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Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 17645
2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 31-7-2020:
Ποινική δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς
Πολιτισµού κ. Γεώργιο Βουλγαράκη και Μιχαήλ Λιάπη, σελ.
17680
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 17645, 17666, 17668,
17669, 17671, 17672, 17673, 17674, 17675, 17676, 17678,
17680, 17682, 17685
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 2412 έως 2467 ,
σελ. 17646 – 17685
2. Aπαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.
17659 - 17665
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Εκτός σχεδιασµού και έγκρισης του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράµµατα
ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ µε την Ανταποδοτική Ανακύκλωση
ΑΕ», σελ. 17666
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα « Άµεση αποκατάσταση της διάκρισης εις βάρος
πέντε χιλιάδων συνταξιούχων της Εµπορικής Τράπεζας προερχόµενοι από το τ. ΕΤΑΤ», σελ. 17669
ii. µε θέµα: «Τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος
των εποχιακών εργαζόµενων», σελ. 17671
iii. µε θέµα: «Μεγάλες οι ευθύνες της Κυβέρνησης για τα
τραγικά λάθη στο ταίριασµα παιδιών και υποψηφίων γονέων
κατά την πρόσφατη εφαρµογή του νόµου για την αναδοχή
και υιοθεσία», σελ. 17673
iv. µε θέµα: «Κρίση στα προνοιακά ιδρύµατα στη νήσο της
Ρόδου», σελ. 17676
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Ανάγκη για κάλυψη δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ
στα αναλώσιµα υγειονοµικού υλικού υπέρ των χρονίως πασχόντων από διαβητικό πόδι», σελ. 17678
ii. µε θέµα: «Υγειονοµικοί έλεγχοι στον συνοριακό σταθµό
Κακαβιάς λόγω COVID-19», σελ. 17680
γ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
θέµα: «Στον αέρα η εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών και η προστασία των προστατευόµενων περιοχών
της Ελλάδας», σελ. 17682
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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 31 Ιουλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 31-7-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ρ Α’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
31 Ιουλίου 2020 καθ’ ό µέρος αφορά:
1.Την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την «Κλήρωση ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των
µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και
τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφο 4 του Συν-

τάγµατος, 158 παράγραφο 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής
και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως
ισχύουν, µετά την από 22 Ιουλίου 2020 απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δηµητρίου Παπαγγελόπουλου, για την ενδεχόµενη τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον
ως άνω πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.»
2.Την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για
τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισµού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι θα συζητηθούν όλες
οι επίκαιρες ερωτήσεις, εκτός από τέσσερις οι δύο λόγω κωλύµατος του Βουλευτή και οι δύο κατόπιν συνεννόησης.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 7629/360/23-6-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου αναφορών ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Εκτός σχεδιασµού και έγκρισης
του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράµµατα ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ µε
την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ».
Στην ερώτηση του κ. Φάµελλου θα απαντήσει ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Κύριε Φάµελλε, καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κύριε Υπουργέ. Η ερώτηση αυτή είχε υποβληθεί
στις 23 Ιουνίου γραπτά, κύριε Υπουργέ, και δεν απαντήθηκε µε
βάση την τυπική διαδικασία της έγγραφης απάντησης, γι’ αυτό
και έρχεται ως προφορική. Επισηµαίνω εκ των προτέρων, όµως,
ότι έχει κάποια έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβληθούν, για τα
οποία θα πρέπει να µας ενηµερώσετε αν θα υποβληθούν σήµερα
ή κάποια άλλη στιγµή, γιατί έχει και αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
Το ζήτηµα είναι αρκετά σοβαρό. Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία που έχουµε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο µε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτηµα παράβασης του θεσµικού πλαισίου, παράβασης της
αρµοδιότητας Υπουργού, απώλειας πόρων της ανακύκλωσης και
ανισότιµων πρακτικών από µέρους σας.
Στην ερώτηση που υποβάλαµε στις 3 Μαρτίου στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, σχετικά µε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», που αφορούσε τη µη επίτευξη
των στόχων ανακύκλωσης, τη µη έγκριση του επιχειρησιακού της
σχεδίου και το δηλούµενο πιλοτικό πρόγραµµα που υλοποιείτε
µαζί εσείς ως Υπουργείο Εσωτερικών σε πέντε δήµους, προέκυψε από προφορική απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ότι «όλα αυτά πρέπει να τα µάθετε από το Υπουργείο
Εσωτερικών, γιατί τα συγκεκριµένα που ζητάτε δεν είναι σε
γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος».
Άρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε ότι, παρ’ ότι είναι
ο µόνος αρµόδιος, δεν γνωρίζει τι γίνεται µε το πιλοτικό πρόγραµµα του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
Στα έγγραφα του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης που
ήρθαν µετέπειτα µέχρι και το Μάιο και τα έχω εγγράφως -αν
χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, θα τα καταθέσω- προκύπτει ότι το σύστηµα αυτό «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» δεν έχει εγκεκριµένο
επιχειρησιακό σχέδιο και δεν έχει ανταποκριθεί στα γραπτά αιτήµατα του ΕΟΑΝ για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων και
διευκρινίσεων.
Επίσης, από το έγγραφο του Οργανισµού Ανακύκλωσης, που
είναι ο µόνος αρµόδιος φορέας, προκύπτει το εξής: Το πιλοτικό
πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών,
δεν περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ο Οργανισµός Ανακύκλωσης, αν και αρµόδιο
εποπτικό όργανο, δεν έχει καµµία ενηµέρωση επί του πιλοτικού
προγράµµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε για τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν οι πέντε δήµοι και δεν υπάρχει και
καµµία γνωστοποίηση στον Οργανισµό Ανακύκλωσης, σχετικά
µε την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος και την ύπαρξη
ανεξάρτητης επιστηµονικής µονάδας, όπως αντίστοιχες δηλώσεις υπάρχουν από το Υπουργείου Εσωτερικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να µην καθυστερώ, λοιπόν, επειδή την έχετε σίγουρα την
ερώτηση, να σας πω ότι τα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν είναι

αρκετά σηµαντικά.
Και θα πάω κατευθείαν στο διά ταύτα. Τα ερωτήµατα είναι τα
εξής:
Με ποιο θεσµικό πλαίσιο προχωρήσατε σε ένα πιλοτικό σχέδιο
και γιατί δεν το γνωρίζει αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος που
είναι το µόνο αρµόδιο;
Με ποια κριτήρια επιλέξατε αυτό το σύστηµα εναλλακτικής
διαχείρισης, εφόσον προκύπτει ότι δεν έχει εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο και το πιλοτικό που δηλώσατε ότι υλοποιείτε, δεν
είναι στο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήµατος αυτού;
Για ποιον λόγο επιλέξατε µε αυτόν τον τρόπο να µειώσετε τους
πόρους ανακύκλωσης που είναι πόροι των πολιτών και για τους
οποίους εµείς ελεγχόµεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την
απόδοση ανακύκλωσης;
Με ποιο κριτήριο επιλέξατε το πιλοτικό των πέντε δήµων και
αποκλείσατε τους υπόλοιπους τριακόσιους είκοσι επτά, αν δεν
κάνω λάθος;
Ποιο, τελικά, θα είναι το κέρδος για το σύστηµα, το οικονοµικό
αντίτιµο των υλικών αυτών, και πόσο θα µειωθούν, τελικά, οι διαθέσιµοι πόροι για την κοινωνία της ανακύκλωσης µε τις δικές σας
επιλογές;
Γιατί επιλέξατε αυτό το σύστηµα -µε ποια κριτήρια;- κατά παράβαση του θεσµικού πλαισίου και εις βάρος του κοινωνικού
πόρου;
Ποιοι δήµοι πήραν απαλλαγή έκδοσης άδειας δόµησης, όπως
είχατε µία συγκεκριµένη φωτογραφική ρύθµιση στον ν.4674 για
το συγκεκριµένο σύστηµα; Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα
στοιχεία παρακολούθησης, ποια επιστηµονική οµάδα δηλώσατε
ότι θα υπάρχει και γιατί για όλα αυτά δεν είχε ενηµερωθεί ούτε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος ούτε ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Φάµελλε.
Στην ερώτηση του κ. Φάµελλου θα απαντήσει ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή της για την
πρωτολογία σας.
Καληµέρα σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Καληµέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Φάµελλε, σας ευχαριστώ θερµότατα για την ερώτηση
που µου υποβάλατε. Είναι µία θαυµάσια ευκαιρία να ενηµερωθεί
το Κοινοβούλιο. Βέβαια, έχω εντυπωσιαστεί από το πώς ένας συνάδελφος, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, έχει
καταφέρει σε µία ερώτηση να έχει τόσες πολλές ανακρίβειες και
πράγµατα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Όπως γνωρίζουµε όλοι, τα ποσοστά ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων στη χώρα είναι διαχρονικά απογοητευτικά. Επίσηµες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το δικό σας
Εθνικό Σχέδιο του 2015, κύριε Φάµελλε, για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, δείχνουν ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στη
χώρα είναι το πολύ 19% και πως το 80% των στερεών αποβλήτων
οδηγούνται στις χωµατερές.
Βασικός στόχος, λοιπόν, της πολιτικής µας για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων είναι να αυξηθούν, να ενισχυθούν τα
ποσοστά ανακύκλωσης.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τους
ευρωπαϊκούς νόµους και κανόνες, οι οποίοι µας υποχρεώνουν
να αυξήσουµε -και µάλιστα, θεαµατικά- τα σχετικά ποσοστά και
τη βασική επιλογή, τη βασική προτεραιότητα για ανακύκλωση
στην πηγή, δηλαδή για ανακύκλωση στο γυαλί, στο χαρτί, στο
αλουµίνιο και στο πλαστικό.
Όλα αυτά είναι στοιχεία της µεθοδολογίας του συγκεκριµένου
πιλοτικού προγράµµατος, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών από τον Δεκέµβριο του 2019, όταν το
Υπουργείο Εσωτερικών δέχτηκε τη σχετική πρόταση προκειµένου να υπάρξει αυτό το πρόγραµµα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση, για τους εξής λόγους:
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Πρώτον, διότι ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Δεύτερον, γιατί ανταποκρίνεται στους εθνικούς στόχους της
πολιτικής µας για την ανακύκλωση.
Ο τρίτος λόγος, τον οποίο έθεσα ως βασικότατη προϋπόθεση
για αυτό το πρόγραµµα, είναι ότι δεν υπάρχει το παραµικρό κόστος, κύριε Φάµελλε, ούτε για το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε
για τους δήµους, ούτε 1 ευρώ.
Δεν είναι δε, καθόλου αλήθεια τα όσα λέτε, ότι δεν ήταν γνωστό το πρόγραµµα αυτό στον Εθνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης,
του οποίου ο Πρόεδρος, ο κ. Χιωτάκης, παρίσταται δίπλα µου,
παρίσταται στο σύνολο των εγκαινίων που κάναµε για τα πολυκέντρα της ανακύκλωσης στους τέσσερις δήµους που εφαρµόστηκε αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα.
Φανταζόµουν, κύριε Φάµελλε, ότι έχετε τη δυνατότητα να
έχετε πολύ καλή πληροφόρηση, αφού Νοµική Σύµβουλος του
ΕΟΑΝ έχει παραµείνει η στενή συνεργάτης σας, κ. Καραµπατζού,
την οποία πριν από τις βουλευτικές εκλογές είχατε τοποθετήσει
ως νοµική σύµβουλο του ΕΟΑΝ και η «κακιά Δεξιά» -κατά τα δικά
σας λόγια- δεν την µετακίνησε από αυτή την θέση της νοµικής
συµβούλου. Οφείλατε, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγµατα, αξιότιµε
κύριε Φάµελλε, να τα γνωρίζετε.
Το σύστηµα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης περιλαµβάνεται
στα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης που έχουν
κανονική άδεια λειτουργίας. Αυτό είναι επίσηµο έγγραφο του
ΕΟΑΝ, το οποίο και θα καταθέσω στα Πρακτικά.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης,
το οποίο κατατέθηκε στις 20 Μαΐου στον ΕΟΑΝ, περιλαµβάνεται
το σύνολο των δράσεων του πιλοτικού προγράµµατος. Είχαν την
καλοσύνη να το κοινοποιήσουν και σε µένα, εκτός από την κοινοποίηση που έχουν στείλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον
κ. Χατζηδάκη και στον ΕΟΑΝ.
Θα το καταθέσω, επίσης, στα Πρακτικά, για να µην υπάρχει η
παραµικρή αµφιβολία γύρω από αυτό το θέµα.
Τέλος, είχα πει από την αρχή, κύριε Φάµελλε, ότι την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος θα την κάνει η
Επιστηµονική Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την κ. Λοϊζίδου.
Ζήτησα από την κ. Λοϊζίδου τη σχετική ενηµέρωση. Η ενηµέρωση
αυτή έχει σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών. Έχει σταλεί στον
ΕΟΑΝ, επίσης. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Τα στοιχεία της
δείχνουν την εκτίµηση ότι στους τέσσερις δήµους που εφαρµόστηκε το πρόγραµµα, κύριε Φάµελλε, υπάρχει τετραπλασιασµός
των ποσοτήτων των ανακυκλούµενων υλικών.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οποιοσδήποτε ιδιώτης, οποιοδήποτε εγκεκριµένο και νοµίµως λειτουργόν σύστηµα ανακύκλωσης µου κατέθετε ή µου καταθέσει πρόταση η οποία θα
περιλαµβάνει µηδενική -το τονίζω και το επαναλαµβάνω- µηδενική οικονοµική επιβάρυνση για το Υπουργείο Εσωτερικών και
τους δήµους της χώρας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο να
την αξιοποιήσουµε. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ασφαλώς,
γίνεται και από τον ΕΟΑΝ και από την αυτοδιοίκηση. Γίνεται -αν
θέλετε- από όλους µας, γιατί το θέµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ένα κρίσιµο θέµα για κάθε πολιτισµένη κοινωνία. Οι στόχοι που έχουµε είναι πάρα πολύ υψηλοί. Οι στόχοι
που έχουν τεθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα
πολύ υψηλοί. Εµείς είµαστε πάρα πολύ πίσω και οφείλουµε να
προχωρήσουµε µπροστά.
Τέλος, επειδή είναι προφανής η αποτυχηµένη προσπάθεια σας
να κάνετε αντιπολίτευση γύρω από ένα θέµα που δεν υπάρχει,
είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι απολύτως συντεταγµένα µε
το υπό συζήτηση εθνικό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση από τη σηµερινή Κυβέρνηση, από το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ, κύριε Φάµελλε, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν προσπαθήσατε να αποκρύψετε την
πραγµατικότητα, νοµίζω ότι και από τα δικά σας λεγόµενα προκύπτουν σοβαρές παραβιάσεις του θεσµικού πλαισίου. Αναφέρατε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής
ανακύκλωσης, που από ό,τι λέτε υποβλήθηκε το Μάιο στον
ΕΟΑΝ, περιέχει το πιλοτικό έργο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ βλέπω ότι αυτό το πιλοτικό έργο
ξεκίνησε µε δικά σας δηµοσιεύµατα -και θα τα καταθέσω- το Νοέµβριο του 2019, άρα έξι µήνες πριν. Άρα, επιβεβαιώνονται τα
λεγόµενά µας, ότι όταν το ανακοινώσατε, το πιλοτικό έργο δεν
περιλαµβανόταν στο επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισµού Ανακύκλωσης, που είχε κατατεθεί στον Οργανισµό Ανακύκλωσης και
δεν το γνώριζε ο Οργανισµός Ανακύκλωσης.
