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Αθήνα, σήµερα στις 20 Ιουλίου 2020, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
16.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν µπούµε στην ηµερήσια διάταξη, θα ήθελα να κάνω δυο
ανακοινώσεις προς στο Σώµα.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Τουρισµού, Επικρατείας, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού κατέθεσαν στις 18 Ιουλίου 2020 σχέδια νόµου: «Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών του νόµου της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
Οι Βουλευτές κ.κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Γεώργιος Παπανδρέου, Φωτεινή Μπακαδήµα, Αθανάσιος Ζεµπίλης, Δηµήτριος Καιρίδης,
Παναγής Καππάτος, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Φωτεινή Πιπιλή,
Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άγγελος Τσιγκρής, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Νίνα Κασιµάτη, Γεώργιος Παπαηλιού, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Σωκράτης Φάµελλος και
Γεώργιος Ψυχογιός κατέθεσαν σήµερα πρόταση νόµου: «Εναρµόνιση εθνικών διατάξεων µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και θέσπιση
ειδικού ένδικου µέσου για τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήµατα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών
Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα
συζητηθούν είναι οι εξής:
Οι υπ’ αριθµ. 909/10-7-2020 και 930/13-7-2020 επίκαιρες ερωτήσεις και η υπ’ αριθµ. 6537/15-5/2020 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών – ερωτήσεων (κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής) θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση.

Οι υπ’ αριθµ. 919/13-7-2020, 920/13-7-2020, 921/13-7-2020 και
923/13-7-2020 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
Οι υπ’ αριθµ. 908/10-7-2020, 910/10-7-2020 και 926/13-7-2020
επίκαιρες ερωτήσεις και η υπ’ αριθµ. 6743/22-5-2020 ερώτηση
του κύκλου των αναφορών – ερωτήσεων (κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής) θα απαντηθούν από τον
Υφυπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη.
Αρχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 909/10-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Βαρύ το αποτύπωµα της κρίσης του κορωνοϊού στον
κόσµο της εργασίας στη Μαγνησία».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από τέσσερις περίπου µήνες, αν δεν απατώµαι, είχαµε µια αντίστοιχη συζήτηση µαζί στη Βουλή για το
θέµα το συγκεκριµένο. Είχα συγκρατήσει τότε ότι µας προτρέψατε να κάνουµε υποµονή καθότι ήταν έκτακτες οι συνθήκες και παραµένουν έκτακτες- και µάλιστα είχατε συµπληρώσει τον
συνειρµό σας ότι θα σχεδιάζατε ή θα αναπτύσσατε πολιτικές οι
οποίες θα λειτουργούσαν ανασχετικά όσον αφορά το κύµα της
ανεργίας που µαστίζει τη Μαγνησία.
Όµως, κύριε Υπουργέ, σήµερα που µιλάµε, πραγµατικά, το
αποτύπωµα της κρίσης του κορωνοϊού είναι πάρα πολύ βαρύ,
όχι µόνο της πανδηµίας, αλλά και των πολιτικών που έχετε αναπτύξει µέχρι στιγµής. Στις 25 Ιουνίου δόθηκαν στη δηµοσιότητα
από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλία τα
αναλυτικά στοιχεία ανά δήµο στις περιφερειακές ενότητες. Με
βάση, λοιπόν, τα επίσηµα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, η Μαγνησία
καταγράφει ρεκόρ σε ανεργία µε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιους ανέργους. Σε σύγκριση µε τον Αύγουστο του 2019 όπου
ήταν δεκαεννιά χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα επτά, σήµερα
έχουν εκτοξευθεί στους είκοσι χιλιάδες εξήντα ένα. Κι αυτό µόνο
στον αστικό ιστό του Βόλου. Στις υπόλοιπες περιοχές ο Δήµος
Αλµυρού µετρά εκατόν πενήντα δύο, η Ζαγορά τριακόσιους είκοσι έξι, το νότιο Πήλιο εξακόσιους δεκατέσσερις, ο Δήµος Ρήγα
Φεραίου οκτακόσιους σαράντα εννιά, η Αλόννησος διακόσιους
σαράντα εννιά, η Σκιάθος χίλιους διακόσιους είκοσι και η Σκόπελος τριακόσιους εξήντα εννιά.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, κύριε Υπουργέ, οι µισθοί στον
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ιδιωτικό τοµέα έχουν διαµορφωθεί πλέον σε εξαιρετικά χαµηλά
επίπεδα. Μόνο να σας αναφέρω ότι, σύµφωνα πάλι µε τα ίδια
στοιχεία, ένας στους δύο εργαζόµενους στην Μαγνησία, δηλαδή
το 50% περίπου, λαµβάνουν µισθό κάτω από 800 ευρώ, ενώ και
η έξαρση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης συµπιέζουν στο
50% περίπου το εισόδηµα των εργαζοµένων.
Σας έχουµε προτείνει από την αρχή της υγειονοµικής αυτής κρίσης να λειτουργήσετε και προληπτικά και εµπροσθοβαρώς, να επιδοτήσετε και το µισθολογικό κόστος και το ασφαλιστικό κόστος.
Παράλληλα, σας είχαµε προτείνει να θεσµοθετήσετε το έκτακτο
εισόδηµα αλληλεγγύης για όλες στις ευάλωτες οµάδες, αλλά και
για όλους τους πολίτες που υπέστησαν συντριπτικές απώλειες στο
εισόδηµά τους. Τέλος, για τις επιχειρήσεις, κύριε Βρούτση, πάλι
σας είχαµε προτείνει τη θεσµοθέτηση της µη επιστρεπτέας ενίσχυσης, µε προϋπόθεση τη διατήρηση του συνόλου των εργαζοµένων, καθώς και τη µόνιµη µείωση προκαταβολής φόρου στο
50%.
Βάσει, λοιπόν, των στοιχείων αυτών που σας ανέφερα και πιστεύω ότι δεν τα αµφισβητείτε, διαµορφώνονται, κατά τη γνώµη
µου, κύριε Βρούτση, δυο πολύ απλά ερωτήµατα. Υπάρχει σχεδιασµός από µεριάς του Υπουργείου Εργασίας προκειµένου να
παρέµβετε και σε επίπεδο Μαγνησίας, αλλά και συνολικά, πανελλαδικά, προκειµένου να υπάρξει µια πραγµατική ανάσχεση αυτού
του κύµατος ανεργίας που υπάρχει;
Και δεύτερον, κύριε Βρούτση, προτίθεστε, όχι να υιοθετήσετε
απλά κάποιες από τις προτάσεις, αλλά να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα και το βάθος των προτάσεων που σας κάνει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, προκειµένου έστω και τώρα, έστω και αργά, να
λειτουργήσετε εµπροσθοβαρώς αναφορικά µε την ανάσχεση
των συνεπειών της πανδηµίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μεϊκόπουλε, εκλαµβάνω ως καλοπροαίρετη την ερώτησή σας και καταλαβαίνω ότι ως τοπικός Βουλευτής που εκλέγεστε στη Μαγνησία, αγωνιάτε για τον νοµό σας, για τους
κατοίκους της Μαγνησίας, όπως κάθε Βουλευτής σ’ αυτή την Αίθουσα.
Πρέπει, όµως, να σας πω ότι, όσον αφορά αυτό το οποίο µου
περιγράψαµε σήµερα ως κατάσταση που αφορά τον νοµό σας,
δεν µπορώ να διαψεύσω την γενικότητα η οποία υπάρχει, τη γενικότερη εικόνα η οποία πράγµατι δεν είναι η καλύτερη, ούτε
αυτή που θέλαµε, ούτε είναι η εικόνα στην οποία είχε δροµολογηθεί η οικονοµία και η αγορά εργασίας πριν την κρίση. Μόνο
κάποιος που κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του µπορεί να πει
ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν να έχουν διαµορφωθεί µε βάση
συγκεκριµένες πολιτικές, σαν να µην έχει αγγίξει την οικονοµία
ή την αγορά εργασίας κάτι.
Δυστυχώς, κύριε Μεϊκόπουλε, η πραγµατικότητα είναι ότι η
κρίση αφήνει βαθύ αποτύπωµα αρνητικό και στην οικονοµία και
στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν νικιέται, όµως αντιµετωπίζεται.
Και η Κυβέρνηση ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει εξαντλήσει
κάθε δυνατό τρόπο για να καλύψει αυτές τις περιοχές των ανθρώπων, στην επικράτεια και στον νοµό σας, µε διάφορους τρόπους, είτε µε ενίσχυση των ασφαλιστικών εισφορών και την
πλήρη κάλυψή τους, είτε µε αναστολή συµβάσεων εργασίας και
την κάλυψη του µισθολογικού κόστους, είτε µε πολιτικές προγραµµάτων -που θα σας αναφέρω σε λίγο- που είναι ήδη δροµολογηµένες και άλλες τρέχουν, για να καλύψουµε τις περιοχές
αυτές του κόσµου ο όποιος αντιµετωπίζει προβλήµατα.
Είναι, δυστυχώς, κύριε Μεϊκόπουλε, µια κατάσταση που δεν
αντιµετωπίζεται ούτε µε ευχές ούτε µε ωραίες ιδέες ούτε µε
καλά λόγια, αλλά θέλει µάχη στην πράξη. Οι πόροι είναι συγκεκριµένοι και αυτούς τους πόρους τους οποίους διαθέτουµε,
κυρία Πρόεδρε, προσπαθούµε να τους αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έχω εδώ στην έγγραφη απάντησή µου στην επίκαιρη ερώτησή
σας µια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουµε πάρει, είτε αφορούν το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που χρηµατοδοτούµε και
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δίνουµε ποσοστό αναπλήρωσης 84% έως 100% στους εργαζόµενους για να µη χαθούν θέσεις εργασίας. Έχουµε τις πολιτικές,
οι οποίες αφορούν τον κόσµο του τουρισµού, τον κόσµο της εποχικής δουλειάς, που και εδώ καλύπτουµε συντριπτικά σχεδόν
όλους. Αυτό, όµως, τώρα δεν θέλω να το επαναλάβω γιατί είναι
ήδη γνωστό, το βιώνει ο κόσµος, ξέρει ότι η Κυβέρνηση δίνει
µάχη και έχουµε αντιµετωπίσει µέχρι στιγµής όλη την ελληνική
κοινότητα των εργαζοµένων και ανέργων µε έναν τρόπο ο οποίος
µπορεί να χαρακτηριστεί ότι κάναµε ότι καλύτερο µπορούσαµε.
Δηλαδή, καλύψαµε και µε επιδόµατα ανεργίας και ανέργους και
µακροχρόνια ανέργους, εργαζόµενους µε µισθολογικό κόστος
και ασφαλιστικές εισφορές. Είναι µια πολιτική την οποία θα συνεχίσουµε και κατά την επόµενη περίοδο, για να µην µείνει κανείς
εργαζόµενος απροστάτευτος.
Όσον αφορά τώρα την περιοχή σας, εγώ για τη Μαγνησία αυτό
που έχω, µέσα από το καινοτόµο εργαλείο, που λέγεται «ΕΡΓΑΝΗ», βλέπω ότι για τον µήνα Ιούνιο είχαµε τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δυο προσλήψεις και στο σύνολο των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα µία αποχωρήσεων είχαµε θετικό
πλεόνασµα ισοζυγίου εννιακοσίων τριάντα µίας, δηλαδή περισσότερες θέσεις εργασίας για το µήνα Ιούνιο. Και για το σύνολο του
εξαµήνου είχαµε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα δυο
αναγγελίες πρόσληψης και τελικά µετά την περιγραφή και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις και αναγγελίες απολύσεων, είχαµε επτακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες οχτακόσιες θέσεις θετικό
ισοζύγιο. Εννοείται ότι δεν µας ικανοποιεί αυτό. Αν κυλούσε φυσιολογικά η οικονοµία, αν κυλούσε φυσιολογικά ο τουρισµός –και
είµαι και προσωπικά από µία περιοχή, που εκλέγοµαι και εγώ ως
Βουλευτής, τον Νοµό Κυκλάδων που ζει από τον τουρισµό- θα
ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγµατα. Πρέπει, όµως, όλοι µαζί
ενωµένοι να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα
πάρα πολύ προσεκτικά και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω
µε µερικά σχόλια.
Ας ξεκινήσουµε, τουλάχιστον, από εκεί που συµφωνούµε. Νοµίζω ότι µε την πανδηµία που ζήσαµε έχουν καταρρεύσει πάρα
πολλά στερεότυπα του παρελθόντος. Το πρώτο στερεότυπο
αφορούσε στο ότι η αγορά εργασίας µπορεί να αυτορυθµιστεί,
όµως, κύριε Βρούτση, δεν αυτορυθµίζεται.
Το δεύτερο είναι η δαιµονοποίηση της κρατικής παρέµβασης,
γιατί και εσείς ο ίδιος διαπιστώνετε ότι είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η κρατική, η δηµόσια παρέµβαση στο κοµµάτι
της αγοράς εργασίας προκειµένου να υπάρξει ανάσχεση του κύµατος αυτού.
Σχετικά µε το δεύτερο φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε,
επειδή αγαπάτε πάρα πολύ τις δηµοσκοπήσεις. Είδατε ότι στην
τελευταία δηµοσκόπηση της «MRB» το 49,3% των πολιτών θεωρεί πρώτο πρόβληµα για την πολιτεία αυτό της ανεργίας. Άρα,
αντιλαµβάνεστε το θέµα της ανεργίας και της αναζήτησης –αν
θέλετε- εργασίας είναι πρώτο στις συζητήσεις ανάµεσα στους
πολίτες.
Το τρίτο σχόλιο που θα ήθελα να σας κάνω, αναφορικά µε τα
στοιχεία που παραθέσετε, είναι ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
κύριε Βρούτση, από τη EUROSTAT ότι υπάρχει µια πλασµατική
εικόνα λόγω των πρωτόγνωρων µέτρων που κλήθηκε να πάρει
αυτή η Κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπολογίζονται ως
απασχολούµενοι όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι εργαζόµενοι οι
οποίοι τελούν αυτή τη στιγµή σε αναστολή εργασίας. Η αναστολή εργασίας, κύριε Βρούτση, δεν νοµίζω ότι συγκρίνεται µε
µια αξιοπρεπή και καλά αµειβόµενη θέση εργασίας.
Το δεύτερο -και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- είναι ότι υπάρχει πάρα πολύς άνεργος κόσµος, ο οποίος έχει πλέον µεταφερθεί στον µη ενεργό πληθυσµό, καθότι δεν µπορούσε να βρει
εργασία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αλλά και µετά.
Σας αναφέρω το παράδειγµα της Μαγνησίας, κύριε Βρούτση,
γιατί είναι αντιπροσωπευτικό. Αφ’ ενός, είναι µια οικονοµία η
οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στη µικροµεσαία επιχειρηµατι-
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κότητα. Υπάρχει νησιωτικό σύµπλεγµα. Υπάρχει τουρισµός. Να
σας αναφέρω ότι για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή την τουριστική
σαιζόν περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγνησία δεν έχουν
βρει δουλειά. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία και πώς
ακριβώς τα διαβάζετε. Όµως, οφείλω να σας ενηµερώσω ότι στις
συζητήσεις που κάνω µε όλο τον νέο κόσµο έχει επανέλθει πάλι
αυτό το κλίµα ότι «είτε θα αναζητήσω δουλειά στην Αθήνα είτε
θα φύγω στο εξωτερικό» από ανθρώπους που µέχρι πρότινος
δούλευαν.
Άρα, κύριε Βρούτση, εγώ δεν σας µιλάω για ευχολόγια. Εγώ
δεν αµφισβητώ ότι η ύφεση είχε να κάνει κατά µεγάλο µέρος και
µε αντικειµενικούς παράγοντες, όπως η πανδηµία. Όµως, το πώς
αντιµετωπίζει το µέγεθός της, το πόσο συντριπτική θα είναι αυτή,
εξαρτάται από το τι κάνει η πολιτεία ή τι δεν κάνει. Μέχρι στιγµής, κύριε Βρούτση, µην µου πείτε ότι µε το εφάπαξ ποσό των
400 ευρώ που δώσατε στους µακροχρόνια ανέργους και το
πήραν εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες, ενώ το σύνολό τους είναι
πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες, αντιµετωπίσατε µε θετικό τρόπο το
τι βίωσαν και τι θα βιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και στη συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, σε αυτό που προσπαθώ να κρούσω το καµπανάκι
του κινδύνου εγώ είναι όχι να µιλήσουµε για ευχολόγια ούτε να
κάνουµε µια στείρα αντιπολίτευση. Σας αναφέρω, όµως, ότι η εικόνα που διαµορφώνεται στη Μαγνησία, η οποία είναι αντιπροσωπευτικό, κατά τη γνώµη µου, παράδειγµα και για όλη την
Ελλάδα, επειδή συνδυάζει διάφορους τοµείς της αγοράς εργασίας, είναι πάρα πολύ απογοητευτική.
Θέλω εδώ να µας πείτε: Πρώτον, ποια προγράµµατα ακριβώς
σχεδιάζετε για το επίπεδο της Μαγνησίας για το επόµενο διάστηµα. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα το
φθινόπωρο που θα έρθει, που δεν είναι τουριστική σεζόν για την
πόλη, να µπορέσουν να απασχοληθούν. Διότι, κύριε Βρούτση,
πραγµατικά, το επόµενο διάστηµα δεν θα µιλάµε για τρόπους
ανάσχεσης, αλλά για το πώς θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µια κατάσταση, η οποία θα παραπέµπει σε εικόνα του
2012 και του 2013.
Εύχοµαι να µην έχετε στη λογική σας να επιστρέψουµε σε εκείνες τις εικόνες και σε εκείνες τις εποχές, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μεϊκόπουλε, αναφέρεστε σε µια δηµοσκόπηση της
«MRB». Όχι µόνο η «MRB», αλλά όλες οι δηµοσκοπήσεις -θα συµφωνήσω µαζί σας- δείχνουν αυτή τη στιγµή ότι η αγωνία του κόσµου κατ’ εξοχήν βρίσκεται στον τοµέα της ανεργίας. Και αυτό
είναι απόλυτα δικαιολογηµένο, διότι ο κόσµος βλέπει γύρω του
µια οικονοµία η οποία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα, όχι
εξαιτίας λανθασµένης οικονοµικής πολιτικής ή αποφάσεων, αλλά
λόγω της πανδηµίας.
Όσον αφορά αυτό που είπατε -και δεν θα συµφωνήσω εδώ
µαζί σας- ότι πολλοί σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, εγώ
έχω άλλη εικόνα. Κανείς πλέον δεν το σκέφτεται. Πολλοί σκέφτονται να επιστρέψουν. Διότι δεν έχεις µια παγκόσµια οικονοµία
η οποία πηγαίνει καλά, είναι εύρωστη και µια Ελλάδα η οποία δεν
πάει καλά. Αυτή τη στιγµή το σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας
έχει κλονιστεί. Άρα κανένας νέος ή οποιασδήποτε ηλικίας άνθρωπος στη χώρα µας δεν µπορεί να δει ως θετική προοπτική να πάει
στο εξωτερικό. Μάλλον το αντίθετο. Διότι η χώρα µας είναι µια
ασφαλής χώρα, τουλάχιστον συγκριτικά µε τις άλλες χώρες,
όπως αντιµετώπισε τον κορωνοϊό και την πανδηµία, και είναι και
µια χώρα η οποία δίνει προοπτικές, δίνει µία ελπίδα ότι είναι η
Ελλάδα, µε τα χαρακτηριστικά της, µε τα θετικά της και τις αδυναµίες της. Άρα δεν υπάρχει µια ροπή, όπως το είπατε, για το
εξωτερικό. Το αντίθετο.
Κύριε Μεϊκόπουλε, σας θεωρώ από τους σοβαρούς Βουλευτές
και θέλω να πω ότι επειδή πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα µπορούσατε να λέτε ότι µπορούσαµε να κάνουµε περισσότερα, να διαθέσουµε περισσότερα χρήµατα, ότι τα 534
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ευρώ που δώσαµε στη δεύτερη δέσµη µέτρων δεν επαρκούν ή
ότι δεν επαρκούσαν οι πρώτοι µισθοί που δώσαµε στο σύνολό
τους και τους κάλυψε η ελληνική πολιτεία µε το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών. Πάντα ο καθένας µπορεί στον µύλο του
περισσότερου να λέει ό,τι θέλει.
Όµως, αυτοί που κυβερνούν και έχουν το τιµόνι της ευθύνης,
είτε στο Υπουργείο Οικονοµικών, της δηµοσιονοµικής πολιτικής,
είτε του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είτε του Υπουργείου
Εργασίας, όπως είµαι εγώ ως Υπουργός Εργασίας που χειρίζοµαι τον κοινωνικό προϋπολογισµό, επιτρέψτε µου να σας πω -και
πιστέψτε µε σε αυτό- ότι κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο
εκεί που µπορούµε να φτάσουµε. Διότι µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν και όρια αντοχών στην οικονοµία, δηµοσιονοµικά είναι ζητήµατα τα οποία δεν µπορούµε να ξεπεράσουµε και έχουµε
µπροστά µας και ένα φθινόπωρο το οποίο -θα συµφωνήσω µαζί
σας-, εγείρονται πάρα πολλά ερωτηµατικά σε σχέση µε την πανδηµία και την εξέλιξή της. Εδώ, πραγµατικά, πρέπει όλοι ενωτικά
να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο αυτό πρόβληµα, διότι δεν είναι
θέµα κοµµάτων. Είναι ένα εθνικό ζήτηµα που αυτή τη στιγµή
απειλεί τη χώρα µας, όπως και όλον τον κόσµο.
Τώρα, εµείς -σας είπα στην πρωτολογία µου- κάνουµε πάρα
πολλά. Έχουν καταγραφεί αρκετές φορές επίκαιρες ερωτήσεις.
Θέλω µε την ευκαιρία να σας πω µερικά µόνο προγράµµατα, τα
οποία αυτή τη στιγµή σχεδιάζουµε και µε ρωτήσατε και τα οποία
αφορούν και τη Μαγνησία. Διότι η άσκηση πολιτικών δεν µπορεί
να είναι στοχευµένη µόνο για τη Μαγνησία, είναι για το σύνολο
της επικράτειας, αλλά και οι άνεργοι και οι εργαζόµενοι της Μαγνησίας µπορούν να ωφεληθούν.
Παραδείγµατος χάριν, πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση έξι χιλιάδων ανέργων ηλικίας τριάντα εννέα
ετών αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και
γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση δέκα χιλιάδων δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας.
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση συνολικά δεκαπέντε χιλιάδων ανέργων ηλικίας άνω των σαράντα
πέντε ετών. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση δέκα χιλιάδων ανέργων νέων ηλικίας δεκαοχτώ έως είκοσι εννέα ετών, µε έµφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων φορέων και οργανισµών
του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του
ν.1892/90 επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, περιφέρειες και δήµους, του ν.3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε έως εξήντα επτά ετών.
Επιπλέον, σχεδιάζονται και υλοποιούνται πάρα πολλά ακόµη
προγράµµατα από την επιτελική δοµή του ΕΣΠΑ και έχουµε και
πολλά άλλα. Απλά, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά
προγράµµατα, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε πάρα πολλούς
νέους. Το τελευταίο είναι η κοινωφελής εργασία, η οποία ήδη βρίσκεται σε στάδιο µοριοδότησης για τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιους εργαζόµενους σε δήµους και περιφέρειες. Υπάρχουν πολλά
προγράµµατα, κύριε Μεϊκόπουλε. Επαρκούν; Απάντηση, όχι. Αλλά
καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, διότι όπως γνωρίζετε
και από τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, παρ’ ότι βγάζεις
προγράµµατα, δεν απορροφούνται όλα, όσο ελκυστικά και να
είναι σε βαθµό επιδότησης και µισθολογικού και µη µισθολογικού
κόστους, αν δεν υπάρχει ζήτηση από κάτω.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι θα κάνουµε ό,τι µπορούµε στο πλαίσιο του δυνατού, του εφικτού, εκεί που µας επιτρέπει και η δηµοσιονοµική δυνατότητα της χώρας µε προγράµµατα, µε παρεµβάσεις, µε κάλυψη µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, όπως κάναµε µέχρι τώρα για όλη την Ελλάδα, για
όλους τους εργαζόµενους, για όλους τους ανέργους και για τη
Μαγνησία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε στη συζήτηση της δεύτερης, της µε αριθµό
930/13-7-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Εµµανουήλ
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Συντυχάκη, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Για τη υπαγωγή των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο εργασιακό καθεστώς που απορρέει από την
τοπική κλαδική ΣΣΕ».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο για
δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επί είκοσι και επιπλέον χρόνια, οι εργαζόµενοι
οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων Κρήτης συνάπτουν µε τις
εργοδοτικές οργανώσεις στον κλάδο µεταφοράς τουριστών τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ετήσιας ισχύος, µε τις
οποίες καθορίζονται οι όροι αµοιβής των οδηγών.
Στις 31 Μαρτίου 2020 έληξε η ισχύουσα τοπική συλλογική σύµβαση, η οποία θεωρείται υποχρεωτική, ενώ οι κανονιστικοί όροι
αυτής της σύµβασης συνεχίζουν να έχουν ισχύ για ένα επιπλέον
τρίµηνο από τη λήξη αυτής, για να µην προκύψει κάποιο κενό
µετά τη λήξη της και µέχρι να συναφθεί η νέα τοπική συλλογική
σύµβαση.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι από την 1η Απριλίου που έληξε η συµβατική ισχύς της συλλογικής σύµβασης παρατάθηκε για ένα τρίµηνο επιπλέον, απαραίτητο χρονικό διάστηµα, για τις
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της νέας σύµβασης.
Ωστόσο, λόγω των περιοριστικών µέτρων λόγω πανδηµίας,
ήταν αδύνατον να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε την εργοδοτική πλευρά, ακριβώς επειδή οι επιχειρήσεις είχαν τεθεί σε
αναστολή λειτουργίας.
Σήµερα και παρά το άνοιγµα του τουρισµού, όπως διαφηµίζει
η Κυβέρνηση, οι εργοδότες αρνούνται την υπογραφή τοπικής
κλαδικής συλλογικής σύµβασης την ίδια µε τη µέχρι πρότινος, η
οποία έληξε στις 30 Ιουνίου, παραπέµποντάς τους στην εθνική
συλλογική σύµβαση εργασίας, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να
χάνουν µια σειρά από δικαιώµατα και κατακτήσεις. Θα µου πείτε,
σιγά να µην τηρήσουν οι εργοδότες τα συµφωνηθέντα, το συµφέρον τους είναι πάνω από όλα.
Το αποτέλεσµα, όµως, είναι οι περίπου πεντακόσιοι οδηγοί των
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης να βρίσκονται σε πραγµατικό
αδιέξοδο, αντιµετωπίζοντας τον κίνδυνο δραµατικής επιδείνωσης
των εργασιακών τους σχέσεων, καταδικαζόµενοι να ζουν µε τα
534 ευρώ για το επόµενο διάστηµα.
Η οργή τους είναι τόσο µεγάλη που µε σταθερή αγωνιστική
διάθεση βρίσκονται στην εικοστή πρώτη µέρα των απεργιακών
τους κινητοποιήσεων, παρά τον απεργοσπαστικό µηχανισµό που
έχει στήσει η εργοδοσία και µάλιστα µε ωράρια τα οποία ξεπερνούν το οκτάωρο, φθάνουν µέχρι και τις δώδεκα ώρες στο τιµόνι,
βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των εργαζοµένων και των
τουριστών.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει σοβαρές ευθύνες για τη στάση
αυτή, είναι δική της ευθύνη και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να
νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για λογαριασµό
της εργοδοσίας συνολικά και να αδιαφορεί για τους εργαζόµενους και τις συνέπειες στη µεταφορά των τουριστών.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Γιατί αγνοήσατε αυτό το
δίκαιο και αυτονόητο αίτηµα των εργαζοµένων, παρ’ όλο που
από τις 2-4-2020 σας έχει στείλει σχετική επιστολή το Σωµατείο
των Οδηγών «Ο Ερµής», την οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά;
Εάν θέλατε, θα µπορούσατε µε δική σας παρέµβαση, υπουργική απόφαση ή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, τις οποίες τις
έχετε «καραµέλα» βέβαια, να υποχρεώσετε τους εργοδότες να
ισχύσει και µάλιστα όταν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον
κλάδο, η τελευταία τοπική κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας, προκειµένου να αποφευχθεί η πλήρης αποσάθρωση των
εργασιακών σχέσεων στον κλάδο. Αυτό είναι το ερώτηµα που
σας θέτω.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Συντυχάκη, θα ήθελα στο κλείσιµο της πρωτοµιλίας µου
να µην βιαστείτε να πείτε γιατί δεν σας απάντησα, διότι θέτετε
ένα ευρύτερο ζήτηµα, στο οποίο θα απαντήσω συγκεκριµένα, µε
στοιχεία, τα οποία δεν µπορώ να τα καλύψω από την πρωτολογία
µου. Είµαι υποχρεωµένος να περιγράψω ένα αφήγηµα για το τι
συµβαίνει µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, για τον συνδικαλιστικό νόµο, τι περιορισµοί υπάρχουν για τον Υπουργό Εργασίας και τι είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Θέλω, λοιπόν µε προσοχή να µε ακούσετε, κύριε Συντυχάκη,
διότι εγώ αναγνωρίζω το ενδιαφέρον σας για την τοπική αυτή
συνδικαλιστική οργάνωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι
και η περιοχή όπου εκλέγεστε.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσω ως εξής: Η συνδικαλιστική ελευθερία είναι θεµελιώδες δικαίωµα των εργαζοµένων, που προστατεύεται ρητά από το Σύνταγµά µας, αλλά και από διεθνείς
συµβάσεις και συνθήκες που δεσµεύουν τη χώρα µας. Η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί µια δυναµική σύνθεση του δικαιώµατος ελεύθερης ίδρυσης και συµµετοχής σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, του δικαιώµατος ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, όρων εργασίας και σύναψης συλλογικών συµβάσεων
εργασίας –ΣΣΕ, όπως τις λέµε για συντοµία- και του δικαιώµατος
συλλογικής δράσης και κινητοποίησης για προστασία των εργατικών συµφερόντων και την προώθηση εργατικών διεκδικήσεων
µε όρους συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Με τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζονται οι όροι
εργασίας και οι µεταξύ των συµβαλλοµένων αµοιβαίες υποχρεώσεις. Οι όροι και οι διαδικασίες της ΣΣΕ διέπονται από τον
ν.1876/1990. Οι ΣΣΕ συµπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας, που ρυθµίζονται από τους σχετικούς νόµους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγµα. Ορίζουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, ορίζουν θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους της συλλογικής διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης και διαιτησίας. Με τις ΣΣΕ θεσπίζονται
κατά κανόνα ευµενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόµενους στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Η ισχύς των ΣΣΕ παρατείνεται εκ του νόµου για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µετά τη λήξη ή την καταγγελία, προκειµένου
να διευκολυνθούν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, να προστατευτούν οι εργαζόµενοι µέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας. Δηλαδή, όσα προβλέπονται σε µια συλλογική
σύµβαση εργασίας εξακολουθούν αναγκαστικά από τον νόµο να
ισχύουν για διάστηµα τριών µηνών µετά τη λήξη της.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη µιας νέας ΣΣΕ, µετά το τρίµηνο οι εργαζόµενοι καλύπτονται στο πλαίσιο της µετενέργειας, αφού εξακολουθούν να
ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους αποκλειστικά οι όροι που
αφορούν, πρώτον, τον βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο,
δεύτερον, τα τέσσερα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών
και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε.
