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Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8461
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8461, 8464, 8468, 8474

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου 2022, σελ. 8461
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Σε ιστορικό υψηλό η τιµή της βενζίνης στη χώρα. Να
ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
µε µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», σελ. 8462
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:, σελ.
i. µε θέµα: «Σύλλογος Εργαζοµένων Τράπεζας Αγροτικής
Πειραιώς - Καθαρίστριες ALTER EGO», σελ. 8464
ii. µε θέµα: «Αναγκαία η άµεση διόρθωση των λαθών στον
επανυπολογισµό των συντάξεων», σελ. 8469
iii. µε θέµα: «Αναγκαία η προστασία όλων των διανοµέων µεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρµες», σελ. 8471
γ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Να προχωρήσει άµεσα η κατασκευή του Κεντρικού Σταθµού
Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα», σελ. 8467
δ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Νοµοθετική ρύθµιση για την άµεση προκήρυξη 90 θέσεων καθαριότητας στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας και παράταση µέχρι 31/12/22 µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
της προκήρυξης», σελ. 8473
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Αθήνα, σήµερα στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 9.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17-2-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
17 Φεβρουαρίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν ξεκινήσουµε, επιτρέψατε µου πρώτα να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 402/11-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Το δυσβάσταχτο βάρος στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στο ρεύµα απειλεί τη νέα καλλιεργητική περίοδο
για τους αγρότες και τους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του Νοµού Πρέβεζας».
2. Η µε αριθµό 401/11-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση του Καταστήµατος Κράτησης Λάρισας».
3. Η µε αριθµό 398/9-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Απόσυρση του αντεργατικού εκτρώµατος της Κυβέρνησης για τη «ΛΑΡΚΟ», διασφάλιση της ενιαίας και συνολικής παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης και όλων των θέσεων
εργασίας».
4. Η µε αριθµό 409/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πιέρια Όρη: ανεµογεννήτριες στα δύο χιλάδες εκατόν ογδόντα

οκτώ µέτρα υψόµετρο».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 403/11-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Χαρίτση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Με πολύ αργούς ρυθµούς το πρόγραµµα απορρόφησης πλεονασµάτων σταφίδας. Οι σταφιδοπαραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τη φετινή συνδεδεµένη ενίσχυση».
2. Η µε αριθµό 404/12-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Διαχείριση απορριµµάτων, πρόστιµα και διαχρονική παθογένεια».
3. Η µε αριθµό 400/11-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών και ικανοποίηση των αιτηµάτων τους».
4. Η µε αριθµό 410/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Προσχηµατικό το νέο πρόγραµµα οικιακών φωτοβολταϊκών».
5. Η µε αριθµό 422/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«"AΡΙΑΔΝΗ" θεοµηνία για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες - ιδιοκτήτες ενυπόθηκης παραγωγικής γης».
6. Η µε αριθµό 406/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χρονοδιάγραµµα εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων των ζηµιών που προκλήθηκαν στα εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά της Αργολίδας από
τον παγετό της 26ης Ιανουαρίου».
7. Η µε αριθµό 412/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Την κατάσταση
του συστήµατος υγείας στη Σάµο».
8. Η µε αριθµό 424/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σοβαρές ενδείξεις
κακοδιοίκησης στο Νοσοκοµείο Χίου».
9. Η µε αριθµό 414/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
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«Επιχορήγηση φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας του σεισµού της 27ης Σεπτεµβρίου 2021».
10. Η µε αριθµό 413/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να σταµατήσουν οι διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής
Αγίων Θεοδώρων Αροανίας σε εκτάσεις γης στα χωριά Χειµαδιό
και Κουτσοχέρα του Δήµου Πύργου Ηλείας».
11. Η µε αριθµό 425/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Αβέβαιο το εργασιακό µέλλον των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ) σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα νοσοκοµεία της
Αχαΐας».
12. Η µε αριθµό 415/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επείγοντα µέτρα
για τη στελέχωση και ασφαλή λειτουργία της µονάδας τεχνητού
νεφρού στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. H µε αριθµό 1110/39/11-11-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Το πάγωµα των
κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλίες θα οδηγήσει
σε τακτοποίησή τους;».
2. Η µε αριθµό 2079/5-1-2022 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αναβολή
εφαρµογής του τέλους ταφής απορριµµάτων για την Κρήτη».
3. Η µε αριθµό 794/1-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Σαρακιώτη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αναγκαιότητα άµεσης λειτουργίας της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Λαµίας (περιοχή Παγκρατίου)».
4. Η µε αριθµό 1650/2-12-2021 ερώτηση της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Ενίσχυση σε προσωπικό και επαναλειτουργία του ΓΝΔ Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα"».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Κουτνατζής µάς ενηµερώνει για
τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων της σηµερινής ηµέρας.
Είναι γνωστές οι επίκαιρες ερωτήσεις, είναι έξι. Και το Προεδρείο
έχει ενηµερωθεί και οι ερωτώντες Βουλευτές και οι Υπουργοί που
θα απαντήσουν. Οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα απαντηθούν από
τον ίδιο Υπουργό ή Υφυπουργό θα συζητηθούν η µία µετά την
άλλη.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 399/10-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Σε ιστορικό
υψηλό η τιµή της βενζίνης στη χώρα. Να ληφθούν άµεσα µέτρα
για την αντιµετώπιση του φαινοµένου µε µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης». Θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι µε τη
συγκεκριµένη ερώτηση αντιµετώπισα ένα µεγάλο πρόβληµα και
θα σας πω ποιο είναι το πρόβληµα αυτό.
Εδώ και καιρό ήθελα να καταθέσω σχετική ερώτηση για τις
τιµές στα καύσιµα και κυρίως τη βενζίνη. Το θέµα είναι ότι οι µεταβολές που υπάρχουν, οι δραµατικές αυξήσεις που υπάρχουν σε
αυτές τις τιµές διαµορφώνουν κάθε µέρα και µία διαφορετική εικόνα, κάθε µέρα και µία χειρότερη εικόνα από την προηγούµενη.
Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Υπουργέ, ότι µόλις τις τελευταίες
δέκα µέρες, από τη στιγµή δηλαδή που κατέθεσα τελικά αυτή την
ερώτηση, σε σχέση µε τα στοιχεία όταν καταθέσαµε πριν από
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µόλις δέκα µέρες την ερώτηση, η τιµή έχει αυξηθεί σε σηµαντικό
βαθµό. Πλέον έχουµε φτάσει σε ένα ιστορικό υψηλό, το οποίο
υπερβαίνει ακόµα και τις υψηλότερες τιµές οι οποίες είχαν σηµειωθεί τον Αύγουστο του 2012. Και φαίνεται ότι σταθεροποιούνται,
µάλιστα, αυτές οι τιµές σε ένα νέο ιστορικό υψηλό.
Μάλιστα, τα στοιχεία του πληθωρισµού που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ -και τα οποία βεβαίως θα καταθέσω στα Πρακτικά- για τον
µήνα Ιανουάριο δείχνουν ετήσιο πληθωρισµό 6,2%, ιστορικό
υψηλό εικοσιπενταετίας. Και σε αυτό το ιστορικό υψηλό εικοσιπενταετίας τα 2/3 αφορούν την ενέργεια, αφορούν το φυσικό
αέριο, αφορούν τον ηλεκτρισµό, αφορούν τα καύσιµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Χαρίτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, είναι απολύτως απαραίτητο, για τη λειτουργία της οικονοµίας, για τη βιωσιµότητα των
νοικοκυριών, να υπάρξουν παρεµβάσεις µείωσης του ενεργειακού
κόστους και κυρίως µείωσης του κόστους στα καύσιµα.
Εµείς εγκαίρως είχαµε τοποθετηθεί γι’ αυτό το ζήτηµα. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία υπενθυµίζει ότι ήδη από τον περασµένο Νοέµβριο είχε καταθέσει
τροπολογία, έτσι ώστε να µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
στα καύσιµα στο κατώτατο δυνατό επιτρεπτό ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δυστυχώς, απερρίφθη τότε η τροπολογία αυτή από την Κυβέρνησή σας. Επανήλθαµε και την ξανακαταθέσαµε την τροπολογία
πριν από λίγες ηµέρες. Για δεύτερη φορά απερρίφθη η συγκεκριµένη τροπολογία.
Σηµειωτέον ότι δεκαεννέα από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχα µέτρα µείωσης
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα.
Σας ρωτώ, λοιπόν. Προτίθεστε επιτέλους να προχωρήσετε
άµεσα στη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα;
Υπάρχουν στον σχεδιασµό του Υπουργείου κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες θα περιορίσουν το κόστος για τους πολίτες, για τα
νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις στα καύσιµα και τη βενζίνη; Γιατί
αυτή τη στιγµή που µιλάµε, ενώ πριν από δέκα µέρες που κατέθεσα την ερώτηση ήµασταν στην πέµπτη θέση της Ευρώπης των
είκοσι επτά ως προς το κόστος µετά την επιβολή των φόρων των
υγρών καυσίµων, σήµερα ανεβήκαµε άλλη µία θέση, είµαστε στην
τέταρτη. Όσο περνάνε οι µέρες η θέση της Ελλάδας χειροτερεύει.
Απαιτούνται, λοιπόν, άµεσες παρεµβάσεις, που δυστυχώς δεν
έχουµε δει να λαµβάνουν χώρα µέχρι σήµερα από την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση.
Είναι πράγµατι επίκαιρη, γιατί αγγίζει ένα πάρα πολύ ευαίσθητο
θέµα. Αυτό το πολύ ευαίσθητο θέµα, κύριε συνάδελφε, πρέπει να
το αντιµετωπίσουµε, κατά τη γνώµη µου, µε σοβαρότητα και χωρίς
λαϊκισµό. Δεν κατηγορώ εσάς για λαϊκισµό. Απλώς λέω για τη γενική συζήτηση που γίνεται στη δηµόσια σφαίρα.
Θέσατε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα. Κατ’ αρχάς, ως προς τις
αυξήσεις των τιµών στα καύσιµα, σήµερα από το πρακτορείο
«BLOOMBERG», αν κάνετε τη σχετική έρευνα -µπορώ να καταθέσω στα Πρακτικά και το σχετικό δηµοσίευµα- το πετρέλαιο
Μπρεντ ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Είναι µία τιµή που
έχουµε να δούµε στο πετρέλαιο Μπρεντ εδώ και δεκαετίες.
Ίσως οφείλεται στο ζήτηµα της Ουκρανίας; Εν µέρει, όχι µόνο.
Στην πολύ µεγάλη ζήτηση για τα υγρά καύσιµα σε όλο τον κόσµο;
Στο γεγονός ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2022
είχαµε τη µεγαλύτερη ζήτηση για κατανάλωση πετρελαίου εδώ
και είκοσι έξι χρόνια; Πιθανόν. Στο άνοιγµα των οικονοµιών µετά
την καραντίνα; Ενδεχοµένως. Όλα αυτά µαζί αθροιστικά; Το πιθανότερο. Το βέβαιο είναι ότι ζούµε παγκοσµίως τις υψηλότερες
τιµές ενέργειας που έχουµε δει εδώ και πολλές δεκαετίες.
Όσον αφορά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στα οποία αναφερθήκατε,
κατ’ αρχάς, χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί είπατε ότι, σύµφωνα τα στοι-
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χεία αυτά, τα δύο τρίτα του πληθωρισµού οφείλονται στην ενέργεια. Μάλιστα. Θα σας πω γιατί χαίροµαι. Το έχω εδώ στο κινητό
µου για να σας το πω µήπως τυχόν και µπορέσουµε και έχουµε
κάποια συνεννόηση µεταξύ µας.
Όταν είχα βγει στο «MEGA» µία Κυριακή και είχα πει ότι αν εξαιρέσεις το κόστος ενέργειας, δεν υπάρχει πραγµατικός πληθωρισµός στην Ελλάδα, ο κ. Χαρίτσης, εσείς δηλαδή, είχατε κάνει ένα
tweet στο οποίο µε είχατε διαψεύσει και είχατε πει: «Καλά, τι
Υπουργός είναι αυτός; Δεν βλέπει τον πληθωρισµό στην Ελλάδα;».
Εγώ εκείνη την ηµέρα είχα ακριβώς επικαλεστεί τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, τα τότε στοιχεία για τους τότε µήνες, στα οποία µόλις
προηγουµένως και εσείς αναφερθήκατε.
Άρα, να ξεκαθαρίσουµε στον κόσµο ότι ο πληθωρισµός στην
Ελλάδα, που φυσικά και υπάρχει, οφείλεται κατά τα δύο τρίτα
στην αύξηση της τιµής της ενέργειας και όχι βεβαίως σε δυσλειτουργία της αγοράς.
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, η δική µου αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος της αγοράς, δεν είναι ο έλεγχος των τιµών της ενέργειας ούτε
η µείωση των φόρων. Άρα, χαίροµαι που, έστω και έµµεσα αναγνωρίσατε, ότι στον τοµέα της δικής µου αρµοδιότητας πάµε άριστα. Ευχαριστώ γι’ αυτό, έστω και εµµέσως.
Έρχοµαι, όµως, τώρα και στο µείζον. Ποια είναι η βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι έχουµε διαρκώς την τεράστια
αύξηση των τιµών ενέργειας παγκοσµίως; Η µείωση λέτε- του ειδικού φόρου κατανάλωσης και µάλιστα άµεσα.
Είµαι βέβαιος ότι θα θυµάστε ότι στις 9 Ιανουαρίου του 2017
ήσασταν Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, µε Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Παπαδηµητρίου. Νοµίζω ότι ήσασταν το 2017, έτσι
δεν είναι;
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Σας διαβάζω το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης εκείνης της ηµέρας µε Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Παπαδηµητρίου και Αναπληρωτή Υπουργό εσάς: «Η αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης επηρεάζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις
κατά 3,7 λεπτά του ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρµανσης και 7 λεπτά για το υγραέριο κίνησης. Το Υπουργείο Οικονοµίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να αποφευχθούν τυχόν κρούσµατα αισχροκέρδειας, µε δεδοµένη την αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιµές του
πετρελαίου. Η τιµή του αργού πετρελαίου…» -λέει ο κ. Παπαδηµητρίου- «…αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης διεθνών χρηµατιστηρίων. Το αργό πετρέλαιο τύπου Μπρεντ χρησιµοποιείται
συνήθως ως σηµείο αναφοράς διεθνώς για την τιµολόγηση και
άλλων τύπων αργού κ.λπ…». Και λέει: «Η απότοµη αυτή αύξηση
στις διεθνείς τιµές του πετρελαίου αποδίδεται στους θεµελιώδεις
κανόνες της αγοράς και συγκεκριµένα στη µείωση της υπερβάλλουσας προσφοράς κ.λπ.».
Άρα, στις 9 Ιανουαρίου του 2017 ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χαρίτσης όταν εµένετο τότε κρίση - όχι ανάλογη της σηµερινής, πολύ µικρότερη,
αλλά κρίση µε τα δεδοµένα των δικών σας εποχών- στις διεθνείς
τιµές των καυσίµων και την αγορά πετρελαίου Μπρεντ αυξήσατε
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης την ίδια µέρα κατά 3,7 λεπτά του
ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρµανσης και 7
λεπτά για το υγραέριο κίνησης.
Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα να µου εξηγήσετε κάτι στα σοβαρά.
Γιατί όταν είχατε εσείς την εξουσία, όταν ανέβαιναν οι διεθνείς
τιµές πετρελαίου, όχι µόνο δεν µειώνατε τον ειδικό φόρο στα καύσιµα, αλλά τον αυξάνατε κιόλας; Δηλαδή εµείς πρέπει σε µία
ακόµη µεγαλύτερη κρίση από εκείνης της εποχής να κάνουµε το
ακριβώς ανάποδο. Εάν αυτό καλόπιστα µου το εξηγήσετε, πολύ
ευχαρίστως θα κάνουµε στη δευτερολογία µία συζήτηση.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά το tweet σας στο οποίο λέτε ότι
κακώς αναφέρθηκε ότι ο πληθωρισµός οφείλεται στην ενέργεια.