Τώρα, βλέπω ότι έχετε φέρει σε µία ιδιαίτερα δύσκολη θέση
και τον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ και τον έχετε φέρει µαζί σας. Εγώ,
λοιπόν, θα τον φέρω σε πιο δύσκολη θέση, αφού το επιλέξατε.
Θα καταθέσω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έγγραφα του Οργανισµού Ανακύκλωσης -13 Μαρτίου και στις 12 Μαΐου- στα οποία
αναφέρεται ότι ο φορέας δεν έχει ανταποκριθεί στην επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και ότι δεν έχουν καµµία ενηµέρωση -τον Μάρτιο, τέσσερις µήνες µετά- για το λεγόµενο
πιλοτικό σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρα, δεν ξέρω αν στην Κυβέρνηση έχετε πολλούς «Δόκτωρ
Τζέκιλ και µίστερ Χάιντ». Πάντως, κάτι προσπαθείτε να κρύψετε,
εφόσον τα έγγραφα που θα καταθέσουµε -και είναι του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκτός εάν αµφισβητείτε τους συναδέλφους σας του Υπουργείου Περιβάλλοντος- λένε άλλα πράγµατα,
κύριε Υπουργέ.
Αν ήρθατε εκ των υστέρων να τροποποιήσετε επιχειρησιακό
σχέδιο, καταλαβαίνουµε ότι και αυτό είναι αποτέλεσµα του κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της δικής σας πρωτοβουλίας. Διότι αν τηρούσατε τη νοµιµότητα, θα ζητούσατε
πρώτα το επιχειρησιακό σχέδιο, τη γνώµη του αρµόδιου φορέα
της πολιτείας και δεν θα τρέχατε έξι µήνες µετά, εκ των υστέρων,
επειδή κάνουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο και επειδή έχει γεµίσει
η δηµοσιότητα µε στοιχεία σχετικά µε την προβληµατική λειτουργία του συστήµατος αυτού, θα καλύπτατε µε ένα επιχειρησιακό
σχέδιο, το οποίο θα δούµε πώς θα εγκριθεί και ποτέ.
Όµως προβήκατε και σε µία ακόµα ανακρίβεια, κύριε Υπουργέ.
Είπατε ότι αυτό το πρόγραµµα δεν έχει κόστος. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να συµβουλευτείτε καλύτερα το θεσµικό πλαίσιο της ανακύκλωσης. Προφανώς και δεν λέω εγώ ανακρίβειες.
Γνωρίζω πολύ καλά και τον ν.2939 και την οδηγία 6274, αλλά και
τον νόµο, ο οποίος έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να
γίνει αποτελεσµατική η ανακύκλωση.
Ο πόρος αυτός που χρησιµοποιείται στις δραστηριότητες των
συστηµάτων, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, είναι κοινωνικός πόρος, γιατί είναι αυτό πληρώνουµε όλοι εµείς οι πολίτες
µέσα από τα υλικά, στα οποία πρέπει να εφαρµοστεί εναλλακτική
διαχείριση. Άρα, είναι πόρος της κοινωνίας, είναι πόρος της Ελλάδας και πρέπει να αποδώσει σε ζυγολόγια η ανακύκλωση, γιατί
κρινόµεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχετε, λοιπόν, εσείς ένα λαθραίο επιχείρηµα, ότι τάχατες δεν
πληρώνουµε τίποτα, όταν πληρώνουµε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Και τον πόρο, που όλοι οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουµε για να
γίνει ανακύκλωση στη χώρα µας, εσείς τον δίνετε προνοµιακά σε
ένα σύστηµα -και γιατί όχι και στα δύο, εφόσον το άλλο είχε εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο και ρωτήστε τον κ. Χιωτάκη, που
είναι πίσω σας και πηγαίνετε µε αυτόν που δεν έχει εγκεκριµένο
επιχειρησιακό σχέδιο- σε λίγους δήµους και όχι σε όλους. Άρα,
υπάρχει µία προνοµιακή και αθέµιτη συµπεριφορά εκ µέρους
σας εις βάρος του κοινωνικού δηµόσιου πόρου της ανακύκλωσης.
Συνεπώς, το ερώτηµα που προκύπτει, κύριε Υπουργέ, είναι
πόσα εκατοµµύρια από τον πόρο των πολιτών χρησιµοποιείτε για
ένα πιλοτικό σχέδιο, που δεν ήταν εγκεκριµένο, που δεν περιλαµβανόταν στο επιχειρησιακό σχέδιο και έρχεστε εκ των υστέρων
να καλύψετε για να χρεώσετε σε µας ανακρίβειες, γιατί εσείς δεν
ξέρετε ούτε από που προκύπτει ο πόρος της ανακύκλωσης;
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγ-
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γραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως δεν είναι µόνο αυτά, κύριε Υπουργέ. Είναι και πολλά
ακόµα.
Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω αυτά τα τρία έγγραφα.
Υπάρχουν και άλλα ζητήµατα. Στη συζήτηση που κάναµε εδώ
στη Βουλή για τον αντιπεριβαλλοντικό νόµο, το αντιπεριβαλλοντικό νοµοσχέδιο τότε, ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας
Ανακύκλωσης, ο κ. Κυρκίτσος, παραδέχτηκε ότι του ζητήθηκε η
παραίτηση από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΟΑΝ. Και παραδέχτηκε, επίσης, ότι η ανταποδοτική ανακύκλωση αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια.
Είναι στα Πρακτικά της Βουλής.
Ταυτόχρονα, βλέπουµε ότι στον ν.4674 προχωρήσατε εσείς,
χωρίς να είστε αρµόδιος, σε µια χατιρική ρύθµιση εξαίρεσης και
απαλλαγής από άδεια δόµησης για τεχνολογία και συστήµατα,
που µόνο το ένα από τα δύο συστήµατα χρησιµοποιεί. Φωτογραφική διάταξη στον ν.4674.
Στη συνέχεια βλέπουµε ότι ο ΕΣΔΝΑ στις 28 Φεβρουαρίου και εδώ ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ έχει ένα πρόβληµα ξανά «Δόκτωρ
Τζέκιλ, µίστερ Χάιντ»- προχωράει στην τοποθέτηση δέκα χιλιάδων ειδικών κάδων χωριστής συλλογής πάλι του συστήµατος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, χωρίς να προκύπτει ότι αυτό είναι
µέσα στο σχεδιασµό του συστήµατος.
Και έχω εδώ την απόφαση του ΕΣΔΝΑ, την οποία επίσης θα
καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουµε, όµως, ότι στις 16 Ιανουαρίου προχωράτε πάλι σε
µια συνέντευξη Τύπου για τα νησιά µε απουσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος. Πάλι προνοµιακή διαχείριση και µεταχείριση. Για
να µην πω για την εξαγγελία του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κύριε Υπουργέ, όπου βλέπουµε από την αρχική προκήρυξη -και περιµένω να δω τα τεύχη- ότι θα υπάρχει µέτρο στο
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για να χρηµατοδοτηθεί εξοπλισµός που
αντιστοιχεί στη διαδικασία λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης ενός µόνο συστήµατος, όταν το σύστηµα αυτό, κύριε
Υπουργέ, είναι υποχρεωµένο να χρηµατοδοτεί τη διαδικασία της
εναλλακτικής διαχείρισης από τον πόρο των πολιτών. Δηλαδή,
θα χρηµατοδοτήσετε και επιπλέον, πέρα απ’ όλες αυτές τις χατιρικές ρυθµίσεις;
Ως εκ τούτου, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι µάλλον εµείς επιβεβαιωνόµαστε. Έρχεστε εκ των υστέρων να καλύψετε, µετά
από ένα εξάµηνο, δικές σας ατέλειες κατά παράβαση και αρµοδιότητες θεσµικού πλαισίου.
Παραµένει, λοιπόν, το αίτηµα να µας καταθέσετε τα έγγραφα
του Νοεµβρίου του 2019, που είχατε τις αντίστοιχες εγκρίσεις,
τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Οργανισµού Ανακύκλωσης και να µας πείτε το διά ταύτα: Πόσα
λεφτά των Ελλήνων πολιτών θα χαθούν σε αυτή τη δραστηριότητα και πόσο θα υστερήσει η χώρα µας ως προς µια µη εγκεκριµένη δραστηριότητα έναντι της Ευρώπης για δικές σας
προνοµιακές επιλογές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην αρµοδιότητα που έχετε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Φάµελλε, συνεχίζετε, δυστυχώς, την επίδειξη παραλογισµού και ψευδολογίας. Δεν νοµίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και τιµητικό για έναν άνθρωπο που έχει την εµπειρία.
Ενδεχοµένως άλλες ιδιότητές σας από το παρελθόν σας οδηγούν σε αυτή τη στάση και τη συµπεριφορά. Τις αντιπαρέρχοµαι,
όµως, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, είναι να γνωρίζουν την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι το πιλοτικό πρόγραµµα του
Υπουργείου Εσωτερικών µε το πρόγραµµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης δεν έχει το παραµικρό κόστος για τον Έλληνα πολίτη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν έχει το παραµικρό κόστος για το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν
έχει το παραµικρό κόστος για τους δηµότες των συγκεκριµένων
δήµων.
Απέδειξα µε στοιχεία τα οποία κατέθεσα στα Πρακτικά, ότι η
συγκεκριµένη µεθοδολογία έχει οδηγήσει στη δυνατότητα πολλαπλασιασµού του ανακυκλώσιµου υλικού. Φαντάζοµαι ότι αυτό
είναι που µας ενδιαφέρει όλους. Φαντάζοµαι ότι αυτό θα έπρεπε
να ενδιαφέρει και εσάς. Φαντάζοµαι ότι αυτό θα έπρεπε να σχολιάσετε µε έναν θετικό τρόπο. Δεν το κάνετε, γιατί έχετε πολύ
συγκεκριµένες σκοπιµότητες για να πράξετε µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο.
Τα όσα είπατε περί φωτογραφικής διάταξης δεν έχουν σχέση
µε την αλήθεια και την πραγµατικότητα. Δεν αφορούν καµµία
συγκεκριµένη µεθοδολογία. Αφορούν το σύνολο παρεµβάσεων
οι οποίες έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα από τους δήµους.
Τρίτον: Το συγκεκριµένο σύστηµα, κύριε Φάµελλε, έχει άδεια
λειτουργίας. Έχω καταθέσει τη σχετική απάντηση του ΕΟΑΝ στα
Πρακτικά. Αυτό οφείλετε να το γνωρίζετε και δεν µπορείτε να παραχαράσσετε την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Τέταρτο και πολύ ουσιαστικό, στο οποίο, ενδεχοµένως, να
µπορείτε και να βοηθήσετε. Σας επαναλαµβάνω ότι οποιοδήποτε
σύστηµα κατέθετε µία πρόταση η οποία θα είχε µηδενικό κόστος
για την πολιτεία και θα είχε πιλοτικό χαρακτήρα -κρατήστε το
αυτό σας παρακαλώ πολύ- δεν θα είχα καµµία αντίρρηση να την
κάνω αποδεκτή. Δεν µε ενδιαφέρει από ποιον προέρχεται. Με ενδιαφέρει να πετύχουµε το αποτέλεσµα που χρειάζεται η ελληνική
κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης σε ό,τι αφορά τους στόχους της
ανακύκλωσης.
Τόνισα το πιλοτικό, γιατί αυτή είναι η αιτία που είναι πολύ συγκεκριµένος και περιορισµένος, φυσικά, ο αριθµός των δήµων που
µετέχουν στο πρόγραµµα. Ασφαλώς θα ήθελα να µετέχουν στο
πρόγραµµα πολύ περισσότεροι δήµοι. Όµως, µε την προϋπόθεση που είχα θέσει, ότι θα υπάρχει µηδενικό κόστος για το
Υπουργείο Εσωτερικών και τους δήµους, είναι αντιληπτό ότι δεν
θα µπορούσε ο αριθµός τους να είναι µεγαλύτερος.
Η επιλογή έγινε µε δύο δήµους, οι οποίοι έχουν πολύ µεγάλη
πληθυσµιακή πυκνότητα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τους Δήµους Καλλιθέας και Νέας Σµύρνης. Επελέγη ο Δήµος Ιωαννιτών,
προκειµένου να έχουµε µία βασική πόλη από την ελληνική περιφέρεια και ο Δήµος Ναυπλίου αντιστοίχως. Είχαµε, επίσης, επιλέξει το νησί της Άνδρου, όπου οι πάντες θυµούνται πέρυσι τα
απίστευτα δυσµενή και αρνητικά δηµοσιεύµατα και το µαύρο χάλι
που υπάρχει εκεί πέρα, θέλοντας να δούµε σε µια νησιωτική περιοχή, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα για µεγάλες κατασκευαστικές υποδοµές, για εργοστάσια διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
εάν θα µπορούσε να λειτουργήσει το συγκεκριµένο σύστηµα.
Όλα αυτά, βέβαια, είχαν και την τεράστια δυσκολία φέτος της
καραντίνας του κορωνοϊού και τα προβλήµατα που αυτή επέφερε. Παρ’ όλα αυτά, απ’ ό,τι βλέπω από την έκθεση της κ. Λοϊζίδου -την οποία παρακαλώ πολύ να την µελετήσετε και να δείτε
τα αποτελέσµατά της- φαίνεται ότι υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Επαναλαµβάνω ότι όλα αυτά τα προγράµµατα αξιολογούνται,
φυσικά, από το σύνολο της κοινωνίας. Ιδίως, όµως, µε τη θεσµική
έννοια θα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα αξιολογηθούν
από τον ΕΟΑΝ και από την ίδια την αυτοδιοίκηση -επαναλαµβάνω- καθώς είναι σαφής και συγκεκριµένος ο στόχος που έχει
τεθεί από την Ευρώπη, αλλά και από εµάς στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για την ισχυρή
ενίσχυση των ποσοστών αύξησης της ανακύκλωσης στη χώρα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Διαδικασία επί προσωπικού δεν υπάρχει στις επίκαιρες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, µε
στενοχωρείτε. Είµαι και καινούργιος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το
έχω διαβάσει. Δεν νοµίζω, όµως, ότι υπάρχει, γιατί έχω διαβάσει
ολόκληρο τον Κανονισµό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν γίνεται τώρα,
κύριε Φάµελλε, µε στεναχωρείτε.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν θέλει ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχει πει τίποτα.
Δεν θέλει. Σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θέλει κιόλας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι. Το τραβάµε.
Πολιτικό ανάστηµα και τέτοια; Όχι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, κύριε
Υπουργέ. Τελείωσε.
Μην του δίνετε µικρόφωνο. Σας παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ και
τους δυο. Δεν θα βγει, γιατί δεν θέλει και δεν έχει και το δικαίωµα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ. Δεν έχετε τον λόγο επί προσωπικού στις επίκαιρες.