Σε αυτό το σηµείο σας υπενθυµίζω ότι στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, το
Υπουργείο Εργασίας µερίµνησε ειδικά για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, προκειµένου κανένας εργαζόµενος να µην µείνει εκτός προστατευτικού πλαισίου. Η υγειονοµική κρίση µε
πολλαπλές συνέπειες στην εθνική οικονοµία και στην αγορά εργασίας της χώρας δεν άφηνε περιθώριο για τη διενέργεια συλλογικών διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να συναφθούν νέες
συλλογικές συµβάσεις στην περίπτωση λήξης της ισχύος τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς, µε νοµοθετική διάταξη, στην από
1η Μαΐου 2020 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επιµηκύναµε
µέχρι και την 30ή Ιουνίου τη διάρκεια όλων εκείνων των συλλογικών συµβάσεων των οποίων η τρίµηνη παράταση έληξε εντός
του χρονικού διαστήµατος από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως
και την 30ή Απριλίου 2020.
Επανέρχοµαι στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
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Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος
Υπουργός, εντάξει, είπε ότι δεν θα προλάβει στην πρωτολογία
και µας ανέγνωσε τι ακριβώς προβλέπεται µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Το ερώτηµα, όµως, το θέτουν οι εργαζόµενοι, δεν το θέτει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας το υιοθετεί, το φέρνει για συζήτηση εδώ στην Ολοµέλεια και
οι εργαζόµενοι ζητούν πολύ συγκεκριµένη και σαφή απάντηση.
Υπάρχει τοπική κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας. Πήρε
την παράταση των τριών µηνών µέχρι 30 Ιουνίου 2020. Οι εργοδότες αρνούνται την ανανέωση της συλλογικής σύµβασης εργασίας µε βάση τα κεκτηµένα των εργαζοµένων. Άρα, εδώ λέµε ότι
οι εργοδότες ζητούν είτε την εθνική γενική συλλογική σύµβαση
εργασίας είτε να δουλεύουν ως transfer, δηλαδή ανάλογα µε το
πόση πελατεία υπάρχει µέσα στο πούλµαν, πόσοι τουρίστες.
Είναι δέκα; Θα πληρώνονται µε βάση τους δέκα τουρίστες. Θα
είναι δεκαπέντε; Θα είναι είκοσι; Δεν θα είναι κανένας; Θα τους
στέλνουν στο σπίτι τους; Αυτά ζητούν οι εργοδότες, που σηµαίνει κάθετη πτώση των κατοχυρωµένων µισθών µε βάση την τοπική κλαδική σύµβαση εργασίας. Τι είναι αυτά που µας
αραδιάζετε;
Και το ερώτηµα είναι: Η Κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να στηρίξει τους εργαζόµενους και τα µισθολογικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα; Η εργοδοσία είναι φανερό ότι βρήκε
την ευκαιρία να ξεσαλώσει στους χώρους δουλειάς, όχι µόνο οι
πράκτορες στα τουριστικά λεωφορεία, αλλά συνολικά στον χώρο
του τουρισµού.
Οι εργοδότες –προσέξτε- στον χώρο των πούλµαν, των τουριστικών λεωφορείων εµπαίζουν τους οδηγούς πετώντας το µπαλάκι των ευθυνών ο ένας εργοδότης στον άλλον. Λένε, «αν
συµφωνήσει ο ένας, θα συµφωνήσω κι εγώ». Προφανώς, δεν
πρόκειται να συµφωνήσει κανένας από αυτούς. Ροκανίζουν τον
χρόνο και όλοι µαζί έχουν την ίδια αδιάλλακτη στάση, θεωρώντας
ότι µ’ αυτόν τον τρόπο θα εξουθενώσουν ψυχολογικά και οικονοµικά τους εργαζόµενους για να υποκύψουν στις αντεργατικές
απαιτήσεις τους, που φυσικά τους γυρίζει στον Μεσαίωνα, ώστε
να ξεφορτωθούν τους εργαζόµενους -αυτό θέλουν- µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, προσπαθώντας να παρακάµψουν τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Είναι, λοιπόν, σε εφαρµογή σχέδιο για τον πλήρη ενταφιασµό
των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και το παραπέρα χτύπηµα
της συνδικαλιστικής οργάνωσης την οποία εσείς επικαλείστε. Γιατί
µε λόγια µπορείς να χτίζεις ανώγια και κατώγια, αλλά οι εργοδότες
έφτιαξαν την περιουσία τους από τον ιδρώτα των εργαζοµένων
και σήµερα θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους πατώντας στα εργασιακά δικαιώµατα αυτών των ανθρώπων που δούλεψαν και µόχθησαν για να φτιάξουν αυτοί την περιουσία τους.
Άρα, λοιπόν, επανέρχοµαι στο ερώτηµα και πρέπει να είστε
πολύ σαφής στην απάντησή σας. Αυτό περιµένουν οι εργαζόµενοι. Και από εκεί και µετά φυσικά κρινόµαστε όλοι. Είστε διατεθειµένοι να πιέσετε; Έχετε το µαχαίρι και το πεπόνι. Βρείτε τον
τρόπο έτσι ώστε να ισχύσει η ίδια τοπική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας που ίσχυε και να διασφαλιστούν όλα τα µισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που απορρέουν απ’ αυτήν,
να µην υπάρξει καµµία αλλαγή στην εργασιακή τους σχέση.
Οποιαδήποτε αλλαγή συµφέρει την εργοδοσία και τα κέρδη τους
και χάνουν οι εργαζόµενοι βυθίζοντας το εργασιακό τους µέλλον
και γυρίζοντάς τους πίσω στον Μεσαίωνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Συντυχάκη, κύριε συνάδελφε, θα σας απαντήσω συγκεκριµένα.
Επιτρέψτε µου, όµως, επειδή κάνατε µια ιδεολογικοπολιτική
αναφορά εκπροσωπώντας και το Κοµµουνιστικό Κόµµα και τις
απόψεις σας, να σας πω ότι εσείς έχετε µια ταξική αντίληψη. Μιλάτε συνεχώς µόνο για τους εργαζόµενους και τίποτα άλλο. Δηλαδή, µε λίγα λόγια περιγράφετε µια χώρα, µια οικονοµία στην
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οποία να µην υπάρχει καµµία επιχείρηση, όλα να είναι κρατικοποιηµένα, να µην υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία.
Θα σας το πω πολύ απλά, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο,
κυρία Πρόεδρε, τέτοιο µοντέλο, όπως αυτό που λέει ο συνάδελφος. Αυτό οδηγεί µοιραία σε συσσίτιο, σε φτωχοποίηση, σε πεινασµένους εργαζόµενους, σε φτωχούς εργαζόµενους, σε
εξαθλιωµένους εργαζόµενους. Αυτό, λοιπόν, δεν µπορεί να µας
βρει σύµφωνους.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αυτό που κάνετε τώρα τι είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κοιτάξτε, µας δικαιώνει ο λαός τόσα χρόνια. Τόσα
χρόνια ο λαός επιλέγει µια φιλελεύθερη, φιλοεργατική αντίληψη
στην οικονοµία, διότι το κόµµα το δικό µας είναι κατ’ εξοχήν
λαϊκό κόµµα, είναι φιλοεργατικό. Όµως, για να προασπίσει τα δικαιώµατα του εργαζόµενου πρέπει να δηµιουργηθεί πλούτος και
για να δηµιουργηθεί πλούτος, πρέπει να υπάρξει επιχειρηµατικότητα. Δεν καταλαβαίνω πώς εννοείτε εσείς τον πλούτο και
ποιος θα τον δηµιουργήσει. Η φτωχοποίηση και ο ίσος καταµερισµός σε ένα καρβέλι ψωµί;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Οι εργαζόµενοι χάνουν. Οι
άλλοι παρασιτούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εντάξει. Βλέπετε ότι οι εργαζόµενοι είναι µαζί µας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόµενοι είναι µαζί µας. Επιλέγουν να
στηρίζουν την παράταξή µας, διότι επιλέγουν την υπευθυνότητα,
την ειλικρίνεια, την εντιµότητα και βλέπουν ότι αυτό που εµείς
πρεσβεύουµε ιδεολογικοπολιτικά είναι αυτό που υπάρχει στον
σύγχρονο κόσµο και εκεί µπορούν οι εργαζόµενοι και οι άνεργοι
ακόµα να προσδοκούν ότι θα βρουν δουλειά.
Έρχοµαι τώρα γρήγορα στην απάντηση. Σύµφωνα, λοιπόν, µε
τα στοιχεία που τηρούνται στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και τα οποία ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει
αυτήν τη στιγµή, βρίσκονται σε ισχύ δεκαεννέα κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εννέα οµοιοεπαγγελµατικές, µία διαιτητική απόφαση, σύνολο είκοσι εννέα. Καµµία από τις
ισχύουσες είκοσι εννέα συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν βρίσκεται στο τρίµηνο της παράτασης της ισχύος της.
Ειδικότερα, από τις είκοσι εννέα σε ισχύ κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι δεκαέξι λήγουν στις 31-12-2020, δέκα λήγουν εντός του έτους 2021 και
2022 και πέντε λήγουν τον όγδοο και ένατο µήνα του 2020.
Συνεπώς, οι δεκαέξι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, των
οποίων η συµβατική ισχύς λήγει στο τέλος του έτους, έχουν την
τρίµηνη παράταση µέχρι τον Μάρτιο του 2021 και οι πέντε ΣΣΕ
που λήγουν τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβρη του 2020 θα έχουν
τρίµηνη παράταση µέχρι τον Νοέµβριο και Δεκέµβριο µήνα αντίστοιχα του 2020.
Ως εκ τούτου, υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο µέχρι το
τέλος του έτους ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι, µετά την ολοκλήρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, έχουν την
ευχέρεια και τη δυνατότητα σε ασφαλείς πλέον συνθήκες, καθώς
ο κίνδυνος εξάπλωσης πανδηµίας έχει περιοριστεί σηµαντικά, να
συνάψουν νέες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, προκειµένου
να καλυφθούν οι εργαζόµενοι, των οποίων οι συλλογικές συµβάσεις λήγουν στο τέλος του έτους.
Με την επίκαιρη ερώτησή σας ζητάτε από το Υπουργείο Εργασίας να επέµβει -προσέξτε τι ζητάτε- µεµονωµένα, ώστε να
τεθεί εκ νέου σε ισχύ η τοπική κλαδική σύµβαση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου και,
µάλιστα, να αποκτήσει και υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Ωστόσο, η βασική µας αρχή και θέση είναι ότι σεβόµαστε τη
συλλογική αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων για τη διενέργεια
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τη σύναψη συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, όπως προβλέπεται από τον ν.1876/1990.
Η εκκίνηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας εναπόκειται
στην πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργαζοµένων και εργοδοτών και δεν αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας.
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Εµείς µεριµνήσαµε ειδικά, όταν κατέστη αναγκαίο εξαιτίας της
πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιµετώπισε η χώρα κατά το
επίµαχο χρονικό διάστηµα Μαρτίου - Μαΐου, χορηγώντας -επιπλέον της προκαθορισµένης τρίµηνης παράτασης- νέα τρίµηνη
παράταση έως τις 30 Ιουνίου στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, των οποίων η τρίµηνη παράταση της ισχύος των κανονιστικών όρων έληξε στις 29 Φεβρουαρίου του 2020 έως και 30
Απριλίου του 2020.
Επιπλέον, λάβαµε πρόσθετα µέτρα για τους εποχικά εργαζόµενους στον τουριστικό τοµέα και ειδικά για τους οδηγούς των
τουριστικών λεωφορείων, όπως δικαίωµα επαναπρόσληψης σε
επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν, επαναπρόσληψη και
αναστολή σύµβασης εργασίας, αποζηµίωση ειδικού σκοπού
ύψους 534 ευρώ τον µήνα, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο
ύψος των 534 ευρώ τον µήνα, εργαζόµενοι µε δικαίωµα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν.
Επίσης, εργαζόµενοι χωρίς δικαίωµα επαναπρόσληψης που
λάµβαναν το εποχικό επίδοµα ανεργίας από τον Σεπτέµβριο του
2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 θα λάβουν έκτακτη αποζηµίωση ύψους ίσου µε το τελευταίο µηνιαίο επίδοµα ανεργίας
για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Θα υπάρξει κάλυψη
εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για τους µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο για όλους τους εργαζόµενους
που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν µέχρι 30-9-2020 µε
µερική απασχόληση στις εποχικές αυτές επιχειρήσεις.
Συνεπώς, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα δεν ανακύπτει αυτή
τη στιγµή µείζον ζήτηµα για την εκ νέου νοµοθετική παρέµβαση,
καθώς οι κοινωνικοί εταίροι έχουν στη διάθεσή τους αρκετό
χρόνο να διαπραγµατευτούν και να υπογράψουν νέες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αξιολογούµε όλα τα δεδοµένα
που άπτονται της υγειονοµικής κρίσης και εφόσον κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο, πιθανότατα να γίνουν οι όποιες νέες παρεµβάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 6537/15-5-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διονύσιου - Χαράλαµπου
Καλαµατιανού προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Δυσµενείς εξελίξεις για τη βιωσιµότητα του
e-ΕΦΚΑ. Οι πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν µεγάλες απώλειες εσόδων στα ασφαλιστικά Ταµεία».
Στην ερώτηση θα απαντήσει πάλι ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς η κατάσταση στην εργασία, στην
αγορά, στην οικονοµία και στα έσοδα του ΕΦΚΑ είναι ζοφερή.
Είχατε κάνει συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές πριν ακόµα ενσκήψει η πανδηµία. Υποβαθµίστηκε η λειτουργία των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και των συλλογικών συµβάσεων, ακυρώθηκε
η ύπαρξη βάσιµου λόγου για την απόλυση, γεγονός που σηµαίνει
πιο εύκολες απολύσεις, υποβαθµίστηκε το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας, γεγονός που σηµαίνει λιγότερους και λιγότερο ποιοτικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς.
Μέσα στην πανδηµία, επίσης, κάνατε συγκεκριµένες επιλογές.
Ενισχύσατε την ανεργία -και όχι την εργασία- την εκ περιτροπής
απασχόληση, τις αναστολές εργασίας, αλλά και στο επίπεδο των
εργοδοτών -των επιχειρήσεων, που λέτε- δυστυχώς, τα αποτελέσµατα δεν ήταν θετικά, διότι αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο
µέρος των ελεύθερων επαγγελµατιών είναι εκτός οποιασδήποτε
ρευστότητας, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
Όλο αυτό το µείγµα οδηγεί σε τεράστια απώλεια εσόδων για
τον ΕΦΚΑ και το ερώτηµα είναι ποιο είναι αυτό το ποσό. Ακούµε
400 εκατοµµύρια ευρώ τον µήνα και 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ως
το τέλος του έτους απώλεια εσόδων για τον ΕΦΚΑ.
Πείτε µας, παρακαλώ, ποια είναι ακριβώς η µείωση και τι σκοπεύετε, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε, ώστε να
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αντιµετωπίσετε κατ’ αρχάς αυτή την κατάσταση και να ενισχύσετε τα έσοδα και τους πόρους του ΕΦΚΑ.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι, ενώ είχατε υποσχεθεί ότι µέχρι τον
Ιούνιο θα είχατε υλοποιήσει τις αποφάσεις του Οκτωβρίου του
2019 για την καταβολή των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις, το
έχετε µεταθέσει για τον Νοέµβριο, να δούµε. Πείτε µας πότε θα
καταβληθούν αυτές.
Το κρίσιµο ζήτηµα των ηµερών είναι, βέβαια και τα αναδροµικά
για τους συνταξιούχους για τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές µε τους ν.4051 και 4093. Πείτε µας αν θα επεκτείνετε
τις αποφάσεις αυτές και σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν
προσφύγει δικαστικά.
Το τελευταίο ερώτηµα αφορά στις εκκρεµείς συντάξεις. Δυστυχώς, δηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, από εκατόν δέκα χιλιάδες που ήταν πέρυσι, τον Ιούνιο του
2019, έχουν ανέλθει σήµερα στις διακόσιες χιλιάδες σχεδόν οι
εκκρεµείς συντάξεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω προς τον εκλεκτό συνάδελφο στη σειρά των ερωτηµάτων που έθεσε.
Πρώτον, µόλις πριν από λίγες µέρες κάναµε µία εκτενή συζήτηση στην Επιτροπή της Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού Συστήµατος της χώρας µας, όπου µας δόθηκε η ευκαιρία µέσα σε
πέντε ολόκληρες ώρες να πούµε σχεδόν τα πάντα, να τοποθετηθούν Βουλευτές, προσωπικά εγώ, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ. Κάναµε µία πλήρη καταγραφή και ανάλυση της εικόνας του
ασφαλιστικού φορέα, του εθνικού ασφαλιστικού φορέα e-ΕΦΚΑ.
Δεν κατανοώ, λοιπόν, τη σηµερινή σας ερώτηση, καθότι τουλάχιστον επαναλαµβάνετε τα ίδια ερωτήµατα τα οποία απαντήθηκαν πρόσφατα και δεν µπορούν να απαντηθούν όλα αυτά που
σήµερα µου περιγράφετε µέσα σε έξι λεπτά, διότι εσείς µου ανοίγετε ένα ασφαλιστικό που πρέπει να απαντηθεί µε τα ερωτήµατα
τα οποία βάζετε ως επικεφαλίδες σε έξι λεπτά στην πρωτολογία
και στη δευτερολογία. Δεν γίνεται.
Σας απαντάω, λοιπόν, και εγώ µε κωδικούς, όπως θέσατε τα
ερωτήµατα και είναι συγκεκριµένα:
Πρώτον, είναι ψευδές ότι υποβαθµίστηκε το ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ
αναβαθµίστηκε. Υπάρχουν πενήντα καινούργιοι υπάλληλοι, περισσότεροι από αυτούς που παραλάβαµε, οι οποίοι αυτήν τη
στιγµή ενεργοποιούνται στους ελέγχους.
Δεύτερον, το δεύτερο εξάµηνο του 2019 έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι που έχουν καταγραφεί ποτέ ιστορικά στο Σώµα Ελεγκτών του Υπουργείου Εργασίας.
Τρίτον, η αδήλωτη εργασία είναι στο 5,11% από το 42,3% που
ήταν τον Φεβρουάριο του 2012. Τόσο ήταν και τώρα είναι στο
5,11%, κάτι που δεν έγινε τυχαία, αλλά µε επιλογές δικές µας.
Μιλάµε για το πρόγραµµα «ΑΡΤΕΜΙΣ» που περιείχε τα πολύ ψηλά
πρόστιµα τα οποία έκαναν πλέον ασύµφορη την αδήλωτη εργασία. Και τότε, όταν έφερα το πρόστιµο των 10.500, το οποίο αποδείχτηκε ως µια πολύ σοφή επιλογή, φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι
µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα υπήρξε µία αντίδραση. Όµως,
έπιασε τόπο.
Όσον αφορά τώρα την ανεργία για την οποία λέτε, σας δηλώνω -όχι µε δικά µου στοιχεία- ότι τον µήνα Μάιο του 2020
έπεσε στο 14,4% από το 18,2% που ήταν τον Μάιο του 2019. Δυστυχώς, η αποκλιµάκωση της ανεργίας δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Τον τελευταίο µήνα είχαµε αύξηση µία µονάδα. Και αυτή η εξέλιξη ήταν µοιραία λόγω του κορωνοϊού. Όµως, ξέρετε ότι καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε
αυτό το πρόβληµα, που δεν είναι πλέον ελληνικό, αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο.
Όσον αφορά τώρα τα θέµατα που αφορούν στις εκκρεµείς
συντάξεις, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί. Επανειληµµένα ως Βουλευτής της Αντιπολίτευσης είχα
κάνει δεκάδες ερωτήσεις προς την κ. Αχτσιόγλου τόσο εγώ, όσο
και οι Βουλευτές από τα άλλα κόµµατα, για να µας πει ποιες ήταν
οι εκκρεµείς συντάξεις. Δεν απάντησε ποτέ ούτε ήρθε εδώ στη
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θέση που είµαι εγώ για να απαντήσει. Αντίθετα, βλέπετε εµένα
να δίνω µάχη εδώ στο πλαίσιο της ενηµέρωσης, στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας, την οποία και τιµώ. Δεν είχε έρθει
ποτέ και δεν ήξερε κανένας τίποτα.
Όταν έγινα Υπουργός, ζήτησα από τον ΣΥΡΙΖΑ να µου κάνει
ερώτηση και δεν απάντησε ποτέ. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ
έκαναν ερώτηση και πήραν απάντηση. Υπήρχαν ένα εκατοµµύριο
πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµότητες. Δεν µιλάω για συντάξεις,
αλλά για εκκρεµότητες. Ήταν οι εξήντα έξι χιλιάδες συντάξεις
χηρείας τις οποίες και πληρώσαµε, ήταν οι επανυπολογισµοί και
ήταν και τα ζητήµατα που αφορούσαν κύριες, επικουρικές και
εφάπαξ.
Ακούστε, λοιπόν, τώρα µερικά πράγµατα για τις εκκρεµείς
συντάξεις, γιατί είναι καλό να τα θυµάστε, δεδοµένου ότι την
εβδοµάδα που θα έρθει θα έχουµε εξελίξεις.
Οι εκκρεµείς συντάξεις, τα ονοµαζόµενα «ληξιπρόθεσµα», αυξήθηκαν πράγµατι το τελευταίο τρίµηνο. Αυξήθηκαν γιατί το θέλαµε ή γιατί άλλαξε το προσωπικό; Βελτιώσαµε το ανθρώπινο
δυναµικό. Κατά 38,4% αυξήθηκαν οι επιδόσεις από την 1η Σεπτεµβρίου που ανέλαβε η νέα διοίκηση του e-ΕΦΚΑ µέχρι και τον
Φεβρουάριο του 2020. Οι απονοµές των συντάξεων αυξήθηκαν
κατά 38,4%! Τι συνέβη, όµως; Διότι κάτι πρέπει να συνέβη. Συνέβη, κύριε συνάδελφε! Βρήκα είκοσι χιλιάδες συντάξεις σε
τσουβάλια, µη καταχωρηµένες. Τις έκρυβε ο ΣΥΡΙΖΑ για να µην
εµφανίσουν αύξηση τα ληξιπρόθεσµα.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τρεις µήνες δεν είχαµε προσωπικό να βγάζει τις συντάξεις. Αυτό το παραβλέπετε; Δηλαδή,
όταν ρωτάτε γιατί αυξήθηκαν, τι λέτε; Μου προτείνετε να απαγόρευα στους υπαλλήλους να φύγουν από τον e-ΕΦΚΑ, όπως
έφυγαν από όλον τον δηµόσιο τοµέα και δεν λειτουργούσε; Αυτό
µου λέτε;
Μένουµε, όµως, µε σταυρωµένα τα χέρια; Σας απαντώ πως
όχι. Την επόµενη εβδοµάδα που µπαίνει, αυτή την βδοµάδα δηλαδή, είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε τη µεγάλη τοµή, το άλµα στο µέλλον, τη νέα εποχή στο ασφαλιστικό,
την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ». Θα απαντήσει αµέσως στο πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων; Όχι. Η ψηφιακή σύνταξη
«ΑΤΛΑΣ» έρχεται να λύσει και να αντιµετωπίσει µια παθογένεια
δεκαετιών της πατρίδας µας, την παθογένεια των εκκρεµών συντάξεων, µια ντροπιαστική διαδικασία. Και τι κάνει; Το 40% των
νέων συντάξεων, αυτές που είναι η αιτία θανάτου και του πρωτογενή τοµέα του ΟΓΑ, θα βγαίνουν πλέον αυτόµατα µε µία απλή
αίτηση αυτού που ολοκληρώνει τον εργασιακό του βίο. Έτσι, θα
παίρνει τη σύνταξή του σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι επίτευγµα!
Και στο χρονοδιάγραµµα το οποίο θα παρουσιάσουµε µέχρι
το τέλος του 2021, η Ελλάδα πλέον θα έχει κάνει ένα τεράστιο
άλµα στο µέλλον, καθώς το 80%-85% των νέων συντάξεων θα
βγαίνει ψηφιακά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο δεν θα χρειάζεται για την απονοµή των νέων συντάξεων θα ασχολείται µε τις εκκρεµείς συντάξεις και πλέον πολύ
σύντοµα θα απαντήσουµε και θα λύσουµε και αυτό το ζήτηµα για
πάντα.
Η δική µας η Κυβέρνηση το είχε έτοιµο από το 2014. Δυστυχώς, η αλλαγή της κυβέρνησης το σταµάτησε. Η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» ήταν έτοιµη από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και
θα µπορούσατε να την υλοποιήσετε. Όµως, τη φρενάρατε µε ιδεολογική και πολιτική εµµονή. Σήµερα, λοιπόν, το κάνουµε εµείς.
Θα δείτε να το παρουσιάζει αυτή την εβδοµάδα το Υπουργείο
Εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες που
µας ακούν πώς αναβαθµίστηκε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας,
όταν από γενική γραµµατεία που ήταν πριν, πλέον είναι µία διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να δούµε
και τα ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων, για να κρίνουµε το τι συµ-
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βαίνει πραγµατικά στο ΣΕΠΕ. Έξω, πάντως, στους χώρους δουλειάς, η κατάσταση είναι συγκεκριµένη και οι εργαζόµενοι ξέρουν τι συµβαίνει.
Από ’κεί και πέρα, για την εργασία που είπατε, αυτή τη στιγµή
χιλιάδες εργαζόµενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και επίσης χιλιάδες βρίσκονται σε εκ περιτροπής απασχόληση, µερική
απασχόληση και πολλοί χαρακτηρίζονται µη ενεργοί.
Καλό θα είναι να µην πανηγυρίζετε για το θέµα της ανεργίας,
γιατί, δυστυχώς, τα πράγµατα τόσο στην οικονοµία, όσο στην εργασία και στην κοινωνία, δεν πηγαίνουν καλά µε δική σας ευθύνη
και θα πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί και πιο ταπεινοί σ’ αυτό
το ζήτηµα.
Για τις εκκρεµείς συντάξεις αναφέρατε ότι η προηγούµενη
Υπουργός δεν είχε αναφέρει τα στοιχεία. Υπάρχουν, όµως, τα
στοιχεία και στα ταµεία όπου µπορείτε να ανατρέξετε και να
βρείτε πραγµατικά ότι πέρυσι τέτοια εποχή οι εκκρεµείς συντάξεις ήταν στις εκατόν δέκα χιλιάδες και σήµερα είναι σχεδόν διακόσιες χιλιάδες, σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και
στον Τύπο. Μπορείτε να πείτε αν ισχύουν ή όχι.
Λέτε ότι η ποιότητα της απονοµής βελτιώθηκε. Περιµένουµε
να το δούµε. Γιατί είναι τόσες εκκρεµείς συντάξεις; Για παράδειγµα, στον ΟΓΑ της Πάτρας κάνουν τρία µε τέσσερα χρόνια
για να πάρουν τη σύνταξή τους οι αγρότες. Είναι δεδοµένο. Δείτε
το, κύριε Υπουργέ. Το ίδιο συµβαίνει και στο ΕΤΕΑΕΠ µε τις επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα.
Το ζήτηµα είναι ότι αναγγέλλετε ψηφιακές απονοµές, απονοµές σε µία µέρα και τέτοια πράγµατα. Γνωρίζετε πολύ καλά -κι
εγώ το γνωρίζω- ότι το βασικό ζήτηµα είναι η ψηφιοποίηση του
ιστορικού του ασφαλιστικού. Μόνο όταν το έχουµε, τότε θα µπορούµε να λέµε ότι οι συντάξεις µπορούν να βγουν ταχύτατα και
µπορούµε να το πετύχουµε. Όταν γίνει αυτό, λοιπόν, θα το
έχουµε. Αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να λέµε ότι υπάρχει ταχύτητα στην απονοµή, όταν χιλιάδες συµπολίτες µας, αγρότες και
άλλοι φτωχοί άνθρωποι, δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους για
τρία και τέσσερα χρόνια.
Δεν είπατε, όµως, κάτι, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε το ζήτηµα
των αναδροµικών, των αποφάσεων. Ήσασταν ο Υπουργός τότε,
το 2012, που µε τον ν.4093 προβήκατε σε οριζόντιες περικοπές
στις συντάξεις. Αυτό κρίθηκε αντισυνταγµατικό για δεύτερη
φορά από το Συµβούλιο της Επικρατείας και απεφάνθη το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι θα πρέπει να δοθούν αναδροµικά έντεκα µηνών στους συνταξιούχους.
Έχετε την ιστορική ευκαιρία εσείς ο ίδιος ξανά να ζητήσετε
µία έµπρακτη «συγγνώµη» από τους πολίτες και να αποκαταστήσετε αυτήν την αδικία, αυτήν την αντισυνταγµατικότητα που
επήλθε το 2012 και να το αποκαταστήσετε σήµερα, επεκτείνοντας την ισχύ των αποφάσεων σ’ όλους τους συνταξιούχους
χωρίς εξαιρέσεις.
Επίσης, πρέπει να το επεκτείνετε και στους δηµοσίους υπαλλήλους που εκκρεµεί ακόµα το ζήτηµα και δεν περιλαµβάνονται
σ’ αυτές τις αποφάσεις, όπως και στους δικαιούχους επικουρικής
σύνταξης.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Καλαµατιανέ, πάλι θέσατε µία σειρά από ζητήµατα, δεκάδες, που δεν µπορούν να απαντηθούν σε τρία
λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Δεν απαντήσατε όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Καλά κάνετε όµως, γιατί µου δίνετε κι εµένα την
ευκαιρία να αξιοποιώ τον χρόνο, να δίνω διευκρινίσεις και να
αποκαθιστώ την αλήθεια.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, για τις εκκρεµείς συντάξεις. Ό,τι στοιχείο και αν λέτε ότι υπάρχει στον Τύπο και διαρρέει δεξιά και αριστερά δεν είναι βάσιµο. Βάσιµο είναι µόνο αυτό που έρχεται στη
Βουλή από τις υπηρεσίες που ο ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά απέκρυπτε.
Και η κριτική στην κ. Αχτσιόγλου και στον ΣΥΡΙΖΑ -ως Βουλευτής
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της αξιωµατικής αντιπολίτευσης δεν υπάρχει πουθενά µία δήλωσή µου- δεν ήταν ποτέ γιατί έχετε εκκρεµείς συντάξεις. Ήταν
γιατί έλεγε ψέµατα στον κόσµο συνειδητά, που έβγαινε συνεχώς
στα κανάλια σε τακτικά χρονικά διαστήµατα κι έλεγε «τις νικήσαµε», «τις λύσαµε», «δεν υπάρχουν πλέον εκκρεµείς συντάξεις».
Και να, κληρονοµήσαµε ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµότητες! Αυτές είναι εφάπαξ, κύριες, επικουρικές,
εξήντα έξι χιλιάδες συντάξεις χηρείας, επανυπολογισµούς. Τα
λύσαµε τα περισσότερα. Θα τα δείτε αναλυτικά, όταν κλείσουµε
χρόνο. Περιµένετε. Θα τα δείτε στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2020,
τότε που θα κλείσουµε χρόνο στη διαχείριση του e-ΕΦΚΑ. Πράγµατι, δεν µας απαντήσατε εσείς. Δεν ρωτώ εγώ, αλλά ας βγει κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ να πει γιατί έκρυβαν σε τσουβάλια είκοσι
χιλιάδες συντάξεις.
