράγµατα και όχι επικοινωνιακά.
Πρώτον, µου λέτε ότι φροντίσατε για να διοριστούν κοινωνικοί
λειτουργοί. Σας ερωτώ: Είναι δυνατόν; Τι λέει το ΕΚΚΑ στην
απάντηση; Μήπως δεν την διαβάσατε; Λέει: «Στις περιφερειακές
ενότητες που υπάρχουν δεν υφίσταται κοινωνικός λειτουργός
και δεν µπορώ να προχωρήσω». Λέει επίσης: «Ούτε εκχωρούνται
αρµοδιότητες του κράτους».
Εσείς εκχωρείτε αρµοδιότητες του κράτους που οφείλονται
να εκπληρώνονται µε µόνιµο σχεδιασµό σε ιδιωτικούς φορείς εν
είδει project. Δεν µπορείτε να το κάνετε. Ούτε να λέτε ότι η αναδοχή είναι στον πυρήνα του πολιτικού µας σχεδιασµού -µακάρι
να είναι, λέω εγώ - ενώ οι υπηρεσίες αποξηλώνονται και οι ανάδοχες οικογένειες µένουν χωρίς εποπτεία και αρωγή. Έχετε εποπτεία και αρωγή στις αναδοχές που γίνονται; Απαντήστε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Υπάρχει άλλη ερώτηση;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι. Θα ήθελα ένα ακόµη λεπτό, σας παρακαλώ.
Θα οργανώσετε την εξαγωγή και δηµοσιοποίηση στατιστικών
στοιχείων και συµπερασµάτων που είναι απαραίτητο εργαλείο
χάραξης πολιτικής; Διότι δεν είναι δυνατόν να µην γνωρίζει το
ΕΚΚΑ, το Υπουργείο και το ΕΣΑνΥ, το Εθνικό Συµβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, πόσες αναδοχές και υιοθεσίες είναι καταχωρηµένες στα εθνικά µητρώα κάθε στιγµή, κάθε ώρα. Αυτό ήταν το
σύστηµα, αυτή τη µεγάλη ιστορία είχε.
Πρόκειται για καταστρατήγηση του νόµου και της κοινής λογικής. Θα εµπιστευτείτε τους ειδικούς; Στον νόµο προβλέπεται
ο ρόλος του ΕΣΑνΥ, του Εθνικού Συµβουλίου.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ανοχή σας, αλλά ξέρετε πόσο σηµαντικό είναι αυτό το θέµα που
συζητάµε. Και από τις απαντήσεις της Υφυπουργού ενηµερώνεται ο κόσµος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αγωνιούν και µας τηλεφωνούν από το πρωί µέχρι το βράδυ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το ξέρω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας ερωτώ λοιπόν: Συµφωνεί το ΕΣΑνΥ µε
την άποψη που διαπιστώσατε ότι τα ποιοτικά κριτήρια στο κοµµάτι της κοινωνικής έρευνας είναι τα ίδια, τόσο στην αναδοχή και
υιοθεσία; Αυτό είναι αδύνατον. Ή έχετε άγνοια, αλλά αν έχετε
άγνοια, ρωτήστε το ΕΣΑνΥ αν συµφωνεί.
Επίσης, σας ρωτώ: έχει γνωµοδοτήσει το ΕΣΑνΥ σχετικά µε τη
διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των υποψηφίων αναδόχων; Είναι
τριάντα έως εξήντα τα όρια, που µπορείς µέσα σ’ αυτά τα όρια
να πάρεις ένα παιδί. Λέτε ότι θα τα κάνετε είκοσι πέντε έως εβδο-
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µήντα πέντε. Υπάρχει επιστηµονική άποψη του ΕΣΑνΥ που λέει
ότι αυτό είναι καλό πράγµα, ένας εβδοµηνταπεντάχρονος να
παίρνει ένα παιδάκι, ένα µωρό;
Τέλος, θα ενισχύσετε τη διαφάνεια του συστήµατος, ακολουθώντας τις επιταγές του νόµου, γιατί τότε πράγµατι θα αυξηθεί
η εµπιστοσύνη των πολιτών στο σύστηµα, θα µπορέσουµε να πείσουµε όλοι -κι εγώ είµαι εκεί δίπλα σας- για την ιστορία της µεγάλης εκστρατείας για την αναδοχή. Πού είναι το µεγάλο
πρόβληµα προφανώς στη χώρα µας; Να πείσουµε τους Έλληνες
ότι πρέπει να ανοίξουν µια αγκαλιά, όπως λέει το σύνθηµα της
πλατφόρµας, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε µια αγκαλιά, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Έχω
φίλους που υιοθέτησαν παιδί και είναι χαρούµενοι κι έχω κι άλλους που περιµένουν. Το θέµα είναι γνωστό.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο και έχετε όσο χρόνο θέλετε
διότι ήταν πολλά τα ερωτήµατα.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι επίσης είναι γνωστό στους συµπολίτες µας κυρίως
το παιδοκεντρικό µας σύστηµα και επίσης το τι έχουµε κάνει
όλον αυτόν τον χρόνο, έναν χρόνο και κάτι πλέον, έτσι ώστε να
βρούµε την κατάλληλη οικογένεια για κάθε παιδί, να υλοποιήσουµε τον νόµο και να διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά δεν χαραµίζουν την παιδικότητά τους µέσα σε δοµές, αλλά την αξιοποιούν
και τη χαίρονται µέσα στην κατάλληλη γι’ αυτά οικογένεια.