Τώρα εκµεταλλεύεστε τη φιλία µας. Ξέρετε ότι είµαι φιλότιµος
αλλά δεν θέλει κιόλας. Δεν θα σας απαντήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Θεοδωρικάκο,
σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, δεν
έχει µικρόφωνο. Μη στενοχωριέστε.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 959/27-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Άµεση αποκατάσταση της
διάκρισης εις βάρος πέντε χιλιάδων συνταξιούχων της Εµπορικής Τράπεζας προερχόµενοι από το τ. ΕΤΑΤ».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε δυο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µας αναφέρεται στους συνταξιούχους της Εµπορικής Τράπεζας -είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά το θέµα- σε αυτούς που προέρχονται από το
τέως ΕΤΑΤ και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα µε τον επανυπολογισµό των συντάξεων µε τον ν.4387/2016. Συγκεκριµένα µε το
άρθρο 73α του ν.4387/2016 θεσπίστηκε η οριζόντια περικοπή
των συντάξεων και συνεπώς η περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήµατός τους, ενώ παράλληλα εξαιρέθηκαν από όλες τις ρυθµίσεις προστασίας, όπως είναι η ρύθµιση για την προσωπική
διαφορά και η διατήρησή της, κατά τον επανυπολογισµό των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Επιπλέον, µετά την πλήρη αποκατάσταση στα αναδροµικά από
1η Οκτωβρίου του 2019 µε τον ν.4670/20, τον δικό σας νόµο, των
επικουρικών συντάξεων στα επίπεδα της 31ης Δεκεµβρίου 2014,
δηλαδή πριν τον νόµο Κατρούγκαλου στον ν.4387/16, καθώς και
την κατάργηση της µείωσης των κύριων συντάξεων και τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις µε τον
ν.4583/18, οι µόνοι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να έχουν περικοπές µε τον νόµο Κατρούγκαλου είναι οι συνταξιούχοι του τέως
ΕΤΑΤ. Ξέρετε ότι δεν έχουν συµπεριληφθεί οι συνταξιούχοι αυτοί
που υπάγονται σε εφαρµογή του 73α του ν.4387/16 και µε αυτόν
τον τρόπο διατηρείται µια διάκριση σε βάρος πέντε χιλιάδων ατόµων. Πέντε χιλιάδες άτοµα είναι σε µια δυσµενή κατάσταση σε
σχέση µε τους άλλους συνταξιούχους.
Η ερώτηση είναι αν αναγνωρίζετε εσείς, κύριε Υπουργέ και το
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Υπουργείο την ύπαρξη ζητήµατος σε σχέση µε τα αναδροµικά
των συνταξιούχων της πρώην Εµπορικής Τράπεζας που προέρχονται από τον τέως ΕΤΑΤ, µε τον ν.4670/20 και αν προτίθεστε
να προβείτε άµεσα και πώς θα προβείτε στην αποκατάσταση
αυτών των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε
Μουλκιώτη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Υπουργέ, καληµέρα σας. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καληµέρα και σε
εσάς.
Κύριε Μουλκιώτη, θέλω να ξέρετε ότι θα σας απαντήσω και
επί της ουσίας του ζητήµατος. Ξέρετε όµως ότι στην κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπεται πρώτα να τοποθετούµε γενικά
για το ζήτηµα τι υπάρχει, τι υφίσταται και θα καταλάβετε και
ποιες είναι και οι θέσεις του Υπουργείου Εργασίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εργασίας έχουν αποδείξει έµπρακτα ότι σεβόµαστε
τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους, καθώς η απονοµή
των συντάξεων αποτελεί για εµάς, όπως έχω τονίσει πολλές
φορές, έργο πρώτης προτεραιότητας.
Με τον ν.4670/20, την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση, ανασχεδιάσαµε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας το οποίο πλέον
ενθαρρύνει την ανάπτυξη οικονοµίας, γίνεται ελκυστικά ενδιαφέρον για τους εργαζόµενους, καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση και εγγυάται την παροχή συντάξεων για τις επόµενες
γενιές.
Δηµιουργήσαµε, λοιπόν, µια ολοκληρωµένη ασφαλιστική µεταρρύθµιση που διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι ο ν.4670/20 που ψηφίσαµε εδώ στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2020. Παράλληλα συνοδεύτηκε αυτή η µεταρρύθµιση για πρώτη φορά από αναλογιστική µελέτη. Υπενθυµίζω
προς τους συναδέλφους ότι ήταν υποχρέωση της πολιτείας, των
κυβερνήσεων, των κοµµάτων όταν ερχόταν εδώ ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, να συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη και δεν έγινε
για δεκαετίες στην ιστορία της Βουλής, κύριε Πρόεδρε. Έγινε
για πρώτη φορά µια µελέτη που δείχνει ότι υπάρχει µια δηµοσιονοµική ισορροπία, που πρέπει να τηρηθεί για να είναι βέβαιες οι
συντάξεις και διασφαλισµένες µέχρι το 2070.
Και δεν ήταν µόνο η αναλογιστική µελέτη αυτή, ήρθε και η µελέτη επάρκειας των συντάξεων που έγινε για πρώτη φορά πάλι
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, που συνέκρινε τις
συντάξεις των Ελλήνων µε τις ευρωπαϊκές συντάξεις, πάντα συνδυαστικά µε το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.
Έρχοµαι τώρα στο ειδικό θέµα και θέλω να δώσω να καταλάβουν οι πολίτες που µας ακούν, ποιο είναι το ζήτηµα που αναφέρει ο κ. Μουλκιώτης. Με τη συγκεκριµένη ερώτηση, κύριε
Μουλκιώτη, δεν αναφέρεστε -και πολύ σωστά- σε οριζόντιες περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων. Αναφέρεστε στον
υπολογισµό προσυνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιούχων
της Εµπορικής Τράπεζας, διότι το άρθρο 73α του ν.4387/16 –
νόµος ΣΥΡΙΖΑ, νόµος Κατρούγκαλου όπως πολύ σωστά λέτεαυτό πραγµατεύεται, δηλαδή την αναπροσαρµογή των συνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τέως ΕΤΑΤ, σύνταξη προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, διαφορά επικουρικής σύνταξης,
ΤΕΑΠΕΤΕ και δευτερεύουσα επικουρική σύνταξη, όπως λέµε εν
συντοµία ΛΑΚ.
Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το
ΕΤΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ λόγω της οικονοµικής αδυναµίας
του. Θέλω να το προσέξουµε αυτό, έχει µια αξία προς όλους
τους Βουλευτές, όχι το συγκεκριµένο, θα πάρουµε το συγκεκριµένο ως ένα ευρύτερο ζήτηµα. Η παρατήρηση, λοιπόν, είναι ότι
το ΕΤΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ λόγω της οικονοµικής αδυναµίας
του να χορηγήσει τις παροχές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις της ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης. Το
ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ ήταν 116%. Για
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κάποιους που γνωρίζουν λίγο οικονοµικά -δεν κάνω κριτική, αυτή
ήταν µια πραγµατικότητα που ζούσαµε στην Ελλάδα-, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 116%, δηλαδή στις 100 µονάδες έπαιρνες 116 και αυτό ήταν προσυνταξιοδοτικό. Αυτά ζούσε η Ελλάδα
για πολλές δεκαετίες. Μη ρωτάµε, λοιπόν, γιατί οδηγηθήκαµε σε
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό. Οδηγηθήκαµε µόνοι µας µε ευθύνες του πολιτικού συστήµατος.
Συνεχίζω. Προκειµένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί ο πυρήνας
του δικαιώµατος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων, αυτό
ακριβώς είναι σήµερα το επίµαχο θέµα της συζήτησης. Ως εκ
τούτου, για την καταβολή των συντάξεων αυτών ήδη επιβαρύνονται οι λοιποί συνταξιούχοι και ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ, για
τους οποίους σηµειωτέον τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
έχουν αυξηθεί.
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να γίνω πιο συγκεκριµένος για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δώσατε µια γενική,
βεβαίως, απάντηση σε πρώτη φάση. Θα περιµένουµε ίσως περισσότερο να εξειδικεύσετε την απάντησή σας στη δευτερολογία.
Όµως, θα ήθελα να σας πω και να υπενθυµίσω, όπως µε έχουν
πληροφορήσει, ότι σε συγκέντρωση που είχε διοργανώσει ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Εµπορικής Τράπεζας στις 19 Οκτωβρίου του 2017 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, εσείς
µιλώντας ως εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, βεβαιώνατε
ότι το αίτηµα είναι απόλυτα δίκαιο και «πρέπει να αποκατασταθεί
χθες». Αυτή ήταν η ακριβής έκφραση. Αυτό το είχατε πει στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.
Σήµερα είµαστε σε µια δεδοµένη κατάσταση και µετεκλογικά,
τον Ιανουάριο του 2020 σε τηλεοπτική εκποµπή στην οποίο είχατε συµµετάσχει, επίσης είχατε πει ότι µετά την ασφαλιστική
µεταρρύθµιση του 2020 θα επιλύατε νοµοθετικά την αδικία σε
βάρος αυτών των συγκεκριµένων συνταξιούχων. Αυτή είναι η
πληροφορία την οποία εγώ έχω. Δεν σας είδα, αυτή είναι η πληροφορία η οποία έχω και η οποία εσείς, ο ίδιος και τηλεοπτικά
σε συνέντευξη, σε κάποιο πάνελ το είχατε ανακοινώσει.
Εποµένως, τίθεται ένα ζήτηµα: Τι θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους; Θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία που αφορά πέντε χιλιάδες συνταξιούχους; Αυτό είναι δεδοµένο και εσείς δεν το
αρνηθήκαµε ποτέ. Θα αποκατασταθεί και πότε θα αποκατασταθεί; Αυτό θέλω να πω µόνο και τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Μουλκιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για
τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση διότι είµαι σίγουρος ότι και
πολλοί συµπολίτες µας, που διεκδικούν αυτή την αύξηση της
σύνταξής τους, παρακολουθούν τη συζήτηση. Θέλω να επιβεβαιώσω στη Βουλή ότι είµαι ένας άνθρωπος που πάντα τοποθετούµαι µε ειλικρίνεια και προσπαθώ πάντα να µιλάω τη γλώσσα της
αλήθειας και να είµαι αξιόπιστος σε αυτά που λέω.
Δεν σας διαψεύδω. Στα τεσσεράµισι χρόνια που είχα την τιµή
να έχω το χαρτοφυλάκιο ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
του εργασιακού και του ασφαλιστικού για τη Νέα Δηµοκρατία,
ήµουν πάντα πολύ προσεκτικός, πολύ φειδωλός, εκινούµην µε
απόλυτη υπευθυνότητα, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ποτέ δεν
είχαν ούτε βερµπαλισµούς ούτε χαρισµατικές λογικές στο να αγκαλιάσουµε τα πλήθη για να πάρουµε ψήφους. Ήταν πάντα στοχευµένες, υπεύθυνες, συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες. Δύο
φορές µόνο έκανα παρεµβάσεις σε δύο κοινωνικές οµάδες.
Η πρώτη, αφορούσε τις συντάξεις χηρείας που, πράγµατι, µε
τον Πρωθυπουργό, τότε αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, είδαµε το σύλλογο ΑΞΙΑ, δεσµευτήκαµε και το κάναµε
πράξη. Ήταν εξήντα έξι χιλιάδες περιπτώσεις που δώσαµε συντάξεις χηρείας την επόµενη ηµέρα και έπεται και η συνέχεια για
το λάθος λογισµικό, το οποίο υπάρχει από τον Ιούνιο του 2019
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και το οποίο αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκλήρωσης
και θα το τακτοποιήσουµε.
Η δεύτερη, ήταν ότι πράγµατι παρευρέθηκα, ήταν η µοναδική
φορά που παρευρέθηκα στην Παλαιά Βουλή, στη γενική συνέλευση των συγκεκριµένων συνταξιούχων. Είχα πει ότι θα το εξετάσουµε, να δούµε τις δυνατότητες αποκατάστασης στη βάση
των αιτηµάτων των συγκεκριµένων συνταξιούχων. Την εκποµπή
που λέτε δεν τη θυµάµαι, όµως αυτό που λέτε ότι ανέφερα σε
µια εκποµπή δεν είναι κακό. Είναι κάτι το οποίο, βεβαίως, κάθε
Υπουργός λέει, «µπορώ να εξετάσω ένα αίτηµα, να δούµε τη δυνατότητα υλοποίησής του».
Και τώρα έρχοµαι, κύριε Μουλκιώτη, να σας πω µερικά πράγµατα τα οποία αφορούν την πραγµατικότητα. Πότε ειπώθηκε
αυτό από µένα; Ειπώθηκε το 2018, όπως λέτε, στη συγκεκριµένη
περίοδο. Πότε ψηφίστηκε ο νόµος η ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση µε την αναλογιστική µελέτη; Φεβρουάριο του 2020. Σε τι περιβάλλον είµαστε; Θέλω να σας διαβάσω σε τι περιβάλλον
ήµασταν, κύριε Μουλκιώτη, γιατί έχει αξία και πολιτική και οικονοµική για τους πολίτες που µας ακούνε.
Βρισκόµαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο και µε την αναλογιστική µελέτη, που κατέθεσα για το ασφαλιστικό, υπήρχε δηµοσιονοµική ισορροπία µέχρι το 70% µε διασφαλισµένες τις εισφορές,
συγκεκριµένες δαπάνες του ασφαλιστικού και από το 2025 προβλεπόταν µάλιστα το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης να είναι
το ίδιο µε αυτό που θα παίρνουµε ως επίπεδο εισφορών και η
εθνική σύνταξη να είναι από τον κρατικό προϋπολογισµό καθαρή
και να µη συµβάλλει στις εισφορές, δηλαδή στην ανταποδοτικότητα και εκεί πλέον υπήρχε η πλήρης εξυγίανση του συστήµατος.
Μαζί µε αυτό είχαµε την εξής εικόνα για την οικονοµία µας:
Για το 2020, προβλεπόταν ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
2,8%, πρωτογενές πλεόνασµα 3,58%, ενώ το χρέος της γενικής
κυβέρνησης µειωνόταν στο 167% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν η εικόνα.
Πρέπει να πω και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλα αυτά ανετράπησαν. Δεν είµαστε στην ίδια χρονική στιγµή. Αυτή τη στιγµή
το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας δοκιµάζεται. Το έχω ξαναπεί
και πρέπει να λέµε στους πολίτες την αλήθεια. Δοκιµάζεται υπό
την έννοια ότι τα έσοδα, τα οποία περιµένουµε και είχαµε προϋπολογίσει, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι γιατί κάναµε κάποια εσφαλµένη οικονοµική πολιτική, διότι η πανδηµία έφερε
ύφεση και η ύφεση έφερε επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και
οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας δηµιούργησαν ανεργία, µείωση εισφορών και είναι µια πραγµατικότητα. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, µε τα νέα δεδοµένα, όπως υπάρχουν σήµερα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουµε
ύφεση 9% για το 2020. Ταυτόχρονα, προβλέπεται πρωτογενές
έλλειµµα -προσέξτε- 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος θα αυξηθεί στο
196,4% του ΑΕΠ.
Τα πράγµατα ανετράπησαν, κύριε Μουλκιώτη. Αυτά τα οποία
είπα τότε ήταν σε µια κατάσταση τελείως διαφορετική, αλλά προδιαγεγραµµένη ότι η οικονοµία πήγαινε µε έναν συγκεκριµένο
τρόπο. Σήµερα έχουµε µια ανατροπή των πάντων και µαζί µε
αυτά µην παραβλέπουµε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα καταβάλει µέσα στο 2020 -πρέπει να το ακούσουµε αυτό, γιατί έχει µια
αξία- 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ τα αναδροµικά των συνταξιούχων
αυτών που προέκυψαν από το Σ.τ.Ε. και µε µια λογική επέκτασης
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δεύτερον, καταβάλαµε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους την καινούργια επικουρική τους σύνταξη, µε βάση τις
εκκρεµότητες που πήραµε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναδροµικά οκτώ
µηνών σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους. Νέα σύνταξη µε αναδροµικότητα από 1η Μαρτίου του 2020 για τους εργαζόµενους συνταξιούχους, οι οποίοι πλέον θα παίρνουν το 70%
της σύνταξης και όχι το 30% και θα πάρουν αναδροµικά και τις
οφειλές από το κράτος, θα πάρουν τον Νοέµβριο του 2020 τη
νέα κύρια σύνταξη. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα πάρουν νέα κύρια σύνταξη και ταυτόχρονα τον Νοέµβριο, Δεκέµβριο θα πάρουν και αναδροµικά δώδεκα µηνών.