Κυρία Πρόεδρε, έκρυβαν τις συντάξεις και δεν τις πρωτοκολλούσαν! Και τις κληρονοµήσαµε τώρα! Έδωσα εντολή στον Χρήστο Χάλαρη, τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, να τις πρωτοκολλήσουµε
όλες.
Άρα είναι θράσος να έρχονται εδώ, να κρύβουν τις συντάξεις
και εµείς να µιλάµε µε όρους διαφάνειας. Είκοσι χιλιάδες συντάξεις έκρυβαν.
Προχωράω. Μην υποτιµάτε την ψηφιακή σύνταξη. Μην την
υποτιµάτε, κύριε Καλαµατιανέ. Είστε σοβαρός, ξέρω, σας εκτιµώ
προσωπικά. Είναι το µέλλον και θα απαντηθεί αυτήν την εβδοµάδα. Επιλέξαµε δύο κατηγορίες συνειδητά: πρώτον, τους αγρότες, τον πρωτογενή τοµέα, και, δεύτερον, εκείνες αιτία θανάτου.
Πόσες είναι αυτές στις νέες συντάξεις; Είναι το 40%. Σε πρώτη
φάση, λοιπόν, θα βγει αυτό το 40% και από την παρουσίαση που
θα γίνει στο Υπουργείο Εργασίας δεν θα σταµατήσει ποτέ, θα
τρέχει σαν το ποτάµι και αυτό συνεχώς θα ενισχύεται. Τέλος του
2020 θα µπουν και οι συντάξεις οι αναπηρικές. Μετά, στα µέσα
του 2021, θα µπουν διάφορες κατηγορίες µισθωτών και τέλος
του 2021 οι υπόλοιπες κατηγορίες, φτάνοντας περίπου στο 80%
έως 85%.
Αυτή είναι η απάντηση για το µέλλον, που οφείλαµε να την κάνουµε εδώ και χρόνια ως πολιτικό σύστηµα, στην κοινωνία, στους
εργαζόµενους, στους ασφαλισµένους και δεν το κάναµε. Απλώς
εµείς τι κάναµε; Είχαµε ένα όραµα: Δεν έβγαινε ποτέ το σύστηµα
µε την ανθρωποώρα και τους εργαζόµενους. Το έλεγα από τότε,
από το 2012 – 2014, και δεχόµουν κριτική. Την ίδια αντίληψη έχω
και τώρα, ότι δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από τους εργαζόµενους, αλλά µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο. Και το κάνουµε πράξη,
κύριε Καλαµατιανέ, θα το δείτε µέσα στην εβδοµάδα και θα δείτε
τι επανάσταση φέρνει στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας.
Δεύτερον, κοιτάξτε, µε εγκαλείτε τώρα και λέτε να πληρωθούν
τα αναδροµικά που έβγαλε το Συµβούλιο της Επικρατείας, ότι
οφείλονται σε παλιά χρόνια και διάφορα. Εγώ θα ρωτήσω -ρητορικό το ερώτηµα- το εξής: Όταν το Συµβούλιο της Επικρατείας
έβγαλε την πρώτη απόφαση τον Μάιο του 2015 ποιος ήταν κυβέρνηση; Εσείς ήσασταν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνατε για τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας; Τις κρύψατε κάτω από το
χαλί. Και ήρθε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εµείς, να
αντιµετωπίσουµε όλες τις αντισυνταγµατικότητες. Και πήγαµε
και σε πιλοτική δίκη τώρα, για να αντιµετωπίσουµε το παρελθόν,
για να µην τρέχουν οι συνταξιούχοι στα διάφορα δικηγορικά
γραφεία και να λύσουµε και τις αντισυνταγµατικότητες και ελεύθερων επαγγελµατιών και επικουρικών συντάξεων και κύριων
συντάξεων του νόµου Κατρούγκαλου - ΣΥΡΙΖΑ. Και είδατε ότι,
ενώ βγήκε την 1η Οκτωβρίου 2019 η απόφαση, ήµασταν τόσο
έτοιµοι που τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε πλέον η δική
µας ασφαλιστική µεταρρύθµιση που κλειδώνει όλα αυτά και αποκαθιστά µε σεβασµό στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και δίνει λύση και στα αναδροµικά.
Και προσέξτε: Τον Ιούνιο δόθηκε νέα επικουρική σύνταξη, στις
5 Ιουλίου δώσαµε σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες συνταξιούχους τη νέα επικουρική. Επίσης, στις 5 Ιουλίου σε διακόσιες
πενήντα τρεις χιλιάδες συνταξιούχους και πλέον δώσαµε τα αναδροµικά οκτώ µηνών. Έχω πει σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι δεν µπορεί να γίνουν όλα µε µαγικό ραβδί. Χρειάζεται ο χρόνος, γιατί τα
συστήµατα τρέχουν, µέσα στον Ιούλιο έχουµε πολλές εκκρεµότητες. Τον Οκτώβριο σκοπεύουµε να πληρώσουµε τη νέα κύρια
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σύνταξη, καθώς µετατρέψαµε το σύστηµα σε ανταποδοτικό µε
τριάντα χρόνια και πάνω, και τον Νοέµβριο να πληρώσουµε τους
δώδεκα µήνες αναδροµικά στους συνταξιούχους από 1η Οκτωβρίου 2019. Αυτός είναι ο προγραµµατισµός µας.
Προσέξτε µέσα στον Ιούλιο τι µεγάλες δοµικές αλλαγές
έχουµε: Πρώτον, την επόµενη εβδοµάδα θα πληρώσουµε το ΛΕΠΕΤΕ, στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας. Δεύτερον,
στο τέλος Ιουλίου για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού θα πληρωθούν µαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις. Θα
έχουµε ένα 1.250.000 λιγότερες συναλλαγές ετησίως. Αυτές
είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Τα δίνουµε πλέον µαζί, στον ίδιο
λογαριασµό, διακριτά. Από το τέλος του µήνα θα πληρωθούν
µαζί κύριες και επικουρικές.
Και τώρα κάτι επίσης σηµαντικό: Από 1η Ιουλίου, κυρία Πρόεδρε, κάναµε ακόµη µια µεγάλη τοµή ως Υπουργείο Εργασίας
στο e-ΕΦΚΑ. Το µεγάλο πρόβληµα ήταν τα έξοδα κηδείας, τα
οποία δυστυχώς για ανεξήγητο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ από τα 2015 τα
εναπόθεσε σε τσουβάλια µε αποτέλεσµα να συσσωρευτούν
45.000 υποθέσεις αγροτών κατ’ εξοχήν και για τα οποία φωνάζει
όλη η επαρχία και µου λέει «φέρε τα λεφτά».
Δεν αντιµετωπίζεται αυτό µαγικά. Το αντιµετωπίζουµε -και µε
αυτό κλείνω, γιατί ενδιαφέρει και τη Βουλή- ως εξής: Πρώτον, σε
διάταξη νόµου που θα µπει τώρα µε τροπολογία στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, έρχεται η διάταξη βάσει της
οποίας όλα τα παρελθόντα, αυτές τις σαράντα πέντε χιλιάδες
περιπτώσεις, θα τις εξοφλήσουµε όλες. Θα δοθούν 800 ευρώ,
που είναι το επίδοµα, η συνδροµή για την κηδεία, σε όλους τους
αγρότες.
Άρα για το παρελθόν υπάρχει αυτή η διαδικασία.
Για το µέλλον, όµως, ήδη µε υπουργική µου απόφαση που ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου και πριν µια βδοµάδα λειτουργεί, κανένας πλέον, που βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να χάσει
συγγενή του και είναι πρόσωπο συγγενικό που πρέπει να πληρώσει το γραφείο τελετών, δεν θα προσφύγει στα γραφεία του
ΕΦΚΑ. Είναι εκατό µε εκατόν δέκα χιλιάδες λιγότερες συναλλαγές ετησίως. Όλος αυτός ο κόσµος µπαίνει πλέον στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα που φτιάχτηκε γι’ αυτόν τον σκοπό στο
Υπουργείο Εργασίας, στον e-ΕΦΚΑ. Kαι µε συµφωνία που έκανα
µε τα γραφεία τελετών κλειδώθηκε για πάντα µία νέα διαδικασία,
βάσει της οποίας παρουσιάζεται το τιµολόγιο, ο συγγενής από
την άλλη πλευρά, το ΑΜΚΑ του θανόντα, το ΑΜΚΑ του ενδιαφερόµενου, ο ΑΦΜ του γραφείου τελετών. Πλέον όλα αυτά θα γίνονται ηλεκτρονικά και τα λεφτά θα πηγαίνουν αυθηµερόν -για
να είµαι ακριβής, κάθε δεκαπέντε µέρες θα γίνεται η πληρωµήστον συγγενή του εκλιπόντα και το γραφείο τελετών. Δεν θα µπορούν πλέον να υπάρχουν και µαύρες τρύπες φοροδιαφυγής.
Όλα θα γίνονται µε απόλυτη διαφάνεια.
Άρα, κύριε Καλαµατιανέ, έχουµε πολύ έργο να κάνουµε µπροστά µας, σηµαντικό έργο.
Κλείνω, γιατί δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, λέγοντας
ότι ναι, τα έσοδα του ΕΦΚΑ το πρώτο πεντάµηνο δεν ήταν τα
αναµενόµενα, αυτά που είχαµε βάλει στον προϋπολογισµό. Αυτό
είναι µία πραγµατικότητα. Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί δεν πήγε καλά
η οικονοµία; Λόγω αστοχίας της οικονοµικής πολιτικής; Όχι. Το
ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Ήταν η πανδηµία, κύριε Καλαµατιανέ,
η οποία γονάτισε την αγορά εργασίας. Βεβαίως, όταν αυτή τη
στιγµή τόσες χιλιάδες εργαζόµενοι στον τουρισµό δεν πήραν
δουλειά, δεν ανέλαβαν θέσεις εργασίας, µοιραία θα είχαµε µία
απώλεια στα δηµόσια έσοδα, τα οποία χτυπάνε στα ασφαλιστικά
έσοδα.
Δεν υπάρχουν µαγικοί τρόποι, κύριε Καλαµατιανέ. Μακάρι να
είχαν ανακαλυφθεί, να έρχονται τα χρήµατα από το διάστηµα και
να συµπληρώνουµε τα κενά και τα ελλείµµατα. Δεν είναι έτσι. Κάνουµε ό,τι µπορούµε. Όµως, τα όποια ελλείµµατα δηµιουργηθούν θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό. Και ήδη
πληρώσαµε, ήρθαν τα πρώτα χρήµατα, 241.000.000 ευρώ, να καλύψουν ένα έλλειµµα το οποίο δηµιουργήθηκε την περίοδο την
πρώτη της πανδηµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Υπουργέ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΔ’ - 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Με σκοτώνετε µε τον χρόνο κάθε φορά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας ζητάω συγγνώµη, αλλά έχει ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα συνεχίσουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 908/10-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Θεσπρωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μάριου Κάτση προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισµός σε δηµόσιες δοµές
υγείας στη Θεσπρωτία».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, σας καλούµε σήµερα µε αυτή εδώ την επίκαιρη ερώτηση να δώσετε απαντήσεις, γιατί έναν χρόνο τώρα
σαν Κυβέρνηση στον τοµέα υγείας για τον Νοµό Θεσπρωτίας δεν
έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί παραλάβατε σε εξέλιξη προκηρυγµένες θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού, παραλάβατε
σε εξέλιξη προκηρυγµένη προµήθεια νέου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού και όχι µόνο δεν ολοκληρώσατε αυτά που ήταν σε
εξέλιξη, που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχετε
κάνει και τίποτα δικό σας. Δεν έχετε κάνει τίποτα καινούργιο,
ούτε σε µόνιµο προσωπικό ούτε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό,
εσείς ως Κυβέρνηση.
Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν µπορέσατε να µου απαντήσετε σαν Υπουργείο Υγείας και στην ερώτηση που είχα καταθέσει στο Υπουργείο τον περασµένο Νοέµβρη και γι’ αυτό
έρχοµαι σήµερα µε επίκαιρη ερώτηση. Και πώς να µου απαντήσετε, όταν -µπαίνω συγκεκριµένα σε λεπτοµέρειες- εδώ και οκτώ
µήνες το Νοσοκοµείο Φιλιατών δεν έχει διοικητή; Γιατί, αλήθεια,
δεν έχει διοικητή; Δεν µπορείτε να βρείτε ποιο «γαλάζιο» παιδί
θα είναι αυτό που θα στελεχώσει διοικητικά το νοσοκοµείο; Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό λειτουργικά, να µην υπάρχει, µε ένα ληγµένο διοικητικό συµβούλιο και χωρίς να υπάρχει υπηρεσιακή
διοίκηση στο Νοσοκοµείο Φιλιατών;
Πάµε στις µόνιµες προσλήψεις: Δώδεκα άτοµα µόνιµες προσλήψεις στις δοµές υγείας Θεσπρωτίας. Δεν έχει έρθει να αναλάβει υπηρεσία ιατρών ούτε ένας επί ηµερών σας, ενώ οι κρίσεις
ήταν προχωρηµένες. Τι κάνατε, όµως; Επαναπροκηρύξατε µόνο
την τελευταία προκήρυξη που είχαµε τον Μάιο του 2019, που
είχε τρία άτοµα ιατρούς µόνιµους, οκτώ µήνες µετά, µόλις τον
περασµένο Φλεβάρη, µε οκτώ µήνες καθυστέρηση. Και γιατί; Και
µάλιστα αλλάξατε και τα κριτήρια. Αλλάξατε, δηλαδή, τον βαθµό
σε έναν από τους τρεις γιατρούς της πρόσληψης. Μήπως στις
προσλήψεις για τον COVID-19 προσλάβατε κανέναν µόνιµο γιατρό; Ούτε. Μόνο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό προσλάβατε.
Να πάµε και στον εξοπλισµό. Φέραµε νέο αξονικό τοµογράφο
δεκαέξι τοµών στο Νοσοκοµείο Φιλιατών, µε σκοπό ο παλιός αξονικός τοµογράφος να µεταφερθεί από το Νοσοκοµείο Φιλιατών
στο ΤΕΠ Ηγουµενίτσας, ούτως ώστε να µειωθούν οι ουρές εξυπηρέτησης από δύο σηµεία και στην πρωτεύουσα του νοµού.
Ταυτόχρονα είχαµε προκηρύξει και την προµήθεια για πρώτη
φορά στον νοµό, για να αποφύγουµε καθυστερήσεις, συνωστισµό, ταλαιπωρία των πολιτών, και νέου µαγνητικού τοµογράφου
και έναν χρόνο τώρα δεν έχετε καταφέρει να ολοκληρώσετε τον
διαγωνισµό. Ούτε, λοιπόν, ο µαγνητικός έρχεται ούτε ο παλιός
αξονικός έχει τοποθετηθεί στο ΤΕΠ. Και, αλήθεια, γιατί δεν έχει
τοποθετηθεί στο ΤΕΠ;
Κλείνω µε ένα τελευταίο: Το πρωτοποριακό πρόγραµµα της
6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας επί των ηµερών µας για τέσσερα
νοσοκοµεία, ένα από αυτά είναι το Νοσοκοµείο Φιλιατών, να τοποθετηθεί µονάδα αυτόνοµη παραγωγής οξυγόνου. Όταν ξέρετε
ότι είναι πάρα πολύ κρίσιµο σε όλο τον πλανήτη να ψάχνουν αναπνευστήρες και οξυγόνο, εµείς είχαµε προνοήσει προ κορωνοϊού
να υπάρχει αυτονοµία στην παροχή και στην παραγωγή οξυγόνου για το Νοσοκοµείο Φιλιατών και η τύχη του αγνοείται. Δώστε,
λοιπόν, απαντήσεις, κύριε Υφυπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κάτση, πραγµατικά έµεινα έκπληκτος διαβάζοντας την
ερώτησή σας και οφείλω να σας δώσω απαντήσεις που δεν θα
σας αρέσουν. Τολµάτε να λέτε ότι η αναβάθµιση της δηµόσιας
υγείας στη Θεσπρωτία, που ξεκίνησε η προηγούµενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, σταµάτησε από τη Νέα Δηµοκρατία. Πολιτικές που
φυσικά δεν οδήγησαν στην αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, καταψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό πριν από έναν
χρόνο. Δεν σταµατήσατε, όµως, εκεί. Συνεχίσατε λέγοντας ότι
δεν κάναµε τίποτα για να ενισχύσουµε το δηµόσιο σύστηµα
υγείας στη µάχη της αντιµετώπισης κατά του κορωνοϊού.
Να σας θυµίσω ότι το επικουρικό υγειονοµικό προσωπικό που
προσελήφθη για την κάλυψη των αναγκών ξεπερνά σήµερα τις
έξι χιλιάδες, παρά τον αρχικό προγραµµατισµό των δύο χιλιάδων
ατόµων. Αυτό δεν συνιστά ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας; Η επάρκεια σε µέσα ατοµικής προστασίας, υγειονοµικό
υλικό και φάρµακα δεν θωράκισε το σύστηµα υγείας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας; Ο σχεδιασµός και το πλάνο πραγµατοποίησης ελέγχου ανίχνευσης του ιού και ελέγχου αντισωµάτων
έγινε µόνος του; Πραγµατικά απορώ, γιατί, ενώ στον δηµόσιο
λόγο σας επαίρεστε για τη συνολική σας στάση στη µάχη κατά
του κορωνοϊού, λέγοντας µάλιστα ότι στηρίξατε κάθε θετική προσπάθεια της Κυβέρνησης, στην πραγµατικότητα στέκεστε απέναντι στα θετικά αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας.
Σε ό,τι αφορά τις µόνιµες προσλήψεις στις υγειονοµικές δοµές
της Θεσπρωτίας, η κατάσταση έχει ως εξής: Στις 26 Μαρτίου του
2018 προκηρύχθηκαν δεκάξι θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για το Νοσοκοµείο Φιλιατών, τις οποίες µας αφήσατε ως εκκρεµότητα που δεν µπορέσατε να ολοκληρώσετε έως τον Ιούλιο
του 2019. Δεκαπέντε περίπου µήνες τις είχατε και τις βλέπατε.
Τότε ανάγκες δεν υπήρχαν και υπάρχουν τώρα, που είστε Αντιπολίτευση και εµείς Κυβέρνηση; Αυτές, λοιπόν, τις δεκαέξι θέσεις
εµείς τις ολοκληρώσαµε. Δέκα θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που ολοκληρώθηκε η κρίση τους είναι προς διορισµό στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Πέντε θέσεις στις ειδικότητες Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Αναισθησιολογίας, Παθολογοανατοµίας και Ακτινοδιαγνωστικής βγήκαν άγονες και µία
θέση στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής εκκρεµεί η αποστολή της
στο Υπουργείο από την 6η Υγειονοµική Περιφέρεια, έτσι ώστε να
προχωρήσουµε στην έκδοση απόφασης διορισµού.
Στις 27 Μαρτίου 2019 προκηρύχθηκαν δύο θέσεις γιατρών
στις ειδικότητες Παιδιατρικής και Ψυχιατρικής για το Νοσοκοµείο Φιλιατών, µε την πρώτη να είναι σε διαδικασία διορισµού
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου και τη δεύτερη, αυτή
της Ψυχιατρικής, να έχει βγει άγονη.
Τέλος, τρεις θέσεις στις ειδικότητες Ακτινολογίας, Οφθαλµολογίας και Εσωτερικής Παθολογίας βρίσκονται στα αντίστοιχα
συµβούλια κρίσης στη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.
Σε ό,τι αφορά τον αξονικό τοµογράφο, να σας πω ότι έχει ήδη
εγκατασταθεί από τον περασµένο Νοέµβριο και λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας τους πολίτες της Θεσπρωτίας.
Σε ό,τι αφορά, δε, τον µαγνητικό τοµογράφο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ο διαγωνισµός για την προµήθεια και,
εξ όσων γνωρίζουµε, έχει αποσφραγιστεί η µια προσφορά που
κατατέθηκε και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης του φακέλου.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος γεννητριών παραγωγής οξυγόνου έχει αποσταλεί σχετικό αίτηµα στην αρµόδια διαχειριστική αρχή για παράταση
ισχύος του προγράµµατος, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία της εν λόγω προµήθειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πραγµατικά αντί να µείνετε εσείς έκπληκτος, εγώ έµεινα έκπληκτος, γιατί µέχρι στιγµής
ό,τι διαβάσατε από προκηρύξεις είναι προκηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που στην πρώτη µου τοποθέτηση
σας ρώτησα.
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Έχετε ολοκληρώσει, λοιπόν, αυτές που ήταν σε εξέλιξη, τις
προκηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ; Διαβάσατε, λοιπόν, για τον Μάρτη του
2018 και λέτε για τις έντεκα θέσεις που ήταν για το νοσοκοµείο
και αφορούσαν τον νόµο της παραµεθορίου, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί επί ηµερών µας, όχι επί δικών σας ηµερών, τις πέντε
θέσεις για το ΤΕΠ, για τις οποίες ήταν σε προχωρηµένο στάδιο
η διαδικασία κρίσης και δεν έχετε κάνει τίποτα έναν χρόνο τώρα:
τον Δεκέµβριο του 2018 Ακτινοδιαγνωστικής και Βιοπαθολογίας
για το ΤΕΠ Ηγουµενίτσας, τον Μάρτιο του 2019 Παιδιατρικής και
Ψυχιατρικής και τον Μάιο του 2019, την οποία την προκηρύξατε
οκτώ µήνες µετά, τον Φλεβάρη, δηλαδή του 2020. Με επιβεβαιώνετε πλήρως, κύριε Υφυπουργέ.
Εσείς δικές σας προκηρύξεις, καινούργιες, έχετε βγάλει; Καλά
δεν φέρατε τους δικούς µας, καλά τόσο καιρό δεν έχετε κάνει
τίποτα να αναλάβει κανένας µόνιµος γιατρός υπηρεσία, έρχεστε
τώρα και κάνετε και λαθροχειρία και από πάνω; Και στο κάτωκάτω αν θέλετε για τη διαχείριση της πανδηµίας, όπως είπατε,
προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, µόνιµες
ήρθαν; Ή προκηρύξατε ξανά το δεύτερο µέρος της προκήρυξης
του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ, µε οκτώ µήνες καθυστέρηση, εκ των
οποίων είναι και οι τρεις της Θεσπρωτίας; Γιατί αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Και µη µου µιλάτε για διαχείριση της πανδηµίας, όταν ξέρετε ότι έχετε δύο µέτρα και δύο σταθµά στις πύλες
εισόδου της χώρας. Γιατί στο τελωνείο στο Μαυροµάτι, κύριε
Υφυπουργέ, στα σύνορα µε την Αλβανία, που είναι σε έξαρση η
πανδηµία, µπαίνουν χίλια άτοµα την ηµέρα. Αυτή τη στιγµή που
µιλάµε από 1η Ιουλίου έχουν µπει πάνω από είκοσι χιλιάδες άτοµα
και δεν έχει γίνει ούτε ένα τεστ, δεν υπάρχει κλιµάκιο του ΕΟΔΥ
στις πύλες της χώρας. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο µε τον Προµαχώνα; Στη Θεσπρωτία είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Γιατί
τους αντιµετωπίζετε µε δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Επίσης, έχετε κάνει αλλαγή και στον τρόπο των κρίσεων. Για
παράδειγµα -και γνωρίζετε ότι σας το έχω θέσει και προσωπικά,
θα το καταθέσω για τα Πρακτικά- υπάρχει υποψήφιος γιατρός
για πρόσληψη στο ΕΣΥ µε την προκήρυξη τη δικιά σας, του Φλεβάρη του 2020, όπου η απάντηση στην αίτησή του λέει: «Η ηλεκτρονική σας αίτηση θα ελεγχθεί και θα ενηµερωθείτε σύντοµα
µε ηλεκτρονικό µήνυµα για την επιτυχή οριστική καταχώρηση,
όπου θα αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης, ή για
πιθανές ελλείψεις προς διόρθωση.». Σοβαρά; Πρώτα κάνει αίτηση ο υποψήφιος γιατρός και µετά παίρνει αριθµό πρωτοκόλλου; Πού είµαστε; Μπανανία είµαστε; Είναι αυτό υπόδειγµα
αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις; Πήγατε κι αλλάξετε τον τρόπο κρίσης και έχετε «παγώσει» όλες τις µόνιµες προκηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ;
Λοιπόν, θέλουµε, κύριε Υφυπουργέ, να προχωρήσετε. Σας το
ξαναλέω, οκτώ µήνες έχετε καθυστερήσει µε τον µαγνητικό, δεν
έχει έρθει, έπρεπε να ήταν ήδη εδώ. Ο αξονικός ο καινούργιος
ήρθε επί ηµερών µας. Όσον αφορά το σύστηµα παραγωγής οξυγόνου, µόνο εξαιτίας της ερώτησης έχετε αντιληφθεί ότι υπήρχε
αυτό το πρόγραµµα και δεν έχετε κάνει το παραµικρό, προκειµένου να βγει ο διαγωνισµός και να εγκατασταθεί.
Περιµένουµε, λοιπόν, απαντήσεις. Σταµατήστε να καταστρέφετε τον χώρο της υγείας µε τη λογική και την πολιτική που ακολουθήσατε και την προηγούµενή σας περίοδο διακυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Κάτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κάτση, να σας διορθώσω. Κατ’ αρχάς αναφέρεστε σε
προκηρύξεις το 2019, ενώ έχει γίνει µόνο η κατανοµή των θέσεων
και αναφέρεστε γενικά, αρκείστε στις προκηρύξεις, ενώ εµείς µιλάµε για συγκεκριµένες προσλήψεις, για ολοκληρωµένες προκηρύξεις. Εσείς είχατε αρκετά πράγµατα και τα κοιτάζατε και
εµείς προχωράµε µε πρόγραµµα, µε σχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η κατάσταση την οποία παραλάβαµε τον Ιούλιο του 2019 δεν
ήταν η καλύτερη δυνατή. Αυτό το λέω µε απόλυτη ακρίβεια και
αποτελεί πραγµατικότητα. Παραλάβαµε νοσοκοµεία και κέντρα
υγείας µε ελλείψεις και κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό και στην αντιµετώπιση της πανδηµίας λογικό ήταν να
στραφεί η προσοχή µας και το σύνολο των δυνάµεών µας στην
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης, έτσι ώστε να έχουµε τα αποτελέσµατα που όλοι γνωρίζουµε.
Σκοπός µας είναι η ενίσχυση ολόκληρου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδοµές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Αυτό θα το πετύχουµε µε στοχευµένες
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού,
όπου υπάρχουν ελλείψεις και κενά, µε την αναδιοργάνωση και
αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Για όλα αυτά που θα κάνουµε, αλλά και όσα δεν θα κάνουµε,
θα κριθούµε στο τέλος της τετραετίας από τους πολίτες. Άλλωστε, όλοι εκ του αποτελέσµατος κρίνονται.
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τον αξονικό, τον µαγνητικό και το σύστηµα παραγωγής οξυγόνου, νοµίζω ότι ήµουν σαφής. Τον αξονικό µπορείτε να πάτε να τον δείτε ότι λειτουργεί από τον
Νοέµβριο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ο παλιός;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Συνεχίζουµε µε περισσότερες προσλήψεις, όχι µόνο στα νοσοκοµεία,
αλλά και στα κέντρα υγείας. Υπάρχουν πιστώσεις από προηγούµενες προκηρύξεις θέσεων οι οποίες βγήκαν άγονες και είµαστε
σε στάδιο ολοκλήρωσης επεξεργασίας των θέσεων αυτών, προκειµένου να τις προκηρύξουµε άµεσα. Και βεβαίως, είµαστε σε
φάση ενίσχυσης, κατ’ αρχάς µε επικουρικό προσωπικό, των υγειονοµικών δοµών της Θεσπρωτίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε Υφυπουργέ.
Τη δεύτερη µε αριθµό 926/13-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Άµεσα µέτρα για τη στελέχωση και τον εξοπλισµό του
Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης» θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας κ. Κοντοζαµάνης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Για να δούµε λιγάκι, κύριε Υφυπουργέ, τι
γίνεται στην Ξάνθη, σε µια περιοχή όπου από την αρχή της πανδηµίας τα κρούσµατα του κορωνοϊού είναι επαναλαµβανόµενα,
συνεχόµενα και αρκετά.
Θα περίµενε κανείς ότι σε µια τέτοια περιοχή, µε τόσα πολλά
συνεχόµενα κρούσµατα, το δηµόσιο σύστηµα υγείας, το νοσοκοµείο της πόλης, θα είχε πια εξοπλιστεί µετά από τέσσερις περίπου µήνες έναρξης αυτής της πανδηµίας. Κι όµως, τίποτα δεν
έχει γίνει, ούτε ως προς τον εξοπλισµό του νοσοκοµείου ούτε ως
προς τη στελέχωσή του.
Θα µείνω στον εξοπλισµό του νοσοκοµείου, γιατί µε την ερώτησή µας φέρνουµε στη Βουλή για συζήτηση ένα αίτηµα της
Ένωσης Γιατρών της Ξάνθης σχετικά µε την ανάγκη του άµεσου
εξοπλισµού του νοσοκοµείου µε ένα µηχάνηµα µοριακής ανάλυσης εξετάσεων για τον κορωνοϊό, το λεγόµενο PCR. Το αίτηµα
αυτό το έχουν υποβάλει οι γιατροί του νοσοκοµείου από τα µέσα
του Απρίλη. Βρισκόµαστε στα µέσα του Ιούλη, έχουν περάσει
τρεις µήνες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Πώς αντιµετωπίζονται όλα αυτά τα συνεχόµενα κρούσµατα;
Με το να στέλνονται τα δείγµατα είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε
στη Θεσσαλονίκη και φυσικά τα αποτελέσµατά τους να έρχονται
είτε την άλλη µέρα είτε µετά από δυο-τρεις µέρες. Ταυτόχρονα,
µέσα στην Ξάνθη λειτουργεί ένα ιδιωτικό εργαστήριο που διαθέτει τέτοιο µηχάνηµα, του οποίου τα αποτελέσµατα, βεβαίως, εκδίδονται αυθηµερόν.
Είναι τυχαίο το να µην έχει το δηµόσιο Νοσοκοµείο της Ξάνθης
και να υπάρχει ένα ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο, βεβαίως, να
βγάζει αρκετά χρήµατα, κέρδη, από αυτή την υπόθεση; Δεν νοµίζω.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουµε να σας πούµε και αυτό
που ζητάνε και οι γιατροί, αυτό που ζητάει και ο λαός της Ξάν-
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θης, αυτό που ζητάει και η περίσταση, κύριε Υφυπουργέ, είναι
ότι θα πρέπει άµεσα -χθες θα έπρεπε- να εφοδιαστεί το Νοσοκοµείο της Ξάνθης µε αυτό το µηχάνηµα επιτέλους, µαζί βεβαίως
µε όλα τα άλλα αιτήµατα που σταθερά βάζουµε εµείς για τη στελέχωση των νοσοκοµείων, για την αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης και για εκείνο τον συντονισµό, κύριε Υφυπουργέ
-µέσα από την επίταξη που λέγαµε και εξακολουθούµε να λέµε, όλων των δοµών υγείας και των δηµόσιων και των ιδιωτικών,
έτσι ώστε να µπορέσουν να µπούνε στο παιχνίδι της αντιµετώπισης αυτής της πανδηµίας, που απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει ακόµα.