Το έχω ακριβώς εδώ για να µην έχουµε µεταξύ µας στεναχώρια.
Γιατί είναι κρίµα να λέω κάτι από την ΕΛΣΤΑΤ και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ
να µε υβρίζει και µετά από δύο µήνες να το λέτε στην Βουλή σαν
να µην συµβαίνει τίποτα.
Άρα, λοιπόν -και κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώπαρακαλώ πολύ δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Γιατί εσείς σε ανά-
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λογη κρίση, και προσωπικά εσείς, αντί να µειώσετε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης, τον αυξήσατε;
Δεύτερον, γιατί µε κατηγορήσατε ψευδώς για αυτό που είπα
ενώ είναι αληθές;
Και θέλω και ένα τρίτο ερώτηµα µια και µιλάµε γενικά για την
ενέργεια. Θέλω πολύ να µου πείτε για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας
στη συνέντευξή του στον «ΣΚΑΪ». Η απάντηση του κ. Τσίπρα για
τις αυξήσεις στις τιµές του ρεύµατος ήταν, «εάν είχαµε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα πάγωναν τα τιµολόγια του ρεύµατος». Θέλω
πάρα πολύ καλόπιστα να µου εξηγήσει ο Αλέξης Χαρίτσης πώς
ακριβώς εάν ήσασταν κυβέρνηση στη παρούσα κρίση, θα παγώνατε τις τιµές του ρεύµατος και τι επίπτωση θα είχε αυτό για την
ελληνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε και τη δευτερολογία, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτσης για τη δευτερολογία του.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω, έχουµε
αντιστρέψει την κοινοβουλευτική διαδικασία; Η διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει µετατραπεί σε µία διαδικασία
όπου ο ερωτώµενος Υπουργός ερωτά τον ερωτώντα Βουλευτή;
Εκεί έχουµε φτάσει; Εκεί σας οδηγεί ο πανικός σας απ’ όλα αυτά
τα οποία έχουν συµβεί στην ελληνική οικονοµία; Είναι δυνατόν;
Έρχεστε τώρα εδώ και µου κάνετε µάλιστα και προσωπική επίθεση για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγµή µε τον
πληθωρισµό στη χώρα;
Εσείς δεν λέγατε τον Σεπτέµβριο ότι µέχρι τα Χριστούγεννα
δεν θα υπάρχει πληθωρισµός και έχουµε φτάσει αυτήν την
στιγµή στο 6,2%, σε υψηλό εικοσιπενταετίας; Είχαµε να δούµε
τέτοιες τιµές από το 1997. Και βεβαίως το 1997 ήταν καθοδική η
τάση και τώρα είναι ανοδική και άλλη η κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας το 1997 και άλλη σήµερα µετά απ’ όλη αυτή την κρίση
που έχουµε περάσει.
Μιλήσατε για τις διεθνείς τιµές. Πράγµατι έχουµε αύξηση στις
διεθνείς τιµές του πετρελαίου. Αυτή την στιγµή όµως που µιλάµε,
κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη χονδρεµπορική
τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε µια διεθνή λοιπόν κρίση η Ελλάδα πληρώνει το µεγαλύτερο τίµηµα. Σας
είπα πριν και σας κατέθεσα και τα στοιχεία, ελπίζω να τα µελετήσετε. Τέταρτοι είµαστε αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη στην τιµή
της βενζίνης. Άρα, ναι για όλους ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει µόνο
για την Ελλάδα η διεθνής τιµή του πετρελαίου. Αλλά η Ελλάδα
πληρώνει το πιο βαρύ τίµηµα.
Και πληρώνει αυτό το βαρύ τίµηµα η Ελλάδα την ίδια στιγµή
που βλέπουµε οι µισθοί να είναι καθηλωµένοι, βλέπουµε να αρνείστε πεισµατικά να προχωρήσετε σε αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ όπως έχουµε ζητήσει, όπως έχουν κάνει
άλλες χώρες αυτή τη στιγµή για να τονώσουν το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών. Και έρχεστε σήµερα εδώ και µας λέτε µάλιστα
ότι το πρόβληµα είναι η ενέργεια και στα άλλα πάµε άριστα.
Για να το ξεκαθαρίσουµε και να απαντήσω. Πάντα τοποθετούµαι µε στοιχεία. Σας είχα καταθέσει λοιπόν τότε τα στοιχεία του
Νοεµβρίου. Τα στοιχεία του Νοεµβρίου έδειχναν αυτό το οποίο
σας είχα πει για το πώς υπάρχει µια πάρα πολύ µεγάλη επίπτωση
και στην ενέργεια και σε άλλου κλάδους και στις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, όπως είναι ο κλάδος των τροφίµων που είναι
και της αρµοδιότητάς σας. Και βεβαίως επειδή είστε κεντρικός
Υπουργός της Κυβέρνησης δεν µπορείτε να έρχεστε εδώ και να
λέτε ότι δεν είναι δική σας αρµοδιότητα και να απευθυνθούµε σε
άλλον Υπουργό. Αυτό µου λέτε ουσιαστικά.
Εδώ έχουµε το ζήτηµα των καυσίµων. Εδώ έχουµε µία έκρηξη
τιµών η οποία δεν έχει ιστορικό προηγούµενο. Δεν είναι δυνατόν
να συγκρίνεται µε το 2017. Δεν έχει καµµία σχέση η σηµερινή κατάσταση µε την κατάσταση προ πενταετίας. Δεν έχει καµµία
σχέση µε αυτό που βιώνουν σήµερα οι πολίτες, τα νοικοκυριά και
οι επιχειρήσεις.
Και ήρθατε εδώ να µου πείτε ότι πάµε και άριστα. Αλήθεια,
πάµε άριστα; Έπρεπε να σας είχα χθες το βράδυ που βρισκόµουν στα Τρίκαλα για µία σύσκεψη εργασίας µε τους φορείς εκεί
του Επιµελητηρίου των Εµπορικών Συλλόγων, τους ανθρώπους
της παραγωγής, τους ανθρώπους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να σας πουν πόσο άριστα πηγαίνουν, να σας πουν ποια
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είναι τα προβλήµατά τους, να σας πουν ότι απειλούνται µε λουκέτο από µέρα σε µέρα µε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη
στιγµή µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις. Τόσο άριστα πηγαίνει
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε ότι προσωπική
επίθεση σε εσάς δεν κάνω ποτέ. Ίσα, ίσα έχω πει πολλές φορές
ότι σας θεωρώ και καλό Υπουργό. Πολιτική όµως αντιπαράθεση
µπορούµε να έχουµε.
Το γεγονός ότι όταν ήσασταν Υπουργός αυξήθηκε ο φόρος
την ώρα που αυξάνονταν οι τιµές των καυσίµων, είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και οφείλω να απαντήσω στο ερώτηµά σας για το
εάν έχει αντιστραφεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Όχι δεν έχει
αντιστραφεί είναι η απάντηση. Αλλά δεν µπορείτε και να υποκρίνεστε πια ότι είµαστε και στο 2012. Κυβερνήσατε και άρα από
εδώ και µπρος κάθε σας πολιτική και κοινοβουλευτική συµπεριφορά και ερώτηση µπαίνει στον γνώµονα και του τι κάνατε όταν
κυβερνήσατε. Δεν είστε –να το πω πολύ απλά- άσπιλοι και αµόλυντοι και αθώοι όπως παρουσιαζόσασταν τότε.
Άρα το δεδοµένο είναι συγκεκριµένο και δεν το αµφισβητήσατε. Το 2017 ήταν ανάλογη περίπτωση. Γιατί; Θα το εξηγήσω
και αυτό. Το 2017 ο ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν
1,2%. Το 2021 ο ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν 1,2%.
Άρα η περίοδος ήταν απολύτως ανάλογη.
Είπατε πολλές φορές ότι έχουµε τον υψηλότερο πληθωρισµό
εικοσιπενταετίας. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι πάµε άριστα. Ότι συζητάµε στην οικονοµία είναι συγκριτικό πάντα και τηρουµένων των
αναλογιών. Ακόµα και αυτό είναι καλό. Ξέρετε γιατί; Διότι το Βέλγιο ανακοίνωσε τον µεγαλύτερο πληθωρισµό από το 1951. Η
Γερµανία επίσης τον µεγαλύτερο πληθωρισµό από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες τον µεγαλύτερο πληθωρισµό από το 1970. Με συγχωρείτε, εάν ο µέσος όρος του
πληθωρισµού στον πλανήτη είναι σαράντα και πενήντα χρόνια
πίσω, τα εικοσιπέντε χρόνια για εµάς είναι το µισό! Πάλι καλύτερα από τους άλλους πάµε.
Επίσης στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία παρουσιάσατε, επειδή σας σέβοµαι και ξέρω ότι το παρατηρήσατε, αλλά ίσως
δεν έπρεπε να το πείτε για αντιπολιτευτικούς λόγους- ναι έχουµε
6,2% τον Ιανουάριο. Σωστά! Γιατί πάει year by year, σε ετήσια
βάση. Τον Ιανουάριο του 2021 όµως είχαµε µείον 2,4%. Άρα λοιπόν, η εκκίνησή µας είναι από πάρα πολύ χαµηλά. Αλλά monthly,
από µήνα σε µήνα είχαµε µείον 0,3%, µία από τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Προσέξετε είχαµε µείον 0,3% από
Δεκέµβριο σε Ιανουάριο στον µήνα που αυξήθηκε το φυσικό
αέριο λόγω ουκρανικής κρίσης. Δηλαδή µε άνοδο της ενέργειας
εµείς πέσαµε λίγο στον γενικό πληθωρισµό, δεν ανεβήκαµε. Άρα
δεν είναι τα πράγµατα τόσο µαύρα όσο λέτε.
Εγώ ποτέ δεν είπα ότι πάµε άριστα. Είπα ότι τηρουµένων των
αναλογιών όµως η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα µας πάει πάρα
πολύ καλά. Το 2021 όπως σίγουρα γνωρίζετε πια, θα κλείσουµε
σε έναν τεράστιο ρυθµό ανάπτυξης πρωτοφανή για την Ελλάδα.
Το δε δικό σας επιχείρηµα, «έλα µωρέ, αυτόµατο είναι, είχαµε
µεγάλη ύφεση 9% το 2020 άρα αυτόµατα θα πηγαίναµε συν 9%
το 2021» δεν ισχύει καθόσον είµαστε οι µοναδικοί που το πετύχαµε σε όλη την Ευρώπη. Κανείς άλλος δεν το πέτυχε. Η Ισπανία
να το πω για τους συναδέλφους, µε µείον 10.8% το 2020, θα κλείσει ίσως στο 5% το 2021. Εµείς µε µείον 9% το 2020, πάµε συν
9% το 2021 απ’ ότι φαίνεται. Άρα λοιπόν, αυτό είναι πραγµατικά
µία πολύ µεγάλη εθνική επιτυχία µας.
Όσο αφορά τώρα τις αγωνίες των εµπόρων που είπατε. Πρώτα
απ’ όλα σίγουρα θα γνωρίζετε από τα επιµελητήρια ότι είµαι µάλλον ο Υπουργός που µιλάει µαζί τους περισσότερο από όποιον
άλλον. Δεν υπάρχει καµµία µέρα που να µην µιλάω µε τα επιµελητήρια, ούτε µία, σε όλη µου τη θητεία. Άρα, δέχοµαι αυτή την
αγωνία. Θα σας πω όµως κάτι και σίγουρα ως Υπουργός θα το
έχετε βιώσει. Ναι η δουλειά των επιµελητηρίων, των εµπόρων
είναι να ζητούν το κάτι παραπάνω. Πριν από ενάµιση χρόνο ξέρετε πόσες επιχειρήσεις έλεγαν ότι θα κλείσουν; Το θυµάστε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πηγαίνατε, -µαζί ήµασταν- στη ΓΣΕΒΕΕ, στις παρουσιάσεις των
διαφόρων µελετών της ΓΣΕΕ. Τι έλεγαν; Ότι σε ένα χρόνο θα
έχουν κλείσει είκοσι πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις, σαράντα χιλιάδες επιχειρήσεις, πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Έγινε; Όχι. Όχι
µόνο από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ απεδείχθη ότι άνοιξαν περισσότερες επιχειρήσεις απ’ ότι έκλεισαν αυτό το διάστηµα, αλλά αφήστε το ΓΕΜΗ- και η ανεργία έχει πέσει πέντε µονάδες. Είναι
δυνατόν να κλείνουν τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις και να πέφτει
η ανεργία;
Άρα, µην το παίρνετε και τόσο τοις µετρητοίς. Δουλειά τους
είναι να γκρινιάζουν και να διεκδικούν. Εγώ έµπορος είµαι από
τα δώδεκά µου χρόνια. Έµπορος που θα σου πει «Τι καλά που
πάω. Είµαι τρισευτυχισµένος. Έχω γεµίσει τις τσέπες µου.», δεν
υπάρχει στον πλανήτη. Είναι η φύση του εµπορίου τέτοια. Πάντα
θα γκρινιάξει.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι οι καταθέσεις αυξήθηκαν 44 δισεκατοµµύρια, ο τζίρος του λιανικού εµπορίου που µου είπατε,
σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιανουάριο του 2022, έχει αυξηθεί
πάρα πολύ σε σχέση…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ποιους αφορά, όµως, ο τζίρος;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αυτό είναι δεύτερη συζήτηση. Ο τζίρος έχει
αυξηθεί όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε µιλήσει έντεκα λεπτά συνολικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω.
Απλώς µόνο να σας πω, για να ξέρετε. Έβγαινε ένας επιµελητηριακός πρόεδρος –δεν λέω ποιος- στα κανάλια και έλεγε
«έχουµε πτώση από τα µέτρα 50%». Τον παίρνω τηλέφωνο και
του λέω, επειδή πια έχουµε ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών
και όπως κάνετε εσείς «Ζ» στην ταµειακή µηχανή, κάνει και το
κράτος «Ζ» µε το ΦΠΑ κάθε µέρα «αύριο ελάτε σε µια συνέντευξη
Τύπου στο Υπουργείο να δούµε και εσείς προσωπικά και όλος ο
κλάδος που εκπροσωπείτε πόσο «Ζ» έκανε χθες». Σταµάτησε να
το λέει. Δεν το ξαναείπε ποτέ.
Σήµερα έχουµε σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εγώ
µπορώ να µπω στον δρόµο προς τα Τρίκαλα που ήσασταν και να
σας πω τι τζίρο έκαναν. Αφήστε τα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για την επόµενη
επίκαιρη ερώτηση λείπει ο κ. Κουρουµπλής. Είναι, όµως, εδώ ο
κ. Τσακλόγλου.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαδόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη,
περιµένετε λίγο.
Θα µπούµε, λοιπόν, στη µεθεπόµενη επίκαιρη ερώτηση. Θα
συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 2053/30-12-2021 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων της Βουλευτού Πέλλης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας Τζάκρη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Σύλλογος Εργαζοµένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς Καθαρίστριες “ALTER EGO”».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο. Αν θέλετε να µιλήσετε χωρίς
µάσκα, µπορείτε να έρθετε στο Βήµα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Θα έρθω καλύτερα στο Βήµα, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τον περασµένο Δεκέµβρη σάς είχα απευθύνει
αυτήν την ερώτηση που αφορά τις καθαρίστριες της Τράπεζας
Πειραιώς µέσω της «ALTER EGO», την οποία συνυπέγραφαν και
είκοσι τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία δεν πήρα καµµία απάντηση και αναγκάστηκα να τη φέρω µέσω της διαδικασίας της αναπάντητης επίκαιρης ερώτησης, για να εκµαιεύσω
από εσάς µια απάντηση σε αυτό το σοβαρό -και επιτρέψτε µου
να πω- κοινωνικά ευαίσθητο ζήτηµα, το οποίο γίνεται ακόµα πιο
σηµαντικό εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουν όλοι
οι εργαζόµενοι λόγω της συγκυρίας, δηλαδή, της ακρίβειας, της
πανδηµίας, που καθιστά την καθηµερινότητά τους ακόµα πιο δύσκολη.