Τα λεφτά είναι πολλά, κύριε Μουλκιώτη. Και πιστέψτε µε αυτά
τα λεφτά δεν περισσεύουν και πολλά χρήµατα πλέον από αυτά
δεν µπορεί να τα δώσει ο κοινωνικός προϋπολογισµός του
Υπουργείου Εργασίας, έρχονται πακέτο από το Υπουργείο Οικο-
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νοµικών. Κι όταν λέµε Υπουργείο Οικονοµικών, µη νοµίζουµε ότι
και εκεί υπάρχει –γιατί έχω πει ότι στο Υπουργείο Εργασίας δεν
υπάρχει ένα συρτάρι µε λεφτά- ποταµός χρηµάτων που περισσεύουν. Τα πληρώνουν οι φορολογούµενοι, όλοι µας.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι µε σεβασµό ακούω και τις διαµαρτυρίες των συγκεκριµένων συνταξιούχων. Με σεβασµό
ακούω τις παρατηρήσεις τους, µε σεβασµό διαβάζω τα κείµενα
τους. Καλά κάνουν, διαµαρτύρονται, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Με σεβασµό παρακολουθώ τις κινήσεις τους, τις διαµαρτυρίες κάτω από το Υπουργείο Εργασίας.
Η απάντηση είναι ότι σήµερα δεν υπάρχει η δυνατότητα να
κάνω οποιαδήποτε κίνηση παροχής προς τη συνταξιοδοτική
οµάδα. Είµαι ειλικρινής, πρέπει να είµαι ειλικρινής, είµαστε σε
µια δύσκολη συγκυρία που ανέτρεψε τα πάντα. Δεν µπορεί κάποιος να επικαλείται ότι βρέθηκα το 2018 σε συγκέντρωση διεκδίκησης. Σκεφτείτε ότι τεσσεράµισι χρόνια αντιπολίτευση, η
µοναδική φορά που βρέθηκα σε συγκέντρωση διεκδίκησης ήταν
εκεί. Δεν µπορεί, όµως, να επικαλείται κάποιος την παρουσία µου
εκεί, που και εκεί είπα µε υπευθυνότητα ότι θα το δούµε την επόµενη µέρα. Στην πορεία των οικονοµικών, όµως, όπως είχαν διαµορφωθεί, σε µια πλήρη ανατροπή των δεδοµένων νοµίζω ότι
δεν είναι υπεύθυνο να συγκρίνει κάποιος το τι είπα τότε µε τη
νέα πραγµατικότητα.
Όµως, σε κάθε περίπτωση, εάν επέλθει δηµοσιονοµική ισορροπία, εάν τακτοποιηθούν τα πράγµατα –που πιστεύουµε ότι θα
γίνει µέσα στο 2021-, εγώ την πόρτα στη συγκεκριµένη κατηγορία δεν την κλείνω. Θα το συζητήσουµε µαζί τους, αρκεί όµως
να είναι µια λύση ρεαλιστική, υπεύθυνη, δίκαιη και να µη διαταράσσει τη δηµοσιονοµική ισορροπία του ασφαλιστικού βάζοντας
σε κίνδυνο τις συντάξεις των υπόλοιπων Ελλήνων.
Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχει, κύριε Μουλκιώτη, ένας Υπουργός Εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Προχωράµε στην τρίτη µε αριθµό 961/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τη
λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των εποχικών εργαζόµενων».
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, καληµέρα σας. Έχετε τον λόγο για
δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, η έναρξη της τουριστικής σεζόν αποκαλύπτει
και στην Κρήτη, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης σε συνδυασµό µε την κατάσταση που ήδη έχει δηµιουργηθεί µε την πανδηµία. Εκτός από
τους εποχικούς στα ξενοδοχεία και τον επισιτισµό και οι εποχικά
εργαζόµενοι και ελαστικά απασχολούµενοι σε εταιρείες επίγειας
εξυπηρέτησης, οι λεγόµενες εταιρείες «handling», τουριστικά
γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και εµπορικά καταστήµατα σε τουριστικές περιοχές που δεν θα ανοίξουν καθόλου για τη φετινή σεζόν ή θα ανοίξουν µε πολύ περιορισµένο
αριθµό εργαζοµένων, καθώς και όσοι εργάζονται ως «ενοικιαζόµενοι» σε τουριστικά γραφεία, βρίσκονται κυριολεκτικά στον
αέρα, επί ξύλου κρεµάµενοι, χωρίς κανένα εισόδηµα.
Εν τω µεταξύ, αυτοί οι εργαζόµενοι δεν καλύπτονται από πουθενά, δεν προβλέπεται από κάποια ισχύουσα συλλογική σύµβαση ή από κάποια νοµοθεσία η αναγκαστική επαναπρόσληψή
τους. Δεν δικαιούνται, επίσης, παράταση του ταµείου ανεργίας
ούτε κάποιο έκτακτο επίδοµα που να τους ανακουφίζει έστω και
προσωρινά. Μιλάµε, δηλαδή, για εργαζόµενους που ξαφνικά µένουν χωρίς κανένα εισόδηµα, µηδενικό εισόδηµα και χωρίς καµµία δέσµευση ή έστω προοπτική για συνέχιση του εργασιακού
τους βίου.
Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν αν θα πιάσουν
δουλειά, πότε θα ξαναπιάσουν δουλειά, µε τι όρους θα πιάσουν
δουλειά, µε σοβαρές συνέπειες, βέβαια, για την επιβίωση των
ίδιων και των οικογενειών τους, το µεγάλωµα των παιδιών τους.
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Ο προγραµµατισµός, ο οποίος έχουν κάνει, πάει περίπατο. Αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, λογαριασµούς σε τράπεζες,
ΔΕΚΟ, στο δηµόσιο και πάει λέγοντας.
Και ενώ γυρίζουν πάνω από τα κεφάλια όλων αυτών των εργαζοµένων τα δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία διαφηµίζει η Κυβέρνηση ως επιτυχία από το Ταµείο Ανάκαµψης και µε τα οποία
θα στηρίξετε πλουσιοπάροχα τους επιχειρηµατικούς οµίλους,
την ίδια στιγµή αυτοί οι άνθρωποι καταδικάζονται- οι εποχικά εργαζόµενοι και ελαστικά απασχολούµενοι- σε µηδενικό εισόδηµα,
χωρίς καµµία παραµικρή εργασιακή διασφάλιση ή ενίσχυση που
δουλεύουν για χρόνια κάτω από καθεστώς µόνιµης αβεβαιότητας και διαρκούς ανασφάλειας.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Πρώτον, τι προτίθεστε να
κάνετε για αυτούς τους εργαζόµενους; Θα τους εντάξετε στον
µηχανισµό στήριξης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το εισόδηµα
αυτών των εργαζοµένων ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας είτε
είναι πλήρης απασχόληση είτε ελαστικά απασχολούµενοι είτε
είναι «ενοικιαζόµενοι» και πάει λέγοντας;
Δεύτερον, θα δοθεί επίδοµα ανεργίας 600 ευρώ µε διασφάλιση της ασφαλιστικής ικανότητας και για το 2021 για όλους όσοι
εργάστηκαν την περασµένη περίοδο απασχόλησης, ανεξάρτητα
αν επιδοτήθηκε ως σήµερα η ανεργία τους, µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και αν δούλεψαν; Θα καταργηθεί αυτό το επαίσχυντο µέτρο του πλαφόν των τετρακοσίων ηµερών επιδότησης
ανεργίας για την πενταετία που έχει επιβληθεί για τους εποχικά
εργαζόµενους;
Τρίτον, θα ισχύσουν µέτρα, όπως µείωση ενοικίου, αναστολή
καταβολής δόσεων δανείου και ρυθµίσεων στην εφορία; Θα σταµατήσουν άµεσα οι πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας; Θα σταµατήσει το απαράδεκτο καθεστώς
της ενοικίασης των εργαζοµένων και η εκ περιτροπής εργασία;
Θα απαγορευθούν οι απολύσεις και θα ακυρωθούν όσες έγιναν
από την έναρξη της πανδηµίας και θα γίνει υποχρεωτική επαναπρόσληψη του προσωπικού αυτού που εργάστηκαν την προηγούµενη σεζόν;
Αυτά είναι τα επίκαιρα επείγοντα ζητήµατα που απασχολούν
τους εργαζόµενους και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε σαφέστατες απαντήσεις, στην πρωτολογία σας όµως, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, επισηµαίνω το εξής. Ο κύριος Υπουργός έχει
βρει έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Ξέρετε, στις ερωτήσεις τουλάχιστον του ΚΚΕ δεν απαντάει στην πρωτολογία. Μιλάει γενικά στην πρωτολογία και µετά
στη δευτερολογία απαντάει, αφαιρώντας από εµάς τη δυνατότητα να απαντήσουµε ή να προσθέσουµε κάποια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είναι σύστηµα.
Εγώ τι να κάνω; Δεν µπορώ να τον υποχρεώσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι, το επισηµαίνω διότι πρόκειται για έναν αντικανονικό τρόπο τοποθέτησης του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι αντικανονικό.
Είναι σύστηµα δικό του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είναι αντικανονικός, διότι ο κανονισµός λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι συγκεκριµένος. Υπάρχει πρωτολογία, υπάρχει και δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Η πρωτολογία είναι για να
δώσει την απάντηση, στην δευτερολογία να συµπληρώσουµε
εµείς αν χρειαστεί επιπλέον πράγµατα ή που δεν κάλυψαν τους
εργαζόµενους µε βάση τα ερωτήµατα που τέθηκαν και να τα
απαντήσει µετά ο Υπουργός. Εδώ έχει αλλάξει, όµως, αυτή η διαδικασία.
Το επισηµαίνω σε σας και παρακαλώ πάρα πολύ τον Υπουργό
να µη συνεχίσει αυτόν τον τρόπο τοποθετήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εδώ δεν βλέπω κάτι.
Εν πάση περιπτώσει, θα το έχω υπ’ όψιν µου, κύριε Συντυχάκη.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Ακούσατε
τι είπε ο συνάδελφος.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Άκουσα µε προσοχή, κύριε Πρόεδρε, τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Συντυχάκης, εκ µέρους του ΚΚΕ, αλλά το θεωρώ
πρωτοφανές να ζητάνε ερωτώντες Βουλευτές -και αυτό δεν περιγράφεται στον Κανονισµό, κύριε Συντυχάκη- το πώς θα απαντήσει ο Υπουργός.
Θέλετε, δηλαδή, µε λίγα λόγια, να µου υποβάλετε και να µου
υποδείξετε τον τρόπο που θα σας απαντήσω. Πού το είδατε
αυτό, κύριε Συντυχάκη, γραµµένο; Σε ποια κοινοβουλευτική διαδικασία;
Να σας πω εγώ τι δεν έχετε δει και δεν το αναδεικνύετε; Δεν
ξέρω γιατί το ΚΚΕ κρύβεται πίσω από αυτή την αλήθεια. Αυτό
που δεν έχετε δει, κύριε Συντυχάκη, και δεν αναδεικνύετε, είναι
ότι ο Υπουργός Εργασίας είναι εδώ, παρών σε κάθε επίκαιρη
ερώτηση- και όχι µόνο εγώ, όλη η Κυβέρνηση- κάτι που στο παρελθόν δεν γινόταν.
Και αντί να εκτιµηθεί αυτή η παρουσία της Κυβέρνησης, η αυτονόητη, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι η καρδιά της δηµοκρατίας, αντί να εκτιµηθεί ότι είµαστε εδώ παρόντες και
παρούσες και η Υφυπουργός µου και απαντάµε σε όλες τις ερωτήσεις, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ τριάµισι χρόνια είχε ξεχάσει να κάνει,
ήταν απών από τη Βουλή, µας κάνετε και κριτική για το πώς θα
απαντάµε. Εδώ είµαστε και κρινόµαστε όλοι.
Θα σας απαντήσω, λοιπόν, έτσι όπως πρέπει να απαντήσω,
κύριε Συντυχάκη, όπως κι εσείς στην ερώτησή σας την οποία
λαµβάνω καλοπροαίρετα. Όµως, επιτρέψτε µου να τη χαρακτηρίσω άκρως δηµαγωγική και λαϊκίστικη. Και θα εξηγήσω γιατί.
Καταθέτετε µια ερώτηση στη Βουλή, κι έρχεστε σ’ αυτή την ερώτηση και απλώνετε το δίχτυ της ερώτησής σας για όλους τους
εργαζόµενους της χώρας, για όλες τις επιχειρήσεις, για όλους
τους ανέργους, τι κάνει η Κυβέρνηση. Αυτό έχει απαντηθεί κατά
κόρον εδώ και από µένα στη Βουλή και από άλλους Υπουργούς
και από ειδικές αναφορές που έχουµε κάνει σε ειδικές παρουσιάσεις για το πόσα λεφτά δίνουµε.
Εγώ τώρα θα αντιστρέψω ρητορικά το ερώτηµα, διότι δεν επιτρέπεται στον Υπουργό να ρωτά τον ερωτώντα Βουλευτή. Κύριε
Συντυχάκη, έρχεστε στο δεύτερο σκέλος ερώτησής σας και λέτε
µία σειρά από οικονοµικά µέτρα που πρέπει να λάβουµε. Να ρωτήσω, λοιπόν, καλοπροαίρετα κι εγώ, γιατί µέσα στη δηµοκρατία
δικαίωµά µου είναι κι εγώ να ρωτάω ρητορικά και µην απαντάτε.
Πρώτον, πόσα δισεκατοµµύρια στοιχίζουν αυτά που λέτε; Δεύτερη ερώτηση. Από πού θα τα βρούµε, κύριε Συντυχάκη; Τρίτον,
σε ποιο µέρος του κόσµου εφαρµόζονται αυτά τα οποία γράφονται εδώ πέρα;
Απαντήστε κι εσείς µια φορά σε αυτή την πραγµατικότητα. Έρχεστε εδώ και γεµίσετε τον κόσµο µε επικοινωνία, µε λαϊκίστικες
προσεγγίσεις, µοιράζετε δισεκατοµµύρια σε εργαζόµενους, µε
κλειστές επιχειρήσεις που λέτε ότι είναι το µεγάλο κεφάλαιο, η
µικροµεσαία επιχείρηση, η ατοµική επιχείρηση που έχει έναν και
δύο εργαζόµενους ότι είναι το κεφάλαιο και ότι αυτοί κλέβουν
τον ιδρώτα των εργαζοµένων. Δεν περιγράφετε µια φορά µε αλήθεια. Δεν είναι τυχαία ορισµένα πράγµατα που αποτυπώνονται
και στη δηµοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνεται και
αξιολογείται. Εµείς είµαστε ένα υπεύθυνο κόµµα, το οποίο είναι
εδώ παρόν και εξηγεί.