Περιµένουµε µε αγωνία την απάντησή σας, όπως περιµένει κι
ο κόσµος στην Ξάνθη, να ανακοινώσετε την ηµεροµηνία που θα
σταλεί αυτό το µηχάνηµα στο Νοσοκοµείο της Ξάνθης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όντως, κύριε Δελή, το Νοσοκοµείο Ξάνθης έστειλε δείγµατα
προς εξέταση στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ και στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης και η εξαγωγή των αποτελεσµάτων γινόταν εντός της ίδιας ηµέρας. Παρά ταύτα,
φροντίσαµε, για να διευκολύνουµε τη λειτουργία του νοσοκοµείου στην εξέταση δειγµάτων, να είµαστε σε θέση τις επόµενες
ηµέρες να λειτουργήσουµε µοριακό αναλυτή µε δυνατότητα εξέτασης ογδόντα δειγµάτων ανά τεσσερισήµισι ώρες, ο οποίος µεταφέρεται και διατίθεται από το Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Εποµένως και µηχάνηµα θα έχει
η Ξάνθη και την παραγωγική ικανότητα θα έχει το µηχάνηµα
αυτό, προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής εξαγωγή αποτελεσµάτων ηµερησίως, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής.
Μεταξύ των άλλων, στην ερώτησή σας αναφέρεστε στη στελέχωση µε προσωπικό στο Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης. Να σας
θυµίσω ότι βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης τα αρµόδια
συµβούλια κρίσης και επιλογής γιατρών: Οκτώ θέσεις µόνιµων
γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, µία θέση Ουρολογίας, µία θέση
Εσωτερικής Παθολογίας, µία θέση Καρδιολογίας, δύο θέσεις
Αναισθησιολογίας, µία θέση Οφθαλµολογίας, µία θέση Μαιευτικής - Γυναικολογίας και µία θέση Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας. Αυτές τις µόνιµες προσλήψεις θα τις δούµε να
δροµολογούνται στο Νοσοκοµείο Ξάνθης στις αρχές Σεπτεµβρίου.
Επιπρόσθετα, από τις αρχές Μαρτίου µέχρι σήµερα, έχει
προσληφθεί και έχει αναλάβει υπηρεσία, για χρονική διάρκεια
τριάντα έξι µηνών, επικουρικό προσωπικό, τόσο ιατρικό όσο και
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καλύπτοντας συνολικά σαράντα τρεις θέσεις στο νοσοκοµείο. Όπου συνεχίζουν να υφίστανται ανάγκες οι οποίες δεν µπορούν να καλυφθούν µε
επικουρικό προσωπικό, προχωρούµε σε µετακινήσεις προσωπικού από τις πλησιέστερες υγειονοµικές δοµές.
Αναφέρεστε στην επίταξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας. Να σας
υπενθυµίσω -γιατί το κόµµα σας έχει κάνει ανάλογες ερωτήσεις
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο παρελθόνότι αυτή τη στιγµή δεν είναι στο πλάνο µας, ενώ είχε προγραµµατιστεί, για τη διαχείριση της πανδηµίας και η ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τοµέα.
Πρώτον, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει η ανάγκη και η κατάσταση
βρίσκεται υπό έλεγχο και δεν απαιτούνται ακραίες λύσεις, όπως
αυτές της επίταξης, η οποία -να σας θυµίσω- επίταξη προβλέπεται
στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τις οποίες είχαµε φέρει
στη Βουλή. Δεύτερον, υπάρχουν άλλοι τρόποι συνεργασίας, οι
οποίοι αποδεικνύονται αποδοτικότεροι.
Επίσης, αναφέρεστε στην ερώτησή σας στην πλήρη χρηµατοδότηση του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση για το σύνολο των
φορέων και των υγειονοµικών δοµών του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισµό. Όµως, υπάρχουν και
άλλες πηγές τις οποίες οφείλουµε να αξιοποιήσουµε για περαιτέρω χρηµατοδοτική ενίσχυση του συστήµατος, όπως είναι οι ευ-

16709

ρωπαϊκοί πόροι, που είναι µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης,
από την οποία σε αυτή τη φάση καλύπτονται διάφορες ανάγκες
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Τελειώνοντας να επισηµάνω για µια ακόµη φορά, κύριε Δελή,
ότι σε λίγες ηµέρες θα λειτουργήσει στην Ξάνθη µηχάνηµα µοριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε στο
τέλος, γιατί το είπατε και στην αρχή, για το µηχάνηµα µοριακού
ελέγχου.
Κατ’ αρχάς, τα αποτελέσµατα που στέλνονται µέχρι τώρα που
µιλάµε είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή
τα δείγµατα από την Ξάνθη, ποτέ δεν έρχονται αυθηµερόν, κύριε
Υπουργέ. Αυτό το λένε οι γιατροί, δεν το λέµε εµείς. Έρχονται
µετά από µία-δύο ηµέρες, ενώ από το ιδιωτικό της Ξάνθης βγαίνουν αυθηµερόν.
Τώρα για το µηχάνηµα αυτό. Αν κατάλαβα καλά από ό,τι
άκουσα από αυτά που είπατε, λέτε ότι θα πάρετε το µηχάνηµα
του µοριακού ελέγχου από το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης για να το µεταφέρετε στην Ξάνθη. Σωστά;
Αυτό το λέτε εσείς «αντιµετώπιση των ελλείψεων του Νοσοκοµείου της Ξάνθης»; Δηλαδή, θα καλύψουµε τις ανάγκες στην
Ξάνθη και θα αφήσουµε το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Νοσοκοµείο της
Θεσσαλονίκης χωρίς µηχάνηµα µοριακού ελέγχου; Δηλαδή, ό,τι
κάνετε µε το προσωπικό, που παίρνετε γιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό από τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία
για να στελεχώσετε τα νοσοκοµεία, θα το κάνετε και µε τα µηχανήµατα τώρα; Και αυτό το λέτε σοβαρή και έγκαιρη αντιµετώπιση
της πανδηµίας;
Στην ερώτησή µας, σας είπαµε και σήµερα να ανακοινώσετε
µία ηµεροµηνία. Είπατε για τις επόµενες ηµέρες. Δεν ξέρω ποιες
θα είναι αυτές οι επόµενες ηµέρες και φυσικά το κενό που θα
δηµιουργηθεί, όπως είπαµε πριν από λίγο, για το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Απαντήσατε και στο κοµµάτι εκείνο της ερώτησης για τη στελέχωση για τις ελλείψεις προσωπικού. Κατ’ αρχάς, έχουµε επισκεφθεί µε την οργάνωση του κόµµατος την Ξάνθη, το
νοσοκοµείο –στις αρχές ακόµα της πανδηµίας- και οι ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό ήταν πάρα πολύ µεγάλες. Ήταν γύρω στο
40%. Δεν έχει γίνει ούτε µία πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.
Τώρα το ότι δροµολογούνται οκτώ θέσεις γιατρών, αυτή η δροµολόγηση κρατάει χρόνια. Χρόνια δροµολογούνται. Δεν ξέρω
από πού έχουν ξεκινήσει όλοι αυτοί, αλλά δεν έχουν φτάσει,
χωρίς, βεβαίως, δική τους ευθύνη, µε ευθύνη των κυβερνήσεων.
Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί κανείς να υποστηρίξει –ούτε
εσείς, βεβαίως- ότι έχετε έγκαιρα και σωστά αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που προέκυψαν από την πανδηµία του κορωνοϊού. Αφ’
ενός, γιατί τελικά το δηµόσιο σύστηµα υγείας το µετατρέψατε
όλο το προηγούµενο διάστηµα σε ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας
της µίας νόσου, παραµερίζοντας τις υπόλοιπες ανάγκες υγείας
του λαού µας, και όταν εµείς σας µιλάµε για την επίταξη των ιδιωτικών δοµών υγείας, σας το ξαναλέµε, εννοούµε το να υπαχθούν
κάτω από δηµόσιο έλεγχο, κάτω από δηµόσιο συντονισµό και
σχεδιασµό, έτσι ώστε να ανταποκριθούν συνολικά στις ανάγκες
που υπάρχουν και όχι να παροπλίζονται, όπως έγινε, µέχρι πριν
από λίγο καιρό, όταν χρειαζόταν.
Και ό,τι κερδήθηκε µέχρι τώρα από την πολύ µεγάλη προσπάθεια του λαού -γιατί αυτή ήταν ουσιαστικά η µόνη έγκαιρη αντιµετώπιση που κάνατε σε σχέση µε την πανδηµία, τον έγκαιρο
εγκλεισµό, δηλαδή, του λαού στα σπίτια- φοβάµαι ότι το παίζει η
Κυβέρνησή σας τώρα στη ρουλέτα των κερδών του τουρισµού
και των µεταφορών. Και ξέρετε, αυτό µπορεί να αποβεί πάρα
πολύ επικίνδυνο.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολύ µεγάλες ανάγκες και
πολύ µεγάλες ελλείψεις στην υγεία, κύριε Υπουργέ. Τέσσερις
µήνες η Κυβέρνησή σας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να
καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µονάδες
εντατικής θεραπείας, οι τόσο απαραίτητες γι’ αυτή την πανδηµία,
ελάχιστα αυξήθηκαν. Την ώρα που θα έπρεπε, σύµφωνα µε τον
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Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η χώρα µας να έχει τρεισήµισι χιλιάδες, ξέρετε πόσες έχει; Εξακόσιες ογδόντα πέντε. Στο 1/6,
δηλαδή και εσείς µιλάτε για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση και µε ένα πιθανό κύµα έξαρσης της πανδηµίας από
το φθινόπωρο; Πώς θα γίνει αυτό; Ξανά µε τον εγκλεισµό στα
σπίτια;
Επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται, η Κυβέρνησή σας δεν παίρνει από
λόγια εδώ στη Βουλή, ο λόγος τώρα πια είναι στον λαό, στο κίνηµά του να τα διεκδικήσει όλα αυτά. Ο λαός της Ξάνθης, ο λαός
της Θεσσαλονίκης. Δεν µπορεί το µηχάνηµα από τη Θεσσαλονίκη
να πηγαίνει στην Ξάνθη. Δεν γίνεται να το χάνει µία περιοχή, για
να το παίρνει µία άλλη. Δεν θα τα βάλουµε τα νοσοκοµεία να µαλώσουν κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, το ότι ένα µηχάνηµα φεύγει από µία περιοχή και
πάει σε κάποια άλλη, δεν σηµαίνει ότι η περιοχή από την οποία
φεύγει θα έχει πρόβληµα. Υπάρχει ένας σχεδιασµός και ένας
προγραµµατισµός. Η Θεσσαλονίκη καλύπτεται επαρκώς και µάλιστα υπάρχει και επιπλέον εξοπλισµός. Το στέλνουµε στην
Ξάνθη –και επειδή µιλάτε για ηµεροµηνίες, την Τετάρτη θα είναι
εγκατεστηµένο το µηχάνηµα-, προκειµένου να διευκολύνουµε
εκεί µία κατάσταση. Και όσο δεν υπήρχε µηχάνηµα στην Ξάνθη,
δεν νοµίζω ότι στερήθηκε κανείς έλεγχο διαγνωστικό για τον κορωνοϊό και εγκαίρως. Διότι το εικοσιτετράωρο -ακόµα και το σαρανταοκτάωρο, αν θέλετε- είναι έγκαιρος χρόνος, προκειµένου
να έχουµε το αποτέλεσµα.
Δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στο Ηνωµένο Βασίλειο χρειάζονται τουλάχιστον εβδοµήντα δύο ώρες, για να βγει ένα αποτέλεσµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μη φέρνετε ως παράδειγµα το Ηνωµένο
Βασίλειο ειδικά στο θέµα του κορωνοϊού. Αφήστε το καλύτερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Όχι,
δεν το έχουµε ως παράδειγµα. Παράδειγµα έχει όλος ο πλανήτης την Ελλάδα, κύριε Δελή. Είµαστε, ευτυχώς, για πρώτη φορά
παράδειγµα σε όλο τον πλανήτη.
Σε καµµία, λοιπόν, περίπτωση δεν παίρνουµε το µηχάνηµα από
τη Θεσσαλονίκη να το µεταφέρουµε στην Ξάνθη, δηµιουργώντας
πρόβληµα στη Θεσσαλονίκη.
Αναφερθήκατε, επίσης, πάλι στην επίταξη. Σας είπα ότι στις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έχουµε προβλέψει ότι εφόσον παραστεί ανάγκη, θα επιταχθεί και ο ιδιωτικός τοµέας.
Να σας κάνω µία διευκρίνιση εδώ πέρα. Ακόµα και στην επίταξη -γιατί δεν είναι δήµευση, είναι επίταξη- πάλι πληρώνει το
κράτος. Το λέω, επειδή έχετε ένα ιδεολογικό ζήτηµα σε ό,τι
αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα σ’ ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας. Υπήρχε στον σχεδιασµό µας, υπάρχει, δεν χρειάστηκε να χρησιµοποιήσουµε σε µεγάλο βαθµό τις δοµές του
ιδιωτικού τοµέα και ευτυχώς που δεν χρειάστηκε και ελπίζουµε
ότι δεν θα χρειαστεί.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις θέσεις των γιατρών, θέλω να πω ότι
τον Μάρτιο έγινε η προκήρυξη και σας είπα ότι στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεµβρίου αυτοί οι γιατροί θα είναι στις θέσεις τους, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Τέλος, επειδή αναφερθήκατε στις µονάδες εντατικής θεραπείας, θα σας παρακαλούσα να ανατρέξετε στη βιβλιογραφία και
σε αυτά που λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Δεν είναι
τρεισήµισι χιλιάδες οι µονάδες εντατικής θεραπείας που χρειάζεται η χώρα, ο µέσος όρος είναι περίπου χίλιες διακόσιες µονάδες εντατικής θεραπείας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ο
µέσος όρος σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και
καταφέραµε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα τις κλίνες, τις
οποίες παραλάβαµε, να τις αυξήσουµε. Εν µέσω κορωνοϊού ξεπεράσαµε τις χίλιες κλίνες µαζί µε τις κλίνες του ιδιωτικού τοµέα,
των στρατιωτικών νοσοκοµείων και ανοίγοντας νέες κλίνες στο
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δηµόσιο σύστηµα υγείας, οι οποίες θα παραµείνουν. Έχουµε
τουλάχιστον εκατόν εβδοµήντα επτά καινούργιες µονάδες εντατικής θεραπείας συν εκατόν πενήντα πέντε και δεκατέσσερις µονάδες αυξηµένης φροντίδας που έρχονται να προστεθούν
σύντοµα από τη µεγάλη δωρεά του Ιδρύµατος «Νιάρχος», συν
το πρόγραµµα το οποίο υλοποιούµε προκειµένου να αυξήσουµε
αυτές τις µονάδες και σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα
έχουµε φτάσει αυτόν τον µέσο όρο των χιλίων διακοσίων κλινών
σε µονάδες εντατικής θεραπείας που έχει ανάγκη η χώρα µας
σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 910/10-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Διασφάλιση των θέσεων εργασίας του επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας
κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η πανδηµία
του κορωνοϊού, έδειξε µε τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη της
ύπαρξης και της ουσιαστικής στήριξης του δηµόσιου συστήµατος υγείας και στην έξαρση που περάσαµε, αλλά κατά τη γνώµη
µας και διαχρονικά, αφού είναι οι µόνες υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται απρόσκοπτα και ισότιµα σε όλους ανεξάρτητα από
την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική τους κατάσταση.
Το κύριο θέµα που αναδείχθηκε και από τις προηγούµενες
ερωτήσεις των άλλων συναδέλφων, είναι εάν υπάρχει επαρκής
στελέχωση µε προσωπικό.
Αναφέρατε ότι παραλάβατε µια δύσκολη κατάσταση. Θα µου
επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι µε δεδοµένους τους µνηµονιακούς καταναγκασµούς, είχαµε κάνει µια πολύ σοβαρή προσπάθεια στοιχειώδους στελέχωσης των δοµών δηµόσιας υγείας.
Έγιναν περίπου δέκα χιλιάδες προσλήψεις, οι οποίες έδωσαν και
µία δυνατότητα να υπάρχει µια υποδοµή, η οποία κατάφερε να
αντιµετωπίσει το δύσκολο κοµµάτι της διαχείρισης της σοβαρής
υγειονοµικής κρίσης που πέρασε η χώρα µας και νοµίζω ότι αυτό
έχει αναγνωριστεί από όλους.
Βεβαίως, δεν φτάνουν τα χειροκροτήµατα, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουµε ότι η στελέχωση µε προσωπικό είναι αναντίστοιχη
από τις ανάγκες που υπάρχουν. Θα έλεγα ότι οι διαµαρτυρίες
και τα αιτήµατα του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού
καλό θα είναι να µη βρίσκουν απέναντί τους τα ΜΑΤ, αφού λίγους
µήνες πριν µιλούσατε για τους ακούραστους ήρωες.
Εποµένως, υπάρχουν απαιτήσεις, υπάρχουν δικαιώµατα, διεκδικήσεις και, κυρίως, υπάρχουν πολύ σοβαρές ανάγκες.
Έρχοµαι στο καθαυτό µέρος της ερώτησής µου. Τα τελευταία
χρόνια έχουµε περίπου δεκαέξι χιλιάδες συµβασιούχους που
έχουν προσληφθεί στο ΕΣΥ µε διάφορες σχέσεις εργασίας.
Στα νοσοκοµεία των Ιωαννίνων, την περιοχή από την οποία
προέρχοµαι, υπηρετούν αυτή τη στιγµή στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο πεντακόσιοι επτά εργαζόµενοι, στο Νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» εκατόν είκοσι τρεις, σύνολο δηλαδή εξακόσιοι
τριάντα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για επτά
και συνεχή έτη, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα -ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρεέχετε στείλει επ’ αφορµή της πανδηµίας του COVID-19, άλλους
εκατόν δέκα επιπλέον εργαζόµενους και δεκαπέντε επικουρικούς
γιατρούς. Το πρόβληµα, όµως, παραµένει, διότι ήδη έχουν αποχωρήσει από τα νοσοκοµεία περίπου διακόσιοι νοσηλευτές και
λοιπές ειδικότητες.
Τα ερωτήµατα τα οποία θέλω να σας θέσω είναι τα εξής:
Προτίθεστε να διασφαλίσετε τις θέσεις εργασίας του επικουρικού προσωπικού που είτε λήγουν οι συµβάσεις του είτε δεν θα
προσληφθούν µέσω της προκήρυξης 2K/2019 του ΑΣΕΠ, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδηµία του κορωνοϊού;
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Σχεδιάζετε να προκηρύξετε µόνιµες θέσεις προσωπικού µε ειδική µοριοδότηση για τους ήδη υπηρετούντες συµβασιούχους,
στους οποίους αναφέρθηκα, στο σύνολό τους -και τους παλαιότερους και τους νέους-, όπως είχε πράξει στο παρελθόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
Θα προχωρήσετε σε άµεση επαναπροκήρυξη όλων των θέσεων όσων αφυπηρετούν -αναφέρθηκα στα συγκεκριµένα νούµερα από το ΕΣΥ- µε βάση τον κανόνα του 1:1 και, βεβαίως,
βάσει του γεγονότος ότι υπάρχει προσωρινή παύση του συµφώνου δηµοσιονοµικής σταθερότητας, θέµα που είχαµε εµείς στο
παρελθόν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού;
Τέλος, πότε θα ξεπαγώσετε τις χίλιες πεντακόσιες µόνιµες θέσεις που είχαν πάρει ήδη έγκριση από το 2019 για προκήρυξη;
Περιµένω τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Τζούφη, το έχουµε πει πολλές φορές. Ο βασικός λόγος
που το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στάθηκε στο ύψος του και αντιµετώπισε µε επάρκεια την πανδηµία του κορωνοϊού ήταν το ανθρώπινο δυναµικό του, από τον γιατρό και τη νοσηλεύτρια έως
την καθαρίστρια και τον εργάτη, οι οποίοι δεν πρέπει να διαχωρίζονται σε µόνιµους και συµβασιούχους.
Εσείς, βέβαια, το γνωρίζετε καλά αυτό, γιατί ήσασταν οι πρωταθλητές την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι
αφορά τις συµβάσεις. Εσείς ξεκινήσατε τον θεσµό των επικουρικών γιατρών. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο, αλλά σίγουρα πρέπει
να υπάρχουν µόνιµες λύσεις στο σύστηµα υγείας. Έχουµε επανειληµµένως τονίσει τόσο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, όσο και καθηµερινά µε τις δηλώσεις µας ότι επιδιώκουµε, επιζητούµε µόνιµες λύσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Επιτρέψτε µου να σας διορθώσω. Έχουµε έναν χρόνο στη διακυβέρνηση της χώρας. Δέκα χιλιάδες προσλήψεις δεν παραλάβαµε από τη δική σας διακυβέρνηση.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους εργαζόµενους και, κυρίως, το επικουρικό προσωπικό που αναφέρετε στην ερώτηση σας, που ήδη
υπηρετούσε, αλλά και εκείνο που προσλήφθηκε για τις ανάγκες
αντιµετώπισης του κορωνοϊού, οι οποίοι δεν αποτελούν µόνιµο
προσωπικό αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οφείλουµε να είµαστε ειλικρινείς. Το έχουµε πει, άλλωστε, πολλές
φορές: Έχουµε την ξεκάθαρη πολιτική βούληση να καλύψουµε
κενές οργανικές θέσεις των υγειονοµικών δοµών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει επανειληµµένως ότι το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό θα µονιµοποιηθεί στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Έχουµε αναφερθεί εκτενώς στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουµε, προκειµένου οι θέσεις του επικουρικού ιατρικού
προσωπικού να µετατραπούν σε θέσεις Επιµελητών Β’, έτσι ώστε
να έχουµε µόνιµες θέσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και βεβαίως, σε κάθε άλλη περίπτωση όπου υπάρχει κάποιου είδους
συµβατική σχέση εργασίας µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προσπαθούµε να βρούµε τρόπο επίλυσης του όλου ζητήµατος, όπως
είναι και οι τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενοι του ΟΑΕΔ. Είναι γεγονός ότι το νούµερο αυτό είναι µεγάλο και θα πρέπει να µπουν
προτεραιότητες.
Η επίλυση του όλου αυτού ζητήµατος καταλαβαίνετε ότι δεν
είναι καθόλου εύκολη και απλή. Χρειάζεται σωστός σχεδιασµός
και εύρος χρόνου υλοποίησης. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι µικροπολιτικές σκοπιµότητες και είµαι βέβαιος ότι γίνοµαι απολύτως αντιληπτός και κατανοητός στο ζήτηµα αυτό. Θα χαιρόµουν
πάρα πολύ εφόσον στηρίξετε τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρουµε, προκειµένου να επιλύσουµε τα χρόνια αυτά ζητήµατα του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Την πλειονότητα των ζητηµάτων
αυτών εσείς µας την κληροδοτήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Με την προκήρυξη 2Κ/2019 θα διοριστούν στα νοσοκοµεία και
στα κέντρα υγείας χίλια διακόσια εννιά άτοµα διαφόρων κλάδων
και ειδικοτήτων, η πλειονότητα των οποίων είναι σήµερα συµβασιούχοι. Όταν τα οριστικά αποτελέσµατα ανακοινωθούν, θα µπορούµε µε ακρίβεια να µιλήσουµε για τον αριθµό των συµβα-
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σιούχων που µονιµοποιήθηκαν, διότι πράγµατι στα προσωρινά
αποτελέσµατα φαίνεται ότι κάποιοι συµβασιούχοι που έλαβαν
µέρος και στην 2Κ/2019 µε την επιπλέον µοριοδότηση µένουν
εκτός της προκήρυξης.
Μας απασχολεί το γεγονός αυτό ότι κάποιοι -δεν γνωρίζουµε
ακριβώς τον τελικό αριθµό- θα µείνουν εκτός. Δεν είµαι σε θέση
αυτή τη στιγµή να σας πω κάτι συγκεκριµένο. Κοιτάζουµε το
θέµα. Μας απασχολεί και πιστεύω ότι θα βρούµε τη βέλτιστη δυνατή λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Θα τελειώσω, όταν ολοκληρωθεί η δευτεροµιλία µου, λέγοντας σας και δίνοντας τα στοιχεία γιατί αµφισβητήσατε το νούµερο των δέκα χιλιάδων. Υπάρχει και έχει
κατατεθεί επανειληµµένα ο αριθµός των προσλήψεων που έγιναν, όπως είπα πριν, σε δύσκολους µνηµονιακούς χρόνους από
την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως πήραµε κόσµο, µε όλες
τις εργασιακές σχέσεις, µε κάθε δυνατότητα που υπήρχε και µε
προτεραιοποίηση των πολύ µεγάλων αναγκών και αυτό σε όλο
το φάσµα των δοµών της δηµόσιας υγείας.
Παρ’ όλα αυτά, αφήσαµε σε εσάς και µόνιµες προκηρύξεις.
Αναφερθήκατε ήδη στην προκήρυξη 2Κ/2019. Εγώ έκανα αυτό
το ερώτηµα και σας προτρέπω τους ανθρώπους που δεν έχουν
συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα αυτής της προκήρυξης ως
επιλέξιµοι, επειδή είναι άνθρωποι που, όπως είπα πριν, υπηρετούν πολλά χρόνια το σύστηµα και σε δύσκολες συνθήκες, να
βρεθεί εκείνος ο τρόπος διότι οι ανάγκες του συστήµατος είναι
εκεί, είναι υπαρκτές και το ξέρετε και εσείς. Βεβαίως ένα τέτοιο
προσωπικό µοριοδοτούµενο και µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, θα είναι
πολύτιµο για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι το ζήτηµα των µόνιµων
διορισµών σε αυτές τις συνθήκες αλλά και της αύξησης των αποδοχών του προσωπικού, είναι κάτι που άλλες χώρες το έχουν
πράξει. Υπάρχουν εδώ τα παραδείγµατα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θα έλεγα ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθείτε και εσείς.
Από την άλλη µεριά, έχω και ορισµένα ερωτήµατα, διότι δεν
απαντήσατε σε µια παλαιότερη ερώτησή µου, η οποία έγινε εδώ
και τρεις µήνες, που αφορούσε τον τρόπο που επιλέγεται η κάλυψη του επικουρικού προσωπικού. Για παράδειγµα, µε βάση
αυτή την ερώτηση προέκυπτε ότι η περιοχή της Ηπείρου είχε
πολύ λιγότερους επικουρικούς στο σύνολό τους από ό,τι άλλες
περιοχές της 6ης ΥΠΕ και µάλιστα χαµηλού επιπολασµού της
νόσου, όπως για παράδειγµα η Μεσσηνία. Κυρίως υπολειπόταν
ο αριθµός του επικουρικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι µονάδα
αναφοράς για όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα, για τη Λευκάδα, για
την Κέρκυρα, όχι µόνο για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού που
στήθηκε και ειδικό εργαστήριο ελέγχου αλλά συνολικά ως ένα
πολύ σοβαρό τριτοβάθµιο νοσηλευτικό ίδρυµα το πρώτο σε επισκεψιµότητα στην Ελλάδα.
Θα τελειώσω µε κάτι που µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση
στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ στις 13-7-2020, σε σύνολο ογδόντα µίας θέσεων γιατρών ΕΣΥ, µόνο δύο δώσατε στα νοσοκοµεία της Ηπείρου,
Πρέβεζα και Φιλιάτες και καµµία στα νοσοκοµεία των Ιωαννίνων.
Επιπλέον, βλέπω µια περίεργη κατανοµή σε άλλη απόφασή
σας µε έναν πολύ µεγάλο αριθµό δίµηνων συµβάσεων, αυτές
που λέτε δύο συν δύο, µε ιδιώτες γιατρούς µε µπλοκάκι στην 6η
ΥΠΕ. Είναι εκατόν τριάντα τρεις, διπλάσιος έως και δεκαπλάσιος
αριθµός συγκριτικά µε άλλες περιφέρειες, χωρίς βεβαίως να
γνωρίζω τι αναλογεί στα νοσοκοµεία των Ιωαννίνων.
Επίσης, να σας πω ότι στο παρελθόν εµείς είχαµε δώσει κι
έναν σηµαντικό αριθµό θέσεων, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας,
στις ιατρικές σχολές, που όλες προκηρύχθηκαν και καταλήφθηκαν από µέλη ΔΕΠ τα οποία πρωταγωνίστησαν στον ρόλο που
έδωσαν οι ιατρικές σχολές απέναντι στη δύσκολη µάχη του κορωνοϊού.
Βεβαίως και εκεί υπάρχει η δυνατότητα της επαναφοράς του
κανόνα ένα προς ένα -που σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παι-
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δείας το οποίο περιέργως έχει παγώσει αυτή την διαδικασία- θα
έδινε τη δυνατότητα στελέχωσης τέτοιων νοσοκοµείων, όχι µόνο
µε γιατρούς του ΕΣΥ που τους έχουµε ανάγκη αλλά και µε πανεπιστηµιακούς υψηλών προσόντων, που µπορούν να έρθουν και
να δώσουν σοβαρότατα τη µάχη κατά του κορωνοϊού, µιας και
είναι µπροστά µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε,
συντοµεύετε σας παρακαλώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και αν νοµίζετε ότι είναι τοπικιστικού χαρακτήρα η ερώτηση
που σας καταθέτω, ακούστε την κραυγή αγωνίας που δηµοσιεύθηκε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια της µονάδας εντατικής
θεραπείας του Νοσοκοµείου του Ρίου, της κ. Φωτεινής Φλίγκου,
που λέει ότι και εκεί δεν πήραν κανέναν γιατρό στην προκήρυξη
που έχετε κάνει σε ένα άλλο νοσοκοµείο αναφοράς, που αφορά
όλη την Πελοπόννησο και τη δυτική Ελλάδα.
Ελπίζω σε θετικές απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Τζούφη, µου θέσατε και άλλα ερωτήµατα στη δευτερολογία σας, που δεν έχουν σχέση µε την ερώτηση. Θα απαντήσω,
όµως.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Να απαντήσετε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου να πω για τις δέκα χιλιάδες προσλήψεις που αναφέρεστε επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αναφέρεστε και
στις συµβάσεις που κάνατε για τη σίτιση, φύλαξη και καθαριότητα, γιατί έγιναν αρκετές χιλιάδες συµβάσεις την περίοδο εκείνη
και, βεβαίως, και εσείς το 2015 παραλάβατε πιστώσεις εγκεκριµένες για θέσεις µονίµων γιατρών, τις οποίες προχωρήσατε σε
προκήρυξη.