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Να πω, σε γενικές γραµµές ότι ο κλάδος των καθαριστών-καθαριστριών απαρτίζεται από εργαζόµενους που διαβιούν, κύριε
Υπουργέ, σχεδόν στα όρια της φτώχειας εξαιτίας των πολύ χαµηλών αποδοχών και των µειωµένων ωραρίων και βεβαίως µε µεγάλη εργασιακή ανασφάλεια για το µέλλον τους, διότι πρόκειται
ως επί το πλείστον περί εργολαβικών εργαζοµένων.
Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς πώς έχουν τα πράγµατα; Κατ’ αρχάς, η «ALTER EGO» είναι βασικός συνεργάτης της
Τράπεζας Πειραιώς σε ό,τι αφορά τον τοµέα της καθαριότητας
και από το 2012 και µετά που έκλεισε η Αγροτική Τράπεζα προσέλαβε µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ως επί το πλείστον, ορισµένου χρόνου όλες τις εργαζόµενες που εργάζονταν πριν στην
Αγροτική Τράπεζα, στην παλιά ΑΤΕ, µε µειωµένο ωράριο. Νωρίτερα, αυτές οι κατηγορίες των εργαζοµένων, δηλαδή οι καθαρίστριες µε µειωµένο ωράριο, είχαν ξεκινήσει έναν µακροχρόνιο
δικαστικό αγώνα ήδη από το 2004 κατά της πρώην διοίκησης της
ΑΤΕ. Κάποιες πρόλαβαν να δικαιωθούν και να µετατραπούν οι
συµβάσεις τους σε µόνιµες συµβάσεις µε σταθερό ωράριο και
πλήρους απασχόλησης, ενώ οι περισσότερες δεν µπόρεσαν, δεν
πρόλαβαν. Εκατοντάδες, εποµένως, από αυτές τις εργαζόµενες,
επειδή δεν πρόλαβαν είτε να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία
είτε να πάει η οριστική απόφαση στο ΑΣΕΠ, προσελήφθησαν µέσω
της «ALTER EGO» και συνέχισαν ουσιαστικά µε τους ίδιους όρους
την εργασία τους στους ίδιους χώρους, δηλαδή στα καταστήµατα
της πρώην ΑΤΕ, νυν πλέον Τράπεζας Πειραιώς, µε µειωµένη απασχόληση από µιάµιση έως τέσσερις ώρες και µε πολύ χαµηλές
αποδοχές. Είναι ζήτηµα αν πιάνουν 300 ευρώ.
Και τι γίνεται τώρα; Μόλις τον περασµένο Νοέµβριο η «ALTER
EGO» -θα σας εξηγήσω στη δευτερολογία µου για ποιους λόγουςέβαλε στις εργαζόµενες αυτές το εξής δίληµµα: Είτε θα δέχονταν
νέες ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε δυσµενέστερους όρους και
ως προς το ωράριο και ως προς τις αποδοχές είτε θα απολύονταν.
Οι εργαζόµενες αυτές κατήγαγαν µια πρώτη νίκη µε την έκδοση,
όπως γνωρίζετε, αυτής της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων
που ανέστειλε την απόφαση αυτή της «ALTER EGO» και εξανάγκασε τον εργολάβο να πάρει πίσω τις εργαζόµενες. Όµως, κύριε
Υπουργέ, επειδή η κατάσταση δεν ξέρουµε πώς θα εξελιχθεί µε
την οριστική απόφαση, µε την κύρια δίκη, αυτό που εγώ ζητώ µε
την ερώτησή µου αυτή είναι να παρέµβει το Υπουργείο, να σταµατήσει αυτός ο εργασιακός µεσαίωνας -επιτρέψτε µου να πωγια τις εργαζόµενες της συγκεκριµένης κατηγορίας και να πάψει
αυτή η µονοµερής τροποποίηση των όρων της σύµβασης, που
είναι ούτως ή άλλως δυσµενείς και επαχθείς. Σας είπα προηγουµένως ότι πρόκειται για εργαζόµενες βαριά-βαριά των 300 ευρώ,
πολλώ δε µάλλον που ζούµε στην περίοδο της πανδηµίας, όπου,
αν θέλετε, η προστασία της υγείας σε κλειστούς χώρους, όπως
είναι τα καταστήµατα των τραπεζών είναι –νοµίζω- πρώτης προτεραιότητας τόσο για τους εργαζόµενους τραπεζικούς υπαλλήλους, όσο και για τους πελάτες που συναλλάσσονται µε τις
τράπεζες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Τζάκρη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµη κυρία Τζάκρη, πράγµατι, η ερώτησή σας ήταν αρχικά
γραπτή και µετετράπη σε επίκαιρη λόγω καθυστέρησης δικής µας.
Διάβασα µε προσοχή την ερώτησή σας που αφορά, πράγµατι, εργαζόµενους της εταιρείας εργολάβου που έχει αναλάβει υπηρεσίες καθαριότητας σε καταστήµατα της πρώην Αγροτικής και
µετέπειτα Πειραιώς.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
συµβάσεις µίσθωσης έργου, ισχύουν τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 681 και τα επόµενα του Αστικού Κώδικα, σύµβαση µίσθωσης έργου, δηλαδή εργολαβία, υπάρχει όταν
αναλαµβάνει κάποιος εργολάβος να φέρει σε πέρας και να παραδώσει µε αµοιβή ένα έργο που αποτελεί το προϊόν της εργασίας
του. Στη σύµβαση αυτή ο εργολάβος ενεργεί µε δική του πρωτοβουλία και µε δικό του κίνδυνο και έχει αυτός την ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας και την επίτευξη του αποτελέσµατος. Τη
δε εργασία µπορεί να την εκτελέσει ο ίδιος ή άλλος που προσλαµ-
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βάνει. Ακόµα, όµως, και σε περιπτώσεις που ο εργολάβος εκτελεί
το έργο µέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη µε προσωπικό
που ο ίδιος έχει προσλάβει, ο εργολάβος ασκεί το διευθυντικό δικαίωµα επί του προσωπικού του, δηλαδή επί των εργαζοµένων µε
τους οποίους εκτελεί το έργο. Το προσωπικό του εργολάβου δεν
συνδέεται συµβατικά, δηλαδή, µε τον κύριο του έργου.
Με λίγα λόγια, εν προκειµένω η σχέση εξαρτηµένης εργασίας
είναι µεταξύ της εργολάβου εταιρείας και των εργαζοµένων στον
τοµέα καθαριότητας, όπως άλλωστε και εσείς η ίδια αναφέρετε
στην ερώτησή σας. Βάσει του Εργατικού Δικαίου ο εργοδότης
δεν µπορεί να µεταβάλλει µονοµερώς επί τα χείρω τους όρους
µιας εργασιακής σχέσης χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα από διάταξη νόµου, κανονισµού η συλλογική σύµβαση εργασίας. Παρενθετικά, να θυµίσω ότι µε το άρθρο 64 του ν.4808/21, του
διαβόητου κατ’ εσάς νόµου Χατζηδάκη, καταργήθηκε αρχής γενοµένης από την 1-1-2022 η διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς την καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας και τις προθεσµίες προς µήνυση προς όφελος των εργαζοµένων εργατοτεχνιτών.
Συνεπώς το ζητούµενο είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει
υπάρξει παραβίαση του θεσµικού πλαισίου από την εταιρεία - εργολάβο, ώστε να ακολουθηθούν όλες οι νόµιµα προβλεπόµενες
διαδικασίες. Ζητήσαµε από τον ΣΕΠΕ πληροφορίες για την εν
λόγω υπόθεση και το αρµόδιο τµήµα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, µας ενηµέρωσε τα εξής: Η
έρευνα που έγινε στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» έδειξε
ότι το σύνολο των εργαζοµένων της συγκεκριµένης εταιρείας πανελλαδικά για το διάστηµα από 1-10-2021 έως 31-12-2021 ήταν
επτακόσια επτά άτοµα. Το σύνολο των εργαζοµένων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ήταν εκατόν σαράντα πέντε άτοµα
και σε καθεστώς µερικής απασχόλησης πεντακόσια εξήντα δύο
άτοµα. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα οι οικειοθελείς παραιτήσεις
ήταν σαράντα µία, οι καταγγελίες των συµβάσεων εργασίας των
εργαζοµένων αορίστου χρόνου ήταν τριάντα έξι, ενώ οι αναγγελίες λύσης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ήταν τριακόσιες πέντε.
Σε ό,τι αφορά το θέµα που θίγετε, πρέπει να το εξετάσουµε
στη βάση των αιτηµάτων εργατικής διαφοράς που έχουν υποβληθεί. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε από το ΣΕΠΕ,
από το 2012 στη συγκεκριµένη επιχείρηση έχουν υποβληθεί
πέντε αιτήσεις διενέργειας εργατικής διαφοράς, µία εκ των
οποίων έχει γίνει στις 21-1-2022 στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Κεντρικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, η οποία
έχει δροµολογηθεί για συζήτηση στις 21-2-2022.
Στη δευτερολογία µου θα συνεχίσω µε περισσότερα στοιχεία
και για τον έλεγχο και για τις εργατικές διαφορές στη συγκεκριµένη εταιρεία και θα απαντήσω και στα υπόλοιπα ερωτήµατά
σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενες του κλάδου της καθαριότητας, γενικότερα του κλάδου καθαριότητας
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά και των τραπεζών στην
προκειµένη περίπτωση, από την αρχή της πανδηµίας θα έλεγα
ότι έβαλαν ιδιαίτερα πλάτη για την αντιµετώπισή της. Βρέθηκαν
στην πρώτη γραµµή αυτής της µάχης. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι το
έκαναν πολλές φορές χρειαζούµενες να κάνουν δύο και τρεις
φορές περισσότερη δουλειά από αυτή που γινόταν πριν από την
πανδηµία, γιατί, όπως αντιλαµβάνεστε, ο παράγοντας καθαριότητα και γενικά η υγιεινή είναι πολύ σηµαντικός για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις
έκαναν ακόµα και ειδικές απολυµάνσεις που επιβάλλονταν από
συγκεκριµένα υγειονοµικά πρωτόκολλα, κάτι που στο παρελθόν
γινόταν από πολύ εξειδικευµένες εταιρείες.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Ναι, πραγµατικά, οι εργολάβοι καθαρισµού σε όλον τον δηµόσιο τοµέα µε το βλέµµα ακριβώς του
καλού νόµου που ψηφίσατε, που είπατε προηγουµένως, δηλαδή
που αναγνωρίσατε τις καθαρίστριες -και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση- ως υπαλλήλους και όχι ως εργατοτεχνίτες, γεγονός
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που σηµαίνει ότι αυξάνεται τουλάχιστον στο διπλάσιο το κόστος
της αποζηµίωσης της απόλυσης, επιχείρησαν να ξεφορτωθούν,
επιτρέψτε µου να πω, και να απαλλαγούν αν θέλετε από τέτοιες
συµβάσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση των απολύσεων να µην πληρώνουν τις τριπλάσιες αποζηµιώσεις. Δηλαδή, αυτό στην προκειµένη περίπτωση γύρισε µπούµερανγκ και εκεί πρέπει να µπει
ακριβώς το Υπουργείο και η Επιθεώρηση Εργασίας, αν θέλετε.
Επιτρέψτε µου να πω ότι ο κλάδος των καθαριστριών γενικά
σε όλον τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για τις εργολαβικές εργαζόµενες χρησιµοποιήθηκε ως σάκος του µποξ είτε προς την κατεύθυνση της συρρίκνωσης των µισθών τους, γι’ αυτό και είναι
τόσο πενιχροί, είτε προς την κατεύθυνση -ας πούµε- και του ελάχιστου αριθµού τους, σε κάποιες περιπτώσεις εργολαβικών
ακόµα και στο µισό των αναγκών σε ό,τι αφορά τον αριθµό των
εργαζοµένων. Είναι ο συνήθης παράγοντας από τον οποίον χρησιµοποιείται από αυτές τις εταιρείες για να αυξήσουν τα κέρδη
τους, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό το γεγονός υπάρχουν πολλές καταγγελίες για παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας στην Επιθεώρηση Εργασίας και παρά το γεγονός ότι αυτές οι καταγγελίες
εξακολουθούν να υπάρχουν, αυτές οι εταιρείες εργολάβων καθαρισµού εξακολουθούν να συνάπτουν συµβάσεις µε όλον τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε νοσοκοµεία, µε υπηρεσίες Υπουργείων κ.λπ..
Υπήρξε µια πρώτη νίκη, αυτή που σας είπα προηγουµένως, δηλαδή µε την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων σε
κάποιες περιπτώσεις, που σταµάτησε τους εργολάβους, αν θέλετε, τον συγκεκριµένο εργολάβο, την «ALTER EGO», και τον
υποχρέωσε να επαναπροσλάβει µε τους προηγούµενους όρους
τις καθαρίστριες. Όµως, όπως σας είπα προηγουµένως, αυτό
δεν ξέρουµε αν θα ευδοκιµήσει και θα τελεσφορήσει µε την
κύρια δίκη.
Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω εγώ να σας πω εδώ, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι θα πρέπει να σταµατήσει αυτός ο κλάδος να
χρησιµοποιείται. Γιατί, ξέρετε, θα απολυθούν από την «ALTER
EGO», αλλά το εργασιακό τους µέλλον, όµως, είναι πάλι ως εργολαβικές καθαρίστριες. Είναι συγκεκριµένες θέσεις εργασίας,
εκτός αν κάνετε αυτό που κάναµε εµείς µόνο στα νοσοκοµεία και
που ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, παρά τις προσπάθειες που
έγιναν, εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα γιατί είναι προσοδοφόρο προς το δηµόσιο. Δηλαδή, να κάνουν ατοµικές συµβάσεις
µε τα ίδια τα νοσοκοµεία.
Οι καθαρίστριες, όµως, έρχονται αντιµέτωπες µε τον κλάδο
των πενιχρών µισθών, όπως σας είπα προηγουµένως, της τετράωρης απασχόλησης, των απολύσεων, της συρρίκνωσης του µισθού τους, των άθλιων συνθηκών εργασίας. Εποµένως και
επειδή δεν πρόκειται για προνοµιούχους εργαζόµενους, όπως
αντιλαµβάνεστε, θα πρέπει το Υπουργείο να κάνει κάποια παρέµβαση. Ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης, στο στάδιο που βρισκόµαστε τώρα να ισχύσουν τουλάχιστον οι παλιές συµβάσεις.
Διότι, κύριε Υπουργέ, διαφορετικά θα συνεχίσει αυτός ο τοµέας των καθαριστριών να χρησιµοποιείται ως τη δεξαµενή -επιτρέψτε µου να πω στην προκειµένη περίπτωση- των διαθεσιµοτήτων, των απολύσεων, της παραβίασης εργασιακών δικαιωµάτων. Γενικά, θα πρέπει να αποφασίσουµε ως χώρα τι είδους
ανάπτυξη θέλουµε. Αν θέλουµε ακόµα και τους εργαζόµενους
των 300 ευρώ, κύριε Υπουργέ, να τους καταστήσουµε εργαζόµενους των 100 ευρώ, αντιλαµβάνεστε ότι σε αυτή τη χώρα δεν
µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη. Θα πρέπει το αρµόδιο Υπουργείο να πάρει τα κατάλληλα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Τζάκρη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία Τζάκρη, να συνεχίσω λίγο από τα πραγµατικά
δεδοµένα, από εκεί που είχα µείνει προηγουµένως.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που πήραµε από το ΣΕΠΕ, γιατί αυτό
είναι καθοριστικής σηµασίας, για τη διενέργεια εργατικών διαφορών δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες και διενέργειες
εργατικών διαφορών µε την εν λόγω εταιρεία, από το 2012 µέχρι
σήµερα έχουν υποβληθεί συνολικά πέντε καταγγελίες και αιτή-
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σεις εργατικών διαφορών, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν ήδη
περατωθεί, καθώς αφορούσαν τα έτη 2013, 2015 και 2019. Από
τις τέσσερις αυτές εργατικές διαφορές η µία, του 2013, κρίθηκε
υπέρ του εργαζόµενου, ενώ οι άλλες τρεις είτε αποσύρθηκαν
είτε δεν προέκυψε παράβαση.