Με την ευκαιρία της ερώτησής σας, επιτρέψτε µου να κάνω
και µια ενηµέρωση για ένα ζήτηµα το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους και το οποίο είναι επίκαιρο. Θα το διαβάσω
για να είµαι ακριβής. Σήµερα, λοιπόν, καταθέτουµε -έχουµε ήδη
καταθέσει, θα πιστωθούν µετά το µεσηµέρι- στους λογαριασµούς εργαζοµένων –θα αναφερθώ αναλυτικά σε ποιους64.700.287,64 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν
αναλυτικά:
Πρώτον, µονοµερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζοµένων µε δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών
καταλυµάτων, καθώς και επιχειρήσεων εργοδοτών τουριστικών
λεωφορείων προκειµένου για την πληρωµή αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού µηνός Ιουνίου ύψους 3.236.508 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε έξι χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα τρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, σε αναστολές συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων
κατά το µήνα -πάλι- Ιούνιο προκειµένου για την πληρωµή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους 56.964.684 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τέσσερις
χιλιάδες εξακόσιους εξήντα εννέα.
Τρίτον, σε εργαζοµένους ενταγµένους στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 15-6-2020 έως 30-6-2020 για
την πληρωµή της οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 3.843.895,64 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο
των οποίων ανέρχεται σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιους είκοσι.
Και τέλος, σε ειδικές κατηγορίες 655.200,819 ευρώ.
Συνολικά, σήµερα θα πάρουν την αποζηµίωση τη συγκεκριµένη –σήµερα, µετά το µεσηµέρι θα τη δουν στους λογαριασµούς τους- εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιοι πενήντα
ένας εργαζόµενοι δικαιούχοι.
Ευχαριστώ πολύ. Θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Ενδιαφέρον το τελευταίο.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Για ποιο πράγµα τώρα θα πρέπει να τοποθετηθώ στη δευτερολογία; Πού είναι η συγκεκριµένη
απάντηση στα ερωτήµατα τα οποία θέσαµε;
Είναι απαράδεκτη η διαδικασία αυτή και γίνεται µε την ανοχή
του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κάνετε λάθος,
κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το έχουµε επισηµάνει κάθε
φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι τακτική του
Υπουργού όπως θέλει να απαντήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ακούστε µε να σας πω. Μη µε
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχω τον Κανονισµό
εδώ. Τον διάβασα δύο φορές. Δεν λέει να του υποδείξω πώς να
απαντήσει. Προς Θεού!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μη µε διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διακόπτω,
αλλά λέτε για τη διαδικασία. Άλλο η τακτική του Υπουργού, άλλο
η διαδικασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε µε.
Δεν υποδεικνύουµε σε κανέναν το τι θα πει στην απάντησή του.
Αυτό που ζητάµε είναι το ελάχιστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έλα που δεν έχω το
δικαίωµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Στην πρωτολογία µας θέτουµε
τα ερωτήµατα. Οφείλει ο κύριος Υπουργός να απαντήσει επί των
ερωτηµάτων στη δική του πρωτολογία, για να δοθεί η δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να απαντήσω εγώ και να ανταπαντήσει
κι ο Υπουργός. Αυτό, όµως, δεν συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας απάντησε
όµως; Εγώ τι να κάνω τώρα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν βάζουµε χαλινάρι στο τι
ακριβώς θα πει ο κύριος Υπουργός, αλλά το πότε πρέπει να πει
το κάθε πράγµα.
Δεύτερον, λέει ότι απλώνουµε τα ερωτήµατα στην επίκαιρη
ερώτηση για όλους τους εργαζόµενους. Μα, προφανώς, αυτά τα
ερωτήµατα που σας έθεσα για τους εποχικά εργαζόµενους στα
τουριστικά γραφεία και στις άλλες περιπτώσεις τις οποίες ανέφερα, αφορούν όλους τους εποχικά εργαζόµενους στον χώρο
του τουρισµού και επισιτισµού. Δεν κατάλαβα πού είναι το παράλογο. Απλώς, η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία βέβαια πατάει στις προηγούµενες κυβερνήσεις,
πάνω εκεί χτίζει, είναι µία πολιτική που έχει οδηγήσει χιλιάδες
εργαζόµενους στην ανεργία και στην ανασφάλεια.
Κι επειδή µας λέει πού συνέβαιναν αυτά, αυτά που λέει το ΚΚΕ
σε ποια εποχή, σε ποιο κόσµο συνέβαιναν, θα σας πω, κύριε
Υπουργέ, πού συνέβαιναν. Όταν σήµερα υπάρχουν εκατοντάδες
χιλιάδες άνεργοι στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν είκοσι εκατοµµύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1930 καταγράφηκε ο τελευταίος άνεργος στη Σοβιετική Ένωση –για να πούµε τα
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πράγµατα όπως έχουν- και µάλιστα, από τα πρώτα χρόνια της
επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση εξασφαλίστηκε η καθολική
κοινωνική ασφάλιση για όλους, υγεία, πρόνοια και παιδεία για
όλους. Κι ερχόσαστε να µας πείτε πού εφαρµόστηκαν αυτά τα
πράγµατα;
Βέβαια, δεν µας ξαφνιάζει καθόλου, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος
που απαντάτε ή και το περιεχόµενο της απάντησης, αν θέλετε.
Αυτή είναι η αποστολή της Κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγµή
της πανδηµίας έδειξε ποιανού τα συµφέροντα θα εξυπηρετήσει.
Και ρωτάτε πού θα βρεθούν τα χρήµατα;
Για πείτε µου, τα 72 δισεκατοµµύρια που θα πάρετε από το Ταµείο Ανάκαµψης πού θα τα δώσετε, εάν αυτοί οι εργαζόµενοι δεν
έχουν δουλειά, είναι άνεργοι, δεν έχουν για να ζήσουν. Άλλος
δεν έχει καθόλου δουλειά, άλλος θα πάρει 9 ευρώ το µήνα. Πείτε
µου τα 72 δισεκατοµµύρια πού θα πάνε. Είναι σαφέστατο το ερώτηµα που θέτουµε.
Ούτε φυσικά θεωρούµε ότι είναι ένα θέµα που έχει ξεφύγει γενικά της προσοχής σας ή δεν έχετε προλάβει να το διευθετήσετε.
Απλώς, η έναρξη της τουριστικής σεζόν αποκαλύπτει το ταξικό
πρόσηµο που έχει η Κυβέρνηση.
Δηλαδή, τρέχει από τη µία να δώσει πακτωλό χρηµάτων στο
µεγάλο κεφάλαιο και δεν βρίσκει µια στάλα µελάνι να αφιερώσει
γι’ αυτούς τους εργαζόµενους που θα κληθούν να πληρώσουν
το «µάρµαρο» αυτής της νέας κρίσης για την ανάπτυξη, όπως
ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση, που θα αφορά τους λίγους.
Είναι, λοιπόν, όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι. Θέλετε να τους βάλω
όλους; Όλους αυτούς τους εργαζόµενους και αυτοί που είναι σε
εταιρίες handling και στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και
στα τουριστικά γραφεία και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι επισιτιστές, οι εµποροϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι µικροεπιχειρηµατίες στον κλάδο του τουρισµού, της εστίασης, όλοι αυτοί
είναι εργαζόµενοι, όλοι αυτοί πλήττονται σήµερα! Ποια είναι, λοιπόν, η πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς;
Άρα, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριµένα τα ερωτήµατα. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Γι’ αυτό πάτε στη δευτερολογία, για να µη
δοθεί η δυνατότητα της ανταπάντησης από την πλευρά τη δική
µας.
Σας καλούµε, λοιπόν, να πάρετε συγκεκριµένη θέση γι’ αυτά
τα ερωτήµατα. Σήµερα, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, είναι σε κινητοποίηση αυτοί οι εποχικά εργαζόµενοι στο Ηράκλειο. Κάνουν
πορεία αυτή τη στιγµή και ζητούν να τους δώσετε πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι για µένα σήµερα είναι έκπληξη αυτή η επίκαιρη ερώτηση. Είναι έκπληξη διότι
εγώ µε σεβασµό ακούω τον κ. Συντυχάκη, σέβοµαι τις απόψεις
του, τις ιδέες του, δεν συµφωνώ µαζί του όπως και µε τις ιδέες
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Και θα το επαναλάβω αυτό, κύριε Συντυχάκη. Έρχεστε εδώ µε
ένα καλάθι πλειοδοσίας, δηµαγωγικό, λαϊκίστικο, µοιράζετε δισεκατοµµύρια σε όλους και ποτέ δεν έχετε πει πού θα βρείτε τα
λεφτά. Έτσι όµως αξιολογείστε από την κοινωνία, από τους εργαζόµενους στους οποίους θέλετε να λέτε ότι έχετε αναφορά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Εσείς που τα βρήκατε, να µας
πείτε πού θα τα δώσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Συντυχάκη, δεν
σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Το εντυπωσιακό της σηµερινής επίκαιρης ερώτησης όµως είναι το εξής. Για προσέξτε. Εγώ στη συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων, που έχει κάνει δεκάδες το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, πάντα όταν ρωτούσα πού θα βρείτε τα λεφτά και πώς θα
µοιράσετε όλα αυτά λεφτά, δεν υπήρχε απάντηση. Τώρα έκανα
και µια συνοδή ερώτηση που έλεγε: «Πείτε µου µια χώρα του κόσµου που να εφαρµόζονται αυτά που λέτε». Σήµερα για πρώτη
φορά πήρα απάντηση. Ο κ. Συντυχάκης, εκπροσωπώντας το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, µου είπε ότι η πιο ευτυχής χώρα
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του κόσµου που δεν υπήρχε ανεργία, που δεν υπήρχε πείνα, που
ήταν ο επίγειος παράδεισος, ήταν η περίοδος του Στάλιν στη
Ρωσία.
Αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Συντυχάκη. Είπατε σήµερα, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, διά µέσω της επίκαιρης ερώτησής σας,
να γυρίσουµε στην εποχή της σταλινικής περιόδου στη Ρωσία,
για να ζήσουµε τον επίγειο παράδεισο που δεν ζήσαµε στην Ελλάδα. Και ευτυχώς που δεν τον ζήσαµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αχαλίνωτος αντικοµµουνισµός!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και τώρα µπαίνει ένα άλλο αµείλικτο ερώτηµα.
Αφού αυτός ο επίγειος παράδεισος υπήρχε στη Ρωσία, γιατί ο
ίδιος ο λαός τον ανέτρεψε; Γιατί έδιωξε εκείνο το καθεστώς, το
βάρβαρο, το οποίο τον είχε οδηγήσει στην εξαθλίωση και στην
πείνα και στη Ρωσία πλέον λένε «να µη γυρίσουµε ποτέ στο παρελθόν»; Και γιατί όλες οι χώρες της Ευρώπης, κάτω από τη σοβιετική κατοχή, ακούν για κοµµουνισµό και τους σηκώνεται η
τρίχα; Σε κάθε περίπτωση δικαίωµά σας είναι να αυτοπροσδιορίζεστε ως σταλινικοί της περιόδου της Ρωσίας. Θα αξιολογηθείτε από τον ελληνικό λαό.
Ακούστε, κύριε Συντυχάκη. Μου κάνατε µία ερώτηση. Και καλά
κάνετε και µε ρωτάτε εφ’ όλης της ύλης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Απαντήστε λοιπόν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εδώ µέσα σε τρία λεπτά, µου λέτε να απαντήσω
τη συνολική πολιτική του Υπουργείου; Να σας κάνω αναφορά για
κάθε κατηγορία εργαζοµένων που έχουµε δώσει λεφτά, για το
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για τις εισφορές που καλύπτουµε; Να σας πω
για τους εποχικούς υπαλλήλους; Να σας πω για τις αναστολές
συµβάσεων εργασίας; Να σας πω ότι έχουµε δώσει 1,12 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόµενους
µέχρι σήµερα; Πώς να τα προλάβω σε τρία λεπτά, όταν µου ανοίγετε το δίχτυ και µου το απλώνετε για κάθε εργαζόµενο;
Σας καλώ, λοιπόν, -εάν θέλετε- να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, στις προσωπικές µου τοποθετήσεις εδώ στη Βουλή και θα βρείτε για όλη την ελληνική κοινωνία
µία προς µία απάντηση.
Σίγουρα δεν διεκδικούµε το τέλειο. Σίγουρα δεν είµαστε τέλειοι και σίγουρα κινούµαστε µέσα σε ένα πλαίσιο δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων, που µπορούµε να δώσουµε στον κόσµο. Και
φυσικά στην πρόθεσή µας είναι κανένας εργαζόµενος να µη µείνει ακάλυπτος µέσα σε αυτή την πανδηµία και σε αυτή την κρίση.
Κι εκεί ακριβώς αποσκοπούν οι πολιτικές µας, και τώρα το δεύτερο εξάµηνο του 2020 που πράγµατι η ύφεση θα έχει επιπτώσεις αρνητικές στην αγορά εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Καλές διακοπές και στους δύο, εάν
πάτε.
Η πρώτη µε αριθµό 951/21-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νεκτάριου Σαντορινιού προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Οι ολιγωρίες στην
εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου οδηγούν τα νησιά στην
απόγνωση», δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 963/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κουµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Προβλήµατα
σπουδαστών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Πάτρας», δεν συζητείται κατόπιν
συνεννόησης.
Προχωρούµε στην συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 955/24-72020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β3’
Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Μεγάλες οι ευθύνες της Κυβέρνησης για
τα τραγικά λάθη στο ταίριασµα παιδιών και υποψηφίων γονέων
κατά την πρόσφατη εφαρµογή του νόµου για την αναδοχή και υιοθεσία».
Καληµέρα σας, κυρία Φωτίου, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.

17674

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, κατά τη διαδικασία ψηφιακού ταιριάσµατος παιδιών και υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων που επιχειρήσατε απροετοίµαστοι, βεβιασµένα πριν
τρεις βδοµάδες, στις 6 Ιουλίου, έγιναν τραγικά λάθη, δηλαδή
πολλά από τα προτεινόµενα ταιριάσµατα αφορούσαν παιδιά τα
οποία ήδη είχαν τοποθετηθεί σε άλλη οικογένεια. Το 90% των
ταιριασµάτων ήταν λάθος.
Ακολούθησε µια τραγωδία για τους γονείς και τους κοινωνικούς λειτουργούς, που πήραν αυτοί ειδικά τις οδηγίες την Παρασκευή 3 Ιουλίου να τις µάθουν το Σαββατοκύριακο, και να τις
εφαρµόσουν τη Δευτέρα για να κάνουν τα ταιριάσµατα. Οι περισσότεροι είχαν µάθει το νέο από τα ΜΜΕ.
Ενώ ένα χρόνο τώρα έχετε παγώσει τον νόµο, την πιο σηµαντική στιγµή της όλης της διαδικασίας, εσείς τα «κάνατε θάλασσα», µε αποτέλεσµα να χάνεται η εµπιστοσύνη της κοινωνίας
στην εφαρµογή του νόµου, να δοκιµάζονται οι υποψήφιοι γονείς,
αλλά κυρίως να εγκυµονούνται τεράστιοι κίνδυνοι για τα παιδιά.
Διότι εάν αυτή η διαδικασία γίνει εσπευσµένα, όπως επιχειρήσατε, χωρίς τον απαιτούµενο χρόνο, µπορεί να τοποθετηθούν
παιδιά σε λάθος υποψήφιους γονείς. Το είδαµε αυτό να συµβαίνει σε άλλες χώρες, κυρία Υφυπουργέ. Και τι γίνεται τότε; Μετά
από λίγο καιρό τα παιδιά επιστρέφουν στα ιδρύµατα. Αυτό είναι
έγκληµα! Είναι ένα ανεξίτηλο ίχνος στην ψυχολογία των παιδιών.