Εµείς έχουµε αποδείξει στον έναν χρόνο της διακυβέρνησης,
τη µεγάλη σηµασία που δίνουµε στο ανθρώπινο δυναµικό. Είπα
ότι, ενώ ο αρχικός σχεδιασµός µας ήταν οι δύο χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για τη διαχείριση της πανδηµίας, έχουµε ξεπεράσει τις έξι χιλιάδες προσλήψεις αυτή τη
στιγµή. Επίσης, η Κυβέρνηση αυτή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας µε επιτυχία διαχειρίστηκε το ζήτηµα των τεσσάρων
χιλιάδων συµβασιούχων του ΟΑΕΔ, δίνοντας παράταση στις συµβάσεις τους για ένα επιπλέον έτος. Κάνουµε πράξη, δεν µένουµε
στα λόγια, τις δεσµεύσεις µας για ενίσχυση στο απαραίτητο προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Επειδή αναφερθήκατε και στο επικουρικό προσωπικό και στην
κατανοµή του επικουρικού προσωπικού, να σας θυµίσω ότι η διαδικασία την οποία ακολουθούµε, είναι αυτή που η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ πρωτοεφάρµοσε. Είναι µια σωστή -το έχουµε πει πολλές
φορές- διαδικασία σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό και,
βεβαίως, η κάλυψη των αναγκών σε επικουρικό προσωπικό γίνεται κατόπιν αιτήµατος των νοσοκοµείων. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το ιατρικό
προσωπικό, οι θέσεις αυτές είναι άγονες. Δεν υπάρχει καν επικουρικό ιατρικό προσωπικό να καλύψει τις θέσεις αυτές, και γι’
αυτό βλέπετε ότι προσπαθούµε να καλύψουµε τις ανάγκες αυτές
µε τα µπλοκάκια στα οποία αναφερθήκατε. Είναι σηµαντικό το
ότι δίνουµε τη δυνατότητα σύναψης µιας τέτοιου είδους σύµβασης στις περιοχές αυτές γιατί υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες.
Αναφερθήκατε, επίσης, και στις ογδόντα µία θέσεις που πριν
λίγες ηµέρες προκηρύξαµε στο Υπουργείο Υγείας. Οι θέσεις
αυτές προέρχονται από προηγούµενες προκηρύξεις οι οποίες
βγήκαν στην πλειονότητά τους άγονες και θέλαµε µε τις θέσεις
αυτές να καλύψουµε, κυρίως, τις νησιωτικές περιοχές της χώρας
και κάποιες άλλες επείγουσες και έκτακτες ανάγκες στην υπόλοιπη περιοχή.
Ο αριθµός ογδόντα ένα, οι θέσεις που προκηρύξαµε, είναι
πολύ µικρός µπροστά στις ανάγκες που έχει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Έχουµε πει ότι συνεχίζουµε την προετοιµασία, προκει-
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µένου να προκηρύξουµε στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα
επιπλέον θέσεις από προηγούµενες προκηρύξεις που αφορούν
τόσο τα νοσοκοµεία όσο και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Και, βεβαίως, προχωρά ο προγραµµατισµός µας, έτσι ώστε να
καλύψουµε τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό τα επόµενα έτη,
την επόµενη τριετία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, και είµαστε βέβαιοι ότι θα µπορέσουµε να καλύψουµε τα
περισσότερα κενά τα οποία εµφανίζονται στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και να είµαστε σε θέση να εφαρµόσουµε, επιτέλους, τον
νόµο που προβλέπει ότι η θέση θα προκηρύσσεται έξι µήνες πριν
κάποιος βγει στη σύνταξη, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσης κατά τη στιγµή που κάποιος αποχωρεί από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, για να µη δηµιουργούνται κενά στο σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ισχύει, κύριε Υπουργέ, αλλά έχει παγώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 6743/22-5-2020
ερώτηση του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου λόγω ανεπαρκούς
στελέχωσης, κυρίως, του αναισθησιολογικού τµήµατος και της
παθολογικής κλινικής».
Στην ερώτηση θα απαντήσει, επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας κ.
Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Υπουργέ, προχώρησα στην υποβολή αυτής της ερώτησης διότι εδώ και δυο µήνες είχε υποβληθεί µια γραπτή ερώτηση ακριβώς µε αυτό το περιεχόµενο που
δεν απαντήθηκε, αλλά το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το διάστηµα αυτή η δυσκολία η οποία έχει δηµιουργηθεί τους τελευταίους µήνες σε δυο κρίσιµα τµήµατα του νοσοκοµείου που
επηρεάζουν τη συνολική του λειτουργία, όπως είναι το αναισθησιολογικό και η παθολογική κλινική, αντί να βελτιώνεται, δυστυχώς, επιδεινώνεται.
Και το πιο απογοητευτικό -θα έλεγα- ήταν ότι πριν από λίγο
καιρό ήρθε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, στο νοσοκοµείο,
συνοµίλησε µε τους εργαζόµενους, µε τους γιατρούς, µε τη διοίκηση, µε τους θεσµικούς φορείς του νοσοκοµείου. Νοµίζω ότι
είχε µια αναλυτική ενηµέρωση της κατάστασης, αλλά δυστυχώς
η επίσκεψη αυτή δεν συνοδεύτηκε από καµµία κίνηση εκτόνωσης
της σηµερινής κρίσης, γιατί σήµερα το νοσοκοµείο βρίσκεται σε
κρίση.
Μόνο ένα απλό παράδειγµα θέλω να σας πω: Σχεδόν από την
αρχή του χρόνου δεν γίνονται τακτικά χειρουργεία στο νοσοκοµείο, γίνονται µόνο έκτακτα περιστατικά, έχει ανασταλεί όλη η
τακτική δραστηριότητα του χειρουργικού τοµέα, συχνά διακοµίζονται σε γειτονικούς νοµούς ακόµα και απλά χειρουργικά περιστατικά και κατάγµατα.
Αντιλαµβάνεστε -εµένα δεν µου αρέσει να διεκτραγωδώ τα
πράγµατα ούτε να κινδυνολογώ- ότι, πραγµατικά, τώρα το νοσοκοµείο έχει µετατραπεί σε ένα εφηµεριακό κέντρο και δεν µπορεί
να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Νοµίζω ότι αυτό είναι µια πολύ µεγάλη υποβάθµιση, σε έναν
νοµό ο όποιος δεν έχει άλλη δηµόσια δοµή, δεν έχει καν ιδιωτική
δοµή υγείας και αυτή την περίοδο και λόγω του τουρισµού και
λόγω της αυξηµένης εγρήγορσης για την πανδηµία καλείται να
αντιµετωπίσει επιπλέον ανάγκες.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ήταν απολύτως απογοητευτική και τελείως
εκτός του κλίµατος το οποίο είχαν παρουσιάσει. Και οι τοπικοί
φορείς ήταν παρόντες στη σύσκεψη µε τον Υπουργό, η αντιπεριφερειάρχης, ο δήµαρχος, ο ιατρικός σύλλογος, οι πάντες. Ο
Υπουργός όχι µόνο δεν δεσµεύτηκε για κάποια κίνηση εκτόνωσης της κρίσης, αλλά πραγµατικά έρχεται και αυτή η προκήρυξη
των ογδόντα µία, ογδόντα δύο θέσεων -εκτάκτων θέσεων- που
προκηρύξατε, όπου υπάρχουν έξι θέσεις στην 7η ΥΠΕ, πέντε στο
Ηράκλειο και µία στα Χανιά, καµµία για τον Νοµό Ρεθύµνου, ενώ
το κυρίαρχο αίτηµα ήταν ακριβώς να υπάρξει µια συµπληρωµα-
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τική δέσµη, η οποία να δώσει το σήµα ότι το νοσοκοµείο αυτό θα
ενισχυθεί, θα καλυφθούν έστω σε βάθος χρόνου µε µόνιµο και
σταθερό τρόπο οι ανάγκες του και άρα, θα σταµατήσει αυτή η
σηµερινή απογοήτευση και µιζέρια η οποία παρατηρείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι οφείλει σήµερα η Κυβέρνηση σε µια επόµενη δέσµη θέσεων, να δεσµευτεί ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη
και η προτεινόµενη στήριξη. Έχουν προταθεί επτά συγκεκριµένες θέσεις, τέσσερις για το ΤΕΠ. Υπήρχαν δύο άγονες θέσεις στο
ΤΕΠ τις οποίες δεν τις επαναπροκηρύξατε, όπως είπατε προηγουµένως. Γιατί δεν επαναπροκηρύχθηκαν αυτές; Ήταν άγονες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Οι επτά θέσεις, λοιπόν, αυτές είναι κρίσιµη προϋπόθεση και βεβαίως, νοµίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα
µεγάλο θέµα που πρέπει να ανοίξει, πώς αντιµετωπίζουµε ανάγκες σε υποστελεχωµένα τµήµατα των επαρχιακών νοσοκοµείων
και µάλιστα σε ειδικότητες όπου φαίνεται ότι οριζόντια στο σύστηµα υγείας υπάρχει δυσκολία σήµερα, όπως είναι οι αναισθησιολόγοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθέ, ως γιατρός και ως Υπουργός Υγείας την περίοδο
2015 - 2019 γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν στην Αίθουσα
αυτή το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τις διαδικασίες, τις ελλείψεις και
τα κενά που προκύπτουν στο υγειονοµικό προσωπικό. Τα έχετε
αντιµετωπίσει και εσείς, άλλωστε, στο παρελθόν. Κάθε χρόνο
συνταξιοδοτούνται αλλά και αποχωρούν γιατροί. Κανένας δεν
µπορεί να αποτρέψει αυτό το φαινόµενο. Αυτό που µπορεί να
γίνει και κάνουµε εµείς είναι ο προγραµµατισµός, δηλαδή βλέπουµε πόσοι συνταξιοδοτούνται, τι κενά προκύπτουν, τι ανάγκες
υπάρχουν και µε ποιον τρόπο θα καλυφθούν. Αυτός, λοιπόν, είναι
ο προγραµµατισµός που κάνουµε ως ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας και αυτόν τον προγραµµατισµό υλοποιούµε.
Γνωρίζετε, επίσης, πολύ καλά ότι τα λειτουργικά προβλήµατα
των νοσοκοµείων δεν δηµιουργήθηκαν από τη µία µέρα στην
άλλη και σίγουρα δεν δηµιουργήθηκαν µέσα στους δώδεκα
µήνες της διακυβέρνησής µας. Προϋπήρχαν. Εµείς τα βρήκαµε
τον Ιούλιο του 2019, όπως εσείς τον Ιανουάριο του 2015 ή µπορεί
να είχατε βρει άλλα παρόµοια.
Και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, όσον αφορά το Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ κατ’
αρχάς στο τι παραδώσαµε εµείς τον Ιανουάριο του 2015 και τι
εσείς τον Ιούλιο του 2019.
Τον Ιανουάριο του 2015, υπηρετούσαν στο Γενικό Νοσοκοµείο
Ρεθύµνου δεκαπέντε παθολόγοι. Τον Αύγουστο του 2019 δέκα
παθολόγοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ποιος σας τα είπε αυτά, κύριε Υπουργέ;
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
έχετε τον χρόνο για να απαντήσετε στη συνέχεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Υπήρχαν τριάντα δύο συνολικά γιατροί και είκοσι τέσσερις γιατροί τον
Αύγουστο του 2019. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σε ό,τι
αφορά τους χειρουργούς και τους αναισθησιολόγους. Και οι
αριθµοί έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί καταδεικνύουν ποιος ενίσχυσε
το νοσοκοµείο σε προσωπικό και ποιος όχι. Και, βεβαίως, αυτό
που έχει µεγαλύτερη αξία, είναι να βρούµε λύσεις που θα κάνουν
το σύστηµα υγείας καλύτερο και θα παρέχουν σε κάθε Έλληνα
πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Τα αποτελέσµατα αυτά θα
τα δείτε πολύ σύντοµα.
Είναι γεγονός, κύριε Ξανθέ, ότι επί υπουργίας σας φροντίσατε
ώστε το νοσοκοµείο του τόπου καταγωγής σας, να στελεχωθεί
µε µόνιµο ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Προσλάβατε είκοσι έξι
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε µόνιµες οργανικές θέσεις.
Όµως, έχει ιδιαίτερη αξία να δούµε πότε, σε ποιο δηλαδή χρο-
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νικό σηµείο της θητείας σας, ολοκληρώσατε αυτές τις προσλήψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Οι προσλήψεις αυτές, λοιπόν, πραγµατοποιήθηκαν τα έτη
2017, 2018 και 2019, δύο χρόνια µετά από την εκλογή σας στη
διακυβέρνηση της χώρας. Και έρχεστε σήµερα και µας εγκαλείτε, γιατί στο πρώτο έτος της θητείας µας µε όλα όσα έχουν
συµβεί, κυρίως, λόγω του κορωνοϊού, δεν έχουµε διορίσει µόνιµο
ιατρικό προσωπικό.
Σας πληροφορώ ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα από τα συµβούλια κρίσης ιατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία των επτά
υγειονοµικών περιφερειών ολοκληρώνονται και έχουν αρχίσει και
παραλαµβάνονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για
να προχωρήσουµε στους αντίστοιχους διορισµούς. Η διαδικασία
αυτή θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της εντός του προσεχούς
Σεπτεµβρίου, που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα έχει
διανύσει µόλις δεκαπέντε µήνες στη διακυβέρνηση της χώρας.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου θέλει σηµαντική ενίσχυση, η
οποία δροµολογείται τόσο βραχυπρόθεσµα, άµεσα δηλαδή, όσο
και µακροπρόθεσµα µε µόνιµες προσλήψεις. Λαµβάνουµε όλα
τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας
του νοσοκοµείου. Οι ογδόντα µία θέσεις στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς δεν είναι το τέλος των προσλήψεων αλλά η αρχή.
Θα συνεχίσουµε µε περισσότερες προσλήψεις, καλύπτοντας τις
ανάγκες σε όλη την επικράτεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχουµε προχωρήσει σε προσλήψεις
επικουρικού προσωπικού, εννέα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
και στην πρόσληψη ενός ιδιώτη γιατρού µε µπλοκάκι ειδικότητας
αναισθησιολογίας. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν βρίσκουµε
είτε επικουρικούς είτε ιδιώτες, προχωρούµε στην υλοποίηση σχεδίου µετακινήσεων και αποσπάσεων από κοντινές υγειονοµικές
δοµές. Μιλάµε για ένα σύνολο είκοσι επτά ατόµων.
Παράλληλα, επιταχύνουµε τις διαδικασίες της κρίσεως, όπως
είπα, προκειµένου να έχουµε µόνιµες προσλήψεις. Σας ενηµερώνω ότι οι δεκατέσσερις θέσεις, που βρίσκονται προς κρίση στα
αντίστοιχα συµβούλια κρίσεων της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
είναι δύο θέσεις αναισθησιολογίας, δύο θέσεις παθολογίας, δύο
θέσεις ορθοπεδικής-τραυµατολογίας, µία θέση χειρουργικής, µίας
ορολογίας, µία πνευµονολογίας, µία µαιευτικής-γυναικολογίας,
µία καρδιολογίας, µία ακτινολογίας, µία οφθαλµολογίας και µία
νευρολογίας.
Για την προκήρυξη επτά κενών οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ,
που έχουν προταθεί, όπως λέτε και εσείς, από τα επιστηµονικά
και συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκοµείου, δεν γνωρίζω κάτι.
Αυτό, όµως, που ξέρω είναι ότι το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου, µε απόφασή του στις 28 Μαΐου του 2010, απέστειλε
αίτηµα έγκρισης προκήρυξης δεκατεσσάρων θέσεων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκοµείου.
Επιπλέον, επειδή αναφερθήκατε στην επικαιροποίηση του οργανισµού του νοσοκοµείου, είναι γεγονός ότι οι οργανισµοί των
νοσοκοµείων χρήζουν σηµαντικών παρεµβάσεων και αλλαγών,
προκειµένου να εκσυγχρονιστούν. Αυτό θα γίνει και µε τον Οργανισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και µε συγκεκριµένα κριτήρια, για να µπορούν οι υγειονοµικές µονάδες να
παρέχουν ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες υγείας και
να καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
Το πρώτο βήµα έχει ήδη γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, µε
νοµοθετική πρωτοβουλία, που έχουµε ψηφίσει πρόσφατα και
µας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των οργανισµών των νοσοκοµείων µε υπουργική απόφαση, παρακάµπτοντας τις χρονοβόρες
διαδικασίες που προβλέπονται µε προεδρικά διατάγµατα.
Για τις ειδικότητες των γιατρών, όπου υπάρχουν ελλείψεις και
δυσκολία στην κάλυψή τους, έχουµε πει πολλές φορές ότι απαιτείται να δοθούν συγκεκριµένα κίνητρα, οικονοµικά, επιστηµονικά και κίνητρα επαγγελµατικής εξέλιξης. Έχουµε πει κατ’
επανάληψη στην Αίθουσα αυτή ότι το πλαίσιο αυτό –έχουµε αναφέρει κάποια κίνητρα- θα είµαστε πολύ σύντοµα σε θέση να σας
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το παρουσιάσουµε, να το συζητήσουµε και τελικά να το νοµοθετήσουµε. Πιστεύουµε ότι θα βρούµε όλες τις πτέρυγες της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο πλευρό µας, προκειµένου να δώσουµε
λύση στο ζήτηµα αυτό που ταλανίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα!
Ορίστε, κύριε Ξανθέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πραγµατικά οι απαντήσεις που δίνετε περισσότερη ανησυχία δηµιουργούν, παρά µία προοπτική
βελτίωσης της κατάστασης.
Κατ’ αρχάς, η εικόνα που σας δίνουν οι υπηρεσίες σας -δεν
ξέρω ποιος τα δίνει αυτά- είναι εντελώς εκτός πραγµατικότητας.
Το νοσοκοµείο έχει έξι ή επτά -αν δεν κάνω λάθος- οργανικές θέσεις παθολόγων. Αυτά που είπατε τώρα για δεκαπέντε θέσεις
είναι εκτός πραγµατικότητας.
Ακούστε. Τον Απρίλιο του 2020 υπηρετούσαν στο Νοσοκοµείο
Ρεθύµνου πέντε παθολόγοι και πέντε αναισθησιολόγοι. Για διάφορους λόγους –εγώ δεν λέω ότι φταίτε εσείς γι’ αυτό- έµειναν
δύο παθολόγοι, προστέθηκε µε µετακίνηση ένας τρίτος και δύο
αναισθησιολόγοι. Υπάρχει σοβαρή κρίση και έρχεται και καλοκαίρι.
Βγάζετε µία εγκύκλιο πριν από λίγες µέρες, κύριε Κοντοζαµάνη, και λέτε ότι οι γιατροί των νοσοκοµείων έχουν και την ευθύνη ασθενών που είναι σε ξενοδοχεία καραντίνας. Αυτό είναι
ανήκουστο. Δεν έχει ξανασυµβεί στο σύστηµα υγείας, γιατροί
του ΕΣΥ να έχουν την ευθύνη ασθενών, που δεν εξέτασαν, που
δεν νοσήλευσαν, που δεν πήγαν καθόλου στο νοσοκοµείο και
είναι σε έναν ιδιωτικό χώρο! Αυτό θα έπρεπε να είναι αποκλειστική αρµοδιότητα των συµβεβληµένων ιδιωτών γιατρών µε αυτά
τα ξενοδοχεία. Δεν µπορεί να επιβαρύνεται το ΕΣΥ και µε αυτή
τη λειτουργία εν µέσω πανδηµίας.
Όταν πηγαίνει, λοιπόν, ένας Υπουργός, κύριε Κοντοζαµάνη,
σε µία δοµή που έχει πρόβληµα, συνήθως κάνει µία κίνηση στήριξης, βελτίωσης, αναβάθµισης, εκτόνωσης µίας κρίσης. Εδώ
δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε ούτε το στοιχειώδες. Δεν υπήρχε η
πρόνοια σε µία προκήρυξη έκτακτων θέσεων να συµπεριληφθούν
-για τα µάτια του κόσµου, λέω εγώ- µία, δύο θέσεις από τις πιο
επείγουσες, να δοθεί ένα σήµα ότι αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν µε µόνιµο τρόπο και όχι µε µετακινήσεις από τους γειτονικούς νοµούς.
Υπάρχει burn-out στο προσωπικό. Κινδυνεύουµε µε επιπλέον
κύµα παραιτήσεων. Κινδυνεύει µε αποδιοργάνωση συνολικά το
σύστηµα. Είναι έκκληση, πραγµατικά, να κάνετε τις παρεµβάσεις,
που πρέπει, εσείς ως Υπουργείο και να κάνει τις αντίστοιχες παρεµβάσεις η Υγειονοµική Περιφέρεια, για να δοθεί ένα µήνυµα
και στην τοπική κοινωνία και στους εργαζόµενους του νοσοκοµείου ότι δεν θα ανακυκλώνεται αυτή η µιζέρια και ότι σιγά-σιγά
θα υπάρχει µία προοπτική βελτίωσης.
Η συµπληρωµατική προκήρυξη είναι στοιχειώδης και βεβαίως,
πρέπει να συµπληρωθούν αυτές οι παρεµβάσεις µε νοµοθετικές
αλλαγές. Για παράδειγµα, τώρα, µετά το «ένα προς ένα», που
διασφαλίσαµε από το 2019 και µετά, µπορούµε να νοµοθετήσουµε ότι για κάθε κενούµενη θέση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας
είτε ιατρικού είτε λοιπού προσωπικού θα προκηρύσσεται αυτόµατα χωρίς πράξη Υπουργικού Συµβουλίου. Πάρτε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Είναι µεγάλη κίνηση ασφάλειας αυτή για
το σύστηµα. Δεν µπορούµε να εξαρτιόµαστε συνεχώς και να κάνουµε αυτήν την ισορροπία του τρόµου ανάµεσα στις αποχωρήσεις και στις προσλήψεις.
Όσον αφορά τις θέσεις που βγαίνουν άγονες, µετά από µία
κρίση άγονη, δύο κρίσεις άγονες, να υπάρχει αυτόµατη µετάπτωση σε καθεστώς ειδικών κινήτρων, να προκηρύσσεται στον
αµέσως επόµενο βαθµό, να υπάρχουν ενδεχοµένως τα µπόνους,
που έχει το «άγονο τύπου Α». Είναι σηµαντικές κινήσεις αυτές,
οι οποίες πρέπει να γίνουν. Επίσης, σε ορισµένες άγονες ειδικότητες, όπως είναι η αναισθησιολογία, που δυστυχώς είναι µια ειδικότητα σε έλλειψη σήµερα, συνολικά στο σύστηµα υγείας,
πρέπει να υπάρξουν µέριµνες ειδικού τύπου, όπως υπήρχαν στο
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παρελθόν, απαλλαγής από την υπηρεσία υπαίθρου, διευκόλυνση
στην ειδικότητα κ.λπ..
Αυτή είναι µια δέσµη παρεµβάσεων, που σας προτείνουµε,
πραγµατικά καλή τη πίστει, µε καλή διάθεση, να νοµοθετήσετε.
Δώστε, όµως, ένα σήµα ότι το πράγµα θα αρχίσει να βελτιώνεται
και δεν θα ανακυκλώνουµε την ίδια µιζέρια.
Πραγµατικά, όσον αφορά τη µέχρι τώρα αντιµετώπιση της δυσκολίας αυτής του νοσοκοµείου -έχουµε ακούσει µεγάλα λόγια,
ωραία λόγια και από την ΥΠΕ και από τον Υπουργό- αυτή δεν µεταφράζεται σε έµπρακτη στήριξη και αυτό δίνει µια αίσθηση απογοήτευσης και θα έλεγα και κοροϊδίας, την οποία εισπράττουν
ιδιαίτερα οι γιατροί αυτών των κρίσιµων τµηµάτων. Νοµίζω ότι
αυτό έχετε υποχρέωση να το αποκαταστήσετε µέσα από αυτές
τις παρεµβάσεις, που σας είπα πριν.
Βεβαίως θέλω να θυµίσω -γιατί είπατε κάποια γενικά πράγµατα- ότι εµείς παραλάβαµε έναν κανόνα «ένα προς πέντε», που
ούτε αυτός εφαρµοζόταν. Είχαν παγώσει επί µια πενταετία οι µόνιµες προσλήψεις στο δηµόσιο σύστηµα και βεβαίως επιλέξαµε
και επιταχύναµε και κάναµε πολύ πιο ευέλικτο αυτόν τον µηχανισµό πρόσληψης επικουρικών γιατρών και λοιπού επικουρικού
προσωπικού και έτσι µπορέσαµε και πήραµε τρεις χιλιάδες επικουρικούς γιατρούς και διασφαλίσαµε την επιβίωση του ΕΣΥ.
Επαίρεστε ότι διορίσατε πέντε χιλιάδες γιατρούς στο τετράµηνο της πανδηµίας. Εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι µέσα σε λίγες
µέρες τον Φλεβάρη του 2017 διορίσαµε τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους στο σύστηµα, µε τους συµβασιούχους του ΟΑΕΔ.
Η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχουµε τις συνήθεις ανάγκες νοσηρότητας του ΕΣΥ και των τοπικών κοινωνιών, έχουµε και την
πανδηµία. Χρειάζεται ειδικού τύπου παρέµβαση και ενίσχυση.
Παρακαλώ, ειδικά αυτή την εγκύκλιο, αυτή την υποχρέωση των
γιατρών του ΕΣΥ, να την πάρετε πίσω. Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται οι γιατροί του ΕΣΥ µε αυτήν την υποχρέωση. Είπατε
ότι θα υπάρχουν συµβάσεις µε ιδιώτες γιατρούς, να αναλάβουν
αυτοί την παρακολούθηση των ασθενών που είναι σε καραντίνα
στα ξενοδοχεία καραντίνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Μην πάτε πάλι
στα επτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθέ, η διάταξη ότι έξι µήνες πριν τη συνταξιοδότηση
κάποιου γιατρού προκηρύσσεται η θέση, έτσι ώστε τη στιγµή
που αποχωρεί από το σύστηµα να έχει καλυφθεί, υπάρχει. Δεν
χρειάζεται να νοµοθετήσουµε. Εποµένως πρέπει να την υλοποιήσουµε στο έπακρο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μπορεί να...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτό
είναι, λοιπόν, το στοίχηµα που σας είπα, ότι θέλουµε να είµαστε
σε θέση να προκηρύσσουµε τη θέση αυτή, έξι µήνες πριν κάποιος αποχωρήσει από το σύστηµα υγείας.
Αναφερθήκατε στις άγονες θέσεις και στα κίνητρα που πρέπει
να δοθούν. Χαίροµαι, γιατί ταυτίζονται πολλές από τις απόψεις
µας και µακάρι, όπως είπα, να συµβεί, όταν έρθουµε να νοµοθετήσουµε το σχέδιό µας για την κάλυψη των αγροτικών θέσεων,
µε τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν προκειµένου να προκηρυχτούν αυτές οι θέσεις και να καλυφθούν. Διότι σηµασία δεν έχει
να προκηρύσσουµε θέσεις. Θα µπορούσαµε να λαϊκίσουµε -αν
το θέλετε- και να προκηρύξουµε όσες θέσεις ζητούν τα νοσοκοµεία και οι υγειονοµικές περιφέρειες. Το θέµα είναι, οι θέσεις
αυτές να πληρωθούν, να υπάρξουν οι γιατροί να πάνε σε αυτές
τις θέσεις. Άρα, πρέπει να δώσουµε κίνητρα προκειµένου να καλυφθούν αυτές οι θέσεις.
Ναι, ακούµε τις προτάσεις σας για τις άγονες και τις αποµακρυσµένες θέσεις και θα έλεγα ότι δεν απέχουµε πολύ. Έχουµε
και κάποιες ακόµα προτάσεις και σας είπα ότι µακάρι να µπορέσουµε να έχουµε οµοφωνία και συναίνεση, όταν ψηφίσουµε το
σύστηµα κινήτρων, που θέλουµε να δώσουµε, προκειµένου να
καλυφθούν οι περιοχές αυτές.
Σας είπα, επίσης, ότι οι ανάγκες σε κάθε υγειονοµική δοµή
είναι πάρα πολλές και µε µπαλώµατα δεν δίνουµε µόνιµες λύσεις.
Επανειληµµένως έχουµε τονίσει ότι το σύστηµα των επικουρικών
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γιατρών, που εσείς νοµοθετήσατε και πρώτη φορά χρησιµοποιήσατε, ναι, βοηθάει, έτσι ώστε να δώσουµε προσωρινές λύσεις
στο σύστηµα. Πράγµατι, φάνηκε κι αυτό. Και εσείς το χρησιµοποιήσατε µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα και εµείς την περίοδο αυτή της πανδηµίας. Μέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα, καλύψαµε έξι χιλιάδες θέσεις απαραίτητες µε επικουρικό προσωπικό. ‘Εχουµε πει ότι σχεδιάζουµε µε τέτοιο τρόπο,
έτσι ώστε την πλειονότητα των θέσεων αυτών να µπορέσουµε να
τις µετατρέψουµε σε µόνιµες θέσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας είπα ότι το ίδιο το Νοσοκοµείο Ρεθύµνου µάς έκανε αίτηµα για προκήρυξη δεκατεσσάρων θέσεων και όχι επτά, που
αναφέρετε στην ερώτησή σας, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του και σας είπα ότι ογδόντα µία θέσεις, που προκηρύχθηκαν
τις προηγούµενες ηµέρες δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή ενός
συγκεκριµένου και ολοκληρωµένου προγραµµατισµού, προκειµένου να καλύψουµε τις ανάγκες του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας.
Τέλος, επειδή αναφερθήκατε στα νοσοκοµεία καραντίνας και
στη διαχείριση περιστατικών από τις πλησιέστερες υγειονοµικές
µονάδες, νοµίζω ότι παρεξηγήσατε, δεν καταλάβατε καλά την
εγκύκλιο την οποία εξεδώσαµε. Τι θέλετε να κάνουµε, δηλαδή;
Εάν έχει επιβαρυνθεί η υγεία κάποιου σε νοσοκοµείο καραντίνας,
θα τον αφήσουµε στο δρόµο; Δεν θα πρέπει να τον δει κάποιος,
να τον περιθάλψει ή εάν χρειαστεί, να διακοµιστεί σε νοσοκοµείο
αναφοράς ή σε νοσοκοµείο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Στο νοσοκοµείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Αφήστε τον! Θα κρίνει ο κόσµος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Ξανθέ, αφήστε τον. Δεν σας διέκοψε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κάποιος δεν πρέπει να έχει αυτή την ευθύνη; Τι είναι; Πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Εννοείται ότι θα υπάρχει µια παρακολούθηση από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι, αλλά δεν τους παρατάµε στο
έλεος του Θεού σε ένα νοσοκοµείο καραντίνας. Πρέπει να παρακολουθούµε τι γίνεται µε την εξέλιξη της υγείας τους και εφόσον υπάρχει ανάγκη, να παρέµβουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κοντοζαµάνη.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 919/13-72020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δηµόσιος
κίνδυνος η απόφαση Χατζηδάκη για αναβολή επ’ αόριστο της
ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Μπορώ να πω κάτι διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν θέλετε να πείτε για
από κοινού συζήτηση µε την ερώτηση του κ. Φάµελλου, δεν συµφώνησαν. Τους το προτείναµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Εγώ δύο φορές τα ίδια πράγµατα θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τι να κάνουµε; Εγώ
είµαι υποχρεωµένος να πειθαρχήσω σε αυτό που θέλουν οι κύριοι Βουλευτές.
Κύριε Αρσένη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα και χρόνια
πολλά για το Ηλίας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ό,τι επιθυµείτε! Έχετε
δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, σας διαβάζω το δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Στο σηµείο µηδέν επιστρέφουν οι δασικοί χάρτες. Με µια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις αποχαρακτηρισµού δασών και δασικών
εκτάσεων». Οι δασικοί χάρτες, ακόµη και αυτοί που έχουν κυρωθεί -το 55% της χώρας έχει κυρωθεί- θα πρέπει να αναρτηθούν
από την αρχή.