Τώρα για τα στοιχεία, αυτό το τόσο σπουδαίο πληροφοριακό,
το οποίο λέτε ότι µας δώσατε, δεν είναι σε θέση ακόµα να βγάλει
τα στοιχεία αυτοµατοποιηµένα. Όµως, επειδή έχουµε κάνει πάρα
πολλή δουλειά και σε αυτό, κυρία Φωτίου, από την επόµενη βδοµάδα τριµηνιαία στοιχεία θα αναρτώνται στη νέα µας σελίδα
«www.paidi.gov.gr» και επειδή ξέρω ότι είστε ανυπόµονη τα
έχουµε βγάλει χειροκίνητα και τα έχω εδώ να σας τα καταθέσω,
έτσι ώστε εσείς και η υπόλοιπη Αντιπροσωπεία να δούνε τα στοιχεία αυτά.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά ξαναλέω ότι από εβδοµάδα, ψηφιακά, όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι στο «www.paidi.gov.gr», το οποίο συγκεντρώνει όλη
την πληροφορία για την παιδική προστασία.
Θα είµαι πολύ σαφής και πάλι πολύ συγκεκριµένη, γιατί µπορεί
να χαθούµε. Σας ερωτώ: Λέτε ότι ξεκίνησε το σύστηµα τον Απρίλιο του 2019. Υπήρχαν όλα τα παιδιά στο µητρώο ή υπήρχαν παιδιά από τις δύο εκ των ογδόντα δύο δοµών; Υπήρχαν όλα τα
παιδιά στο µητρώο; Όχι. Δεν υπήρχε ούτε το 3% των παιδιών.
Υπήρχαν τα παιδιά στο µητρώο; Όχι, δεν υπήρχαν.
Υπήρχαν οι αιτήσεις γονέων; Όχι, δεν υπήρχαν. Αιτήσεις του
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2016, του 2017, του 2018 δεν ήταν περασµένες και οι υπόλοιπες
ήταν ελλιπώς περασµένες. Υπήρχαν τα παιδιά στο µητρώο; Όχι.
Υπήρχαν οι αιτήσεις των γονέων; Όχι.
Υπήρχε εκπαίδευση των εκπαιδευτών; Όχι. Γινόντουσαν τα εκπαιδευτικά; Είχε γίνει έστω και ένα εκπαιδευτικό µέχρι τον Απρίλιο του 2019; Είχε γίνει έστω και ένα εκπαιδευτικό µέχρι τον
Αύγουστο του 2020; Όχι.
Είχαµε όσους κοινωνικούς λειτουργούς έχουµε σήµερα στα
ιδρύµατά µας; Όχι.
Είχε γίνει έστω και ένα συνταίριασµα; Λέτε ότι λειτουργούσε.
Είχε γίνει έστω και ένα συνταίριασµα; Γιατί; Γιατί δεν υπήρχαν
παιδιά; Δεν υπήρχαν παιδιά µες στα µητρώα, επειδή δεν τα είχατε περάσει. Υπήρχαν παιδιά στα µητρώα; Όχι, δεν υπήρχαν
παιδιά. Υπήρχαν αιτήσεις;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, δεν
σας διέκοψε, σας άκουσε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ξαναλέω, κυρία Φωτίου.
Τι βρήκαµε; Μου λέτε ότι ήταν ένα σύστηµα το οποίο λειτουργούσε. Είχε παιδιά στα µητρώα; Όχι, δεν είχε, γιατί δεν ήταν καταχωρηµένα. Είχε τις αιτήσεις των γονέων; Όχι, δεν τις είχε, γιατί
του 2016, του 2017 και του 2018 ήταν ξεχασµένες στο ίδιο συρτάρι. Είχε εκπαιδευτικά µαθήµατα; Όχι, δεν είχε «τρέξει» ούτε
ένα εκπαιδευτικό µάθηµα. Είχε κοινωνικούς λειτουργούς όσους
σήµερα; Όχι, δεν είχε όσους κοινωνικούς λειτουργούς έχει σήµερα. Είχε γίνει έστω και ένα συνταίριασµα; Όχι, δεν είχε γίνει
έστω και ένα συνταίριασµα, ούτε ένα συνταίριασµα. Είχε δοθεί
έστω και ένα ψηφιακό επίδοµα αναδοχής; Όχι, δεν είχε δοθεί
ούτε ένα ψηφιακό επίδοµα αναδοχής.
Τι κάναµε; Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, από τον Ιούλιο
του 2020 µέσα σε οκτώ µήνες, βγάλαµε εφτακόσια παιδιά από
τα ιδρύµατα και βρήκαµε µέσα από τις κινήσεις µας αυτές την
κατάλληλη γι’ αυτά οικογένεια. Και ξέρετε τι; Είναι τέτοια η στρατηγική σας. Δεν περιµένω να µας πείτε µπράβο, όχι, δεν περίµενα
να µας πείτε µπράβο. Όµως, αυτό που περιµένω τουλάχιστον
είναι να είµαστε µαζί σε αυτό και να βρούµε µια οικογένεια για
κάθε παιδί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
πολύ και τις δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 10.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