Αυτές οι προχειρότητες που επιχειρήσατε οδηγούν σε τέτοια
αποτελέσµατα.
Θα καταθέσω έγγραφο που έχει αποσταλεί σε εσάς, κυρία Μιχαηλίδου, από τους «Δεσµούς Καρδιάς», Σύλλογο Υποψηφίων
Θετών και Αναδόχων Γονέων που λέει όλα αυτά τα οποία είπα.
Όπως είπα όµως, ο Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Γραµµατέας σας, έστειλε τις οδηγίες την Παρασκευή 3
Ιουλίου για να εφαρµοστούν τη Δευτέρα, ενώ στη Βουλή υπήρχε
ένα άσχετο νοµοσχέδιο που είχατε φέρει για να τροποποιήσετε
δύο άρθρα του προηγούµενου νόµου, και ισχυριστήκατε στη
Βουλή ότι πρέπει να ψηφιστούν, γιατί αν δεν ψηφιστούν δεν µπορούσε –είπατε επί λέξει- να υλοποιηθεί το ταίριασµα. Λέγατε δηλαδή ψέµατα και στη Βουλή, γιατί αυτά ψηφίστηκαν µια
εβδοµάδα µετά, ενώ το ταίριασµα, τα απαράδεκτα αυτά ταιριάσµατα, είχαν γίνει ήδη από την προηγούµενη Δευτέρα.
Γιατί δηµιουργήσατε όλη αυτή την τραγωδία, κύρια Υφυπουργέ; Καθαρά για λόγους επικοινωνιακούς. Γιατί µια µέρα
µετά, που ανοίξατε το σύστηµα να κάνετε τα ταιριάσµατα, εκείνη
την περιβόητη τραγική Δευτέρα, την Τρίτη έπρεπε να πάει ο κ.
Μητσοτάκης στο «Μητέρα» να εγκαινιάσει τον νόµο, κι εσείς
έπρεπε να ανακοινώσετε ταιριάσµατα εκείνη την ηµέρα, για λόγους επικοινωνιακούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δευτέρα εγκαίνια, λοιπόν, του νόµου από τον κ. Μητσοτάκη.
Τα πρώτα ήταν τον Δεκέµβρη του 2019. Κάθε έξι µήνες βάζετε
τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον νόµο. Του είπατε ότι ο
νόµος δεν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρµα;
Του το είπατε αυτό; Του δείξατε τον ψηφιακό νόµο, κυρία Υφυπουργέ; Γιατί αν δεν του τον δείξατε, κάνετε λάθος, βάζετε τον
Πρωθυπουργό να γελοιοποιείται.
Του είπατε ότι η ψηφιακή πλατφόρµα, όλο αυτό δηλαδή, λειτουργούσε από τον Απρίλιο του 2019, όταν το εγκαινιάσαµε
εµείς -την ψηφιακή πλατφόρµα, η κ. Αχτσιόγλου και εγώ- στο
«ΜΗΤΕΡΑ» πάλι; Τα ξέρει όλα αυτά ή τον αφήνετε να πηγαίνει
και µάλιστα, τον αφήσατε να πάει εν µέσω κορωνοϊού, χωρίς
µάσκα, να αγκαλιάζεται και να φωτογραφίζεται µε τα παιδάκια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στο θέµα της ερώτησης παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Του είπατε ότι απαγορεύεται να το κάνει
αυτό από την επιβεβληµένη προστασία των προσωπικών δεδοµένων των παιδιών;
Ρωτώ, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά έχετε φτάσει τα τέσσερα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πως επιτρέψατε να αρχίσει το ταίριασµα
παιδιών µε υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς πριν την
έκδοση της κατά δήλωσής σας απαραίτητης ΚΥΑ, για να γίνει το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταίριασµα; Δεν έχει βγει ακόµη µέχρι σήµερα αυτή η ΚΥΑ.
Πρώτον, ποιος έχει την ευθύνη για τα τραγικά λάθη που κάνατε και αν τα διορθώσατε και ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε
από εδώ και πέρα.
Δεύτερον, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα πλήρους και καθολικής εφαρµογής του νόµου για την αναδοχή και υιοθεσία, δεδοµένου ότι για πάνω από έναν χρόνο έχουν εκδοθεί δύο όλες και
όλες από τις δώδεκα ΚΥΑ, γιατί τις δέκα τις είχαµε ήδη εµείς εκδώσει.
Σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, µην αφήσετε για τη δεύτερη
απάντησή σας πράγµατα και υπαινιγµούς εναντίον µου. Κάντε
τους τώρα, για να µπορώ να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κ. Φωτίου.
Δεν το κάνετε µόνο εσείς, το κάνουν όλοι. Μόλις φθάσει ο χρόνος στο δίλεπτο, τότε θυµόσαστε ότι πρέπει να κάνετε ερώτηση.
Εσείς φθάσατε στο τετράλεπτο. Κάντε την ερώτηση και βλέπουµε τα άλλα.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κυρία Μιχαηλίδου, καληµέρα σας, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Καληµέρα και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα χρειαστώ τον τριπλάσιο χρόνο από
αυτόν που µου δώσατε, αλλά θα είµαι σαφής.
Σε καµία των περιπτώσεων ούτε στην πρωτολογία ούτε στη
δευτερολογία, κυρία Φωτίου, θα πω κάτι κατά του προσώπου
σας. Ξέρετε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που µε καλείτε από το
Βήµα της Βουλής να απαντήσω σε ερωτήµατα, σχετικά µε την
πολιτική της υιοθεσίας και της αναδοχής.
Με το πρώτο σας ερώτηµα -όταν το εκφράσατε αυτό- µάς κατηγορείτε ότι βιαστήκαµε να ξεκινήσουµε τη διαδικασία σύνδεσης,
ενώ µε το δεύτερο ερώτηµα µας εγκαλείτε ότι καθυστερούµε να
εφαρµόσουµε µέτρα σχετικά µε τον θεσµό της αναδοχής και της
υιοθεσίας.
Δεν γνωρίζω -θα είµαι ειλικρινής στο Κοινοβούλιο- ποιος ρυθµός άσκησης πολιτικής αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιηµένο. Γνωρίζω όµως, το εξής και αυτά τα δύο είναι στοιχεία: Το ένα είναι
ότι για ενάµιση έτος υπήρχε ένας νόµος προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως έχω πει πολλές φορές, που η δική µου παράταξη
ψήφισε, ο οποίος ήταν ψηφισµένος και τίποτα δεν είχε εφαρµοστεί. Όταν λέω «τίποτα», κρατήστε το αυτό, ως προς αυτό που
είπατε πριν, µιλώντας για εµπιστοσύνη. Γιατί είπατε «κοινωνία σε
εφαρµογή του νόµου, ενάµιση χρόνο από ό,τι φαίνεται η κοινωνία είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά», ενώ εµείς -το δεύτερο στοιχείο
που γνωρίζω- είναι ότι τολµούµε να πράξουµε και να φέρουµε
αποτελέσµατα.
Το τι βρήκαµε είναι γνωστό και δεν θα το επαναλάβω. Επαναλαµβάνω, όµως, τι κάναµε. Πρώτον, παραλάβαµε ένα Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, το οποίο ήταν ένα άδειο κέλυφος. Από τις
ογδόντα δύο δοµές µέσα σε ενάµιση χρόνο που είχατε ψηφίσει
τον νόµο, είχατε καταγράψει µερικά στοιχεία για τις δύο από τις
ογδόντα δύο. Δηλαδή, το κράτος είχε µερικά στοιχεία για τις δύο
από τις ογδόντα δύο δοµές µέσα σε ενάµιση χρόνο.
Δεύτερον, βρήκαµε εκατοντάδες συµπολιτών µας να περιµένουν εν αγωνία τα εκπαιδευτικά µαθήµατα. Εσείς είχατε προβλέψει στον νόµο -και σωστά είχατε προβλέψει τον νόµο- να γίνονται
εκπαιδευτικά µαθήµατα κι αυτό µάλιστα το είχατε βάλει ως βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η κοινωνική έρευνα.
Άρα, τι γινόταν; Δεν ξεκινούσε η κοινωνική έρευνα, δεν άνοιγαν
οι φάκελοι των ανθρώπων, ακριβώς επειδή το ίδιο κράτος το
οποίο προέβλεπε ότι τα εκπαιδευτικά µαθήµατα ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσει η κοινωνική έρευνα, το ίδιο κράτος δεν είχε
οργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους ίδιους τους γονείς.
Όχι µόνο δεν είχε οργανώσει σεµινάρια για τους γονείς, αλλά
δεν είχε εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές, που θα εκπαίδευαν τους
γονείς. Οπότε, τι κάναµε µετά; Εκπαιδεύσαµε σε όλη την επικράτεια ηλεκτρονικά, εκατόν τριάντα εκπαιδευτές, δηλαδή ειδικούς
παιδικής προστασίας, οι οποίοι µε τη σειρά τους ξεκίνησαν να
εκπαιδεύουν γονείς.
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Αυτή τη στιγµή έχει τελειώσει ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών
και έχουµε εκπαιδεύσει τριακόσιους πενήντα γονείς, οι οποίοι
µπήκαν επιτέλους στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων και Υποψήφιων
Γονέων.
Άλλο βήµα το οποίο κάναµε: Ξεκινήσαµε την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, που διαχειρίζονται τις αιτήσεις µε πιστοποιηµένους κοινωνικούς λειτουργούς, του ΣΚΛΕ, του Συλλόγου
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, ένα βήµα το οποίο υπήρχε
µέσα στο νόµο του 2018, όµως δεν είχε προχωρήσει. Πώς το
προχωρήσαµε; Τελειώσαµε τον πρώτο κύκλο εκπαιδευτικών του
Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και έχουµε πλέον µια
δεξαµενή διακοσίων εβδοµήντα πιστοποιηµένων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επικουρικά µπορούν να πάνε εκεί που υπάρχει
ανάγκη, δηλαδή στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και να βοηθήσουν µε την επεξεργασία των αιτήσεων, αλλά και τις κοινωνικές
έρευνες και τη διεξαγωγή αυτών.
Τέταρτο βήµα που κάναµε: Επανασυστήσαµε το ΕΣΑνΥ. Το
ΕΣΑνΥ πλέον συνεδριάζει χωρίς ιδιωτικούς φορές µέσα –πάρα
πολύ σηµαντικό για την παιδική προστασία- και συνεδριάζει µε
πρακτικά, έτσι όπως προβλέπεται.
Τέλος, στον νόµο του 2018 δεν προβλέψατε το πιο σηµαντικό.
Δεν προβλέψατε τη δυνατότητα διασύνδεσης των µητρώων,
ώστε να προκύπτει για κάθε παιδί µια πρόταση σύνδεσης µε την
κατάλληλη οικογένεια. Τι δεν κάνατε, δηλαδή; Δεν τολµήσατε να
πειράξετε το παλιό σύστηµα, όπου κάθε φορέας εξυπηρετούσε
τους δικούς του υποψήφιους γονείς για τα δικά του παιδιά σε
συνθήκες σύγχυσης ρόλων κατακερµατισµένων διαδικασιών και
αδυναµίας αποτελεσµατικής εποπτείας.
Τι κάναµε; Το αυτονόητο. Καταστήσαµε τα µητρώα πλήρη, λειτουργικά, ξεκινήσαµε τη σύνδεση παιδιών και υποψηφίων γονέων, µε τρόπο ενιαίο, διαφανή που διασφαλίζει πλέον την ίση
µεταχείριση µπροστά στον νόµο των υποψήφιων γονέων, αλλά
πάνω από όλα το βέλτιστο συµφέρον των παιδιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Μιχαηλίδου.
Η κ. Φωτίου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, είναι γνωστή η τακτική
σας πια σε όλους τους Έλληνες. Παγώνετε κάθε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αποδοχή στην κοινωνία, όπως είναι ο νόµος της
αναδοχής- υιοθεσίας, για να ξεχαστεί από τον κόσµο και µετά
αρχίζετε τα εγκαίνια µε τον Πρωθυπουργό, για να νοµίζει ο κόσµος ότι είναι δικός σας νόµος.
Όµως, ο νόµος επειδή είναι ψηφιακός δεν σταµατά, κυρία Υφυπουργέ. Δηλαδή, λειτουργεί αυτή η πλατφόρµα. Εδώ και δεκαπέντε µήνες ο νόµος λειτουργεί, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2015.
Κυρία Υφυπουργέ, αυτός είναι ένας πολύ δύσκολος νόµος.
Φτιάξαµε ένα πληροφοριακό σύστηµα µέσα σε ελάχιστο χρόνο,
σε εννέα µήνες. Εκδώσαµε δέκα από τις δώδεκα ΚΥΑ κι εσείς τον
αφήσατε τον νόµο για να κάνετε καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι
και να συσσωρεύετε προβλήµατα.
Κυρία Υφυπουργέ, λυπάµαι να το πω, αλλά φοβάµαι πως έχετε
άγνοια νόµου, εκτός και αν κάνατε λάθος απλά στην οµιλία σας.
Όµως, τα διαβάζατε, κιόλας. Τι είπατε; Είπατε ότι δεν µπορούσε
να γίνουν κοινωνικές έρευνες στους γονείς αν δεν εκπαιδευόντουσαν οι γονείς.
Να µε συγχωρείτε, κυρία Υπουργέ, πρώτα γίνεται η κοινωνική
έρευνα και µετά εκπαιδεύεται ο γονιός, για να πάει στα εθνικά
µητρώα και να περιµένει για το ταίριασµα. Σας παρακαλώ, διορθώστε το, δεν πειράζει! Εκτός και αν επιµένετε σε αυτό που λέτε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν ανοίγει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Υφυπουργέ,
µην την διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία, το είπατε δύο φορές, αυτό είναι
άγνοια Υπουργού του νόµου που εφαρµόζει.
Τώρα, τι άλλα κάνατε; Πρώτα γίνεται η κοινωνική έρευνα; Γιατί
έχουν δηµιουργηθεί γονείς δύο ταχυτήτων; Διότι, στους µεν πηγαίνουν κανονικά και γίνεται η κοινωνική τους έρευνα, ενώ στους
άλλους δεν γίνεται. Γι’ αυτό είχε προβλέψει ο νόµος ότι θα το
έκανε ο ΣΚΛΕ.
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Στο ΣΚΛΕ αρχίσαµε να εκπαιδεύουµε τους κοινωνικούς λειτουργούς εµείς, αφού τον κάναµε εµείς νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, γιατί ο κ. Βρούτσης τους είχε απ’ έξω τόσα χρόνια
γιατί δεν του άρεσε. Αυτός ήταν στο Υπουργείο πριν από εσάς,
το 2012-2014 και τότε ήταν τα παιδάκια στα ιδρύµατα και δεν
έβγαινε κανένα. Τότε ήταν που περιµέναµε τέσσερα µε έξι χρόνια
για να γίνει η διαδικασία και όλα κάτω από το τραπέζι, επί κ.
Βρούτση! Καταλάβατε; Δεν είναι άλλη κυβέρνηση αυτή εδώ, είναι
και ο ίδιος Υπουργός στο ίδιο Υπουργείο.
Δεν συνεχίσατε, λοιπόν, την εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών, που είχαµε αρχίσει εµείς τον Ιούνιο του 2019. Την ξαναπιάσατε τώρα, µετά από τόσους µήνες, όπως µας καταγγέλλουν
οι γονείς και σε αυτό που είπα ότι θα καταθέσω, διότι ήδη υπάρχει.