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Συνεχίζει η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Υψηλού ρίσκου και
αγνώστων συνεπειών απόφαση, όχι µόνο κάνει αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου µέχρι το 2021, όπως είναι οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, αλλά πιθανότατα θα οδηγήσει ολόκληρο
το έργο στις ελληνικές καλένδες, ακυρώνοντας την επίµονη προσπάθεια που καταβλήθηκε την τελευταία δεκαετία».
Οι λόγοι αποχαρακτηρισµού, που έχετε εισάγει, είναι ότι αποχαρακτηρίζονται αυτόµατα όλες οι εκτάσεις, που είναι δηλωµένες στις επιδοτήσεις ή στα αγροτικά µητρώα -αµπελουργικό και
ελαιουργικό- χωρίς να εξετάζετε αν οι εκτάσεις έχουν εκχερσωθεί παράνοµα, οπότε επιβραβεύονται όσοι στην ουσία καταπατούσαν τα δάση, όπως επίσης όσες εκτάσεις έχουν άδειες
εγκατάστασης βιοµηχανικών και τουριστικών µονάδων, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο αδειοδότησης βρίσκονται και από ποιον
εκδόθηκαν. Δηλαδή, αν κάποια τουριστική µονάδα εγκριθεί από
το Υπουργείο Τουρισµού, δεν χρειάζεται να ελεγχθεί, όπως λέει
και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», από το δασαρχείο, ακόµα και αν περιλαµβάνει δασικά κοµµάτια.
Επίσης, γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις ή πληροφοριακού χαρακτήρα έγγραφα του δασαρχείου, παρ’όλο που το Συµβούλιο
της Επικρατείας έχει βγάλει νοµολογία ξεκάθαρη που λέει ότι
αυτό είναι παράνοµο.
Εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες οι οικοδοµικές άδειες
που δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί. Αρκεί µια βεβαίωση µηχανικού
ότι τηρούνται τα όρια αρτιότητας -η οποία εκτός απροόπτου δηλαδή δεν θα ελεγχθεί ποτέ- για να εξαιρεθούν από τους δασικούς χάρτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Το ενδιαφέρον -όπως επισηµαίνει
πάλι η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»- είναι µία συµπολιτευόµενη
εφηµερίδα, ότι ολόκληροι δασικοί χάρτες θα αποσυρθούν, για να
µορφοποιηθούν σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται και αναρτώνται
εκ νέου στο σύνολό τους. Επισηµαίνει βέβαια, ότι κάτι αντίστοιχο
είχε κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα χορτολιβαδικά.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτήν σας την επιλογή -που είναι συνέχεια
της επιλογής σας που κάνατε στο «δασοκτόνο» νοµοσχέδιοαυτό που κάνετε είναι ότι δίνετε το πράσινο φως στους εµπρηστές, εν µέσω της αντιπυρικής περιόδου. Η ευθύνη είναι πάρα
πολύ σηµαντική, όχι απέναντι µόνο στο δάσος και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά απέναντι, κύριε Υπουργέ, και στην ιδιωτική περιουσία και στην ανθρώπινη ζωή.
Οι δασικοί χάρτες προστατεύουν τα δάση και τους πολίτες
από τους εµπρησµούς. Αυτό κάνουν στο δια ταύτα, πέραν από
την ασφάλεια δικαίου που φέρνουν στις επενδύσεις, που κατά
τα άλλα κόπτεστε. Γι’ αυτό σας καλώ να αποσύρετε αυτές τις
πρωτοβουλίες, να σταµατήστε.
Αν θέλετε να κάνετε κάτι, να ενισχύστε την γρήγορη υλοποίηση των δασικών χαρτών, χωρίς να καθυστερείτε -όπως κάνετε
µε αυτές τις πρωτοβουλίες σας- βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πριν σας απαντήσει ο
κύριος Υπουργός, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το
Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, πρόστιµα για τη διακίνηση και εµπορία
αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων για
τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα, την καινοτοµία και το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».
Κύριε Αρσένη, θα σας απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε Αρσένη, χρόνια πολλά πρώτα απ’ όλα για
το δεύτερό σας όνοµα, Ηλίας.
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Δεύτερον, να πω ότι χαίροµαι που είστε αναγνώστης της εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Είναι µια εφηµερίδα, της οποίας κι εγώ
είµαι αναγνώστης συνεχώς, πρέπει να πω, από τότε που ήµουν
φοιτητής και την οποία θεωρώ εξαιρετικά αντικειµενική.
Απλώς, νοµίζω ότι διαβάζετε την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» κάποιες
µέρες της εβδοµάδας και κάποιες µέρες δεν την διαβάζετε, διότι
αναφερθήκατε στο δηµοσίευµα του συντάκτη της για το περιβάλλον, δεν αναφερθήκατε -ή δεν διαβάσατε προφανώς για να
µην αναφερθείτε, να µην την λάβετε υπ’ όψιν- στη δική µου απάντηση που έγινε την εποµένη ηµέρα ακριβώς.
Επειδή, λοιπόν, έχετε γνώση µόνο της κριτικής του συντάκτη
και όχι της απάντησής µου, για να έχουµε µία πλήρη εικόνα όσων
διηµείφθησαν στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και να έχετε και εσείς, θα
σας πω τη δική µου θέση.
Ποια είναι η δική µου θέση; Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο
άρθρο έβριθε ψεµάτων. Καταλαβαίνω την κριτική, δέχοµαι την
κριτική και από εσάς και από δηµοσιογράφους -αλίµονο!- όσο
σκληρή και να είναι. Αυτό, όµως, το οποίο δεν µπορώ να δεχθώ
είναι κατά συρροήν ψέµατα, γενικώς ψέµατα, αλλά ακόµη περισσότερο κατά συρροήν, όπως συνέβαινε στο συγκεκριµένο
άρθρο, το οποίο εσείς πήρατε τοις µετρητοίς. Τι εννοώ;
Πρώτο ψέµα: Το µισό έργο των δασικών χαρτών έχει επιτέλους ολοκληρωθεί. Η αλήθεια σ’ αυτό είναι ότι η ανάρτηση των
δασικών χαρτών έγινε µε µεγάλες ατέλειες, που το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και επί ΣΥΡΙΖΑ -µε σχετική εγκύκλιο του αρµόδιου γενικού διευθυντή το 2017, στην οποία έχω αναφερθεί και
όταν συζητούσαµε τον περιβαλλοντικό νόµο- οµολόγησε και δήλωσε ότι θα διορθώσει. Η προχειρότητα, άλλωστε, καθίσταται
σαφής και από τις εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες αντιρρήσεις, οι
οποίες έχουν υποβληθεί στη µισή Ελλάδα -γιατί για τη µισή Ελλάδα µιλάµε- και οι οποίες θα εκδικάζονταν σε είκοσι επτά χρόνια, έτσι όπως εξελισσόταν η εκδίκασή τους, για την οποία δεν
είδα και πάρα πολλές ενστάσεις και µέσα στη Βουλή, τον τελευταίο χρόνο, που είµαι εγώ Υπουργός Περιβάλλοντος.
Δεύτερο ψέµα: Προστίθενται δήθεν, κατά τη γνώµη του
Υπουργείου, διοικητικές αποφάσεις που θα αφαιρέσουν δασικές
εκτάσεις από τους χάρτες. Τεράστιο ψέµα. Η αλήθεια είναι ότι η
απόφαση εφαρµόζει την πρόβλεψη του ν.4685/2020 για διοικητικές πράξεις προ του ’75, µε βάση τις οποίες το ίδιο το ελληνικό
δηµόσιο αναγνωρίζει ρητώς τον µη δασικό χαρακτήρα. Εφαρµόζουµε, λοιπόν, τον νόµο, ο οποίος -αν θέλετε- εξειδικεύει, προσδιορίζοντας τις πράξεις, προηγούµενο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτο ψέµα: Εξαιρούνται δήθεν από τους δασικούς χάρτες
εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το κράτος για καλλιέργεια,
ακόµα και αν δεν καλλιεργήθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη
φορά, προβλέφθηκε στον δικό µας νόµο, τον περιβαλλοντικό
νόµο, ότι θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις µόνο αυτές που διατηρούν και σήµερα την αγροτική τους χρήση. Ας διαβάσετε όλοι
που είστε αντίθετοι στον νόµο τι λέει ο νόµος και ας µην καταλήγετε σε συµπεράσµατα, τα οποία απλώς βολεύουν τη δική σας
πολιτική ανάλυση της πραγµατικότητας, όντας σε πλήρη αντίθεση µ’ αυτή καθ’ αυτή την πραγµατικότητα.
Τέταρτο ψέµα: Αποχαρακτηρίζονται τάχα αυτοµάτως και θεωρούνται µη δασικές οι εκτάσεις που δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αγρότες, ακόµα και όσες έχουν εκχερσωθεί
παράνοµα. Η αλήθεια είναι ότι λαµβάνονται απλώς υπόψιν ενδεικτικά οι ψηφιακοί χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή περιέχουν τα
περιγράµµατα διοικητικών πράξεων, που έχουν παραχωρήσει
εκτάσεις για καλλιέργεια στους αγρότες. Έτσι όσες εκτάσεις
έχουν εκχερσωθεί αυθαίρετα, αποκλείονται από κάθε νοµιµοποίηση.
Πέµπτο ψέµα: Αποχαρακτηρίζονται αυτοµάτως οι εκτάσεις,
που περιλαµβάνονται σε ειδικά αγροτικά µητρώα. Η αλήθεια
είναι ότι δεν αποχαρακτηρίζονται αυτοµάτως. Αναζητούνται µέσα
από τα µητρώα σχετικές διοικητικές πράξεις, που χαρακτηρίζουν
την έκταση ως αγροτική.
Έκτο ψέµα: Κάθε έκταση, που έχει άδεια για τουριστική ή βιοµηχανική εγκατάσταση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, παύει
δήθεν να είναι δασική. Η αλήθεια είναι ότι εξειδικεύεται πρόβλεψη του νόµου για δραστηριότητες που ξεκίνησαν προ του ’75
και λειτουργούν από τότε νοµίµως, µε βάση άδεια της διοίκησης,
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δηλαδή του κράτους, το οποίο δεν είναι βιοµηχανικό κράτος και
δασικό κράτος. Είµαστε ενιαίο κράτος, είµαστε η Ελληνική Δηµοκρατία και δεν µπορούµε να εµφανιζόµαστε ως «Ιανός».
Έβδοµο ψέµα: Γίνονται αποδεκτά έγγραφα πληροφοριακού
χαρακτήρα για τον δασικό ή µη χαρακτήρα µιας έκτασης, παρά
την αντίθεση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η αλήθεια είναι
ότι γίνεται απολύτως σεβαστή η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, καθώς τα έγγραφα αυτά δεν γίνονται αυτοτελώς
δεκτά.
Όγδοο ψέµα: Εξαιρούνται οικοδοµικές άδειες που δεν έχουν
υλοποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για διάταξη που θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στον ν.4389/2016. Αυτή είναι η απάντησή µου
στον συντάκτη, αυτή είναι και η απάντησή µου σε εσάς. Τα ίδια
πίστευα και πριν από µερικές µέρες όταν έδωσα αυτήν την απάντηση. Τα ίδια πιστεύω και σήµερα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και παρακαλώ όλους να κάνουµε
συζήτηση επί της πραγµατικότητας. Θα µου επιτρέψετε να πω,
επί της πραγµατικής πραγµατικότητας και όχι επ’ αυτών που έχει
στο µυαλό του ο καθένας, προκειµένου να δικαιολογήσει το δογµατισµό του και τις προκαταλήψεις, που έχει απέναντι σε µια κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
και ευχαριστώ για τις ευχές σας, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, δεν µας απαντήσατε στην ουσία. Θα επανακατατεθούν εκ του µηδενός, θα ξεκινήσει δηλαδή ξανά η διαδικασία για το 55% στις περιοχές όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι
χάρτες; Θα καθυστερήσει η διαδικασία των δασικών χαρτών;
Γιατί µας αναφέρετε τις εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες αντιρρήσεις,
αλλά αν υπάρχει πρόβληµα και καθυστέρηση στην εξέταση των
ενστάσεων των πολιτών απέναντι στους δασικούς χάρτες, αυτό
µπορείτε να το λύσετε µε περισσότερο κόσµο να πηγαίνει και να
εξετάζει τις ενστάσεις. Το να σταµατάτε τη διαδικασία και να θέτετε εν αµφιβόλω κι αυτούς τους χάρτες που έχουν κυρωθεί,
προφανώς και οπλίζετε το χέρι του εµπρηστή.
Δεν θα µιλήσω για οικονοµικά συµφέροντα. Σας µιλώ για τις
ανθρώπινες ζωές και την ιδιωτική περιουσία, πέρα από το περιβάλλον, πέρα από τη ζωή και το δάσος. εσείς, µε τις επιλογές
σας, πάτε τη διαδικασία πολύ πίσω και δεν την πάτε για να επισπεύσετε τους χάρτες, όπως θέλετε να µας πείτε αναφερόµενος
στις αντιρρήσεις, την πάτε γιατί θέλετε να αλλάξετε τους όρους
µε τους οποίους κυρώνονται οι χάρτες, γιατί θεωρείτε εσείς ότι
αδικούν κάποιους ιδιώτες.
Η µεγάλη αδικία, όµως, είναι όταν καίγεται το σπίτι σου, όταν
καίγεται ο κήπος σου, όταν καίγονται οι άνθρωποί σου, όταν καίγονται οι καλλιέργειές σου, όταν καίγεται όλο το βιός σου. Εκεί
είναι η µεγάλη αδικία και αυτήν την αδικία, όχι µόνο δεν την θεραπεύετε, αλλά κλείνετε το µάτι αυτήν τη στιγµή. Αν είχαµε το
55% της χώρας να ξεφεύγει από το κίνητρο για εµπρησµό, δηλαδή επειδή είχε κυρωµένο δασικό χάρτη να µην έχει κίνητρο ο
εµπρηστής να κάνει κάτι εκεί πέρα, να µην έχει κίνητρο ο καταπατητής να κάνει κάτι, εσείς τους επαναφέρετε αυτό το κίνητρο.
Αυτό είναι το έγκληµα. Είναι έγκληµα, κύριε Υπουργέ. Δεν το
λέω αντιπολιτευτικά, το λέω πραγµατικά, όπως µου ζητήσατε να
µιλάµε για την πραγµατικότητα. Είναι έγκληµα, γιατί µπορεί να
κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσία, πέρα από το περιβάλλον.
Γι’ αυτό σας καλώ -σας κάλεσα και στο περιβαλλοντοκτόνο νοµοσχέδιο- και τώρα να σταµατήσετε αυτήν την πολιτική, να αλλάξετε πορεία. Δείτε πώς µπορεί να επιταχυνθούν οι δασικοί
χάρτες. Μην µας πηγαίνετε πίσω. Μην φέρνετε τους εµπρηστές
ξανά να βρίσκουν δουλειά εκεί που την είχαν χάσει, στις περιοχές
που είχαν ολοκληρωθεί οι δασικοί χάρτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και εσείς τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας): Κύριε Αρσένη, ισχυρίζεστε ότι δήθεν δεν απήντησα. Απήντησα σε όλα τα σηµεία, ανεξαιρέτως. Όλα τα στοιχεία, τα οποία επικαλείται το δηµοσίευµα και η δική σας ερώτηση
που αναπαράγει το δηµοσίευµα, απαντήθηκαν.
Λέτε ότι δεν θα καθυστερήσει το έργο των δασικών χαρτών.
Το λέτε εσείς αυτό σε µένα; Θέλω να το πείτε σε κάποιους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, λάθος διεύθυνση, κύριε Αρσένη. Λάθος
διεύθυνση, διότι το έργο των δασικών χαρτών, όπως αποδεδειγµένα έχει φανεί εδώ σε συζητήσεις στη Βουλή, θα ολοκληρωνόταν για τη µισή Ελλάδα µετά από είκοσι επτά χρόνια, διότι µε
τους ρυθµούς εξέτασης των αντιρρήσεων τόσο θα χρειαζόταν.
Έρχεται η δική µας Κυβέρνηση και φροντίζει, έτσι ώστε µε την
επίσπευση της εξέτασης των αντιρρήσεων, το πράγµα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί συνολικά το εγχείρηµα -θέλω να πιστεύω- µέσα σε δύο χρόνια. Δεν ζητούµε κανένα χειροκρότηµα
από εσάς ούτε κανένα µπράβο ούτε κανένα ευχαριστώ.
Θα ζητούσα, όµως, τουλάχιστον να µην υπάρχει τέτοια πολιτική τύφλωση από όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν την κριτική,
τέτοιο πολιτικό δηλητήριο, έτσι ώστε να µην αναγνωρίζουν τα
αυτονόητα, ότι ήταν µια πρόχειρη εκπόνηση χαρτών, που δεν
οδηγούσε πουθενά. Οδηγούσε σε τεράστιες αµφισβητήσεις και
σε εξίσου τεράστιες καθυστερήσεις.
Λέτε ότι κάποιοι ιδιώτες έχουν υποβάλει αντιρρήσεις. Μπα;
Εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι έχουν υποβάλει
αντιρρήσεις στη µισή Ελλάδα είναι «κάποιοι ιδιώτες»; Από πού
και πάνω, στη δική σας αριθµητική, ξεκινάει το κάποιοι να γίνεται
πολλοί; Από πού και πάνω; Έπρεπε να υποβάλλουν όλοι οι Έλληνες, που τους αφορά το θέµα;
Κύριε Αρσένη, ακόµα περισσότερο, παραγνωρίζετε κάτι άλλο.
Παραγνωρίζετε ότι εµείς ήρθαµε µε τον νόµο και την υπουργική
απόφαση που κατακεραυνώνετε και λέµε ότι όταν το δηµόσιο µε
υπογραφές δικές του -προ του 1975 µάλιστα, προσέξτε, προ της
ισχύος αυτού του Συντάγµατος- έχει έρθει και έχει θεωρήσει µια
συγκεκριµένη έκταση ως αγροτική και η έκταση αυτή διατηρεί
και σήµερα τον χαρακτήρα της αυτό, δεν µπορεί το δηµόσιο να
θεωρεί ότι είναι δάσος.
Δηλαδή, για να το κάνω απλό -το έχω ξαναπεί- ο Ελευθέριος
Βενιζέλος έρχεται και δίδει κάποιες εκτάσεις σε πρόσφυγες και
οι πρόσφυγες αυτοί από τότε και µετά καλλιεργούν στάρια, κριθάρια, βαµβάκια και πας και βλέπεις στάρια, κριθάρια, βαµβάκια
επί πολλές δεκαετίες ή όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής προ
της δικτατορίας έκανε αναδασµό κι έχει µοιραστεί αγροτική γη
µε βούλα του κράτους, αυτό το πράγµα να µη το θεωρεί ο οποιοσδήποτε φονταµενταλιστής στην αντίληψή του για τα δασικά
ότι είναι δάσος. Όπως συνέβαινε στο Ελληνικό, που όλα τα τσιµέντα της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» εκεί θεωρούνταν για κάποιους δάσος.
Ε, όχι!
Προστατεύουµε τα πραγµατικά δάση και έχουµε στα σκαριά
ένα εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Διότι πραγµατικά, µας ενδιαφέρει το δάσος. Από κει και πέρα, όµως, µένουµε πραγµατικά
µακριά από όλες αυτές τις θεωρίες, οι οποίες δεν θίγουν εµάς,
θίγουν αυτούς που τις µετέρχονται, αυτούς που εφευρίσκουν
δάση εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν είναι προοδευτική αντίληψη
αυτή. Είναι βαθιά δογµατική, αντιδραστική αντίληψη.
Από κει και πέρα, ακούω για µια ακόµα φορά άλλη µια κατηγορία στις πολλές που έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους µήνες
και τα τελευταία χρόνια εις βάρος µου σε πολιτικό επίπεδο. Σήµερα άκουσα ότι δίνω «πυρσούς…» -δεν ξέρω πώς το είπατε-«…
στα χέρια των εµπρηστών». Παλιότερα είχα ακούσει ότι θέλω να
καταστρέψω τους φτωχούς. Τώρα πάλι µε τον περιβαλλοντικό
νόµο άκουσα ότι θέλουµε να εξαφανίσουµε τις περιοχές
«NATURA».
Όλοι κρινόµαστε από τον λαό και από την πραγµατικότητα.
Έχω ακούσει πολλά και για την καταστροφή της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
και για την καταστροφή της ΔΕΗ και για µια σειρά από µεταρρυθµίσεις -και προσωπικά και συγχωρήστε µε για τον προσωπικό
τόνο- που έχω προωθήσει. Εκείνο το οποίο βλέπω πάντως, είναι
ότι υπάρχουν αποτελέσµατα σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις, γιατί
πάντοτε ήθελα να ακολουθώ -όχι έναν δικό µου δρόµο- έναν
δρόµο Ευρώπης και κοινής λογικής.
Λυπάµαι, αλλά θα πω ότι η κριτική που ασκείται για τους δασι-
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κούς χάρτες, από αυτούς που ασκείται, δεν νοµίζω ότι είναι στο
πεδίο του ρεαλισµού. Είναι απλά και µόνο σε ένα πεδίο καθαρού
δογµατισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε στην επόµενη ερώτηση µε τους ίδιους πρωταγωνιστές. Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 920/13-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πότε επιτέλους θα σταµατήσει το έγκληµα στην Φυλή;».
Κύριε Αρσένη, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, διαφωνώ µε την απάντησή σας στην προηγούµενη ερώτηση, αλλά θα προχωρήσω σε αυτήν.
Έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα στη δυτική Αθήνα, την εκλογική περιφέρεια του Πρωθυπουργού και τη δικιά µου εκλογική
περιφέρεια. Σταθερά, σχεδόν κάθε µέρα, ανάλογα µε την κατεύθυνση του αέρα προφανώς, µεταφέρονται οι ρύποι από τη Φυλή
και πραγµατικά δεν µπορεί από τη δυσοσµία να είναι κανείς στην
Πετρούπολη, άλλοτε στο Ίλιον, στους Αγίους Αναργύρους -εξαρτάται από την ακριβή κατεύθυνση του αέρα- στο µπαλκόνι του,
δεν µπορεί να είναι στην παιδική χαρά, δεν µπορεί να είναι στο
γήπεδο, δεν µπορεί να ζήσει σε δηµόσιο χώρο ή σε ανοικτό
χώρο.
Η συλλογικότητα που µάχεται το θέµα της Φυλής, το «Δυτικό
Μέτωπο», πιθανολογεί ότι η κακοσµία έρχεται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης, το ΕΜΑΚ.
Το ίδιο περίπου λέει και ο Αντιδήµαρχος της Πετρούπολης, ο κ.
Χριστόπουλος.
Αυτός ο τόπος δέχεται αυτές τις επιπτώσεις όχι τώρα, όχι για
δέκα χρόνια, αλλά από τη δεκαετία του 1960 µε επιπτώσεις στην
υγεία του, που είναι άγνωστες, γιατί η επιδηµιολογική µελέτη που
θα παραδιδόταν –υποτίθεται- τον Δεκέµβριο του 2019, έχει γίνει
άφαντη και δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα παραδοθεί, ενώ τα
όποια προκαταρκτικά αποτελέσµατά της ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά για τη δυτική Αττική. Περιµένουµε να δούµε τα αποτελέσµατα και για τη δυτική Αθήνα.
Οπότε σας ζητάµε δύο πράγµατα: Πρώτον, να κινητοποιήσετε
τις υπηρεσίες και να µας πείτε τι έχετε κάνει για να εντοπιστεί η
πηγή της δυσοσµίας και δεύτερον, να σταµατήσετε κάθε σχεδιασµό, κύριε Υπουργέ, για νέους τρόπους διαχείρισης απορριµµάτων ή και παλιούς τρόπους διαχείρισης απορριµµάτων σε αυτήν
την περιοχή, η οποία από το 1960 κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
µπορεί να είναι εξειδικευµένη, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, να
βγάζει υδραυλικούς η περιοχή. Ελπίζω να µη θεωρεί η Κυβέρνηση ότι είναι εξειδικευµένη στο να διαχειρίζεται τα απορρίµµατα, γιατί δεν είναι. Αυτή η περιοχή αξίζει κάτι καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας απαντήσει ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, δεν νοµίζω ότι είναι κανένας ικανοποιηµένος από την εικόνα που υπάρχει στη Φυλή εδώ και χρόνια, στη Φυλή στην οποία έχω πάει για να σχηµατίσω και εγώ
ιδίοις όµµασι εικόνα.
Βεβαίως, δεν αντέχω να µη σας πω, κύριε Αρσένη, ότι ενώ το
θέµα της Φυλής έχει εγερθεί σε εµάς που κληρονοµήσαµε µια
κατάσταση από την προηγούµενη κυβέρνηση τον τελευταίο
χρόνο πολλές φορές εδώ στο πλαίσιο των ερωτήσεων -και καλά
κάνετε- την ίδια στιγµή δεν έχει θυµηθεί κανένας από τους ερωτώντες –ούτε και εσείς πρέπει να πω- τις ευθύνες της προηγούµενης περιφερειάρχου, της κ. Δούρου, η οποία ακύρωσε µια
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, διότι είχε αλλεργία στη
λέξη «ιδιωτικού». Ακύρωσε, λοιπόν, µια σύµβαση δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, ενώ τέτοιες συµβάσεις που έχουν προχωρήσει στην Ήπειρο, στις Σέρρες και στη δυτική Μακεδονία έχουν
δώσει πολύ σοβαρή και ικανοποιητική λύση, καθ’ οµολογίαν και
της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλες αυτές τις περιοχές. Εκεί
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είναι µια από τις ρίζες του κακού και αυτό είναι και µια βαριά κληρονοµιά την οποία έχει βρει αυτή εδώ η Κυβέρνηση.
Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζετε ότι η αρµοδιότητα ανήκει στην
Περιφέρεια Αττικής και στον Ενιαίο Διαβαθµιδικό Σύνδεσµο, τον
ΕΔΣΝΑ. Η Κυβέρνηση έχει την εποπτεία -δεν απεκδυόµεθα των
ευθυνών µας- αλλά ειδικά για το θέµα των οσµών, στις οποίες
αναφέρεται η ερώτησή σας, αναφερθήκαµε στον Ενιαίο Διαβαθµιδικό Σύνδεσµο, ο οποίος µας έχει ενηµερώσει για τα εξής: Το
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης,
ΕΜΑΚ όπως λέγεται, των Άνω Λιοσίων, λειτουργεί βάσει περιβαλλοντικών όρων που τροποποιήθηκαν –πότε;- τον Μάρτιο του
2016 και µε την άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε κατόπιν της
τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
Στους χώρους της µονάδας µηχανικής διαλογής έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα απόσµησης, στους κλειστούς χώρους,
αλλά και στις υποµονάδες της εγκατάστασης µε υψηλό βαθµό
απόδοσης, σύµφωνα µε τον ΕΔΣΝΑ.
Στη µονάδα κοµποστοποίησης έχει εγκατασταθεί µονάδα χηµικής επεξεργασίας των αερίων εκποµπών της διεργασίας της
κοµποστοποίησης και η απόδοση της µονάδας, η οποία παρακολουθείται αδιάλειπτα από ειδικό σύστηµα αυτοµατισµού και τηλεελέγχου, κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης γίνονται τακτικά µετρήσεις των συγκεντρώσεων οσµών
περιµετρικά της µονάδας, χωρίς να έχει διαπιστωθεί υπέρβαση
των οριακών τιµών.
Αυτά µας λέει ο ΕΔΣΝΑ, αυτά πρέπει, προφανώς, να λάβω υπ’
όψιν µου στην απάντηση που σας δίνω. Προφανώς, επειδή έχω
πάει, είπα και εισαγωγικά ότι η κατάσταση δεν µας ικανοποιεί.
Θέλουµε κάτι καλύτερο. Θέλουµε έναν καινούργιο ολοκληρωµένο σχεδιασµό για τα απορρίµµατα, σαν κι αυτόν που έχει προτείνει από τον περασµένο χειµώνα ο Περιφερειάρχης, ο κ.
Πατούλης.
Καταλαβαίνω ότι δεν σας ικανοποιεί, αλλά θα ήθελα ειλικρινά
και όχι ρητορικά, να µου πείτε, εσείς πραγµατικά κύριε Αρσένη
τι προτείνετε για τον περιφερειακό σχεδιασµό για τα απορρίµµατα στην Αττική. Τι να τα κάνουµε; Να τα διακτινίσουµε; Να τα
εξαφανίσουµε; Να κάνουµε βουντού; Ποια είναι η λύση την οποία
προτείνετε για τα απορρίµµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Αρσένης έχει τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία
του.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ κι εσάς, κύριε Υπουργέ, γιατί µας κάνατε
ερώτηση –και σε µένα και στο ΜέΡΑ25- όσον αφορά τις επιλογές
µίας κυβέρνησης. Και επειδή εσείς στη δική σας διακυβέρνηση
βλέπουµε ότι αγαπάτε να στέλνετε τις ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ,
απλά εγώ έτυχε να µην είµαι Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε τα
στέλνετε στο παρελθόν κάθε φορά, που και εµείς καταγγέλλουµε, αλλά στη θέση σας, αν ήµασταν στην Κυβέρνηση δεν θα
κοιτούσαµε µόνο το παρελθόν, θα κοιτούσαµε τι θα κάνουµε
εµείς τώρα. Οπότε θα σας απαντήσω στο ερώτηµά σας αυτό,
αλλά θα πάρω ένα-ένα τα πράγµατα που είπατε.
Για την κ. Δούρου, δεν έχετε δίκιο. Σχεδόν σε κάθε οµιλία µου
αναφέρω τις ευθύνες της κ. Δούρου. Όχι βέβαια τις ευθύνες που
εσείς βλέπετε, για την ακύρωση του ΣΔΙΤ. Η ευθύνη της κ. Δούρου είναι ότι ψήφισε, τελευταία µέρα πριν φύγει από την περιφέρεια, την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, µε πιθανές περιοχές το
λατοµείο Μουσαµά και άλλες περιοχές που είναι τριακόσια
µέτρα από κατοικηµένες περιοχές. Αυτά δηλαδή, που ψηφίζει και
ο κ. Πατούλης. Μαζί τα ψηφίζουν, άλλωστε, στο περιφερειακό
συµβούλιο. Μαζί! Στο θέµα των απορριµµάτων συγκυβερνάτε µε
τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Άρα προς τι όλη αυτή η συζήτηση;
Μας λέτε, όµως, για τα ΣΔΙΤ, τα τροµερά παραδείγµατα της
Ηπείρου, των Σερρών και της δυτικής Μακεδονίας. Πήγαµε και
βρήκαµε τα στοιχεία της «ΤΕΡΝΑ» για το εργοστάσιο. Ξέρετε
ποια είναι τα αποτελέσµατα του εργοστασίου στην Ήπειρο; Η
µείωση του όγκου των απορριµµάτων από την ανακύκλωση είναι
20%. Πείτε µου µία ευρωπαϊκή οδηγία και απόφαση που έχει σύν-
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νοµο το 20%. Γιατί µου είπατε ότι σας ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκές εµπειρίες. Πείτε µου µία ευρωπαϊκή χώρα-πρότυπο που να
έχει 20% µείωση των απορριµµάτων, µε αυτά τα πολυδάπανα εργοστάσια και να είστε περήφανος και να θέλετε να το µιµηθείτε.
Αυτά είναι τα ΣΔΙΤ που φέρνετε. Μηδενική ανακύκλωση, κύριε
Υπουργέ. Στην πράξη αυτά φέρνετε και τα υπόλοιπα στην καύση.