Για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2021 έως και σήµερα, όπως
είπα και στην πρωτολογία µου, έχει υποβληθεί µία αίτηση διενέργειας εργατικής διαφοράς στις 21-1-2022. Η καταγγελία έγινε
από εργαζόµενη καθαρίστρια στην Τράπεζα Πειραιώς στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης µε σύµβαση αορίστου χρόνου και ηµεροµηνία έναρξης στις 5-9-2012. Το αντικείµενο της συζήτησης της
εργατικής διαφοράς αφορούσε την από 31-12-2021 καταγγελία
της σύµβασής της και την υπογραφή από 1-1-2022 νέας σύµβασης εργασίας µε µειωµένο ωράριο. Από το Τµήµα Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων του κεντρικού τοµέα Θεσσαλονίκης -εκεί
υπάγεται αυτή η υπόθεση- ορίστηκε η ηµεροµηνία συζήτησης
για τις 21-2-2022, οπότε δεν έχω να πω τίποτα επ’ αυτού.
Άλλες αιτήσεις για διενέργεια εργατικής διαφοράς δεν έχουν
κατατεθεί, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε από το ΣΕΠΕ.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη διενέργεια ελέγχων στην εταιρεία -γιατί
θέσατε και αυτό στην ερώτησή σας-, το 2016 διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της εταιρείας, όπου ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά
ατοµικές συµβάσεις εργασίας και εκκαθαριστικά σηµειώµατα
αποδοχών, από τα οποία δεν εµφανιζόταν η χορήγησή τους
στους εργαζόµενους και ζητήθηκαν γραπτές εξηγήσεις από την
επιχείρηση. Η επιχείρηση προσκόµισε γραπτές εξηγήσεις, µε τις
οποίες δήλωνε ότι τα εκκαθαριστικά είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά
σε online portal µισθοδοσίας στην ιστοσελίδα της, στην οποία
έχει πρόσβαση κάθε εργαζόµενος µε τους δικού του κωδικούς.
Οι γραπτές εξηγήσεις κρίθηκαν από το ΣΕΠΕ ικανοποιητικές και
δεν επιβλήθηκε πρόστιµο.
Στις 14-12-2021, µε αφορµή αναφορά που είχε γίνει, η τοπική
υπηρεσία έστειλε έγγραφο στην εν λόγω εταιρεία, ζητώντας µεταξύ άλλων και την παροχή στοιχείων για τον αριθµό των τροποποιητικών συµβάσεων, που σχετίζεται άµεσα µε αυτό που λέτε,
των εργαζοµένων καθαριστών - καθαριστριών που αφορούσε
µείωση ωραρίου ή µείωση αποδοχών τους και τα οφειλόµενα
ποσά από τις δεδουλευµένες αποδοχές των εργαζοµένων που
τυχόν υφίστανται σήµερα αναλυτικά ανά άτοµο και είδος.
Στις 15-12-2021 η εταιρεία ενηµέρωσε ότι δεν υπάρχουν τροποποιητικές συµβάσεις µε µείωση ωραρίου ή µείωση αποδοχών
και ότι δεν υπάρχουν οφειλόµενα ποσά σε εργαζόµενους.
Πριν λίγες ηµέρες, στις 15-2-2022, διενεργήθηκε επιτόπιος
έλεγχος στην εταιρεία στην έδρα της επιχείρησης και ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά στοιχεία που αφορούν απασχολούµενες καθαρίστριες σε υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς -σε
πρώην ΑΤΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Συγκεκριµένα, δηλώθηκε από την επιχείρηση ότι αυτή τη
στιγµή απασχολούνται εκατόν τέσσερις καθαρίστριες -ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε-, τριάντα τρεις στην Αττική και εβδοµήντα
µία στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκ των οποίων οι δεκαέξι είναι νέες
προσλήψεις από 1-1-2022.
Ζητήθηκαν για καθαρίστριες που απασχολούνταν τουλάχιστον
από το 2021 και πριν δειγµατοληπτικά ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών για τον Νοέµβριο
του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022 και αρχείο πληρωµής του
µηνός Ιανουαρίου 2022. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξοµειώσεις ωρών µε τροποποιητικές συµβάσεις συνεργασίας που φέρουν υπογραφές εργαζοµένων και ελέγχθηκε η καταβολή
µισθοδοσίας µηνός Ιανουαρίου 2022 και διαπιστώθηκε ότι η εξόφλησή έγινε όντως εντός του Ιανουαρίου.
Από τα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται πρώτον, µείωση ωρών εργασίας σε ίδια υποκαταστήµατα της τράπεζας και ρωτήθηκε η
εταιρεία πώς δικαιολογείται αυτό. Η εταιρεία απάντησε ότι οι µειώσεις ωρών οφείλονται στην αλλαγή σύµβασης µε τον πελάτη ή
αλλαγή έργου για τις ανάγκες της επιχείρησης και πάντα µε τη
σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου. Με λίγα λόγια, όταν τη σύµβαση την υπογράφει µε την εταιρεία, είναι χαµηλότερο. Αυτό το
οποίο µας λέει είναι: «δεν µπορώ να κρατήσω το προσωπικό τις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

αντίστοιχες ώρες» κ.λπ.. Δεν το γράφει αυτό η απάντηση, αλλά
αν µιλάµε για τραπεζικό κλάδο, µην ξεχνάτε ότι µε την ψηφιοποίηση έχουµε όλο και λιγότερα καταστήµατα, οπότε υποθέτω ότι
και το αντίστοιχο έργο πρέπει να είναι µικρότερο.
Βέβαια, από την άλλη µεριά -το είπε και ο κ. Γεωργιάδης προηγουµένως- το τελευταίο διάστηµα έχουµε πολύ-πολύ µεγάλη
αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων, οπότε πιθανότατα αυξάνεται η ζήτηση εργασίας για καθαρίστριες σε άλλους κλάδους.
Το δεύτερο ήταν ότι παρατηρήθηκε ότι καταγγέλθηκαν από 11-2022 δεκατέσσερις συµβάσεις εργαζοµένων σε υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ γνωστοποιήθηκαν και µε το
από 14-12-2021 έγγραφο της επιχείρησης άλλες τριάντα τρεις
καταγγελίες συµβάσεων εργασίας και ρωτήθηκε η εταιρεία από
την υπηρεσία του ΣΕΠΕ για ποιον λόγο έγιναν οι ανωτέρω καταγγελίες. Η επιχείρηση απάντησε ότι οι καταγγελίες σύµβασης
εργασίας προκύπτουν ακριβώς λόγω της αλλαγής της σύµβασης
µε τον πελάτη -συγκεκριµένα, µε την Τράπεζα Πειραιώς- που ζήτησε µείωση ωρών και αριθµού εργαζοµένων στα καταστήµατα.
Συνεπώς, αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα και µοναδικό αίτηµα διενέργειας εργατικής διαφοράς που έχει δροµολογηθεί για την
επόµενη εβδοµάδα, ενώ ο ΣΕΠΕ έχει προβεί σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια. Πάντως, πρέπει να το διευκρινίσουµε αυτό, εφ’ όσον
υπάρξει καταγγελία, προφανώς οι αρµόδιες υπηρεσίες θα παρέµβουν αµέσως προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί, τώρα, η τέταρτη µε αριθµό 408/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να προχωρήσει
άµεσα η κατασκευή του Κεντρικού Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, η δυτική Αθήνα αποτυπώνει την πιο εύληπτη έκφραση
των ανισοτήτων των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι
ένα φαινόµενο διαχρονικό, για το οποίο τέλος πάντων δεν είναι
ώρα να συζητήσουµε. Ελλείπουν πολύ µεγάλες υποδοµές που
πραγµατικά καθιστούν αυτήν την περιοχή µια περιοχή µη προνοµιούχα, θα έλεγα.
Εδώ και είκοσι χρόνια είχε πλέον καταστεί γνωστό και επιβεβληµένο να µεταφερθούν οι δύο υπεραστικοί σταθµοί των ΚΤΕΛ
που λειτουργούν και δηµιουργούν εξαιρετικά πολλαπλά προβλήµατα όχι µόνο κυκλοφοριακά, αλλά και άλλου είδους προβλήµατα στις περιοχές που είναι ακόµα και σήµερα στον Κηφισό και
στα Λιόσια. Είχε επιλεγεί, είχε καθοριστεί ο χώρος του Ελαιώνα,
µια περιοχή που δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια έχει µία εικόνα που είναι γνωστή σε όλους µας. Αυτός ο σταθµός θα συνέβαλε τα µέγιστα στην αξιοποίηση της περιοχής, στην απαλλαγή
του Δήµου Περιστερίου και του Δήµου Αθηναίων από ένα πελώριο πρόβληµα από τη λειτουργία του σηµερινού σταθµού στον
Κηφισό. Θα είχε συµβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα είχε βοηθήσει στην αναβάθµισή της. Θα είχε συµβάλει
στη δηµιουργία ενός έργου πολλαπλώς αναπτυξιακού και ωφέλιµου για την ελληνική κοινωνία.
Μέχρι σήµερα δεν έχουµε ακριβή εικόνα για το τι µέλλει γενέσθαι. Ακούγονται διάφορα και έχουν γίνει προσπάθειες κατά καιρούς.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα ζητούσα σήµερα να έχουµε µια σαφή
εικόνα του χρονοδιαγράµµατος και των πιστώσεων γι’ αυτό το
έργο το πολυαναµενόµενο για όλους και για τους επιβάτες που
ταξιδεύουν στην περιφέρεια και για τους εργαζόµενους των
ΚΤΕΛ και για τις περιοχές που ήδη λειτουργούν σήµερα και
υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Θα ήθελα να έχουµε µία
σαφή εικόνα, αν θέλετε, του τι µέλλει γενέσθαι για το έργο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κουρουµπλή.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουρουµπλή, πραγµατικά είναι µια ερώτηση που είναι
και επίκαιρη, αλλά δυστυχώς είναι διαχρονικά επίκαιρη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Δεν είναι µόνο σήµερα, δυστυχώς.
Η δυτική Αθήνα είναι όντως µια περιοχή µε πολλά προβλήµατα, µε πολλές δυσκολίες. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την έδρα του
στην περιοχή αυτή και δεν είναι τυχαίο που µέχρι σήµερα, τα τελευταία δυόµισι χρόνια, τα έργα και οι παρεµβάσεις που γίνονται
στην δυτική Αθήνα είναι σηµαντικά. Δεν θα κάτσω να τα αναφέρω
τώρα, γιατί δεν έχει νόηµα. Θα σας πω, όµως, αυτή στην οποία
και εµείς συµµετέχουµε. Είναι η µεταφορά στη Φυλή των logistics, των µεταφορικών εταιρειών, που είναι ένα τεράστιο έργο.
Και το λέω αυτό γιατί αναφερόµαστε στην ίδια περιοχή ακριβώς
του Ελαιώνα, κάτι που θα δώσει µεγάλη ανάσα εκεί.
Είναι αλήθεια ότι ο κεντρικός σταθµός υπεραστικών λεωφορείων αποτελεί πραγµατικά ένα πάρα πολύ σηµαντικό έργο για
την Αττική, γιατί σε αυτόν θα συγκεντρώνονται όλα τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ της χώρας, αλλά και των διεθνών
γραµµών. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα να γίνουν καταστήµατα εµπορικής χρήσης, εστίασης, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και µία µικρή ξενοδοχειακή µονάδα. Εποµένως,
πρόκειται για ένα έργο δηµοσίου συµφέροντος, ιδιαίτερα σύνθετο, µε πολλούς φορείς να έχουν άµεση ή έµµεση εµπλοκή. Γι’
αυτόν τον λόγο εξετάζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι υλοποίησής
του.
Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα; Θα σας πω, για να θυµηθούµε,
κύριε συνάδελφε. Στις 30 Μαρτίου του 2012 υπογράφεται σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», του Δήµου Αιγάλεω και του συνεταιρισµού µε την επωνυµία «Κεντρικός
Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων», µε αντικείµενο τη συνεργασία για την υλοποίηση του κεντρικού σταθµού που κουβεντιάζουµε, σε ένα µεγάλο κοµµάτι εξήντα εννέα στρεµµάτων, όπου
υπάρχουν άλλα είκοσι στρέµµατα που απαιτούνται για την απαλλοτρίωση, η οποία ήδη έχει συντελεστεί.
Θα σας καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής το αντίστοιχο
κείµενο.
Ο ΚΣΑΥΛΕ, όπως ονοµάζεται ο «Κεντρικός Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων», ανέθεσε µε ίδια κεφάλαια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ένα ερευνητικό πρόγραµµα για τη διαχείριση,
την οργάνωση, την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό του πολυλειτουργικού αυτού συστήµατος, το οποίο παρακολουθείται και συντονίστηκε από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει
ανάπτυξη σχεδίων του σταθµού, δρόµους οι οποίοι χρειάζονται
να υπάρχουν γύρω-γύρω, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συγκοινωνιακές µελέτες και εν γένει ό,τι χρειάζεται στην περιοχή µε
όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για έναν τέτοιο σταθµό. Αυτό
το σχέδιο έχει πλήρως ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στην «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» για ενηµέρωση.
Θα σας καταθέσω τα πρακτικά όλου του σχεδίου που πραγµατικά είναι χρήσιµο κανείς να ασχοληθεί και να το µελετήσει.
Επίσης έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και έχει διαβιβαστεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 18-1-2021 στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής για δηµοσιοποίηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης και ενηµέρωσης του κοινού.
Θα σας καταθέσω και αυτό το έγγραφο.
Μάλιστα, όπως ενηµερώθηκα, αυτό το θέµα δεν έχει εισαχθεί
ακόµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο, διότι εκκρεµούν οι απόψεις
του Δήµου Αιγάλεω.
Στις 2-1-2018 η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» συνέταξε ένα σχέδιο ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ της ΚΣΑΥΛΕ και του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, προκειµένου να υπογραφεί µόλις αναδειχθεί
υποψήφιος σύµβουλος για τον διαγωνισµό που έγινε πρόσκληση
ενδιαφέροντος από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».
Θα σας καταθέσω και αυτό το χαρτί.
Στις 8-6-2018 αναδείχθηκε ο σύµβουλος, η «GRANT THORNTON», για υλοποίηση αυτού του έργου.
Αυτό είναι το πέµπτο πρακτικό.
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Στις 8-1-2019 υπεγράφη το ιδιωτικό συµφωνητικό µε την
«GRANT THORNTON» µε αντικείµενο τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικής µελέτης.
Εδώ πρέπει να σηµειώσω, όµως, το εξής, κύριε Κουρουµπλή.
Με ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»,
ενώ έκανε όλες αυτές τις ενέργειες, δεν προχώρησε ποτέ στην
παράταση του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ», του Δήµου Αιγάλεω και του «Κεντρικού Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων», παρ’ ότι η προηγούµενη σύµβαση, το µνηµόνιο συνεργασίας, είχε λήξει το 2017. Εποµένως, τι έχουµε;
Έχουµε ένα έργο το οποίο ήταν στον αέρα και όλες οι ενέργειες
που γίνονταν δεν υπηρετούσαν ένα συγκεκριµένο πλάνο. Δεν
υπήρχε καταµερισµός ούτε σαφής δέσµευση της µιας πλευράς
προς την άλλη, εφ’ όσον το µνηµόνιο είχε εκπνεύσει.