Τώρα, σε εννέα µήνες από την ψήφιση του νόµου εµείς, που
τον θέσαµε σε εφαρµογή, σας αφήσαµε να φτιάξετε δύο ΚΥΑ. Η
µια ήταν η οικονοµική ενίσχυση για όλους τους ανάδοχους γονείς και η δεύτερη ήταν η ΚΥΑ για την επαγγελµατική αναδοχή.
Το πρόβληµα είναι το εξής. Δεν υπήρχε πουθενά πρόβληµα για
το πώς θα γίνει το ταίριασµα. Ξαναδείχνω το ψηφιακό οργανόγραµµα του νόµου, που θα καταθέσω.
Κυρία Υπουργέ, όταν πάνε τα παιδιά στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και όταν πάνε οι γονείς εδώ, στα µητρώα µε µπλε χρώµα,
ταιριάζουν ψηφιακά. Μόλις γίνει το ταίριασµα, χτυπάει ένα καµπανάκι στον κοινωνικό λειτουργό που έχει κάνει την έρευνα του
γονιού και στον κοινωνικό λειτουργό που έχει το παιδί, µιλάνε
αυτοί οι δύο και εάν βρουν ότι είναι εντάξει τα στοιχεία, τότε φωνάζουν το υποψήφιο ζευγάρι να πάει να δει τα παιδιά. Δεν
υπήρχε πουθενά κενό. Αυτά τα εφευρίσκετε εσείς µόνη σας.
Δεύτερον, καθυστερήσατε να βάλετε να λειτουργήσει ο
ΕΣΑνΥ. Χωρίς το επικεφαλής όργανο, που είχαµε φτιάξει εµείς,
το Εθνικό Συµβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, δεν µπορούσε να
ελέγχεται ο νόµος, µε αποτέλεσµα ο νόµος να είναι στον ελεύθερο πιλότο. Γιατί καθυστερήσατε; Θέλετε να βάλετε τους δικούς σας. Fair enough!
Δεν έχω πρόβληµα, κυρία Μιχαηλίδου, να βάλετε τους δικούς
σας ανθρώπους, αλλά είναι ντροπή σας να ισχυρίζεστε ότι
υπήρχε πρόβληµα µε αυτούς που είχαµε διορίσει εµείς, µεγάλα
ονόµατα της παιδικής προστασίας, γιατί, λέει, υπήρχε άνθρωπος
από ΜΚΟ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιον εννοείτε, κυρία Μιχαηλίδου; Για πείτε
σε όλους εδώ. Εννοείτε τον Διευθυντή των «Παιδικών Χωριών
SOS», άνθρωπο µε τεράστια εµπειρία σε όλο τον κόσµο; Αυτόν
είπατε την άλλη φορά και το ξαναείπατε και σήµερα και σας είπα
να προσέξετε;
Τρίτον, πώς επιτρέψατε να γίνει επιτέλους αυτό το ταίριασµα,
χωρίς να βγάλετε την περιβόητη απαραίτητη ΚΥΑ στις δύο τροπολογίες που βάλατε;
Εγώ σας λέω, κυρία Μιχαηλίδου, ότι ο λόγος που καθυστερείτε και δηµιουργείτε όλη αυτήν την τραγωδία είναι σαφής. Λυπάµαι πολύ. Όλοι οι Έλληνες θα το δουν αυτό. Είναι η ψηφιακή
εφαρµογή του νόµου. Είναι καθαρό, καθαρότατο. Επί Βρούτση,
δεν υπήρχαν τα παιδιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το είπατε πριν από
λίγο αυτό. Και δεν υπήρχαν και κενά. Σας άκουσα που το είπατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, άλλο λέω. Τα παιδιά για την ιδιωτική
υιοθεσία, τα παιδιά που εγκαταλείπονταν στα νοσοκοµεία, τα παιδιά που ήταν στα µαιευτήρια, δεν υπήρχαν πουθενά, τα χάναµε.
Τώρα, όλα αυτά είναι µέσα στον νόµο και έχουν ένα σύστηµα και
δηλώνονται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών.
Δεν υπάρχει τίποτα, στο οποίο να σας αφήσαµε κενό. Όσο γι’
αυτό που λέτε ότι δεν είχαν µπει πολλοί φάκελοι παιδιών µε
ΑΣΟΑ, δηλαδή µε ατοµικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης, αυτό το κάναµε εµείς, γιατί πιο µπροστά, επί Βρούτση, δεν
υπήρχε τίποτα απ’ όλα αυτά. Αυτό, κυρία Μιχαηλίδου, µέχρι που
εµείς πέσαµε, εάν θυµάστε τον Ιούλιο πέρυσι, ήταν έτοιµο για
ογδόντα παιδιά. Δυστυχώς, δεν είχαµε προλάβει να τα καταγράψουµε όλα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, να σας
απαντήσει η Υπουργός;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε; Υπήρχαν και χίλιοι
πεντακόσιοι γονείς µέσα στο σύστηµα και εσείς τους καθυστερήσατε και δηµιουργήσατε αυτήν την τραγωδία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, πρέπει
να απαντήσει κάποια στιγµή η Υπουργός. Σας παρακαλώ πολύ.
Πήγατε στα επτά λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εάν είναι η ώρα
που πρέπει να µαθαίνει τον νόµο, να τον µαθαίνει εδώ. Τι να
κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά και ο χρόνος είναι τρία λεπτά και πήγατε στα επτά λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εσείς έχετε απόλυτο δίκιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δύο πράγµατα. Πρώτα, ζητώντας
την ανάκληση των όσων είπε η κ. Φωτίου και για τον Πρωθυπουργό µου και τον Υπουργό µου.
Δεύτερον, θα ήθελα να πω ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου
ότι είµαι πολύ υπερήφανη που η Κυβέρνησή µου, το Υπουργείο
µου, κατάφερε να εφαρµόσει αυτόν τον νόµο. Ξαναλέω, ήταν
ένας νόµος στη σωστή κατεύθυνση, πολύ δύσκολος, όπως είπε
και η κ. Φωτίου, ο οποίος όµως, λόγω της δυσκολίας του δεν
εφαρµόστηκε. Αυτό σας λέω, κυρία Φωτίου, δεν τον εφαρµόσατε, επειδή ψηφίσατε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όµως, εµείς,
επειδή τα καταφέρνουµε, τον εφαρµόσαµε.
Μιλάτε για έναν παγωµένο νόµο, τον οποίο εσείς δουλεύατε
για δεκαπέντε µήνες. Πώς δούλευε, κυρία Φωτίου, το anynet.gr;
Πώς δούλευε, δεν µπορώ να καταλάβω. Για δεκαπέντε µήνες,
λέει, δούλευε. Δούλευε τι;
Τι έχει το anynet.gr; Δύο µητρώα. Για την ακρίβεια τρία µητρώα. Ένα µητρώο παιδιών ανηλίκων και δύο µητρώα, από τα
οποία το ένα είναι των υποψήφιων γονέων και το άλλο των υποψήφιων αναδόχων.
Τι κάνει το anynet.gr; Συνταιριάζει αυτά τα δύο µητρώα. Πώς
µας λέτε ότι για δεκαπέντε µήνες λειτουργούσε αυτό το σύστηµα, όταν το ένα µητρώο, αυτό των παιδιών, δεν είχε µέσα παιδιά; Δεν είχε παιδιά! Είχε ογδόντα παιδιά από τα χίλια επτακόσια
πενήντα επτά παιδιά, τα οποία υπάρχουν στις ογδόντα δύο
δοµές παιδικής προστασίας. Δεν γίνεται να λέµε ότι λειτουργούσε ένα σύστηµα, όταν είχε ογδόντα από τα χίλια επτακόσια
πενήντα επτά παιδιά.
Από την άλλη, τα δύο µητρώα, των υποψήφιων γονέων και των
υποψηφίων αναδόχων, δεν µπορούσαν να πάρουν µπροστά, δεν
µπορούσαν να ανοίξουν αυτά τα µητρώα. Γιατί; Γιατί ο ίδιος
νόµος έβαζε ως βασική προϋπόθεση εφαρµογής του ότι αυτοί
οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποί µας που θέλουν να υιοθετήσουν ή
να γίνουν ανάδοχοι ενός παιδιού, για να µπορέσουν να το πάρουν πρέπει να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά, που σωστά προέβλεπε ο νόµος, αλλά δεν είχε το κράτος στήσει.
Οπότε, κυρία Φωτίου, όταν µου µιλάτε για άγνοια Υπουργού,
πρέπει να γνωρίζετε ότι γι’αυτό που εσείς επικαλείστε, ότι για δεκαπέντε µήνες λειτουργούσε, έχετε άγνοια της ανυπαρξίας λειτουργίας, διότι ένα σύστηµα, στο οποίο το ένα µητρώο ήταν
άδειο και το άλλο µητρώο, ενώ είχε τις αιτήσεις µέσα, δεν µπορούσε να ανοίξει, διότι βασική προϋπόθεση για να ανοίξουν οι
αιτήσεις των ανθρώπων, είναι να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά,
δεν µπορούσε ούτε αυτή η πλευρά του µητρώου να λειτουργήσει. Οπότε, έχεις δυο µητρώα, ένα άδειο και ένα το οποίο είναι,
εάν θέλετε, µπουκωµένο, χωρίς να µπορεί να ανοίξει και δεν µπορεί να λειτουργήσει το σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θα κλείσω µε αυτό, για να είµαι εγώ µέσα στον χρόνο µου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Πρόεδρε.
Οπότε, µιλάµε για τη σύσταση του ΕΣΑνΥ. Εδώ θέλω να είµαι
κάθετη, γιατί ως Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει να τονίσω ότι από µια κεντροδεξιά Κυβέρνηση, αυτό
που θα ακούσετε είναι το εξής, ότι το σύστηµα παιδικής προστασίας δεν µπορεί να αφήνεται στα χέρια των ιδιωτών. Όσο καλή
εµπειρία και να έχουν, όσο συµπαθείς και να µου είναι, όσο και
να µπορώ να βγω -που λέει και το δικό σας το κόµµα- να κάνω
µια συζήτηση µαζί τους, δεν µπορώ, σαν υπεύθυνη στον κλάδο
αυτό, να αφήσω το κοµµάτι της παιδικής προστασίας πάνω στα
ιδιωτικά συµφέροντα. Για το κοµµάτι της παιδικής προστασίας
υπεύθυνο είναι το κράτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Υφυπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 956/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Η δυσοσµία από τον ΧΥΤΑ Φυλής πλήττει
καθηµερινά την ποιότητα ζωής και την υγεία στην Δυτική Αθήνα»
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 957/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Σοβαρές διακρίσεις εις βάρος των οροθετικών ατόµων,
οι οποίοι στερούνται τις απαραίτητες εξετάσεις» δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 958/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του
ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινής Μπακαδήµα προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Κρίση στα προνοιακά ιδρύµατα στη νήσο της Ρόδου».
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ειλικρινά χαίροµαι που είστε εδώ σήµερα, για
να συζητήσουµε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέµα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όχι µόνο στη Ρόδο, αλλά και αλλού.
Δεν µπορώ, παρ’ όλα αυτά, να µην σχολιάσω την αλλαγή της
τελευταίας στιγµής. Είχα ενηµερωθεί ότι θα απαντούσε ο Υπουργός, παρ’ ότι γνωρίζω καλά ότι είναι δική σας αρµοδιότητα η πρόνοια. Οπότε, θα πρέπει να δείτε είτε στο γραφείο είτε στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο του δικού σας Υπουργείου πού έγινε το
λάθος και εάν έγινε λάθος ή εάν τελικά η ερώτηση ενοχλεί.
Θεωρώ ότι ήταν λάθος και ως τέτοιο θα το εκλάβω.
Ας περάσουµε, όµως, στο προκείµενο. Από πλήθος δηµοσιευµάτων ενηµερωθήκαµε για τη συνολική κρίση, που αντιµετωπίζουν τα προνοιακά ιδρύµατα στη Ρόδο, µε τελευταίο περιστατικό
τον τραγικό θάνατο µιας εικοσιεπτάχρονης κοπέλας.
Παράλληλα, έχουν δει το φως της δηµοσιότητας τα εξής: Σοβαρότατες καταγγελίες από τον πρώτο Αντιπρόεδρο των τριών
προνοιακών ιδρυµάτων του νησιού, τον κ. Αρφαρά, για τη λειτουργία, τις πιθανές συγκαλύψεις και τις µεθοδεύσεις που γίνονται, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και των φιλοξενουµένων και των
εργαζοµένων. Καταγγελίες για διαρροή υγραερίου στο Ίδρυµα
Κοινωνικής Μέριµνας στο Ορφανοτροφείο Ρόδου.
Διάφορα ερωτηµατικά, που εγείρονται για το αν υφίσταται επικαιροποιηµένη µελέτη πυρασφάλειας για το εν λόγω Ίδρυµα. Καταγγελίες αναφορικά µε τις οποίες έχει αναλάβει τεχνικός
ασφαλείας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ο Αντιπρόεδρος
του Νοσοκοµείου Ρόδου, ως παράπλευρη απασχόληση. Καταγγελίες ότι δηµοσιογράφος και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθµού, του «ΝΟΤΟS» της Ρόδου, εξαιτίας ακριβώς της
αποκάλυψης του θανάτου οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Θα ήθελα να κλείσω µε το τελευταίο και πιο πρόσφατο περιστατικό: Μία εικοσιεπτάχρονη κοπέλα, φιλοξενούµενη στο
Ίδρυµα Χρονίων Παθήσεων µε σπαστικότητα και εγκεφαλοπάθεια έφερε στοµία για λήψη τροφής και νερού. Κατά λάθος, φαίνεται να αφαιρέθηκε αυτή. Η µετέπειτα απουσία ιατρού, αλλά και
η αµέλεια της διοίκησης του Ιιρύµατος οδήγησαν την κοπέλα
στον θάνατο.
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Κυρία Υπουργέ, οι ερωτήσεις που σας θέτω είναι οι εξής: Με
ποιους τρόπους διερευνώνται οι πιθανές ευθύνες για τον θάνατο
της κοπέλας, αλλά και τι προβλέπεται να κάνετε ώστε να µην
έχουµε τέτοια περιστατικά στο µέλλον; Τι προτίθεται να κάνει η
πολιτεία και το Υπουργείο εν προκειµένω, για τη συνολική κρίση
στην οποία έχουν περιέλθει τα προνοιακά ιδρύµατα της Ρόδου;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μπακαδήµα.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με συγχωρείτε, κυρία Βουλευτά, αν περιµένατε τον Υπουργό
µου και εγώ σας απογοητεύω.
Θα ήθελα πάντως, να πω το εξής, ότι προγραµµατισµένη ήταν
η δική µου απάντηση πάνω στη συγκεκριµένη ερώτηση. Λάθος
πληροφόρηση έχει γίνει, όχι λάθος στο κοµµάτι της απάντησης.
Κι αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε και εσείς, τα ζητήµατα αυτά είναι
καθαρά αρµοδιότητάς µου, σύµφωνα µε το ΦΕΚ µε το οποίο έχω
διοριστεί. Οπότε, µε συγχωρείτε αν περιµένατε να δείτε τον
Υπουργό µου, αντί για εµένα.
Τα δώδεκα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία συστάθηκαν το 2013 τελούν, όπως γνωρίζετε, είναι υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσα από
εξήντα τέσσερα παραρτήµατα σε όλη τη χώρα παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες σε άτοµα µε αναπηρίες, σε χρονίως πάσχοντες,
σε παιδιά και σε ηλικιωµένους.