Αυτό θέλετε να κάνετε.
Αυτό που προτείνω, επειδή µε ρωτήσατε, είναι ανακύκλωση
στην πηγή, διαλογή στην πηγή, µε διαχωρισµό των ανακυκλώσεων. Μόνο έτσι µπορεί να γίνει ανακύκλωση, έτσι γίνεται στην
πράξη σε όλα τα κράτη. Είναι ένα σύστηµα που έχει πετύχει πιλοτικά αυτή τη στιγµή σε µεγάλο βαθµό και στο κοµµάτι της κοµποστοποίησης. Στον Δήµο Χαλανδρίου -έχουµε καλή πρακτική
και στην Ελλάδα- δείτε λίγο τι γίνεται.
Έχουµε, δηλαδή, µία πρακτική που µπορούµε να εφαρµόσουµε και έχει πετύχει στη χώρα µας. Και αφού γίνει διαλογή
στην πηγή και γίνει και η κοµποστοποίηση και έχουµε µειώσει
στην ουσία τον όγκο των σκουπιδιών στο ελάχιστο, τότε κύριε
Υπουργέ, αυτά που µένουν εκεί µέσα, ναι, µπορούν να θαφτούν.
Να θαφτούν τοπικά, όχι υπερτοπικά, και σε εκατό χρόνια δεν θα
υπάρχει τίποτα.
Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι µια διαχείριση, η οποία είναι
ολοκληρωµένη, έχει αρχή και τέλος και πατάει στην ευρωπαϊκή
εµπειρία. Γιατί η καύση δεν πατάει στην ευρωπαϊκή εµπειρία.
Ποια είναι η καλή ευρωπαϊκή εµπειρία, αυτής της Σουηδίας, όπου
λόγω της ανακύκλωσης δεν έχουν σκουπίδια να στείλουν στις
µονάδες καύσης -γιατί αυτό είναι το αποτέλεσµα, εάν κάνεις
σωστή ανακύκλωση- και που για να λειτουργήσουν αυτές τις
επενδύσεις, που κακώς έκαναν και το µετάνιωσαν, εισάγουν
σκουπίδια για τις λειτουργούν; Αυτά είναι τα πρότυπα που θέλετε
να µας φέρατε;
Όµως επειδή δεν απαντήσατε, οι ενέργειές σας δεν πρέπει να
είναι µόνο να ρωτήσετε τον ΕΔΣΝΑ τι έχει κάνει. Οι ενέργειες
που περιµένουµε να κάνετε, είναι να στείλετε τους επιθεωρητές
περιβάλλοντος να δουν τι γίνεται εκεί πέρα, από πού έρχεται η
κακοσµία που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής και πιθανότατα την
υγεία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών αυτήν τη στιγµή στην
Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Να συµπληρώσω απλώς κάτι, κύριε Πρόεδρε,
γιατί πράγµατι στην πρωτολογία µου δεν κάλυψα όλα τα θέµατα.
Είχε θίξει ο κ. Αρσένης και ένα θέµα για επιδηµιολογική µελέτη.
Ο ΕΔΣΝΑ έχει συνάψει από τον Δεκέµβριο του 2017 µια σχετική
σύµβαση. Μετά από διαγωνισµό, προχωρεί το πράγµα σε συνεργασία µε τον «Δηµόκριτο», την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας
και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας. Έχει δοθεί κάποια παράταση λόγω του κορωνοϊού και θα παραδοθεί η σχετική
µελέτη στις 30 Νοεµβρίου του 2020, έτσι ώστε να εξαχθούν και
τα σχετικά συµπεράσµατα.
Παράλληλα, σε ένα άλλο συναφές ζήτηµα που είχε ανακύψει
λίγους µήνες πριν, είχε τεθεί ερώτηµα εδώ στο Κοινοβούλιο για
ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία υποτίθεται ότι είχαν εµφανιστεί
στον ΧΥΤΑ Φυλής. Απευθυνθήκαµε στην Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας να πραγµατοποιήσει αυτοψία -στο πλαίσιο της αδιαφορίας µας για όλα!- και η επιτροπή έκανε τις µετρήσεις της
πρώτα, έστειλε την έκθεσή της τώρα τον Ιούνιο και το πόρισµα
σηµειώνει ότι δεν εντοπίστηκαν ανησυχητικές συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων και δεν συντρέχει κίνδυνος για τους εργαζόµενους στην εγκατάσταση και κατ’ επέκταση και για τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Αυτά τα σηµειώνω, για να µην υπάρχει ανησυχία στον κόσµο,
µιας και είχαν υπάρξει και σχετικά δηµοσιεύµατα.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, πράγµατι το πρόβληµα στη Φυλή παραµένει. Κανένας δεν λέει το αντίθετο. Είναι ένα πρόβληµα η Φυλή.
Εγώ, όµως, δεν τοποθετήθηκα εδώ ως µάγος, τοποθετήθηκα ως
Υπουργός µιας ευρωπαϊκής χώρας, προκειµένου στο πλαίσιο και
της ενωσιακής νοµοθεσίας να βρούµε µια λύση.
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Για να δούµε, λοιπόν, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία αυτό το οποίο θέλουµε να κάνουµε; Προσπαθήσαµε το 2014 να προχωρήσουµε στις µονάδες, οι οποίες
χρηµατοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ. Εάν ήταν να είναι έξω από την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δεν θα εχρηµατοδοτούντο. Στην Ήπειρο
προχώρησαν, στις Σέρρες προχώρησαν, στην Κοζάνη προχώρησαν.
Λέτε εσείς ότι δεν σας αρέσει στην Κοζάνη λόγω κάποιων ποσοστών που αναφέρθηκαν και στην Ήπειρο. Τι σας αρέσει; Το
εναλλακτικό που έχουµε είναι η Κέρκυρα, που επίσης ακύρωσε.
Πήγα προχθές και πραγµατικά θα το θυµάµαι σε όλη µου τη ζωή
αυτό το οποίο συνάντησα στην Κέρκυρα, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ
τότε διαιώνισε µε την ακύρωση της αντίστοιχης συµβάσεως που
κάναµε και η οποία είχε υπογραφεί την ίδια µέρα που υπογράψαµε και για την Ήπειρο.
Να θυµηθώ την άλλη κατάσταση που είδα µπροστά µου στη
Σαντορίνη, στον ΧΑΔΑ της Σαντορίνης, ο οποίος θα κλείσει σύντοµα; Αυτά είναι τα εναλλακτικά; Διότι πρέπει να βλέπουµε και
ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις.
Λέτε, εγώ θέλω να κάνουµε περιορισµό του όγκου των σκουπιδιών. Κι εγώ θέλω και αυτή είναι η πολιτική µας και στον καινούργιο ΕΣΔΑ. Θέλουµε να κάνουµε ανακύκλωση. Βεβαίως να
κάνουµε ανακύκλωση, αλλά πού είµαστε; Είµαστε στο 20%, µε
στόχο ευρωπαϊκό από την προηγούµενη κυβέρνηση να είµαστε
φέτος στο 50%. Εκεί είµαστε, στο 20%. Πού είµαστε, στα κινούµενα σχέδια, να πατήσω ένα κουµπί και αύριο το πρωί να φτάσουµε στο 50%, κύριε Αρσένη; Μόνο στα κινούµενα σχέδια
γίνονται αυτά τα πράγµατα!
Τι άλλο λέτε; Να έχουµε διαλογή στην πηγή κ.λπ.. Βεβαίως,
και γι’ αυτό προωθούµε τώρα τον καφέ κάδο και είµαστε σε συνεργασία και µε την αυτοδιοίκηση, για να πάει γρήγορα η όλη
υπόθεση.
Επίσης, πάλι από την ευρωπαϊκή πολιτική, βαφτίζετε ως καύση
κάτι που δεν είναι καύση. Είναι η ενεργειακή αξιοποίηση. Διότι
αν δείτε τώρα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κατά µέσο όρο στις ευρωπαϊκές χώρες ένα ποσοστό, ας πούµε γύρω στο 50%, ανακυκλώνεται, ένα ποσοστό 30% περίπου πάει σε ενεργειακή αξιοποίηση
και ένα 20% πάει για ταφή.
Λοιπόν, την ενεργειακή αξιοποίηση δεν τη θέλετε. Γιατί δεν τη
θέλετε; Οι ευρωπαϊκές χώρες την εφαρµόζουν και την εφαρµόζουν και στο κέντρο των πόλεων καµιά φορά. Εµείς γιατί πρέπει
να την αρνηθούµε;
Εµείς θέλουµε την ευρωπαϊκή πολιτική στο σύνολό της -στο
σύνολό της!- όχι τι αρέσει σε εµένα και τι αρέσει σε εσάς. Αυτήν
την πολιτική θα την εφαρµόσουµε. Η χώρα βρίσκεται πάρα πολύ
πίσω στο θέµα των απορριµµάτων. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα.
Θα το αντιµετωπίσουµε µε σύστηµα, µε αποφασιστικότητα, µε
κίνητρα, µε αντικίνητρα, αλλά και έχοντας µπροστά µας ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτική, όχι αυτό που αρέσει σε κάθε
κόµµα και σε καθέναν από εµάς. Έτσι θα προχωρήσουµε σε όλη
την Ελλάδα. Έτσι θα προχωρήσουµε και σε σχέση µε τη Φυλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Πάµε στην επόµενη ερώτηση. Και αυτή έχει τους ίδιους πρωταγωνιστές. Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 921/13-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ενεργειακή
Εγνατία, η ταφόπλακα της δυτικής Μακεδονίας».
Κύριε Αρσένη, έχετε δύο λεπτά για ξεκίνηµα.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας επιτρέπει η ερώτηση να συνεχίσουµε τη
συζήτηση, γιατί είναι για το ίδιο θέµα στην πράξη.
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, µία χώρα που να καίει σύµµεικτα,
όπως στην πράξη καίγονται στον Βόλο. Μία χώρα από αυτές τις
χώρες που εσείς ανακοινώνετε, που εσείς βλέπετε στην Ευρώπη.
Χρηµατοδοτήθηκαν τα ΣΔΙΤ, επειδή είπαµε ψέµατα στην Ευρώπη ότι δεν θα στέλναµε σύµµεικτα σε αυτές τις µονάδες. Αν
ήξεραν ότι στέλνουµε σύµµεικτα, δεν θα χρηµατοδοτούσαν ποτέ
αυτές τις µονάδες, γιατί απαγορεύεται. Να χρηµατοδοτήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση εργοστάσιο για µηχανική διαλογή που φτάνει
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20%, όταν ο στόχος είναι 50%! Και αυτό το εργοστάσιο δεν φτάνει 20%, επειδή ξεκινάει τώρα η προσπάθεια. Φτάνει στο 20%,
επειδή αυτές είναι οι τεχνικές του δυνατότητες. Και στον αιώνα
τον άπαντα στο 20% θα φτάνει, αν δεν έχει γίνει διαλογή στην
πηγή, κοµποστοποίηση µε διαφορετικά ρεύµατα.
Για το ίδιο θέµα, λοιπόν, ποιο είναι το µεγάλο σας project
τώρα: Στη δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα,
που εσείς λέτε ότι µε την απολιγνιτοποίηση θα σώσετε ζωές, θα
κάνετε καλό στο περιβάλλον, σταµατώντας όλη αυτή την υποβάθµιση για τους πολίτες εκεί πέρα, τους ετοιµάζετε ένα δωράκι,
µε βάση τα δηµοσιεύµατα. Ότι εκεί πέρα θα χρησιµοποιήσετε
την «Πτολεµαΐδα 5» -και δεν ξέρω αν θα χρησιµοποιήσετε και τη
«Μεγαλόπολη 4» παρακάτω- για να καίτε τα σκουπίδια που αφήνουν τα εργοστάσια διαλογής σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για την ενεργειακή Εγνατία ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε-, που θα µαζεύει τα σκουπίδια από
την Κέρκυρα -που αναφέρατε- µέχρι τη Θράκη, για να τα µεταφέρει είτε κατευθείαν σε εργοστάσιο διαλογής που θα γίνει εκεί
πέρα, στην Πτολεµαΐδα, είτε να τα µεταφέρει κατευθείαν από
άλλα εργοστάσια διαλογής που θα έχουν µειώσει τον όγκο των
σκουπιδιών κατά 20%, στην πράξη θα έχουµε 80% σύµµεικτο και
αυτό θα καίγεται στα εργοστάσια.
Θα ήθελα, πριν πάµε στην ουσία της συζήτησης, να επιβεβαιώσετε κατ’ αρχάς αν αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζετε. Γιατί ο
κ. Θωµάς στην επιτροπή µάς είπε ότι, ναι, είναι ένα σενάριο που
και αυτό εξετάζεται. Θα θέλαµε να το ακούσουµε και από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στην επίκαιρη αυτή
ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Πρώτα απ’ όλα, σε σχέση µε τις µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων προφανώς πρέπει να εφαρµόζεται
στην ολότητά της, όπως είπα προηγουµένως, η ενωσιακή νοµοθεσία. Και αυτό θέλουµε να κάνουµε παντού σε όλες τις µονάδες
οι οποίες κατασκευάζονται. Δεν κάνουµε αλά καρτ επιλογή της
ενωσιακής νοµοθεσίας, όπως κάνετε εσείς. Και εσείς κάνατε επιλογή της ενωσιακής νοµοθεσίας ειδικά στο θέµα στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση σας.
Η «Πτολεµαΐδα 5» θα αξιοποιηθεί µε κάποιον τρόπο από τη
ΔΕΗ. Έχω πει και άλλη φορά εδώ και στα µέσα ενηµέρωσης ότι
είναι ένα διακοµµατικό λάθος η κατασκευή της. Εγώ τουλάχιστον
αναλαµβάνω τις ευθύνες που αναλογούν στο δικό µας κόµµα,
αλλά συµµετοχή σε αυτό το λάθος είχαν όλα τα κόµµατα που κυβέρνησαν κατά καιρούς τη χώρα. Η µονάδα αυτή θα ξεκινήσει
να λειτουργεί και θα ολοκληρώσει τον κύκλο της ως λιγνιτική µονάδα το 2028. Η ΔΕΗ µελετά από τώρα διαφορετικά σενάρια για
την αξιοποίησή της από εκεί και πέρα, προκειµένου να περιορίσει
όσο γίνεται τη ζηµιά σε σχέση µε αυτήν την επιλογή η οποία
έγινε.
Τώρα, από εκεί και πέρα το θέµα της ενεργειακής Εγνατίας,
όπως έχει βαφτιστεί, είναι κάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει η αυτοδιοίκηση σε αυτές τις περιοχές, οι ΦΟΔΣΑ της ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται, αλλά είναι κάτι το
οποίο, όπως τόνισα και στην προηγούµενή µου απάντηση, είναι
µέρος της ενωσιακής νοµοθεσίας. Η ενεργειακή αξιοποίηση,
πέραν του ότι ήταν στο πρόγραµµά µας, στο πρόγραµµα της Κυβέρνησης που έχει εκλεγεί µε την ψήφο του ελληνικού λαού,
ήταν αποδεκτή µε το δικό της τρόπο και από την προηγούµενη
Κυβέρνηση. Έχω αναφερθεί στο πλαίσιο άλλων ερωτήσεων στο
τι έλεγε ο προηγούµενος ΕΣΔΑ για τα εναλλακτικά καύσιµα, το
RDF, το SRF κ.λπ.. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίµµατα.
Εσείς αυτό το διαστρεβλώνετε, του βάζετε άλλη ταµπέλα και
το εµφανίζετε ως κάτι το οποίο είναι βλαπτικό. Με συγχωρείτε,
τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σαφή, κύριε Αρσένη. Αυτό που
εµείς υποστηρίζουµε είναι πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Τέτοιες µονάδες υπάρχουν τετρακόσιες σε όλη την Ευρώπη µε εξαίρεση δύο χωρών, της Ρουµανίας και της Ελλάδος.
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Παντού αλλού υπάρχουν. Εσείς δεν το πιστεύετε. Λυπάµαι πολύ.
Πιστεύω κάτι διαφορετικό. Η διαφορά είναι ότι αυτό που πιστεύετε, το πιστεύει µια µειοψηφία. Αυτό που πιστεύω εγώ, το
πιστεύει όλη η Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσο και να το επαναλαµβάνετε, δεν παύει να
είναι λάθος. Αυτό που πιστεύει όλη η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι αφού κάνει κανείς διαλογή στην πηγή, µπορεί να εξετάσει τι τεχνολογία θα χρησιµοποιήσει. Εσείς εδώ πέρα έχετε επιδοτήσει για τόσα χρόνια τα ΣΔΙΤ που κάνουν –υποτίθεται- τη
µηχανική ανακύκλωση και φτάνουν κατά 60% κάτω του ευρωπαϊκού στόχου. Αυτό η Ευρώπη δεν µπορεί να το φανταστεί, γιατί
στην επικάλυψη ευρωπαϊκής πολιτικής εσείς από κάτω κρύβετε
ένα ανατολίτικο χάος. Προφανώς, είναι εκτός της ευρωπαϊκής
κανονικότητας αυτό το πράγµα.
Δεν καταλαβαίνω πώς µας εγκαλείτε εµάς για τήρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου κι ότι εµείς προτείνουµε κάτι το οποίο είναι
αλά καρτ ευρωπαϊκό, όταν εσείς παίρνετε αυτό που συµφέρει
τους επιχειρηµατίες και το πρότεινε η Ευρώπη, αλλά τις προϋποθέσεις που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον τις αγνοείτε.
Χρησιµοποιείτε το χάος για να δικαιολογήσετε τα δωράκια στους
επιχειρηµατίες µε αποτέλεσµα τελικό προφανώς να παρανοµείτε
και πανευρωπαϊκά.
Αν αυτήν τη στιγµή κάνετε ανακύκλωση στην πηγή, θα ήθελα
να δω ποια θα ήταν η αντίδραση των επιχειρηµατιών στους οποίους έχετε δώσει αυτά τα ΣΔΙΤ.
Σε κάθε περίπτωση, πάµε στην ουσία λίγο της ερώτησής µας.
Έχουµε την Πτολεµαΐδα, την Κοζάνη και το Αµύνταιο, τις περιοχές που έχουν υποστεί τροµερές επιπτώσεις µε καρκίνο και απώλεια ζωής από τα ορυχεία λιγνίτη και δευτερευόντως και από τις
µονάδες καύσης του λιγνίτη.
Εσείς δεν κάνετε κάτι για την αποκατάσταση των ορυχείων. Σε
αυτά τα ορυχεία σχεδιάζετε µέσα να βάλετε, από ό,τι µαθαίνω,
από τις ανακοινώσεις –και επαληθεύετε ότι το σκέφτεστε- νέα
εργοστάσια διαλογής απορριµµάτων, να κάνετε, δηλαδή, µηχανική ανακύκλωση που θα οδηγήσει σαν τη Στέρνα στην Ήπειρο
στο 20% µείωσης των απορριµµάτων αντί να φτάσουµε στους
ευρωπαϊκούς στόχους του 50% και στη συνέχεια να τα οδηγήσετε στη µονάδα καύσης, να µετατρέψετε την «Πτολεµαΐδα 5»
σε µονάδα καύσης απορριµµάτων. Δηλαδή, από εκεί πέρα που
πέθαινε ο κόσµος από τα λιγνιτωρυχεία και την καύση, θέλετε να
του δώσετε τις διοξίνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και να σας το πω. Μου λέτε: «Μα, τι γίνεται; Στην Αυστρία έρχεται στο κέντρο της πόλης και δεν πεθαίνει ο κόσµος». Τι θα
γίνει ξαφνικά, πέρα από το γεγονός ότι φουράνια παράγονται
παντού; Και εκεί πέρα, υπάρχει κάποια επίπτωση και στην Αυστρία και παντού. Όµως, εκεί πέρα, επειδή τηρούνται κάποιοι
νόµοι και προδιαγραφές, δεν είναι σαν τον Βόλο όπου καίνε σύµµεικτα απορρίµµατα. Δεν θα καίνε τα σύµµεικτα που βγαίνουν
από τις µονάδες ΣΔΙΤ, που έχετε χρηµατοδοτήσει και σχεδιάζετε
να χρηµατοδοτήσετε και θα καίνε πλαστικό και θα σκορπάνε θάνατο, γιατί αυτό είναι που πρόκειται να γίνει.
Εσείς παίρνετε τους τίτλους από αυτό που κάνουν στην Ευρώπη και από κάτω υπάρχουν αδιαφορία, αδράνεια, εξυπηρετήσεις και, τελικά, κόστος στην ανθρώπινη υγεία. Δεν µε ενδιαφέρει
αν αυτό γίνεται διακοµµατικά. Είστε Υπουργός αυτήν τη στιγµή
και σε σας αναφέροµαι.
Αυτό που σχεδιάζετε για την Πτολεµαΐδα είναι, κύριε Υπουργέ,
διαστροφικό. Από εκεί πέρα, δηλαδή, που οι άνθρωποι πέθαιναν
από τον λιγνίτη, θα τους κάνετε το εργοστάσιο καύσης πλαστικού της Ελλάδας. Είναι άνω ποταµών. Σας καλώ να σταµατήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας): Τι είναι το διαστροφικό που θέλουµε να προχωρήσουµε στη δυτική Μακεδονία; Τι είναι; Είναι η απολιγνιτοποίηση πρώτα από όλα, µια πρωτοβουλία την οποία ξεπέρασε ο κ.
Αρσένης, διότι προφανώς δεν βαίνει µε όλη την εικόνα που θέλει
να δηµιουργήσει για την Κυβέρνηση. Διότι η απολιγνιτοποίηση
είναι κατ’ εξοχήν µια περιβαλλοντική πρωτοβουλία, η οποία χρηµατοδοτείται και µάλιστα, γενναία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Αρσένη, δεν σας διέκοψε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Τι άλλο θέλουµε να κάνουµε στην Πτολεµαΐδα,
στην Κοζάνη, στο Αµύνταιο, στη Φλώρινα; Θέλουµε να µην αποκαταστήσουµε τα ορυχεία. Πού το είδατε γραµµένο αυτό; Πού
το είδατε; Πού το βρήκατε;
Να το διαβάσω και εγώ γιατί πρώτη φορά το ακούω, κύριε Αρσένη. Δεν το έχει πει κανένας. Προφανώς θέλουµε να αποκαταστήσουµε τα ορυχεία και αυτό είναι βασικό συστατικό στοιχείο
ολόκληρου του προγράµµατος της απολιγνιτοποίησης και της
δίκαιης µετάβασης. Αλίµονο αν δεν το κάναµε. Και δεν έχει να
κάνει µε το αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Εδώ είναι βασική πολιτική κάθε χώρας που προωθεί τέτοια προγράµµατα.
Πού τα φαντάζεστε; Δηλαδή, όταν δεν έχετε να κάνετε αντιπολίτευση, φαντάζεστε µερικά πράγµατα και ασκείτε δια της
φαντασίας αντιπολίτευση.
Μετά συνεχίζετε να κάνετε κριτική σε όλες αυτές τις µονάδες
που λειτουργούν. Κάντε ένα ταξίδι σας παρακαλώ και ελάτε να
µου πείτε µετά το ταξίδι σας, όχι από το γραφείο σας εδώ. Πηγαίνετε στην Κέρκυρα και µετά πηγαίνετε στην Κοζάνη. Πηγαίνετε στη Σαντορίνη και µετά πηγαίνετε στις Σέρρες, απ’ όπου
είναι και ο κ. Λεονταρίδης που κάθεται στο βάθος της Αίθουσας.
Και µετά ελάτε να µου πείτε πού γκρινιάζει ο κόσµος και πού είναι
ευχαριστηµένος ο κόσµος. Διότι εγώ και στην Κέρκυρα και στη
Σαντορίνη είδα και την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες να έχουν
µια αγανάκτηση, ενώ αντιθέτως στη δυτική Μακεδονία και στις
Σέρρες, µιας και ανέφερα αυτά τα παραδείγµατα, είναι ευχαριστηµένος και ο κόσµος και η αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, όσο και αν δεν βολεύει τις ερωτήσεις σας.
Τώρα, από εκεί και πέρα, για την ενεργειακή αξιοποίηση, είδα
ότι κάπως στη δευτερολογία σας αναγκαστήκατε να παραδεχθείτε ότι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, εκπέµπονται κάποιες ουσίες, αλλά εδώ αµφιβάλλετε για το αν θα εφαρµόσουµε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μα, εσείς έτσι και αλλιώς αµφιβάλλετε
για τα πάντα! Δεν αµφιβάλλετε µόνο για το θέµα της ενεργειακής
αξιοποίησης. Δεν θα έπρεπε να κάνουµε τίποτα λόγω των δικών
σας αµφιβολιών!
Εκείνο το οποίο σας απαντώ, λοιπόν, είναι, ναι, ότι θέλουµε να
κάνουµε, όπως γίνεται σε ολόκληρη ανεξαιρέτως την Ευρωπαϊκή
Ένωση –σας είπα ότι µόνο στη Ρουµανία δεν γίνεται µέχρι τώρα
και στην Ελλάδα- και ενεργειακή αξιοποίηση, βεβαίως περιορισµό του όγκου των σκουπιδιών, βεβαίως διαλογή στην πηγή, βεβαίως ανακύκλωση, βεβαίως προώθηση ιδιαίτερα του ρεύµατος,
πρώτα από όλα τον καφέ κάδων και τα οργανικά, βεβαίως όλα
αυτά, αναβάθµιση της λειτουργίας των ΚΔΑΥ, των κέντρων διαλογής, αλλά την ίδια στιγµή, ναι, θέλουµε να προωθήσουµε -και
το αγκαλιάζει και η αυτοδιοίκηση- και την ενεργειακή αξιοποίηση
διότι είναι παραγωγή ενέργειας, δηλαδή πλούτου από τα απορρίµµατα.
Είναι σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες θα εφαρµόσουµε. Και να µην θέλαµε να το κάνουµε, είµαστε
υποχρεωµένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα κάνουµε
και θα το δείτε ότι θα το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην τελευταία για σήµερα ερώτηση, στην έκτη
µε αριθµό 923/13-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει να
δυναµιτίσει το έργο των δασικών χαρτών και το κράτος δικαίου;».
Κύριε Φάµελλε, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα!
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Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας και επειδή είναι η τελευταία
ερώτηση, µην το ξενυχτίσουµε, έτσι;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το σύνολο των περιβαλλοντικών φορέων και
οργανώσεων της χώρας έχουν χαρακτηρίσει τον ν.4685 ως περιβαλλοντικό έγκληµα, ένα έγκληµα στο οποίο αυτουργός είστε
εσείς και ηθικός ο κ. Μητσοτάκης, ένα έγκληµα το οποίο είναι και
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και συνεχίζεται, όπως φαίνεται, µε την ίδια δική σας πρωτοβουλία εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος του Συντάγµατος. Και ένα από τα τελευταία
θύµατα είναι οι δασικοί χάρτες.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα µας µε ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας -στην
οποία ανήκετε- και του ΠΑΣΟΚ είχε µόνο 1% της έκτασής της κυρωµένους δασικούς χάρτες. Η κυβέρνησή µας αποφάσισε –και
µε την προτροπή των θεσµών, είναι γεγονός- να αλλάξει αυτή τη
θλιβερή κατάσταση που οι δικές σας κυβερνήσεις δεν είχαν καταφέρει να αλλάξουν και µάλιστα αυτή η κατάσταση σχετίζεται
και µε το κράτος δικαίου και µε το περιβάλλον. Αφορά και τα συνταγµατικά δικαιώµατα και την επιχειρηµατικότητα.
Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς. Η Ελλάδα τελικά κατάφερε να έχει αναρτήσει το 55% της έκτασής της σε δασικούς
χάρτες, να έχει κυρώσει το 44% και να είναι ανατεθειµένοι όλοι
οι καινούργιοι δασικοί χάρτες, έτσι ώστε να είχαµε φέτος όλους
τους χάρτες της χώρας σε ανάρτηση και έτσι να είµαστε µια ευρωπαϊκή χώρα όπως θέλετε να λέτε.
Δεν το θέλετε, όµως, επί της ουσίας, κύριε Χατζηδάκη. Και οι
δασικοί χάρτες είναι µια απόδειξη ότι γυρνάτε την Ελλάδα αιώνα
πίσω ως προς την Ευρώπη, όχι µόνο δεκαετίες.
Η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, ήταν µια δύσκολη προσπάθεια. Είχα προσωπικά την ευθύνη. Ήταν µια προσπάθεια που δόθηκε µαζί µε τις υπηρεσίες, που δόθηκε µαζί µε τους πολίτες,
µαζί µε τους φορείς σε όλη την Ελλάδα. Χρειάστηκαν πολλές αλλαγές, παρατάσεις, να µειωθεί το κόστος των αντιρρήσεων, να
δοθεί η δυνατότητα των δωρεάν προδήλων σφαλµάτων, να
υπάρξουν προσλήψεις ορισµένου χρόνου για να υποστηρίξουµε
τις υπηρεσίες, να γίνουν αλλαγές που αφορούν ιδιαίτερα τη νησιωτική Ελλάδα.
Φτάσαµε σε ένα σηµείο και αποκαλύφθηκαν πολλά προβλήµατα -είναι γεγονός- για τα οποία δεν φταίνε οι δασικοί χάρτες,
κύριε Χατζηδάκη. Φταίνε τα προβλήµατα που δηµιούργησαν οι
δικές σας κυβερνήσεις σαράντα χρόνια, που έκρυβαν το πρόβληµα κάτω από το χαλί, που χτυπούσαν στην πλάτη τον αγρότη,
τον άνθρωπο της περιφέρειας και τον πολίτη που είχε ιδιοκτησία
στην περιφέρεια.
Και τώρα η Νέα Δηµοκρατία έρχεται και κλείνει το µάτι πάλι
στην ίδια κατάσταση. Και έχετε προσωπική ευθύνη, γιατί ανανεώνετε την ίδια κακοδαιµονία για την ελληνική ύπαιθρο και την περιφέρεια της χώρας των τελευταίων σαράντα χρόνων.
Ενώ στη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου
µιλήσατε µε θετικά λόγια για τους δασικούς χάρτες και το έργο
που είχε γίνει, ενώ εδώ στις προγραµµατικές δηλώσεις αναφερθήκατε στο ότι επικεντρώνεστε στην ολοκλήρωση των δασικών
χαρτών για τις οποίες έχουν γίνει βήµατα προς τα εµπρός, έρχεστε τώρα και ακυρώνετε όλο αυτό που είχε γίνει και δεν επικεντρώνεστε στην ολοκλήρωση που ήταν έτοιµη, γιατί οι χάρτες
είχαν ανατεθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και είχαν ολοκληρωθεί, αλλά το γυρνάτε όλο πίσω δεκαετίες.
Για ποιον λόγο; Μήπως γιατί κάποιοι ψηφοφόροι σας έχουν
δυσαρεστηθεί και κάποιοι τοπικοί πολιτευτές έχουν υποσχεθεί
την ακύρωση δασικών χαρτών, όπως έκαναν και για όλη την περίοδο της δικής µας θητείας;
Και υποκλίνεστε, λοιπόν, σε αυτή την καθυστέρηση και γυρνάτε την Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη, κύριε Χατζηδάκη; Προηγουµένως µιλούσατε για την Ευρώπη στον προηγούµενο
συνάδελφό µου. Τώρα τι κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, ενώ είχατε µιλήσει εδώ από αυτό το Βήµα υπέρ των δασικών χαρτών και της
ανάγκης ολοκλήρωσής τους;
Και βέβαια, αποκαλύφθηκε τι κάνατε τελικά µε το άρθρο 48
του ν.4685. Έρχεστε και ζητάτε να ακυρωθούν όλοι οι δασικοί
χάρτες. Με τη δικαιολογία των αντιρρήσεων που αφορούν το µη
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κυρωµένο τµήµα, έρχεστε και ακυρώνετε το κυρωµένο τµήµα
στο οποίο, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, δεν υπήρχε
καµµία αντίρρηση.