Παρ’ όλα αυτά η µελέτη πληρώθηκε από τον «Κεντρικό Σταθµό
Υπεραστικών Λεωφορείων», εκπονήθηκε και παραδόθηκε από την
«GRANT THORNTON». Ο σύµβουλος, λοιπόν, ανέλαβε να υποστηρίξει το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε να γίνουν
ευρέως γνωστά σε ηµεδαπούς και διεθνείς ιδιωτικούς φορείς,
όπως κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων κ.λπ.. Άρα το έργο κρίνεται ώριµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υφυπουργέ,
ολοκληρώστε, παρακαλώ. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από το σηµείο, λοιπόν, αυτό µπορεί να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατόν η διαδικασία δηµοπράτησης, ανάθεσης του
έργου, σενάρια τα οποία εξετάζονται κι αξιολογούνται. Ελπίζουµε
και πιστεύω προσωπικά -γιατί είναι η δεύτερη φορά που έχω την
τιµή να είµαι στη θέση στην οποία βρίσκοµαι σήµερα και έχω
ασχοληθεί ιδιαίτερα την περίοδο 2013 - 2015- ότι µέχρι το τέλος
του 2022 θα έχει δηµοπρατηθεί.
Θα σταµατήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Μιχαήλ (Μιχάλης) Παπαδόπουλος 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): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως είδατε, στην πρωτολογία µου προσπάθησα να αποφύγω να µπω σε µικροκοµµατικές διαφωνίες, γιατί
είναι ένα έργο που είναι διακοµµατικό, είναι αναπτυξιακό, είναι
χρήσιµο για την περιοχή, αλλά δεν µε αφήσατε. Η απουσία του
Πρωθυπουργού, ως Βουλευτή της πιο υποβαθµισµένης περιοχής
της Αττικής, την οποία επέλεξε για γνωστούς και ευνόητους λόγους να είναι η περιοχή όπου έθεσε υποψηφιότητα, είναι εκκωφαντική, όπως λένε οι δήµαρχοι της περιοχής.
Πράγµατι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την περιοχή πριν από
οκτώ-δέκα µήνες, κάλεσε τους δηµάρχους σε µία συνάντηση. Ζήτησε, λοιπόν, από τους δηµάρχους να του προτάξουν ένα έργο ο
κάθε δήµος. Πείτε µου, λοιπόν, στη δευτερολογία σας, κύριε
Υπουργέ µου, ποιο από αυτά τα έργα -γιατί υπάρχει δελτίο Τύπου,
ελπίζω να το γνωρίζετε αφού ήρθατε να συζητήσουµε για αυτή
την περιοχή- που δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός, που προτάθηκε
από τον κάθε δήµο και δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός, έγινε. Ξέρετε τι προβλήµατα έχει η περιοχή, κύριε Υπουργέ; Εγώ θα σας
καλούσα καλοπίστως, αν θέλετε, να προσκαλέσουµε όλους και να
είναι όλοι οι Βουλευτές της περιοχής -δεν έχω τη λογική να µονοπωλώ εγώ-, να καλέσετε όλους τους Βουλευτές και τους δηµάρχους να κάνουµε µια συζήτηση για µία σειρά έργων.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο το πρόβληµα του σταθµού, δεν είναι µόνο η υπογειοποίηση -που την είχε υποσχεθεί η
Κυβέρνηση- των καλωδίων της ΔΕΗ από το Αιγάλεω στην Αγία
Βαρβάρα. Δεν είναι µόνο η εκκρεµότητα και η διεκδίκηση ενός
τµήµατος εξήντα - εβδοµήντα στρεµµάτων από το στρατόπεδο
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ΚΕΒΟΠ, από τον Δήµο Χαϊδαρίου. Δεν είναι µόνο τα αντιπληµµυρικά, δεν είναι µόνο τα αντισταθµιστικά που ζητάνε οι Δήµοι του
Ιλίου, των Αγίων Αναργύρων, λόγω των όσων υφίστανται από τη
µεταφορά όλων των σκουπιδιών, που περνάνε όλα τα φορτηγά
µέσα από την πόλη τους. Δεν είναι µόνο οι δρόµοι που είναι ένα
βοµβαρδισµένο τοπίο. Να σας πω κάτι; Είναι λίγο κωµικοτραγικό
αυτό που θα πω. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να θάψουν τους ανθρώπους τους. Δυσκολεύονται και ξέρετε όλοι εµείς οι Έλληνες
τι σχέση έχουµε µε τον νεκρό µας. Έχουν δυσκολία. Παραµένουν
στα ψυγεία δέκα και δεκαπέντε µέρες και µου λέτε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον; Και υπάρχει εκκρεµότητα και σε αυτό.
Και τι µου είπατε; Μεταφέρατε ουσιαστικά την ευθύνη στην Περιφέρεια, στον Δήµο Αιγάλεω, στην προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν
ήρθα να συζητήσουµε αυτά τα θέµατα. Η προηγούµενη κυβέρνηση, σε τελική ανάλυση, κρίθηκε. Η δηµοκρατία µας έχει αυτή τη
δυνατότητα. Σήµερα είστε κυβέρνηση εσείς. Εγώ θέλω, λοιπόν,
δύο πράγµατα: το ένα είναι να έχω σαφή εικόνα -για να µην αντιδικούµε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιδικήσουµε- για το
πότε µπορεί να είναι έτοιµο αυτό το έργο που πέρασε από διάφορες δυσκολίες, ολοκληρώθηκε, ετοιµάστηκε να βγει σε προκήρυξη, δεν προχώρησε, ήρθαν οι εκλογές. Είστε τρία χρόνια
κυβέρνηση τώρα, κύριε Υπουργέ µου, δεν είστε έξι µήνες για να
πω ότι εντάξει, έχετε µία περίοδο χάριτος. Είστε τρία χρόνια κυβέρνηση πλέον και είµαστε κοντά στις εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια πολύ δεσµευτική
απάντηση και σαφή δέσµευση από τη δική σας µεριά και το δεύτερο είναι να µας πείτε αν θα θέλατε να υπάρξει µια συνεννόηση
µε όλους τους Βουλευτές και τους δηµάρχους, να κάνουµε µία
συνάντηση για τα προβλήµατα της περιοχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να πω ότι δεν
κοµµατικοποιούµε την κουβέντα όταν λέµε την πραγµατικότητα
των προηγούµενων ετών. Σας είπα ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό
έργο για εµάς και για µένα προσωπικά είναι επιλογή, αν θέλετε,
στοχευµένου έργου το οποίο πρέπει να γίνει. Σας είπα ότι είναι
ένα έργο το οποίο µέχρι το τέλος του 2022 θα έχει δηµοπρατηθεί,
θέλει µόνον δεκαέξι µήνες κατασκευής. Άρα σας απάντησα στα
ερωτήµατα για το πότε πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει.
Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Κώστας Καραµανλής, που είναι
πολιτικός προϊστάµενος του Υπουργείου, εµπράκτως ενδιαφέρονται και προσωπικά, αν θέλετε, για το έργο αυτό, σε αντίθεση, όπως
αναφέρθηκα πριν, µε την προηγούµενη κυβέρνηση της οποίας
ήσασταν και εσείς µέλος και καµµία ουσιαστική ενέργεια δεν έγινε.
Αυτά να τα λέµε, πρέπει να τα µαθαίνει ο κόσµος. Γι’ αυτό γίνονται
οι ερωτήσεις και έχει συµβάλει πάρα πολύ η Βουλή, µε τις απευθείας µεταδόσεις που έχει, στο να ενηµερώνονται οι πολίτες για
το τι ακριβώς συµβαίνει.
Ήταν, λοιπόν, αναποτελεσµατική, δεν υπήρχε κανένα εγκεκριµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, όταν στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας από ό,τι ξέρετε υπάρχουν
σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων που είναι κόσµηµα. Δεν είναι
δυνατόν, λοιπόν, στην Αττική, στην Αθήνα να υπάρχει αυτός ο
σταθµός.
Εποµένως, κύριε Κουρουµπλή, προτού καταθέσετε την ερώτηση στη σηµερινή πολιτική ηγεσία, θα σας πρότεινα να αναζητήσετε πραγµατικά την ολιγωρία και να απευθύνετε απορίες στον
επί τεσσεράµισι χρόνια προηγούµενο Υπουργό Μεταφορών.
Η Νέα Δηµοκρατία ξεκίνησε τις διαδικασίες, θα τις τελειώσει,
όπως και στα άλλα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται. Θα ήταν πολύ χρήσιµο να γίνει µία συνάντηση µε τους δηµάρχους -δεν διαφωνώ καθόλου-, αλλά τρανή απόδειξη είναι ότι η
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µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένα καθοριστικό στοιχείο
για την υλοποίηση ενός οποιουδήποτε τέτοιου έργου, εγκρίθηκε
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Άλλωστε από τον
Ιούνη του 2019 µε Υπουργό τον Κώστα Καραµανλή βρίσκεται σε
εξέλιξη το µεγαλύτερο πρόγραµµα δηµοσίων έργων στον τοµέα
των µεταφορών που γνώρισε η χώρα εδώ και πολλά χρόνια.
Ο νέος σταθµός, λοιπόν, του Ελαιώνα αποτελεί ακόµα έναν
κρίκο αυτής της αλυσίδας, γιατί αυτή η Κυβέρνηση έχει τη βούληση, τα σχέδια και θα φέρει αποτελέσµατα. Η Αθήνα χρειάζεται
έναν τέτοιο σταθµό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
των τουριστών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την παραµονή στους επαγγελµατικούς χώρους που θα δηµιουργηθούν, την
αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. Ο σταθµός χρειάζεται
και θα γίνει άµεσα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 421/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η άµεση
διόρθωση των λαθών στον επανυπολογισµό των συντάξεων».
Στην ερώτηση αυτή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα αφορά τον επανυπολογισµό των συντάξεων, ένα θέµα το οποίο, όπως γνωρίζετε, απασχολεί πλήθος
συνταξιούχων και έχει δηµιουργήσει βεβαίως και µία αγωνία αλλά
και µια αναστάτωση.
Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ µε έγγραφό τους και µετά από διαµαρτυρίες τόσο µεµονωµένων συνταξιούχων αλλά και σωµατείων
κατήγγειλαν τον λανθασµένο πρώτο επανυπολογισµό του έτους
2019 σε εξακόσιες χιλιάδες περίπου συνταξιούχους. Οι υπηρεσίες
έχουν παραδεχθεί το λάθος που έχει γίνει στον πρώτο επανυπολογισµό των συντάξεων 2019 µε τον πρώην νόµο Κατρούγκαλου,
λάθος που προφανώς δεν αφορά έναν συνταξιούχο που δόθηκε
η απάντηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αλλά χιλιάδες συνταξιούχους. Σύµφωνα µε το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων, αφορά περίπου εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους και έχει σαν αποτέλεσµα
και ο δεύτερος επανυπολογισµός που έγινε µε τον ν.4670/2020 να
είναι και αυτός λανθασµένος.
Και αυτά όλα τα µη ορθά και σύννοµα συνέβησαν διότι και
στους δύο επανυπολογισµούς των συντάξεων δεν έχουν συνυπολογιστεί: πρώτον, η προσαύξηση που προβλέπεται για όσους κατέβαλαν εισφορές κλάδου σύνταξης άνω του 20%, µεταξύ των
οποίων και οι απασχοληθέντες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Δεύτερον, οι αποδοχές στον παράλληλο χρόνο ασφάλισης
(άρθρο 17 του ν.4387/2016), ενώ παράλληλα δεν έχει γίνει και σωστός επανυπολογισµός λόγω αυτών των παραλείψεων και των
ασαφειών, ενδεχοµένως, σε πολλές περιπτώσεις στη σύνταξη
λόγω θανάτου.
Αυτά τα είχαµε επισηµάνει και στο παρελθόν εµείς σε επίκαιρη
ερώτηση, µάλιστα από τον Σεπτέµβρη του 2021, αλλά δυστυχώς
δεν δόθηκε κάποια συγκεκριµένη απάντηση από το Υπουργείο
σας.
Έχουν κρατηθεί εισφορές, κύριε Υπουργέ, στους συνταξιούχους, τους ασφαλισµένους και ο µη συνυπολογισµός τούς στερεί
από αυτούς µικρά ή µεγάλα ποσά από τη σύνταξη που δικαιούνται.
Τόσο οι προεκλογικές όσο και οι µετεκλογικές υποσχέσεις της
Κυβέρνησης για το πάτηµα ενός κουµπιού -το έχουµε πει, το
έχουµε ξαναπεί το λέγαµε αυτές τις ηµέρες- µε χρονοδιάγραµµα
το 2020, το 2021 στη συνέχεια, µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί
στην ουσία. Οι ερωτήσεις είναι δύο:
Πρώτον, σε πόσους συνταξιούχους το Υπουργείο και οι αρµόδιες υπηρεσίες έχουν εντοπίσει τον εσφαλµένο υπολογισµό και
επανυπολογισµό του έτους 2019; Με ποιο ακριβές χρονοδιάγραµµα το Υπουργείο σκοπεύει να θεραπεύσει και να διορθώσει
αυτεπαγγέλτως αυτούς τους συνταξιούχους, που είπαµε ότι κατά
τον υπολογισµό του ΕΝΔΙΣΥ, του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων,
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ανέρχονται σε περίπου εξακόσιες χιλιάδες.
Επίσης, θα θέλαµε µια ενηµέρωση από το Υπουργείο αν γνωρίζει σε ποιες οµάδες συνταξιούχων δεν έχει γίνει καθόλου επανυπολογισµός, αφού δεν έχουν λάβει καν ενηµερωτικό σηµείωµα
σύνταξης από το 2019 και εποµένως δεν γνωρίζουν ποιο είναι
ακριβώς το ποσό της σύνταξης και ποιες είναι οι κρατήσεις τους.
Και το δεύτερο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής.
Είµαστε τριάντα µήνες µετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από
τη Νέα Δηµοκρατία και η εκκρεµότητα µιας απλής µηχανογραφικής εφαρµογής σχετικά µε τον συνυπολογισµό της παράλληλης
ασφάλισης είναι ακόµα σε φάση υλοποίησης. Έτσι αναφέρθηκε
σε απάντηση επερώτησής µας. Τι συµβαίνει και σε ποια διαδικασία
είµαστε σε αυτό τον τοµέα;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Μουλκιώτη, έχουµε συζητήσει πολλές φορές στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου τόσο για το ακανθώδες ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων γενικά όσο και ειδικότερα για µια
σειρά λειτουργικών προβληµάτων που ανακύπτουν στον ΕΦΚΑ
κατά καιρούς λόγω χρόνιων παθογενειών που αυτός κουβαλά. Τα
προβλήµατα που καλούµαστε σήµερα να διαχειριστούµε δεν είναι
καινούργια ούτε εµφανίστηκαν ξαφνικά. Σχετίζονται µε τον τρόπο
που δηµιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ. Είναι γνωστό ότι η οργανωτική ενοποίηση δεν συνοδεύτηκε από ενοποίηση κανόνων και παροχών.
Ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας που δηµιουργήθηκε ήταν αναµενόµενο ότι θα κουβαλούσε για καιρό όχι µόνο τις παθογένειες
και τις διοικητικές αρρυθµίες των παλιών ταµείων, αλλά και τα
προβλήµατα ενός οργανισµού που προκύπτει από συγχωνεύσεις
πολλών άλλων µικρότερων. Αν προσθέσει κανείς σε αυτά και τη
δαιδαλώδη ασφαλιστική νοµοθεσία των προϋπαρχόντων πολλαπλών ταµείων αλλά και την έλλειψη διαλειτουργικότητας των υπολογιστικών του συστηµάτων, καθίσταται σαφές ότι τα προβλήµατα
που ακολούθησαν τη δηµιουργία του ΕΦΚΑ ήταν σχεδόν προδιαγεγραµµένα.
Τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και στο Υπουργείο καταβάλλονται καθηµερινά πολύ µεγάλες προσπάθειες για να υπερβούµε όλα αυτά τα
ζητήµατα και να δώσουµε στους πολίτες έναν ασφαλιστικό φορέα
που θα σέβεται τις ανάγκες τους και θα αντεπεξέρχεται στην
προσδοκία τους.
Το σηµαντικό είναι ότι οι προσπάθειές µας αυτές, στις οποίες
έχω αναφερθεί πολλές φορές στη Βουλή, αποδίδουν και αυτό δεν
µπορεί πια να αµφισβητηθεί από κανέναν. Από εκατόν είκοσι τρεις
χιλιάδες που ήταν οι συντάξεις που είχαν εκδοθεί το 2019, έχουµε
φτάσει στις εκατόν εξήντα µία χιλιάδες το 2020, εν µέσω πανδηµίας, ενώ το 2021 αυτό το νούµερο άγγιξε τις διακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο νούµερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε µόλις χθες, κάναµε
ένα ακόµα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αναβάθµιση του οργανισµού και των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Με το νοµοσχέδιο αυτό επιδιώκεται οργανωτικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ, µέσω της αναβάθµισης του στελεχιακού δυναµικού, µε στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλο- ποίηση
της αποστολής του φορέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, δεύτερον, λειτουργικός εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ, µε
την εισαγωγή στοιχείων επιβράβευσης και λογοδοσίας, µέσω της
µέτρησης της απόδοσης και των µηχανισµών ελέγχου.
Αυτή είναι η κατάσταση σήµερα και γνωρίζουµε πως ο δρόµος
µπροστά µας είναι δύσβατος, εξοπλίζουµε όµως τον ΕΦΚΑ συνεχώς µε νέα εργαλεία διαχείρισης των προκλήσεων.
Σχετικά µε αυτό που µε ρωτάτε για τις εκκρεµότητες του επανυπολογισµού, να ξεκινήσω λέγοντας πως µεταφέρετε µια εκτίµηση του ΕΝΔΙΣΥ -το λέτε ο ίδιος άλλωστε στην ερώτησή σας-,
του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, που πράγµατι έλαβε και µεγάλη δηµοσιότητα στον Τύπο, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν ανταποκρίνεται σε κάποια πραγµατικά δεδοµένα.
Η συγκεκριµένη αφορούσε σε δηµοσιοποίηση µιας επιστολής
που αφορούσε την υπόθεση ενός συγκεκριµένου πολίτη. Επανα-
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λαµβάνω ότι πρόκειται για εκτίµηση του ΕΝΔΙΣΥ και όχι για δεδοµένα τα οποία στηρίζονται στα στοιχεία του αρµόδιου φορέα,
του ΕΦΚΑ δηλαδή.
Από την πληροφόρηση που έλαβα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ουδέποτε έχει ενστερνιστεί την άποψη ότι ο επανυπολογισµός των
συντάξεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4387/2016, είναι λανθασµένος και χρήζει ολικής διόρθωσης. Οι εκκρεµότητες του
επανυπολογισµού των συντάξεων µε τις διατάξεις του
ν.4387/2016, οι οποίες εν πολλοίς οφείλονται σε έλλειψη ασφαλιστικών στοιχείων, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της οικείας υπουργικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, και επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους, είτε εξαιτίας της έλλειψης ψηφιοποιηµένων πληροφοριών είτε επειδή κάποιοι υπολογισµοί γίνονται µε το χέρι,
µε απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ στις 31-1-2022 συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας µε σκοπό τη διενέργεια δειγµατοληπτικών
ελέγχων επί του επανυπολογισµού των συντάξεων και την ταχεία
διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα αναφέρω στη δευτερολογία
µου. Αλλά πάντως, επαναλαµβάνω ότι δεν είναι κάποιο γενικευµένο φαινόµενο και σίγουρα δεν αφορά αυτά τα νούµερα τα
οποία αναφέρατε προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εξ όσων αντελήφθην, δεν υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός που µπορείτε να προσδιορίσετε και να ενηµερώσετε τη Βουλή για το ποιος είναι ο εσφαλµένος
επανυπολογισµός. Δεν το γνωρίζετε.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι µία περίπτωση
µόνο, γιατί υπάρχει έγγραφο συγκεκριµένο από 11-1-2022 από
τον e-ΕΦΚΑ, στο οποίο αναφέρεται ότι µία από τις περιπτώσεις
µε προβλήµατα που υπήρχαν και περιλαµβάνεται στο εξώδικο
του ΕΝΔΙΣΥ είναι αυτή η µία, η συγκεκριµένη, που πράγµατι δηµοσιοποιήθηκε. Αυτό σηµαίνει ότι, αφού ήταν µία εκ των περιπτώσεων, υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις.
Εξ όσων αντιλαµβάνοµαι και αντιλαµβανόµαστε, δεν µπορείτε
να το προσδιορίσετε, µέχρι στιγµής τουλάχιστον. Εάν υπάρχουν
ζητήµατα, πώς µπορούµε αυτά να εντοπιστούν άµεσα, προκειµένου να µην υπάρξουν αδικίες; Γιατί το µείζον ζήτηµα είναι να
µην υπάρχουν αδικίες. Είναι λάθος, από τη στιγµή που υπάρχουν
καταβολές, υπάρχουν εισφορές, υπάρχουν συγκεκριµένες πρακτικές, να µην αδικηθούν αυτοί οι συνταξιούχοι.
Θεωρώ ότι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιατί από εκεί είναι
και οι πληροφορίες που έχουµε, πρέπει να αναφέρεται σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, τις οποίες ίσως το Υπουργείο δεν έχει εντοπίσει.
Εγώ θα πω συγκεκριµένα ότι έχει προσκοµίσει το ενιαίο δίκτυο
για δώδεκα ακόµη άτοµα, περιπτώσεις -ενδεικτικά το λέω- µέχρι
πριν από λίγο καιρό, τα οποία παίρνουν έως και 1.000 ευρώ µικρότερη σύνταξη.
Σε υπαλλήλους της πρώην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ», καθώς και σε
υπαλλήλους του πρώην ΙΚΑ, το ασφάλιστρό τους επανυπολογίστηκε µε 20%, ενώ έπρεπε να υπολογιστεί µε 32% ως και 43,3%
ανά περίπτωση. Αυτό είναι ένα λάθος. Και του πρώτου λανθασµένου υπολογισµού, µε τον νόµο Κατρούγκαλου, ακολουθεί και
δεύτερος λαθεµένος υπολογισµός µε αλλαγή ποσοστών αναπλήρωσης, µε τον νόµο Βρούτση. Όπως είναι φυσικό, βγάζει λάθος
συντάξεις.
Στην περίπτωση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» δεν αξιοποιήθηκε το επιπλέον ασφάλιστρο, που ήταν 43,3%. Είναι µεγάλο το ποσοστό,
κύριε Υπουργέ. Αυτή η αύξηση ξέρετε πόσο φτάνει; Τα 1.000
ευρώ τον µήνα. Η ανταποδοτική σύνταξη είναι 1.789,38 ευρώ µε
τον νόµο Κατρούγκαλου και 1.932,50 ευρώ µε τον νόµο Βρούτση,
ενώ ο ΕΦΚΑ λανθασµένα -ακούστε το- το έχει υπολογίσει -έτσι
λέει και το ενιαίο δίκτυο- στα 932 ευρώ. Είναι µια διαφορά αρκετά σηµαντική.
Επίσης, σε υπάλληλο του ΙΚΑ δεν αξιοποιήθηκε το επιπλέον
ασφάλιστρο, που ήταν 32%. Η αύξηση φτάνει στα 645,8 ευρώ
τον µήνα. Συγκεκριµένα, πώς υπολογίζεται; Η ανταποδοτική σύν-
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ταξη είναι 1.358 ευρώ µε τον νόµο Κατρούγκαλου και 1.420,54
ευρώ µε τον νόµο Βρούτση, ενώ ο ΕΦΚΑ λανθασµένα έχει υπολογίσει την ανταποδοτική σύνταξη στα 774,71 ευρώ.
Υπάρχουν µεγάλες διαφορές. Σας είπα περιπτώσεις συγκεκριµένες. Δεν ξέρω πώς µπορεί το Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ να
προσδιορίσουν και να δουν αυτεπαγγέλτως ποιοι υπολογισµοί
έχουν γίνει λανθασµένα.
Δεν µπορεί να υπάρχει τέτοια εκκρεµότητα και να το αντιµετωπίζουµε, ψάχνοντας, βλέποντας και βρίσκοντας.
Χρειάζεται επανυπολογισµός και ο έλεγχος όλων των περιπτώσεων να γίνει άµεσα, κύριε Υπουργέ, γιατί θεωρώ και πιστεύω και πιστεύουµε- και έχω τη γνώµη ότι συµµερίζεστε τις αγωνίες
µας σε σχέση µε τον λανθασµένο επανυπολογισµό, ότι υπάρχουν
µεγάλα προβλήµατα.
Καταλήγω: Κύριε Υπουργέ, χθες ψηφίστηκε κάποιος νόµος.
Εµείς είµαστε κατά.
Γιατί είµαστε κατά, κύριε Υπουργέ; Διότι, δυστυχώς, υιοθετείτε
τη λογική να βάλουµε στρατηγούς στον e-ΕΦΚΑ, ενώ λοιπόν οι
στρατιώτες γνωρίζουν την ουσία, το πώς εκδίδεται η ασφάλιση
και πώς δίνεται η µάχη στην πρώτη γραµµή, προκειµένου να εκδοθούν οι συντάξεις. Δεν µπορεί και δεν δικαιολογείται να έχουν
περάσει τριάντα µήνες, να µην υπάρχει διασυνδεσιµότητα του
λογισµικού, το ένα ταµείο µε το άλλο να µην επικοινωνούν. Άρα
πώς θα γίνει να προχωρήσει η διαδικασία; Να λείπει το προσωπικό, να υπάρχει απαρχαιωµένο υλικό…
Άρα αυτά εδώ και τριάντα µήνες τα διορθώνουµε. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα και γίνονται εµβαλωµατικές κινήσεις
και αυτό είναι το ζήτηµα για το οποίο εµείς καταψηφίσαµε και το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Μουλκιώτη, θα ήθελα να επαναλάβω ότι µέχρι
στιγµής µόνο µια περίπτωση έχει εντοπιστεί. Δεν λέω ότι δεν
υπάρχουν και άλλες και ούτε η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Λάθη µπορεί να έχουν γίνει και ειδικά σε ορισµένες λίγες περιπτώσεις, όπου ο επανυπολογισµός έχει γίνει µε το
χέρι. Άνθρωποι είµαστε, λάθη τέτοια γίνονται.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η διοίκηση του ΕΦΚΑ
έχει κάνει ειδική οµάδα έργου που να εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες δουλεύουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Χρονοδιάγραµµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έχει ήδη συσταθεί η επιτροπή. Δεν
ξέρω πόσο είναι το χρονοδιάγραµµα που έχει, αλλά υποθέτω ότι
γρήγορα θα έχουν αποτελέσµατα.
Δεν θα ισχυριστώ σε καµµία περίπτωση πως ο ΕΦΚΑ λειτουργεί σαν καλοκουρδισµένη µηχανή. Άλλωστε, αυτό που είπα προηγουµένως, είναι ότι και στα πιο προηγµένα συστήµατα µπορούν
να γίνουν υπολογιστικά λάθη. Αυτό το γνωρίζουµε πολύ καλά. Γι’
αυτό και, όπως ανέφερα στην αρχή τις πρωτολογίας µου, ο εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την
Κυβέρνηση, ώστε, εκτός όλων των άλλων, να ελαχιστοποιηθεί
και η πιθανότητα αυτών των λαθών.
Όσον αφορά στην εκκαθάριση των διαφορών που προκύπτουν
µετά τον επανυπολογισµό των συντάξεων µε τις διατάξεις του
ν.4670/2020, αυτή εξακολουθεί να διενεργείται σταδιακά, εξυπηρετώντας χιλιάδες δικαιούχους µε τακτικές και εµβόλιµες πληρωµές.
Πράγµατι, υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις οι οποίες είναι
ιδιαίτερα δύσκολες, όπου δεν είχαµε ψηφιακά αρχεία, οι οποίες
εκκρεµούν ακόµα, αλλά διαρκώς αποδίδονται τέτοιες συντάξεις
και διαρκώς περιορίζεται αυτό το στοκ το οποίο έχει µείνει σε
κάποιες λίγες χιλιάδες συντάξεων που δεν έχουν επανελεγχθεί.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί -γιατί σε αυτό γίνεται συχνά σύγχυση στον Τύπο- ότι, για να λάβει ένας συνταξι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ούχος αναδροµικά και αυξήσεις µε βάση τις εν λόγω διατάξεις,
θα πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει πάνω
από τριάντα χρόνια ασφάλισης, να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν
από την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου και να διατηρεί µικρή
ή µηδενική προσωπική διαφορά. Δεν είναι, δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι δικαιούχοι αυτών των ποσών, όπως φάνηκε και από
τους επανυπολογισµούς οι οποίοι έγιναν.
Για παράδειγµα, δεν υφίσταται ζήτηµα εσφαλµένου επανυπολογισµού συντάξεων για τους συνταξιούχους του δηµόσιου
τοµέα, µε µόνη εκκρεµότητα ενδεχοµένως κάποιες λίγες κατηγορίες συνταξιούχων που εργάζονταν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που απένεµαν τα ίδια τις συντάξεις, όπως το
Μετοχικό Ταµείο Στρατού κ.ο.κ.. Για αυτή την κατηγορία απαιτείται να αντληθούν στοιχεία από τα συνταξιοδοτικά τους δεδοµένα, δηλαδή από φακέλους απονοµής σύνταξης, για χρόνους
ασφάλισης και ποσά σύνταξης, ούτως ώστε να ενταχθούν στο
κοινό πληροφοριακό σύστηµα, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η υλοποίηση του επανυπολογισµού βάσει των προαναφερθέντων
νόµων.
Αναφορικά µε την εκκρεµότητα της µηχανογραφικής εφαρµογής για τον επανυπολογισµό του χρόνου παράλληλης ασφάλισης, στο οποίο αναφερθήκατε στην αρχή, αν και µιλήσατε
περισσότερο για τη διαδοχική εσείς -η διαδοχική έχει κανονιστεί,
στην παράλληλη είναι που έχουµε το πρόβληµα- εκεί, όντως, έχει
υπάρξει καθυστέρηση. Από την ενηµέρωση, όµως, που έχω λάβει
από τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλα τα απαιτούµενα στάδια προετοιµασίας και ελέγχου και βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της εφαρµογής.
Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία ανάρτησης των ενηµερωτικών σηµειωµάτων για τις συντάξεις που δεν επανυπολογίστηκαν. Έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό σχέδιο ενηµερωτικού
σηµειώµατος, βάσει των απαιτούµενων προδιαγραφών και βρισκόµαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης.
Κύριε Μουλκιώτη, η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στον
στόχο της, που είναι να εκσυγχρονίσει τον ΕΦΚΑ και να τον απαλλάξει από τα βάρη του παρελθόντος. Οι πολίτες αυτής της
χώρας δικαιούνται έναν σύγχρονο ασφαλιστικό φορέα και ακριβώς αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Πιστέψτε µε, θα το πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1964/18-12-2021 ερώτηση
του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η προστασία όλων των διανοµέων – µεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρµες».
Και σε αυτή θα απαντήσει ο κ. Τσακλόγλου.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να γνωρίζετε ότι θα παρακολουθούµε στενά
το έργο που θα γίνεται στον ΕΦΚΑ, το έργο που αφορά και τους
ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους και θα είµαστε εδώ να
σας εντοπίζουµε τα λάθη, γιατί µας ενδιαφέρει να βρεθούν λύσεις. Δεν µπορεί να βασανίζονται οι συνταξιούχοι αλλά και οι
ασφαλισµένοι και δεν µπορεί τριάντα µήνες Κυβέρνηση και να
λέµε ότι «θα το φτιάξουµε, θα το φτιάξουµε».
Χαίροµαι, γιατί είναι και ο κύριος Πρόεδρος µε την παλαιά του
ιδιότητα, του δικαστικού.
Κύριε Υπουργέ, η ψηφιοποίηση της οικονοµίας και οι ανάγκες
που έχουν δηµιουργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία και εντατικοποιήθηκαν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού έχουν οδηγήσει σε
µεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορµών σε διάφορους
κλάδους της οικονοµίας και κυρίως, στον τοµέα της εστίασης και
της διανοµής φαγητού και ποτού.
Επιπλέον, λόγω της κλιµατικής αλλαγής και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, διευρύνθηκαν και τα µέσα µετακίνησης, µε τα ποδήλατα και τα πατίνια να χρησιµοποιούνται έτσι
όλο και περισσότερο ως οχήµατα για την παροχή εν γένει υπη-
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ρεσιών. Τα βλέπουµε στους δρόµους.
Ωστόσο, η λειτουργία και ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων
αναδεικνύει και τις προκλήσεις και τα προβλήµατα από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, τα οποία σχετίζονται
µε τις συνθήκες ασφαλείας και υγείας κατά τον χρόνο παροχής
των υπηρεσιών, καθώς και τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Και µιλάµε για τους εργαζόµενους µε τα ποδήλατα και τα
πατίνια. Είναι πάρα-πάρα πολύ συγκεκριµένο.
Σύµφωνα µε τον ν.4611/2019, όταν κάποιος κατά την εκτέλεση
της εργασίας του, ο εργαζόµενος χρησιµοποιεί µοτοποδήλατο
ή µοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής του εργοδότη,
για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων, ο εργοδότης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τα οχήµατα αυτά,
ώστε να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα, µετρηµένα και συντηρηµένα, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία
των εργαζοµένων και εφοδιάζει, βεβαίως ο εργοδότης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό, προκειµένου να µην υπάρχουν ζητήµατα σε
βάρος του εργαζόµενου.
Συµπληρωµατικά, βέβαια και µε τις διατάξεις του άρθρου 71
στον ν.4808/2021, οι ψηφιακές πλατφόρµες έχουν έναντι των παρόχων υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται
µαζί τους µε συµβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, τις
ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας που θα
είχαν έναντι αυτών, αν συνδέονταν µαζί τους µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας.
Στην περίπτωση των διανοµέων – µεταφορέων αναφορικά µε
ποδήλατα ή πατίνια, η προσθήκη ποδηλάτων ή πατινιών ως
µέσων µετακίνησης για την παροχή υπηρεσιών αναδεικνύουν ένα
νοµοθετικό κενό, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόληψη και πρόνοια, που φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά στην προστασία της
υγείας και της ασφάλειάς τους κατά τη χρονική περίοδο µεταφοράς και διανοµής του προϊόντος.
Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση, επειδή υπάρχει αυτό το κενό
οφείλει να µεριµνήσει για να διασφαλιστεί ολοκληρωµένο πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας όλων αυτών των εργαζοµένων µε
επαρκούς ελέγχους και από τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς, αλλά και µε πρόνοια νοµοθετική και συγκεκριµένη.
Η ερώτηση είναι η εξής: Οι διατάξεις του ν.4611/2019 και του
ν.4808/2021 καλύπτουν την περίπτωση και διανοµέων – µεταφορέων που παρέχουν υπηρεσίες µε πατίνια ή ποδήλατα; Διότι
υπάρχουν ασάφειες. Και σε ατυχήµατα που έχουν γίνει υπάρχουν διαφορετικές απόψεις υπηρεσιών σε σχέση µε την κάλυψη.
Αυτό είναι το ένα ερώτηµα.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν βλέπουµε ότι το δηµόσιο αρνείται και βλέπει ότι υπάρχει αυτό το κενό; Τι λέει το
Υπουργείο και πώς κινείται προς την κατεύθυνση να προστατεύσουµε αυτούς τους εργαζόµενους µε τα πατίνια και τα ποδήλατα, που είναι το πλέον διαδεδοµένο µέσο, ειδικά τον τελευταίο
καιρό; Το ξέρετε και το βλέπουµε.
Οφείλουµε να δώσουµε µηνύµατα άλλου είδους σε σχέση µε
την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία τους. Τι µέτρα προτείνετε; Θα θέλαµε να έχουµε τη θέση του Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουλκιώτη, όπως αναφέρετε κι εσείς στην ερώτησή σας,
η απασχόληση µέσω ψηφιακής πλατφόρµας είναι ένα νέο είδος
εργασίας το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως λόγω των συνθηκών
της πανδηµίας, αλλά και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων
που λαµβάνουν χώρα και οδηγούν στον µετασχηµατισµό διαφόρων αγορών εργασίας, όπως αυτή η συγκεκριµένη. Οι εξελίξεις
αυτές δηµιουργούν την ανάγκη ύπαρξης ενός θεσµικού πλαισίου
το οποίο θα θεσµοθετεί πολιτικές για την προστασία της εργασίας
και θα ανταποκρίνεται στο νέο περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί.
Η Ελλάδα είναι ένας από τους πρωτοπόρους µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό έχοντας
ήδη εντάξει τις σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου για την προστασία της εργασίας που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021. Η νοµο-
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θετική αυτή παρέµβαση, µάλιστα, έγινε στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και χωρίς να εκχωρείται κανένα απολύτως κατοχυρωµένο εργασιακό δικαίωµα.
Μάλιστα, να αναφέρω εδώ, κύριε Μουλκιώτη, ότι µόλις στις
αρχές της εβδοµάδας συµµετείχα στο άτυπο Συµβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπορντό, όπου είχα
ακριβώς τέτοια συζήτηση και έγινε ειδική αναφορά στην Ελλάδα,
ως µία από τις λίγες χώρες που έχει νοµοθετήσει σε αυτόν τον
τοµέα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ακόµα δεν έχουν κάνει
τίποτα σε αυτό και αρκετές χώρες µάς έχουν ζητήσει και τεχνογνωσία πάνω στο συγκεκριµένο, δηλαδή το τι κάναµε και τι µπορεί
να γίνει σε αυτόν τον τοµέα.
Τώρα, ως προς το κοµµάτι της προστασίας της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά τη διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων, οι διατάξεις του άρθρου 56 του
ν.4611/2019 ρυθµίζουν τα σχετικά ζητήµατα, στα οποία αναφέρεστε κι εσείς στην ερώτησή σας και αφορούν στη συντήρηση του
µοτοποδηλάτων και των µοτοσικλετών, στην παροχή προστατευτικού εξοπλισµού, αλλά και το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων.
Στο πρόσφατο εργασιακό νοµοσχέδιο συµπεριλήφθηκε διάταξη
η οποία αφορά στην εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και στους
παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται
µε τις ψηφιακές πλατφόρµες, µε συµβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανοµή ή µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων. Μάλιστα, προβλέπεται και προσαύξηση 15% επί του
ελαχίστου νοµοθετηµένου µισθού στην περίπτωση που αυτοί χρησιµοποιούν ίδιον µέσο, δηλαδή είναι παραπάνω η αµοιβή στην περίπτωση αυτή απ’ ό,τι είναι για τους άλλους που χρησιµοποιούν
µέσα της εταιρείας.
Για τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν εναλλακτικά µέσα,
όπως ποδήλατα ή πατίνια, θα πρέπει να γίνουν ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα µέσα αυτά,
όντως, δεν συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπου δίνονται οι ορισµοί για τα µοτοποδήλατα και
τις µοτοσικλέτες και ως εκ τούτου δεν εµπίπτουν στις ειδικότερες
διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4611.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση υπάγονται στις γενικές προστατευτικές διατάξεις του κώδικα των νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το ν.3850/2010,
συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων της ανάδειξης και της αντιµετώπισης των ιδιαίτερων ζητηµάτων ασφαλείας τους στη βάση
της γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου της επιχείρησης. Συνεπώς όσοι διανοµείς µετακινούνται µε πατίνια ή ποδήλατα δεν µένουν ακάλυπτοι, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που
διέπει τα γενικότερα και ειδικότερα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων τελεί σε διαρκή αξιολόγηση και επανεξέταση, προκειµένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζοµένων υπό το φως των τεχνολογικών, οργανωτικών, αλλά
και άλλων εξελίξεων στην αγορά εργασίας.
Τελείωσε ο χρόνος. Έχετε κι άλλα ερωτήµατα, στα οποία θα
σας απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ, θα συνεχίσετε και στη δευτερολογία.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Και είπα ότι είναι ευτύχηµα που προεδρεύετε και έχετε την προηγούµενη ιδιότητά σας, για να αναδείξουµε το θέµα στο οποίο το
ερώτηµα είναι ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει καµµία κάλυψη στον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας γι’ αυτούς που έχουν ποδήλατα ή
πατίνια.
Πράγµατι, υπήρξε νοµοθετική πρόβλεψη στο άρθρο 15 του
ν.4784/2021 που έχει συγκεκριµένους ορισµούς, κύριε Υπουργέ,
-το έχετε πει, έχει συγκεκριµένους ορισµούς για διάφορες περιπτώσεις- πλην αυτών των περιπτώσεων. Έχει, ας πούµε για µοτοποδήλατα ελαφριά και µε τις διαβαθµίσεις που έχουν, δίκυκλο
µοτοποδήλατο, τρίκυκλο µοτοποδήλατο, µηχανοκίνητο δίκυκλο,
ελαφρύ τετράκυκλο. Γι’ αυτές, πράγµατι, υπάρχουν προβλέψεις,
όµως για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις που ρωτάµε δεν υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και λέτε τώρα ότι ο συγκεκριµένος νόµος είναι ειδικότερη ρύθµιση. Ειδικότερη ρύθµιση είναι αυτή, η οποία ενισχύει την πρόβλεψη και την προστασία, παράλληλα, των εργαζοµένων. Η
ένταξη στο γενικό πλαίσιο των νόµων για τη χρήση του κοινού
νόµου υγείας και ασφάλειας εργασίας αφορά όλους µας, δεν σηµαίνει τίποτα.
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ειδικότερος νόµος, γιατί
για ένα ατύχηµα στον δρόµο µόνο αυτός µπορεί να προσδιορίσει
το τι είναι και πώς γίνεται. Αν δεν υπάρξει σαφής και ρητή πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ, για τους εργαζόµενους µε τα ποδήλατα,
όπως κινούνται σήµερα, µε αυτόν τον τρόπο που αναφέραµε προηγουµένως, δεν µπορεί να υπάρξει κάλυψη.
Εµείς αυτό ζητάµε, αναδεικνύουµε το ζήτηµα αυτό κι αυτός
είναι ο ρόλος µας, προκειµένου το Υπουργείο να ενστερνιστεί την
αγωνία, να ενστερνιστεί το πρόβληµα που είναι µεγάλο. Αυτοί οι
άνθρωποι ξέρετε πώς δουλεύουν, ξέρετε πώς τρέχουν καθηµερινά, πώς τους τρέχουν, να το πω πιο καθαρά. Είναι, λοιπόν, ανά
πάσα στιγµή έκθετοι στον οποιοδήποτε κίνδυνο και στις κυκλοφοριακές συνθήκες και µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα προβλήµατα και είχαµε και τον τελευταίο
καιρό πάρα πολλά ατυχήµατα. Δεν είναι τόσο λογικό να έχουµε
τόσα ατυχήµατα ή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να τα γνωρίζουµε και να µη προβλέπουµε νοµοθετικά κάτι. Οφείλει να γίνει
τροπολογία, να γίνει συµπλήρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συµπεριληφθούν ως µέσα µηχανοκίνητα που κινούνται
στην οδό και έχουν τις καλύψεις αυτές οι περιπτώσεις αυτών των
εργαζοµένων µε αυτά τα µέσα. Αυτό ζητάµε, κύριε Υπουργέ. Είναι
έλλειµµα. Το προτείναµε και θέλουµε άµεσα να το λάβετε υπ’ όψιν
προκειµένου να κινηθείτε.
Εµείς θα επανέλθουµε. Δεν είναι καλό να επανέλθουµε, όµως,
πάλι µετά από ατύχηµα και «χτύπα ξύλο», ας µου επιτραπεί η έκφραση, να µην γίνει. Αλλά δυστυχώς, τα βλέπουµε γιατί αυτά τα
παιδιά, αυτούς τους εργαζόµενους τους τρέχουν οι εργοδότες µε την έννοια την καθοµιλουµένη- και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ.
Είναι πράγµατι ένα µεγάλο θέµα και πρέπει να κινηθούµε προς
όλες τις κατευθύνσεις.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουλκιώτη, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει και τα αντανακλαστικά που έχει η πολιτεία απέναντι στις επιταχυνόµενες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ανταποκριθήκαµε
στην εµφάνιση των νέων µορφών απασχόλησης υπό τη µορφή παροχής υπηρεσιών και διακρίναµε την εξαρτηµένη εργασία µε τα
τεκµήρια που καθιέρωσε το άρθρο 69 του ν.4808/2021. Με τον
ίδιο νόµο στο άρθρο 70 προβλέψαµε συνδικαλιστικά δικαιώµατα
για όλους όσοι απασχολούνται στις πλατφόρµες, ακόµα και αν η
συνεργασία τους µε την πλατφόρµα δεν γίνεται µε τη µορφή σύµβασης εργασίας. Τέλος, µε το άρθρο 71 γενικεύσαµε για όλους
όσοι απασχολούνται σε πλατφόρµες, ανεξάρτητα από τη µορφή
της συνεργασίας τους, κανόνες για υγιεινή και ασφάλεια, ακριβώς
δηλαδή αυτό που συζητάµε τώρα.
Το καθήκον, όµως, της πολιτείας δεν είναι απλώς η θέσπιση των
νόµων, αλλά και η διασφάλιση της τήρησής τους –κάτι που αναφέρετε κι εσείς στην ερώτησή σας. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης
της εργασίας των διανοµέων φαγητού και αντικείµενων, δηλαδή
ντελίβερι και κούριερ, στις επιχειρήσεις εστίασης και ταχυµεταφορών, αλλά και της επικινδυνότητας που διέπει το επάγγελµα,
έχουν πραγµατοποιηθεί ειδικά προγράµµατα ελέγχου από την Επιθεώρηση Ασφάλισης και Υγείας της Εργασίας του ΣΕΠΕ µε έµφαση στη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων από τις εργοδότριες εταιρείες και τη χορήγηση των
αναγκαίων µέτρων προστασίας. Αυτό που προβλέπει ο νόµος δηλαδή.
Από την έναρξη της ισχύος του ν.4611 η εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 56 στις οποίες αποτυπώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει δωρεάν στους δικυκλιστές
διανοµείς -στους οποίους εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία- τον
κατάλληλο εξοπλισµό, όπως κράνος, πανωφόρι, αδιάβροχο αντα-
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νακλαστικό γιλέκο και γάντια, καθώς και να εξοπλίζει και να συντηρεί τις µοτοσικλέτες και τα µοτοποδήλατα µεταφοράς προϊόντων και αντικειµένων ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής του ιδίου κατά
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των διανοµέων. Αυτά αποτελούν πάγια τακτική και ένα από τα σηµεία του
ελέγχου των επιθεωρητών ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις
εστίασης και µεταφορών.