Ταυτόχρονα, µε αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις ζητάτε την αναθεώρηση των δασικών χαρτών οδηγώντας πάλι το ζήτηµα στο
Συµβούλιο Επικρατείας, και άρα οδηγείτε προς ακύρωση αυτή
τη διαδικασία. Δηµιουργείτε τεράστιες υποχρεώσεις µε πράξεις
που δεν είναι θεσµικά επαρκείς, µε πράξεις που έχουν πολλές
ασάφειες και χωρίς να έχει ακόµα ξεκαθαριστεί τι πρέπει να γίνει.
Ζητάτε, λοιπόν, να ενταχθούν στους δασικούς χάρτες διοικητικές πράξεις αµφιβόλου εγκυρότητας, κάτι που είχε πει ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά το έχει πει και το Συµβούλιο Επικρατείας,
κύριε Υπουργέ. Πρακτικά, λοιπόν, οδηγείτε όλη την ιστορία στο
να µην έχει η Ελλάδα δασικούς χάρτες.
Όµως, αυτό που διαπιστώνουµε επιπλέον είναι ότι είστε ασυνεπής και µε τον εαυτό σας. Απ’ ό,τι βλέπω εδώ στο άρθρο 48,
είχατε δεσµευθεί στις 7 Μαΐου, κύριε Υπουργέ -και θέλω να µου
απαντήσετε γι’ αυτό- ότι µέσα σε δύο µήνες θα έχουν αναµορφωθεί οι δασικοί χάρτες. Και τώρα δύο µήνες µετά, τι κάνετε;
Φέρνετε µία υπουργική απόφαση, µε την οποία δίνετε στον εαυτό
σας νέα παράταση για άλλους δυόµισι µήνες και ζητάτε πράγµατα που όλοι ξέρουµε ότι δεν πρόκειται να γίνουν µέχρι τότε;
Και όταν, κύριε Υπουργέ, έρθετε εδώ και ζητήσετε νέα παράταση, θα παραδεχθείτε τότε ότι είστε ή αφελής ή ότι λέγατε ψέµατα µέχρι τώρα; Γιατί δεν ξεκαθαρίζουµε τώρα τι πρέπει να γίνει
µε τους δασικούς χάρτες;
Εµείς σας λέµε ξεκάθαρα ότι, δυστυχώς, αυτή η διαδικασία
δεν θα ολοκληρωθεί και ότι οδηγείτε σε ακύρωση τους δασικούς
χάρτες όλης της χώρας. Παραπέµπετε στις καλένδες τους δασικούς χάρτες, ακόµα και τους κυρωµένους για τους οποίους
δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα και καµµία αντίρρηση.
Και έρχεστε αύριο στην Ολοµέλεια, κύριε Υπουργέ, και εισάγετε νέα τροπολογία που τροποποιεί την προ διµήνου δική σας
νοµοθέτηση και την υπουργική απόφαση που έχει ήδη βγει για
το πώς θα συνταχθούν νέοι δασικοί χάρτες, ακόµα και στο κυρωµένο τµήµα.
Είναι βέβαιο, κύριε Χατζηδάκη, ότι οι υπηρεσίες δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν, διότι από την άλλη µεριά σταµατήσατε τις προσλήψεις διακοσίων µόνιµων δασολόγων, των οποίων
η πρόσληψη ήταν εγκεκριµένη στον προγραµµατισµό του 2019,
και άλλων τριακοσίων πενήντα που θα ήταν για το έργο πρόληψης των πυρκαγιών.
Και εµείς µε ειλικρινή απορία σάς ρωτάµε για κάτι που η χώρα
έχει ανάγκη και είναι απλό. Θέλουµε, δηλαδή, να δεσµευτείτε για
το πότε η χώρα θα έχει κυρωµένους δασικούς χάρτες στο σύνολο της εδαφικής της επικράτειας, χωρίς κενά περίεργα και
εξαιρέσεις αντισυνταγµατικότητας. Το πρώτο, λοιπόν, που σας
ρωτάµε είναι το πότε η Ελλάδα θα αποκτήσει κυρωµένους δασικούς χάρτες και πώς θα ανταπεξέλθουν οι δασικές υπηρεσίες σ’
αυτό που ούτε εσείς, δυστυχώς, ξέρετε πώς θα το κάνουν, διότι
έρχεστε και τροποποιείτε τη δική σας διάταξη και δίνετε παράταση εσείς στον εαυτό σας.
Αυτό είναι το βασικό µας πρόβληµα, κύριε Χατζηδάκη. Όλη η
Ελλάδα ξέρει ότι κάνετε λάθος, όπως και όλη η Ελλάδα ξέρει ότι
εγκληµατείτε εις βάρος του περιβάλλοντος. Μπορείτε να απαντήσετε στην ελληνική Βουλή για το πότε θα έχει δασικούς χάρτες
η χώρα µας και για το πότε επιτέλους θα µπούµε στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα και το κράτος δικαίου; Διότι αυτό αµφισβητείται,
για να γίνεται παιχνίδι στην ύπαιθρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Φάµελλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για
να τα ξαναπείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, ποιος ασκεί στην πράξη περιβαλλοντική πολιτική και ποιος όχι αποδεικνύεται από συγκεκριµένα γεγονότα. Και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται
από τις καταδίκες που είχαµε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊ-

16722

κής Ένωσης για την περιβαλλοντική πολιτική. Αποδεικνύεται
ακόµα περισσότερο από τις παραποµπές που υπήρξαν επί ΣΥΡΙΖΑ για µια σειρά από ανοιχτές υποθέσεις που η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε απλώς να τις κρατήσει ανοιχτές και τώρα
πρέπει να τρέξουµε για να δούµε τι θα κάνουµε. Αποδεικνύεται
ειδικά στη δασική πολιτική από το γεγονός ότι από το 2015 βρήκαν ένα πρόγραµµα 250 εκατοµµυρίων για τη δασική προστασία,
για αναδασώσεις, για πρόληψη πυρκαγιών κ.λπ. και µέσα σε τεσσεράµισι χρόνια που έµειναν στην κυβέρνηση είχαν κατορθώσει
να απορροφήσουν 0 ευρώ! Διότι αυτό ήταν που απορροφήθηκε
για τα δάση.
Και σήµερα, όπως και σε άλλες συνεδριάσεις της Βουλής, οι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κόπτονται προβάλλοντας την ευαισθησία τους για τα δάση. Γι’ αυτή την ευαισθησία, όµως, χρειάζονται
αποδείξεις. Και αυτές οι αποδείξεις δεν υπάρχουν. Εδώ είναι η
πραγµατικότητα και τα στοιχεία για να σας εκδικούνται κάθε
µέρα.
Τα στοιχεία και η πραγµατικότητα σας εκδικούνται και στο
θέµα της εκπόνησης των δασικών χαρτών. Εγώ πράγµατι είχα
την ειλικρίνεια –και το επαναλαµβάνω και σήµερα από αυτήν εδώ
τη θέση- να πω ότι θεωρώ θετικό το ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ασχολήθηκε µε το θέµα και προώθησε, µε τον τρόπο που το
έκανε, τους δασικούς χάρτες.
Δεν έχω να το κρύψω, αλλά δεν µπορώ και να κρύψω όλα αυτά
τα οποία είδα και τα οποία είναι στοιχεία συγκεκριµένα. Είδα την
προχειρότητα µε την οποία είχε προχωρήσει το θέµα. Είδα τις
εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες αντιρρήσεις που είχαν υποβληθεί στο
55% της χώρας. Είδα, επίσης και πολλές περιπτώσεις για τις
οποίες υπήρχαν αµφισβητήσεις, οι οποίες ήταν πραγµατικά εξόφθαλµες και διερωτώµαι τι κάνατε ως κυβέρνηση. Τι κάνατε,
όταν υπήρχαν αποφάσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε τις
οποίες, όπως σηµείωσα και προηγουµένως στην ερώτηση του κ.
Αρσένη που ήταν πανοµοιότυπη -τι να κάνω, λέω τα ίδια, αλλά
το θέµα είναι το ίδιο- έδινε στους πρόσφυγες αγροτική γη που
παραµένει επί δεκαετίες και σήµερα αγροτική και για την οποία
επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Κι εσείς τα θεωρούσατε όλα τα στάρια, τα ρύζια και τα µπαµπάκια δάση!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Εσείς! Επί της δικής σας κυβερνήσεως! Δεν είδα
να κάνετε κάτι να το διορθώνετε.
Αντιθέτως, κουνάτε το δάχτυλο σε µας, επειδή έχουµε το θάρρος να ξεφύγουµε από τον δογµατισµό και να τα διορθώσουµε.
Και είστε υπόλογοι απέναντι στους αγρότες, στους πραγµατικούς αγρότες, για το ότι υιοθετείτε ακόµα και σήµερα αυτή τη
στάση που σας φέρνει ξεκάθαρα απέναντί τους.
Δεν λέω να µην προστατέψουµε τα δάση. Εµείς, το πρόγραµµα αυτό το οποίο το βρήκαµε µε µηδέν ευρώ, το έχουµε
πάει εκατό εκατοµµύρια σε προσκλήσεις και σχεδιάζουµε και
Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, πέρα απ’ αυτά.
Όµως, αυτό είναι προστασία των πραγµατικών δασών. Δεν
είναι προστασία δασών που έχουµε στο µυαλό µας, όπως συνέβαινε και στο Ελληνικό, µε το οποίο ξεκινήσατε µε τους γνωστούς σας δογµατισµούς και στο τέλος προσπαθούσατε να τα
ξεµπερδέψετε όπως-όπως. Θυµάστε τότε, µε τις εµπλοκές που
υπήρχαν τη µια µε το ΚΑΣ, την άλλη µε τις δασικές υπηρεσίες
και τον δασάρχη που έβρισκε και εκεί ότι υπήρχαν δάση.
Εµείς, λοιπόν –ακούστε το, κύριε Φάµελλε- υποστηρίζουµε και
στηρίζουµε τα πραγµατικά δάση. Προστατεύουµε τα πραγµατικά
δάση. Δεν προστατεύουµε τα κατά φαντασίαν δάση, τα οποία το
δικό σας κόµµα, χαµένο µέσα στον δογµατισµό του, έχει το θράσος ακόµα και σήµερα να υποστηρίζει, διότι ενδιαφερόµαστε για
την προστασία του περιβάλλοντος όχι στα λόγια, αλλά στην
πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε κι εσείς τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε
να σας πω το εξής: Παρακαλώ πολύ στη δευτερολογία, αν µπορείτε, να µας απαντήσετε πότε η Ελλάδα θα έχει δασικούς χάρτες. Ξεχάσατε να µας το πείτε αυτό στην πρωτοµιλία. Στην
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πρωτοµιλία σας, βέβαια, σκεφτήκατε να µας πείτε ότι η Ελλάδα
είχε πρόστιµα και καταδίκες. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει καλά
τα χαρτιά του Υπουργείου.
Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα έχει πληρώσει 100 εκατοµµύρια
ευρώ –και παραπάνω- πρόστιµα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, διότι οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Σαµαρά Βενιζέλου είχε αφήσεις τριακόσιες χωµατερές, για τις οποίες είχαµε καταδικαστεί, πριν αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά
τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ µειώσαµε 82% το
πρόστιµο και σε λεφτά και σε ανεξέλεγκτες χωµατερές, για να
δείτε τι έργο έγινε εντός χρεοκοπίας, για την οποία εσείς είστε
υπεύθυνος. Το µόνο θέµα το οποίο άφησε κενό η Ελλάδα, παρ’
ότι απέκτησε σχέδιο, ήταν ένα θέµα για τη ρύπανση των υδάτων.
Απέκτησε σχέδιο, αλλά δεν το απέκτησε τον χρόνο που ήθελε η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλα τα υπόλοιπα είναι παραβάσεις των δικών σας κυβερνήσεων, κύριε Χατζηδάκη, αλλά θα τα βρούµε αυτά σιγά-σιγά.
Δεν µου απαντήσατε, όµως, τι θα κάνετε τελικά για το ζήτηµα
των δασικών χαρτών. Μας είπατε ότι θα ενεργοποιήσετε ένα
πρόγραµµα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, για το
οποίο τις υπουργικές αποφάσεις τις φτιάξαµε εµείς, γιατί χρειάστηκε να φτιαχτούν ειδικές υπουργικές αποφάσεις για τη συνεργασία των δύο Υπουργείων. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Ξέρω
πολύ καλά τι γινόταν στο ΠΑΑ και στο Πρόγραµµα Αναδάσωσης.
Όµως, αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Χατζηδάκη, είναι ότι
για τους δασικούς χάρτες δεν είπατε κουβέντα, γιατί «περιβαλλοντικό έγκληµα» δεν αποκάλεσε κανείς την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Τη δική σας πολιτική αποκάλεσαν έτσι όλες οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Θυµηθήκατε για το Ελληνικό, που και εκεί ακόµα λύθηκε το ζήτηµα, διότι η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου στην οποία ήσασταν
Υπουργός, άφησε µία σύµβαση η οποία δεν υλοποιούνταν, γιατί
δεν είχε προσδιορίσει ούτε τον χαρακτήρα των χρήσεων γης
ούτε τις περιοχές αρχαιολογικής προστασίας. Εκτός αν µας
πείτε ότι η Ελλάδα δεν είναι περιβάλλον και ιστορία και ότι είναι
κάτι άλλο για σας η Ελλάδα.
Είναι κάτι άλλο για σας η Ελλάδα, κύριε Χατζηδάκη; Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη θα γίνουν χωρίς το περιβάλλον και χωρίς
την ιστορία της πατρίδας µας; Θα στηριχθούν κάπου αλλού;
Ας αναφερθώ, όµως, σ’ αυτά τα οποία συζητάµε. Το ζήτηµα
είναι για τους δασικούς χάρτες.
Κύριε Χατζηδάκη, σας κατηγορώ ευθέως ότι γυρίζετε την Ελλάδα έναν αιώνα πίσω σε σχέση µε την ευρωπαϊκή κανονικότητα.
Eπίσης, λέτε ασύστολα ψεύδη για τους χάρτες. Είπατε ότι δεν
αναγνωρίζονταν αποφάσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν.3889/2010
είναι ένας νόµος που προϋπήρχε, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, και προβλέπει την ενσωµάτωση ακόµα και µετά την κύρωση του δασικού
χάρτη και των νόµιµων διοικητικών πράξεων και των πράξεων του
δηµοσίου και την τροποποίηση του χάρτη, παρ’ ότι έχει κυρωθεί,
εκ των υστέρων.
Άρα, κύριε Χατζηδάκη, όλα αυτά τα οποία επικαλείστε, γίνονταν, προβλέπονταν µε το θεσµικό πλαίσιο όλα αυτά τα οποία λέτε
και εµείς δώσαµε και παρατάσεις, δώσαµε και δυνατότητα επανεξέτασης προδήλων σφαλµάτων και αντιρρήσεων γιατί έπρεπε
να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να λύσουν το πρόβληµά
τους και προχωρήσαµε και σε ρυθµίσεις που είχαν πρόβληµα µε
το Συµβούλιο Επικρατείας, όπως για τα εκχερσωµένα αγροτικά,
για τα οποία δεν έχετε πει τίποτα, για κάτι που αφορά τον Έλληνα αγρότη.
Αντιθέτως, έρχεστε τώρα εσείς και, παρ’ ότι υπήρχε στο
άρθρο 20 του ν.3889/2010, όπως σας είπα, η ενσωµάτωση παραλειφθησών διοικητικών πράξεων στον δασικό χάρτη χωρίς να
χρειάζεται νέα ανάρτηση, αναρτάτε και τους κυρωµένους, όχι
αυτούς που έχουν αντιρρήσεις, τους κυρωµένους. Από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δηµοσίων Υπαλλήλων βλέπω ότι το 93% των αναρτηµένων κυρώθηκε χωρίς
αντιρρήσεις και το 7% είχε αντιρρήσεις. Για το 7% των αντιρρήσεων αντί να προσλάβετε δασολόγους για να γίνει γρήγορα η
εξέταση των αντιρρήσεων, σταµατάτε τις προσλήψεις και ακυρώνετε το 93% που είναι κυρωµένο χωρίς αντιρρήσεις, ενώ
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υπάρχει διάταξη νόµου για να ενσωµατωθούν οι νόµιµες πράξεις
της διοίκησης και υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον πολίτη;
Επιλέγετε, λοιπόν, να εξαιρέσετε περιοχές από τους δασικούς
χάρτες χωρίς τεκµηρίωση, κόντρα σε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, για έναν πολύ απλό λόγο, κύριε Χατζηδάκη: Θέλετε να µην υπάρχουν χάρτες. Σας κατηγορώ γι’ αυτό.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και εσείς προσωπικά, για
να χαϊδέψετε τους τοπικούς σας πολιτευτές, ζητάτε να µην έχει
η χώρα µας δασικούς χάρτες και άρα και Κτηµατολόγιο.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ξεκάθαρα: Πότε θα έχουµε δασικούς χάρτες; Διότι πολύ φοβάµαι ότι και αυτή η ρύθµιση που κάνετε θα
πέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Εδώ βλέπω ότι, εκτός από
τις πανελλήνιες ενώσεις των δασολόγων και την Ένωση των Δασοπόνων, και ο Συνήγορος του Πολίτη στα έγγραφα που µας
έφερε στην επιτροπή γράφει, παραδείγµατος χάριν, ότι τα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα, που λέτε να ενσωµατωθούν
τώρα, δεν υποκαθιστούν την διαδικασία των πράξεων χαρακτηρισµού και δεν φέρουν έννοµα αποτελέσµατα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε νοµοθετήσει και έχετε το θράσος
να λέτε ότι θα τροποποιήσετε δασικούς χάρτες µε κάτι που το
Σ.τ.Ε. έχει απορρίψει ήδη και το λέει και ο Συνήγορος του Πολίτη;
Άρα, ποιος δυναµιτίζει τους δασικούς χάρτες και το µέλλον της
Ελλάδας; Για να µην πω αυτά που λένε οι δασολόγοι του δηµοσίου ότι είναι επικίνδυνες οι ρυθµίσεις σας και ότι τα αρχεία τα
οποία θέλετε να ενσωµατωθούν δεν θεωρούνται αξιόπιστα ή για
όλα αυτά που λένε οι δασοπόνοι ότι λίγο - πολύ εσείς επιτρέπετε
να ισχύει το «ό,τι δηλώσεις, είσαι». Δεν ισχύει αυτό στη δασική
πολιτική.
Και δυστυχώς έχετε εισαγάγει όλα αυτά, ενώ, προσέξτε, κύριε
Πρόεδρε, δεν δέχεται η υπουργική απόφαση τις πράξεις των επιτροπών αντιρρήσεων. Δηλαδή εκεί που δύο δασολόγοι και ένας
νοµικός που έρχεται απ’ έξω έχουν επεξεργαστεί τη γεωπληροφορία, έχουν δει δηλαδή τους ορθοφωτοχάρτες, έχουν τεκµηριώσει αν είναι δασικό ή όχι, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν από τον κ.
Χατζηδάκη. Όχι. Αυτά έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες και εξέτασαν ήδη, τα αποτελέσµατα και τα πρακτικά των επιτροπών αντιρρήσεων δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Για ποιον λόγο, κύριε Χατζηδάκη, δεν έχετε µέσα τις ΕΠΕΑ ως
στοιχείο τεκµηρίωσης; Αντιθέτως, χρησιµοποιείτε διάφορα παραθυράκια για να πείτε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό που
άκουσα προηγουµένως, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε ότι
όπου έχουµε οικοδοµική άδεια µπορεί να είναι, αν θέλετε νόµιµη,
η δόµηση.
Κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε τι έλεγε ο νόµος µέχρι τώρα; Ότι
όπου υπάρχει νόµιµη πράξη της διοίκησης, οικοδοµική άδεια,
προφανώς θεωρείται νόµιµο το κτίσµα. Εσείς ξέρετε τι νοµοθετήσατε; Ακόµα και εκεί που δεν έχει δοµηθεί. Το φαντάζεστε,
κύριε Πρόεδρε; Όπου εκδόθηκε οικοδοµική άδεια, αλλά δεν δοµήθηκε, πιθανώς γιατί φοβήθηκε ο ιδιοκτήτης ότι θα έρθει το δασαρχείο και θα τον πάει αυτόφωρο, γιατί προφανώς υπήρχε
θέµα, αυτό νοµιµοποιεί τώρα ο κ. Χατζηδάκης! Μη δοµηµένα πιθανά µελλοντικά κτίσµατα που έχουν απλά οικοδοµική άδεια, τα
θεωρεί νόµιµα, κτίσµατα που δεν έχουν δοµηθεί ακόµα, µέσα σε
δασική έκταση.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι ένα ασαφές οµιχλώδες τοπίο, το οποίο
έχει πληθώρα λαθών και παρερµηνειών και θα οδηγηθεί και στο
Συµβούλιο Επικρατείας γιατί υπάρχει πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας. Το µεγαλύτερο πρόβληµα, όµως, είναι ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα µας να µην έχει δασικούς χάρτες. Θα εµποδίσετε,
κύριε Χατζηδάκη, τη διοίκηση να πράξει το έργο. Αυτό σας λέµε
εµείς. Έχετε ήδη βγάλει µια υπουργική απόφαση ότι ζητάτε από
τους πολίτες σε έναν µήνα να φέρουν τα έγγραφα και µετά, όταν
σε έναν µήνα θα τα αξιολογήσουν οι υπηρεσίες, δεν αναφέρεστε
σε διαδικασία ανάρτησης και βάζετε ένα χρονοδιάγραµµα το
οποίο, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τις
30 Σεπτεµβρίου;
Ειλικρινά πιστεύετε ότι θα το πετύχετε; Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου θα έχετε κάνει συλλογή των διοικητικών πράξεων, αξιολόγηση µε όλη αυτήν τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική
απόφαση, αναµόρφωση δασικών χαρτών και ανάρτησή τους;
Μέσα στον επόµενο ενάµιση, δύο µήνες καλοκαιριάτικα;
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Και για ποιον λόγο δεν προχωράτε την ανάρτηση των ήδη µελετηθέντων δασικών χαρτών που έχουν ολοκληρωθεί σε όλη την
Ελλάδα, το υπόλοιπο 45%;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, σας ρωτάω λοιπόν ξανά: Για ποιον λόγο επιλέχθηκε η αναµόρφωση των δασικών χαρτών, ιδιαίτερα των κυρωµένων, µε πράξεις οι οποίες είναι
αντίθετες µε το Σύνταγµα και το Συµβούλιο της Επικρατείας;
Πότε η Ελλάδα θα έχει δασικούς χάρτες και για ποιον λόγο τινάζετε στον αέρα και τους νέους και τους παλιούς και τους κυρωµένους, αλλά και τις περιοχές που έχουν εξεταστεί αντιρρήσεις
και έχουν εκδοθεί αποφάσεις των ΕΠΕΑ;
Διότι, δυστυχώς, εκτός από τους αγρότες, θα αφήσετε ακάλυπτο το σύνολο των πολιτών και την επιχειρηµατικότητα, διότι
δυναµιτίζετε το κράτος δικαίου, εφόσον η Ελλάδα δεν θα έχει
ποτέ ούτε δασικούς χάρτες ούτε Κτηµατολόγιο. Ποτέ, βέβαια,
όσο είναι Κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία. Διότι όλα αυτά προφανώς θα ανατραπούν από την επόµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χατζηδάκη,
έχετε τρία λεπτά -λέµε τρία λεπτά µε αυτά που είπε- για να απαντήσετε στον κ. Φάµελλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε Φάµελλε, πραγµατικά, σας είµαι ευγνώµων µε την αντιπολίτευση που ασκείτε και σας ενθαρρύνω να τη
συνεχίσετε, διότι µε τον δρόµο που ακολουθείτε δεν σας πιστεύει
ούτε ο πιο φανατικός οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ ούτε συνεργάτες σας
στο γραφείο σας!
Κύριε Φάµελλε, τα προγράµµατα στα οποία αναφέρεστε µε τεράστιο θράσος τα βρήκα µε µηδενικές απορροφήσεις, όπως είπα
προηγουµένως. Προσθέτω και µε µηδενικές συµβασιοποιήσεις.
Προσθέτω, επίσης και µε µηδενική σχεδόν επεξεργασία, διότι
δεν κάνετε τίποτα. Πέρα από το να κουνάτε σήµερα το χέρι για
τα δάση, επί της ουσίας για αυτό το πρόγραµµα δεν έχετε κάνει
τίποτα.
Δεύτερον…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τους χάρτες θα µας πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Θα σας πω και για τους χάρτες. Θα τα πω έναένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, δεν
σας διέκοψε. Σας άκουσε µε υποµονή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Σας συµβουλεύω άλλη φορά να µην κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, ακριβώς επειδή θα σας απαντήσω σε όλα.
Δεύτερον, για τις διοικητικές πράξεις που λέτε ότι τις είχατε
προβλέψει, υπήρχε µια γενική πρόβλεψη η οποία οδήγησε τη δηµόσια διοίκηση να ερµηνεύει τα πράγµατα κατά το δοκούν, τον
γενικό διευθυντή το 2017 -έχω αναφερθεί στο έγγραφο- να λέει
«θα τα διορθώσουµε όλα στο µέλλον», αυτό που κάνουµε σήµερα εµείς και στο τέλος, να θεωρούνται δάση χωράφια που καλλιεργούσαν επί δεκαετίες οι αγρότες και, όπως είπα και πριν, τα
είχαν πάρει από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ή τον Κωνσταντίνο Καραµανλή προ της δικτατορίας.
Αυτό είναι τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό θέµα. Είναι ελέφαντας στο δωµάτιο για τους δασικούς χάρτες και δεν κρύβεται µε
τίποτα. Όσες πολιτικές θεατρικές παραστάσεις και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύβεται µε τίποτα. Το ξέρουν οι αγρότες, το ξέρουν
οι περιφερειάρχες, το ξέρει όλη η ύπαιθρος.
Προχωρώ περαιτέρω. Είστε τόσο περήφανοι για το έργο. Να
είστε περήφανοι επί της αρχής, αν θέλετε, το αναγνώρισα και
εγώ. Είπα ότι καλά κάνατε και το ξεκινήσατε και κακώς κάναµε
εµείς, οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που δεν το είχαµε ξεκινήσει
προ του 2014. Το λέω και τώρα µε θάρρος, αλλά µε την ίδια ειλικρίνεια και το ίδιο θάρρος λέω ότι, έτσι όπως το είχατε κάνει, στη
µισή Ελλάδα οι χάρτες για τους οποίους σήµερα κόπτεσθε, θα
ολοκληρώνονταν όχι σε δύο, σε πέντε και σε δέκα χρόνια, αλλά
σε είκοσι επτά µετρηµένα χρόνια, σε είκοσι επτά χρόνια µε τον
ρυθµό που εξετάζονταν οι αντιρρήσεις.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό χρειάζεται µια συγγνώµη, µια απολογία, κάτι, εν πάση
περιπτώσει, στους ανθρώπους τους οποίους επιχειρείτε συστηµατικά να κοροϊδέψετε. Και γι’ αυτό αποµακρύνονται από το
κόµµα σας, διότι µια του ψεύτη, δύο του ψεύτη, βλέπετε τι γίνεται
στις δηµοσκοπήσεις.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γι’ αυτό κόψατε τις προσλήψεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Δεν είµαστε πια στο 2012 - 2014. Έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, µπορούν και κρίνουν και συγκρίνουν.
Από εκεί και πέρα, προχωρώ περαιτέρω…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πείτε µας για τους χάρτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Για τους χάρτες λέω εδώ και τόση ώρα.
Προχωρώ περαιτέρω. Τι αντιµετωπίζουµε µε τον νόµο και µε
τις αποφάσεις; Αυτή την προχειρότητα, την καθυστέρηση που
θα υπήρχε στην εκπόνηση των χαρτών και τις αδικίες αντιµετωπίζουµε. Εκτός αν πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσουµε τα µάτια
στις κοινωνικές αδικίες, τις οποίες συνεπαγόταν η εκπόνηση των
χαρτών. Γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται η ανάρτηση µε τον τρόπο που
προβλέπεται και γι’ αυτόν τον λόγο θα προχωρήσουµε µε ταχύτητα, επίσης.
Δεν µπορώ να καταλάβω, παρεµπιπτόντως, από ποια πλευρά
µάς κάνετε κριτική. Από τη µια πλευρά, µας λέτε ότι θα διαιωνιστεί το πρόβληµα των χαρτών και από την άλλη, λέτε ότι είναι
σφιχτές οι προθεσµίες για τις αναρτήσεις. Τι πιστεύετε από τα
δύο; Διότι και τα δύο µαζί δεν µπορεί να ισχύουν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ότι θα είστε ασυνεπείς ακόµα µια
φορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο σας λέω
είναι ότι το ίδιο το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επικαλείστε, λέει ότι για να συνυπολογιστούν οι χάρτες, για να αποτελέσουν βάση οι δασικοί χάρτες του Δασολογίου, πρέπει να είναι
ακριβείς και οριστικοί.
Και αυτά τα οποία περιέγραψα δεν οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι ήταν κάτι το οποίο θυµίζει τις λέξεις «ακριβής» και «οριστιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κός». Θα καταβάλουµε, λοιπόν, µία πολύ µεγάλη προσπάθεια για
την ανάρτηση των χαρτών, για την εκδίκαση των αντιρρήσεων.
Πιστεύω ότι µέσα σε δύο χρόνια η προσπάθεια αυτή θα έχει ολοκληρωθεί αντί για είκοσι επτά και αυτή είναι η διαφορά µας. Επαναλαµβάνω, εσείς είκοσι επτά.
Και από κει και πέρα, θέλω επίσης να σας θυµίσω, γιατί µιλήσατε και για αντισυνταγµατικότητες, ότι ο δικός σας νόµος ήδη
είχε κριθεί σε κάποια σηµεία του αντισυνταγµατικός από το Συµβούλιο της Επικρατείας σε σχέση µε διάφορες αγροτικές εκτάσεις. Το είπα και εδώ, ξανά, στην Ολοµέλεια. Όπως, επίσης, είχε
κριθεί ο δικός σας νόµος αντισυνταγµατικός σε σχέση µε τις οικιστικές πυκνώσεις. Το θυµάστε και αυτό ή το έχετε ξεχάσει και
έχετε ξεχάσει οτιδήποτε δεν σας βολεύει; Εσείς που δίνετε µαθήµατα συνταγµατικότητας, έχετε δικούς σας νόµους οι οποίοι
κρίθηκαν αντισυνταγµατικοί.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Φάµελλε, πραγµατικά σας είµαι ευγνώµων για την ερώτηση. Σας είµαι δίπλα ευγνώµων για το ύφος
της ερώτησης. Θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις, διότι είστε ο µεγαλύτερος χορηγός της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα περιβάλλοντος και
ενέργειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Χάρτες θα έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε και τους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19:32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους και τους πάνω και τους κάτω. Καλό
βράδυ, η Παναγιά µαζί σας.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