Επιπροσθέτως, από τις 3 Δεκεµβρίου 2020, κατόπιν εγκυκλίου
του ΣΕΠΕ, οι εν λόγω έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν. Θα σας δώσω
στοιχεία σε λίγο. Επίσης, η πορεία τους παρακολουθείται σε µηνιαία βάση, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση
στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων διανοµέων οδηγών δικύκλου.
Αναµφίβολα τα προβλήµατα αυτά οξύνθηκαν σηµαντικά κατά
την περίοδο εφαρµογής των περιορισµών λόγω της πανδηµίας.
Κατά το έτος 2020 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά επτακόσιοι
τριάντα τρεις έλεγχοι εφαρµογής του άρθρου 56 είτε σε προληπτική βάση είτε κατόπιν καταγγελίας για µη παροχή µέσων ατοµικής προστασίας.
Με βάση τα στοιχεία που µας χορήγησε ο ΣΕΠΕ, ως τις 30 Νοεµβρίου του 2021 -δηλαδή µιλάµε για τα 11/12 του έτους- το νούµερο αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ και έχουν συνολικά
πραγµατοποιηθεί την προηγούµενη χρονιά χίλιοι τριακόσιοι είκοσι
οκτώ έλεγχοι. Σε συνέχεια των ανωτέρων επιβλήθηκαν είκοσι
εννέα διοικητικές κυρώσεις -δηλαδή πρόστιµα- και επιβλήθηκαν
δύο µηνύσεις για διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Πρέπει να επισηµάνω σε αυτό το σηµείο ότι οι έλεγχοι εφαρµογής του άρθρου 56 του ν.4611 πραγµατοποιούνται στα καταστήµατα και όχι στον δρόµο. Ο δρόµος δεν είναι υπευθυνότητα του
ΣΕΠΕ, είναι της Τροχαίας. Στην αρµοδιότητα της Επιθεώρησης
Ασφάλισης και Υγείας Εργασίας του ΣΕΠΕ εµπίπτει ο έλεγχος των
τόπων εργασίας που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των εργοδοτών και όχι των χώρων δηµόσιας κυκλοφορίας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις κατέδειξαν πως η πολιτεία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, προσαρµόζεται και
αντιδρά, αναµορφώνοντας το θεσµικό πλαίσιο. Πρόκειται, όµως,
για µια διαδικασία δυναµική, καθώς το ισχύον πλαίσιο διαρκώς
αξιολογείται και επανεξετάζεται, προκειµένου κανένας εργαζόµενος να µη µείνει απροστάτευτος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά θεωρώ αυτήν την
επίκαιρη ερώτησή σας παράδειγµα εποικοδοµητικής αντιπολίτευσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Πρέπει να γίνει τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, για να προστατευθούν …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Αφήστε µε να ολοκληρώσω, κύριε Μουλκιώτη.
Πράγµατι, έχετε εντοπίσει ένα δυνητικό κενό νόµου. Αυτό το
συζήτησα µε τους νοµικούς στο Υπουργείο µας. Αν όντως είναι
έτσι, αν όντως δεν καλύπτονται είτε µε ερµηνευτική είτε µε νοµοθετική διάταξη, αυτό το κενό θα το καλύψουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η τρίτη µε αριθµό
423/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού
Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Άννας Βαγενά προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η κατασκευή του φράγµατος της Σκοπιάς
Φαρσάλων στον Ενιπέα» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της
κυρίας συναδέλφου.
Η πρώτη µε αριθµό 407/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Σχεδιασµός αντιπυρικής αγροτοδασοπροστασίας 2022» δεν θα συζητηθεί
κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του ερωτώντος Βουλευτή και του
αρµόδιου Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 419/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και
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Αθλητισµού, µε θέµα: «Επιχείρηση παράδοσης του Ολυµπιακού
Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ σε ιδιωτικά συµφέροντα» δεν
θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του ερωτώντος Βουλευτή και της αρµόδιας Υπουργού.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 420/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας)
Αναγνωστοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Νοµοθετική ρύθµιση για την άµεση προκήρυξη ενενήντα θέσεων καθαριότητας στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας και
παράταση µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2022 µέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών της προκήρυξης».
Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Συρίγος.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Καληµέρα, κύριε Υπουργέ.
Ερχόµαστε σήµερα θα συζητήσουµε ένα θέµα που το γνωρίζουµε και εσείς και εµείς πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για τις ενενήντα θέσεις εργαζοµένων καθαριότητας στο Πανεπιστήµιο
Πατρών. Οι συµβάσεις τους είναι µε το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και λήγουν στις 31 Μαΐου 2022.
Ήδη από τις 4 Νοεµβρίου 2021 η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου
Πατρών αποφάσισε και ζήτησε και από το Υπουργείο Παιδείας και
από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσουν γρήγορα σε νοµοθετική ρύθµιση, ούτως ώστε να γίνει και µοριοδότηση των θέσεων και µέσω ΑΣΕΠ να προκηρυχθούν οι θέσεις και να λήξει αυτή
η οµηρία -θυµάστε ότι και πέρσι είχαµε το ίδιο πρόβληµα- για ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά σε έναν πολύ κρίσιµο
τοµέα και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ζήτησε επιπλέον η Σύγκλητος µε επικαιροποιηµένη της απόφαση πριν από
λίγες µέρες και την προκήρυξη και µέχρι τότε την παράταση των
συµβάσεων µέχρι το τέλος του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να παίζουµε µε τις ζωές των ανθρώπων. Αυτές οι ενενήντα γυναίκες στη συντριπτική τους πλειοψηφία –µιλάµε για έµφυλη ισότητα, για δικαιώµατα γυναικώνεργάζονται στην καθαριότητα, στην πιο βαριά δουλειά, που δεν
µπορεί να ζήσει ούτε πανεπιστήµιο ούτε νοσοκοµείο ούτε κανείς
χωρίς αυτήν και όχι µόνο σε καθεστώς πανδηµίας. Αυτές οι γυναίκες έχουν µείνει να παρακαλάνε δεξιά και αριστερά για κάτι που
είναι δικαίωµά τους και είναι χρέος µας.
Να µην αφήσουµε, κύριε Υπουργέ, την κατάσταση να φτάσει σε
εργολάβους, που σηµαίνει πολύ περισσότερα χρήµατα για το δηµόσιο, πολύ λιγότερα εργασιακά δικαιώµατα για τους εργαζόµενους και καθόλου ή ελλιπή καθαριότητα για τα πανεπιστήµια. Το
Πανεπιστήµιο Πατρών έχει ενενήντα εργαζόµενες στην καθαριότητα και καλύπτει έξι πόλεις. Φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτό το
ζήτηµα δεν λυθεί.
Να τονίσω εδώ ότι ζητήσαµε επανειληµµένα συνάντηση µε τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη. Δεν τύχαµε ποτέ της τιµής να
µας απαντήσει έστω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Γνωρίζουµε και οι δύο καλά το συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε
συνοµιλήσει και τηλεφωνικά. Έχω συναντηθεί µε τις κυρίες και
στην Πάτρα και στην Αθήνα, στο γραφείο µου.
Η πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού διέπεται από συγκεκριµένες διατάξεις του ν.4622/2019 και του ν.4829/2021. Εκεί
προβλέπεται ποιος είναι ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων. Κατ’ εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων στις 4 Νοεµβρίου 2021 βγήκε µια πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου η
οποία ενέκρινε συνολικά είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις προσλήψεις και ζητήθηκε από τον κάθε φορέα
να υποβάλει τα σχετικά του έγγραφα. Το Πανεπιστήµιο Πατρών
απέστειλε σε εµάς το σχετικό αίτηµα, το οποίο υποβάλαµε στο
Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση προσλήψεως ενενήντα ατό-
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µων καθαριότητας για χρονική διάρκεια δώδεκα ετών.
Δυστυχώς, βάσει των κείµενων διατάξεων και συγκεκριµένα
βάσει του άρθρου 38 του ν.4765/2021 δεν προβλέπεται η διάρκεια προσλήψεως να υπερβαίνει τους οκτώ µήνες µέσα σε χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών και δεν µπορεί να υπάρχει
παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης.
Υπενθυµίζω ότι ο ν.4765/2021 ετέθη µε σκοπό να έχουµε ένα
ολοκληρωµένο και συνεκτικό πλαίσιο για τις προσλήψεις και για
να αντιµετωπίζουµε µε ενιαίο τρόπο όλες τις προσλήψεις προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα.
Επίσης, επειδή ελέχθη και αυτό ως προς τη χρήση των διατάξεων που αφορούν στις κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις λόγω κορωνοϊού, οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις δεν επιτρέπονται συνταγµατικώς βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και δεν στοιχειοθετούνται βάσει των πολιτικών και των µέτρων διαχείρισης της πανδηµίας.
Βάσει αυτών των δεδοµένων, το Πανεπιστήµιο της Πάτρας,
επειδή τα γνώριζε αυτά τα πράγµατα, προχώρησε σε ανοιχτή
ηλεκτρονική διαδικασία συνάψεως συµβάσεως για την καθαριότητα εσωτερικών χώρων του Πανεπιστηµίου Πατρών για διάρκεια
δύο ετών µε δυνατότητα προαιρέσεως για ένα ακόµα έτος στις
28-12-2021, η οποία αυτή τη στιγµή βρίσκεται στη φάση ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου µε τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, θα
ήθελα, επειδή δεν κατάλαβα καλά αυτό το τελευταίο, να µου το
διευκρινίσετε. Το Πανεπιστήµιο Πατρών έχει προχωρήσει σε διαγωνισµό για εργολαβίες καθαριότητας; Γιατί στέλνει επικαιροποιηµένη απόφαση τώρα, µέσα στον Φεβρουάριο, όπου ζητάει πάλι
να γίνει νοµοθετική ρύθµιση -γιατί γνωρίζουµε τον νόµο του 2021για να µπορέσουν να προσληφθούν µόνιµα εργαζόµενες στην καθαριότητα και να γίνει και παράταση των συµβάσεών τους µέχρι
τα τέλη Δεκεµβρίου και µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός
µέσω ΑΣΕΠ.
Εγώ, όµως, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω ένα πράγµα.
Καλά αυτά που είπατε. Επικαλείστε πάντα τον νόµο του 2021 κ.λπ..
Εδώ υπάρχει ένα πραγµατικό πρόβληµα. Θα ξαναφέρουµε εργολάβους, αυτό που είχε κάνει η Νέα Δηµοκρατία και πριν να έρθει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε δηµόσιους χώρους όπως είναι τα πανεπιστήµια, τα νοσοκοµεία; Δεν ξέρουµε τι έγινε µε τους εργολάβους; Δεν ξέρουµε πόσο δηµόσιο χρήµα δαπανήθηκε; Πόσο τα
εργασιακά δικαιώµατα έπεσαν;
Εγώ ένα πράγµα θέλω να σας πω και επειδή γνωρίζω την προσωπική σας ευαισθησία για το θέµα. Δεν θα το έλεγα εύκολα σε
άλλον. Δεν µπορούµε και δεν επιτρέπεται να αφήσουµε αυτόν τον
κόσµο στον δρόµο, γυναίκες κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δεν µπορούµε να αφήσουµε να µπουν πάλι εργολάβοι µε την
τεράστια εκµετάλλευση που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι
που δουλεύουν σε εργασίες οι οποίες είναι υψίστης ανάγκης,
αλλά από την άλλη µεριά είναι αόρατες για τους πολλούς. Και
θέλω εδώ τη δικιά σας διαβεβαίωση ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν και παράταση να πάρουν και να γίνει νοµοθετική ρύθµιση.
Δεν µπορούµε να επικαλούµαστε µία διάταξη, ενός νόµου ο
οποίος βγάζει πραγµατικά κόσµο στον δρόµο και από την άλλη
µεριά, κύριε Υπουργέ, να έχουµε χθες -χθες πέρασε το νοµοσχέδιο- να προσλαµβάνονται άνθρωποι µε µισθούς τεράστιους και να
µένει η πιο αόρατη κατηγορία στον δρόµο.
Εγώ σας λέω ένα πράγµα, ότι δεν θα αφήσουµε να µπουν εργολάβοι και να πέσουν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι εργαζόµενοι,
πάλι στα χέρια τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, επιβεβαίωσα τώρα µόλις ότι
όντως έχει προκηρυχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύµβασης άνω των ορίων για την καθαριότητα εσωτερικών χώρων
του Πανεπιστηµίου Πατρών διάρκειας δύο ετών µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος στις 28 Δεκεµβρίου του 2021, η
οποία βρίσκεται στο στάδιο του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, όπως σας είπα. Αυτό αφορά στο θέµα της καθαριότητας
στα πανεπιστήµια.
Θίγετε, όµως, µε αυτά που είπατε ένα σοβαρό και πραγµατικό
πρόβληµα. Συνοµίλησα µε τις συγκεκριµένες κυρίες επανειληµµένως, όπως σας είπα, και τους κατέθεσα συγκεκριµένες προτάσεις.
Θεώρησα -και µπορώ να το πω πλέον δηµοσίως- ότι µία από τις
λύσεις θα ήταν να µπορέσουν να φτιάξουν µία δική τους ΙΚΕ και
να κατέβουν στον διαγωνισµό. Μου έθεσαν θέµα για το πώς θα
µπορέσουν να ανταποκριθούν στην εγγύηση η οποία απαιτείται.
Επιβεβαίωσα ότι η εγγύηση ήταν κάτω των 40.000 ευρώ και µε δεδοµένο ότι µιλάµε για ενενήντα γυναίκες, θα µπορούσε να µαζευτεί αυτό το ποσό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν
ξέρετε καθόλου την κοινωνική κατάσταση. Καθαρίστριες να µαζέψουν 40.000 ευρώ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Εγώ εκείνο το οποίο σας µεταφέρω είναι πώς
λειτουργεί το σύστηµα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που µπορούµε
να κάνουµε είναι να δούµε πώς θα µπορέσει -γιατί εργολάβος θα
αναλάβει, είναι δεδοµένο- να παρακολουθεί το Πανεπιστήµιο Πατρών προσεκτικά τον εργολάβο ως προς τις παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγκεκριµένων
κυριών θα επαναπροσληφθούν από τον εργολάβο, καθότι γνωρίζουν τους χώρους, είναι εκεί πέρα αρκετό καιρό. Αλλά, εκείνο που
πρέπει να κάνουµε είναι να παρακολουθήσουµε πολύ προσεκτικά
την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας.
Τους πρότεινα λύσεις. Αντιλαµβάνοµαι ότι είναι δύσκολο. Κάποιες από αυτές τις γυναίκες, όπως λέτε, είναι σε δεινή οικονοµική
θέση. Συγκεκριµένα, δύο µου είπαν ότι δεν µπορούν καν να παίρνουν τους µισθούς τους, διότι έχουν δάνεια στις τράπεζες και τους
δίνουν κατευθείαν στα δάνεια στις τράπεζες. Αλλά, από την άλλη
µεριά, πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η
διαρκής κατάσταση εκκρεµότητας µε τις συµβάσεις καθαριότητας. Μόνο στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας υφίσταται αυτό το πρόβληµα. Σε κανένα άλλο πανεπιστήµιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με εργολάβους θα
τελειώσει; Τα ξέρουµε από το Πάντειο τι σηµαίνουν οι εργολάβοι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Τα Πάντειο, όµως, δεν έχει πρόβληµα. Θυµάστε
ότι είχε πρόβληµα το 2015 και είχαµε µείνει χωρίς καθαριότητα
για οκτώ µήνες από προσφυγές που είχαν γίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είχε τεράστιο πρόβληµα από εργολάβους. Και θα φέρετε πάλι τους εργολάβους;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Από εκεί και πέρα, το βασικό για µένα είναι ότι
µε βάση τον διαγωνισµό που «τρέχει» το πανεπιστήµιο δεν θα έχει
πρόβληµα από πλευράς καθαριότητας στο άµεσο µέλλον, όπως
περιγράφεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 10.52’ λύεται η συνεδρίαση για ηµέρα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