Στο ειδικότερο ερώτηµά σας, το οποίο αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριµένα, τις προνοιακές δοµές υπό την ευθύνη της Ρόδου, επιτρέψτε µου, πριν µπω
πραγµατικά στην ουσία της ερώτησης, να κάνω µια σύντοµη επισήµανση, µε σκοπό τη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού
έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ερώτησή σας είναι πολύ κρίσιµο να διατυπώνεται µε σαφήνεια και µε καθορισµένο περίγραµµα. Εν προκειµένω, πέραν του βασικού ερωτήµατος, που όντως αφορά τον
τραγικό θάνατο της ωφελούµενης του Κέντρου, η ερώτηση περιλαµβάνει πλήθος υποερωτηµάτων, τα οποία έχουν συλλεχθεί
από ειδησεογραφικούς ιστότοπους και επί των οποίων ζητείται
πραγµατικά από το Υπουργείο µου παραπάνω πληροφόρηση.
Επειδή η προνοιακή πολιτική αφορά τους πιο ευάλωτους από
τους συµπολίτες µας, το ζήτηµα χρήζει σοβαρής προσέγγισης
και θα παρακαλούσα, τα όποια ερωτήµατα να είναι τεκµηριωµένα. Τι εννοώ µε αυτό; Δεν νοείται ουσιαστικά να γίνεται λόγος
για συγκαλύψεις και µεθοδεύσεις, όπως διαβάζω στην ερώτησή
σας, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, χωρίς να προσδιορίζονται τα γεγονότα, τα πρόσωπα και οι συγκεκριµένες συνθήκες. Διατυπωµένο µε αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς το
υποερώτηµα δεν µπορεί να απαντηθεί. Επιπλέον -αυτό είναι χειρότερο- δηµιουργεί χωρίς καµία τεκµηρίωση υπόνοιες κακοδιαχείρισης, κλονίζοντας βέβαια, ένα αναγκαίο αίσθηµα εύρυθµης
λειτουργίας, δηλαδή την εµπιστοσύνη του πολίτη στις προνοιακές δοµές.
Θα ξεκινήσω από το τραγικότερο των περιστατικών που αναφέρατε, αυτό του θανάτου της φιλοξενούµενης του Ιδρύµατος
Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Ανδρέας», που απεβίωσε στο Νοσοκοµείο Ρόδου την 11η Ιουλίου 2020.
Επικαλείστε δηµοσιεύµατα τα οποία µε τη σειρά τους κάνουν
λόγο για αµέλεια της διοίκησης του ιδρύµατος και ολιγωρία να
αγοραστεί ο απαραίτητος εξοπλισµός. Πάνω σε αυτήν την αγορά
του απαραίτητου εξοπλισµού, θα σας δώσω ακριβείς απαντήσεις.
Τα γεγονότα είναι διαφορετικά. Η φιλοξενούµενη έπασχε από
βαριά ψυχοσωµατική, κινητική και πνευµατική υστέρηση. Ήταν
κλινήρης. Σιτιζόταν µε γαστροστοµία τους τελευταίους οκτώ
µήνες. Την 8η Ιουλίου και αφού η ωφελούµενη είχε σιτιστεί και
είχε λάβει τη φαρµακευτική της αγωγή για την ηµέρα διαπιστώθηκε κατά τον βραδινό έλεγχο ότι είχε αποσυνδεθεί η γαστροστοµία. Άµεσα ενηµερώθηκαν η προϊσταµένη του νοσηλευτικού,
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καθώς και ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος επικοινώνησε αµέσως µε τον Διευθυντή
της Γαστρεντερολογικής Κλινικής της Ρόδου.
Ο Διευθυντής της Κλινικής έδωσε οδηγία να γίνει µεταφορά
το επόµενο πρωί, για να τοποθετηθεί νέα στοµία. Έτσι και έγινε.
Το επόµενο πρωί, δηλαδή -η διαπίστωση έγινε στις 8 του µηνόςστις 9 του µηνός, στις 7.30’ το πρωί έγινε εισαγωγή και διακοµίσθηκε η ωφελούµενη στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου.
Παράλληλα και µετά την υπόδειξη γιατρών, αγοράστηκε την
ίδια µέρα από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ο συγκεκριµένος
τύπος στοµίας και αµέσως παραδόθηκε στην Γαστρεντερολογική Κλινική και τοποθετήθηκε.
Έκτοτε, η εικοσιεπτάχρονη ασθενής νοσηλευόταν στην Παθολογική Κλινική µέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου, δηλαδή στις 8 Ιουλίου έγινε το συµβάν και στις 9 Ιουλίου πήγε στο νοσοκοµείο.
Στις 9 Ιουλίου παρήγγειλαν τη συγκεκριµένη στοµία. Τοποθετήθηκε η συγκεκριµένη στοµία. Μέχρι το Σάββατο, στις 11 Ιουλίου
-από τις 8 Ιουλίου, ξαναλέω- ήταν στο νοσοκοµείο.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ενέργησε µε επιµέλεια και
συνεργάστηκε µε το αρµόδιο νοσοκοµείο. Αν θέλετε, θα σας
δώσω να έχετε στη διάθεσή σας και το παραστατικό, το οποίο
αποδεικνύει ότι η στοµία παραγγέλθηκε και παραδόθηκε στις 9
του µηνός.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να βάλω µία άνω τελεία και να γυρίσω
στα επόµενα ζητήµατα, τα οποία θέσατε στη δευτερολογία του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μιχαηλίδου.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όπως όλοι γνωρίζουµε, η έκταση µιας επίκαιρης ερώτησης είναι εξαιρετικά σύντοµη, γι’ αυτό και δεν είχα το
περιθώριο να αναπτύξω πολύ περισσότερο το κείµενο. Παρ’ όλα
αυτά, θα µου επιτρέψετε να σταθώ σε ορισµένα επιπλέον σηµεία
που θεωρώ πως είναι εξαιρετικά κρίσιµα και διαφωτιστικά.
Κατ’αρχάς, ο Πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυµάτων της
Ρόδου κ. Μπακίρης, ο οποίος είναι και µέλος της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας, µε απόφαση
του Δηµάρχου Ρόδου -την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικάδιορίστηκε µε απευθείας ανάθεση Ιατρός Εργασίας στον Δήµο
Ρόδου, γεγονός που, σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν.4622, του
νοµοσχεδίου του δικού σας, του νόµου για το επιτελικό κράτος,
είναι παράνοµο, καθώς δεν µπορεί να κατέχει δύο θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Επίσης, αν ανατρέξουµε στην ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου µε τα
οριζόµενα από το 13ο άρθρο νοµιµοποιείται η δυνατότητα ανάληψης της θέσης Ιατρού Εργασίας από γιατρό µε άλλη ειδικότητα. Ιδανικό παράδειγµα αυτού είναι ο κ. Μπακίρης, ο οποίος
είναι καρδιολόγος. Δεν µπορώ να γνωρίζω αν ο συγκεκριµένος
ήταν αφορµή για τη διάταξη ή απλώς βρήκε πρόσφορο έδαφος.
Νοµίζω πως δεν θα το µάθουµε ποτέ.
Επιπλέον, ο κ. Μπακίρης, όπως ενηµερώνοµαι, έχει συνάψει
συµβάσεις ως ιατρός για τον COVID-19 µε διάφορα ξενοδοχεία
του νησιού. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία λοιπόν, αν υπάρξει ύποπτο κρούσµα, θα πρέπει να µεταβεί στο ξενοδοχείο. Επιπρόσθετα, αν συµβεί εργατικό ατύχηµα στον Δήµο Ρόδου ή στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τα οποία επίσης έχει συνάψει συµβάσεις εργασίας ως Ιατρός Εργασίας, πρέπει πάλι να µεταβεί και
ίσως χρειαστεί να παραµείνει και για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Δεν µπορώ να µην αναρωτηθώ µε τόσες παράλληλες αρµοδιότητες και τόσες παράλληλες απασχολήσεις πώς τελικά προλαβαίνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις και αν τελικά αυτά που είδαµε
είναι ένα αποτέλεσµα της πολυθεσίας του.
Συνεχίζω. Αλήθεια, κυρία Υπουργέ –πραγµατικά, χαίροµαι που
είστε εσείς εδώ και όχι ο κ. Βρούτσης, γιατί είναι ένα υποερώτηµα που αφορά εσάς- όταν ζήτησε ο κ. Αρφαράς να σας δει για
να σας παραδώσει στοιχεία εκατόν είκοσι σελίδων αναφορικά µε
τα προνοιακά ιδρύµατα του νησιού, γιατί δεν τον είδατε ποτέ;
Απεναντίας, κάνατε δεκτή την παραίτησή του στην οποία προχώρησε τον προηγούµενο Μάιο, γιατί διαφώνησε και έθεσε θέµατα,
ζητώντας περαιτέρω έρευνα των προβληµάτων των ιδρυµάτων.
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Απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι, σας παρέδωσε και έναν φάκελο µε την
παραίτησή του. Τον έχετε δει; Μπορείτε να µας πείτε τι περιελάµβανε αυτός ο φάκελος;
Γνωρίζετε καλύτερα από εµένα, κυρία Υπουργέ, πως ο συγκεκριµένος κύριος κ. Αρφαράς, δεν ανήκε σε κανένα κόµµα της Αντιπολίτευσης ούτε στο ΜέΡΑ25 ούτε σε κανένα άλλο. Είναι µέλος
του δικού σας κόµµατος, της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό όµως που
ζητούσε εκείνος ήταν να γίνει διαχειριστικός και διοικητικός έλεγχος σε βάθος για όλα τα ζητήµατα, επισηµαίνοντας τους λανθασµένους χειρισµούς ως προς τη λειτουργία των δοµών από την
παρούσα διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Μάλιστα, σε τοπικό σταθµό -υπάρχουν τα βίντεο- προχώρησε σε καταγγελίες ο ίδιος. Συγκεκριµένα, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο «ΣΚΑΪ ΡΟΔΟΣ»,
«δίνουν φάρµακα χωρίς ιατρική συνταγή, ψυχοφάρµακα, για να
κρατάνε τα παιδιά ήρεµα, χωρίς να το γνωρίζουν οι θεράποντες
ιατροί. Έγιναν καταγγελίες από γονείς ότι τα παιδιά τυλίγονταν
µε ταινίες αντί να τους βάζουν πάνες, σαν να ήταν πακέτα. Γιατί
δεν ερωτώνται οι υπεύθυνοι γιατροί να πιστοποιήσουν το τι έγινε
και το πώς έγινε;». Δεν τα δήλωσα εγώ αυτά, κυρία Υπουργέ.
Όσον αφορά το θέµα της έλλειψης πυρασφάλειας, ο κ. Αρφαράς, ο οποίος ήταν και αρµόδιος µέχρι πρότινος, σηµείωσε ότι
το βιβλίο πυρασφάλειας είναι ανενηµέρωτο εδώ και δεκαετίες,
καταδεικνύοντας τα επιµέρους προβλήµατα µε τους χαλασµένους κρουνούς, τους σκουριασµένους και διαλυµένους σωλήνες
και τα άκρως επικίνδυνα οχήµατα που εκτελούν τις µεταφορές.
Όπως ενηµερωθήκαµε, ο θάνατος της εικοσιεπτάχρονης σηµειώθηκε λίγες µέρες πριν δηµοσιοποιηθεί.
Κλείνω µε το εξής: Πιστέψτε µε, κυρία Υπουργέ, δεν έχω καµία
διάθεση ούτε κανέναν σκοπό να εµπλακώ στα εσωτερικά του
δικού σας κόµµατος και στα όποια παιχνίδια µπορεί να παίζονται
µεταξύ τοπικών στελεχών. Όµως, το ζήτηµα που παραµένει ανοιχτό και στο οποίο χρειάζεται να εγκύψουµε όλοι και να δούµε
πώς µπορούµε ακόµα και να συνεργαστούµε για να επιλυθεί,
είναι η έρευνα σε ό,τι αφορά τα προνοιακά ιδρύµατα, όχι µόνο
της Ρόδου, αλλά και όλης της χώρας, γιατί µιλάµε για τον άδικο
θάνατο µιας κοπέλας, γιατί µιλάµε για µικρά παιδιά, που οφείλουµε όλοι µας να προστατεύσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Μπακαδήµα καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μπακαδήµα.
Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ για τα ζητήµατα που θέσατε. Θα
σας πω το εξής µε απόλυτη ειλικρίνεια. Έχετε δίκιο, ζήτησα την
παραίτηση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου. Όµως, αυτό έγινε όχι επειδή θεωρώ ότι η δουλειά
του κέντρου είναι αναποτελεσµατική ούτε επειδή θεωρώ ότι δεν
µπορεί να προασπίσει τα συµφέροντα και την καθηµερινότητα
και να βοηθήσει στην ευαλωτότητα των φιλοξενούµενών του.
Ζήτησα την παραίτηση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου µόνο για τον πρώτο λόγο που θίξατε,
αυτόν του ασυµβίβαστου. Διότι πριν δέκα ηµέρες ήρθε στο γραφείο µου η πληροφορία ότι όντως ασκεί παράλληλα καθήκοντα
και, όπως πολύ σωστά είπατε, βάσει του επιτελικού νόµου αυτό
δεν επιτρέπεται. Η άσκηση των καθηκόντων του στο κέντρο ως
Πρόεδρος είναι βάσει αποκλειστικής απασχόλησης. Οπότε, για
τον λόγο αυτό ζήτησα την παραίτησή του, την οποία περίµενα
από την αρχή της εβδοµάδας. Επικοινώνησα τώρα µε το γραφείο
µου για να δω τι γίνεται και πού είναι. Οπότε, ως προς αυτό, ως
προς την άσκηση παράλληλων καθηκόντων, έχετε απόλυτο δίκιο
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και γι’ αυτόν τον λόγο, σεβόµενη τη δική µας νοµοθεσία, ζήτησα
την παραίτησή του.
Θα είµαι απολύτως ειλικρινής. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει η κοµµατική ισορροπία µεταξύ των στελεχών του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου Πρόνοιας. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να
λειτουργεί και να προασπίζει το βέλτιστο συµφέρον των φιλοξενούµενων και των ωφελούµενων µέσα στο κέντρο αυτό. Οπότε,
θα ήθελα να είµαι λίγο πιο συγκεκριµένη και να σας πω ότι όντως,
κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Στην ερώτησή σας µιλήσατε για διαρροή υγραερίου στο Παράρτηµα Παιδικής Προστασίας στη Ρόδο. Αυτή η ανησυχία εκφράστηκε από δύο µοναχές, εκ των οποίων η µία ήταν ογδόντα
ετών και η άλλη ογδόντα δύο ετών. Πήγαν, λοιπόν, οι µοναχές
στο παράρτηµα και µύρισαν υγραέριο. Τι ήταν αυτό; Ενηµερώθηκαν από την κοινωνική λειτουργό, η οποία ήταν πλήρως ενήµερη, ότι κατόπιν πρωτοκόλλου και τήρησης πρωτοκόλλου, µία
φορά τον µήνα και κάθε φορά που αλλάζουν φιάλες γίνεται έλεγχος. Οπότε, ο άνθρωπος του συνεργείου ήταν εκεί και έκανε την
αλλαγή φιαλών και γι’ αυτό και µύριζε. Δηλαδή, σωστά οσµίστηκαν οι µοναχές. Ωστόσο, ήταν βάσει του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου.
Επίσης, όσον αφορά στην ανεπάρκεια ελέγχου πυρασφάλειας,
κρατήστε τα εξής στοιχεία: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου προχώρησε για πρώτη φορά σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για
όλες τις εγκαταστάσεις στις αρχές Φεβρουαρίου. Στόχος ήταν
αυτό ακριβώς που είπατε, η άµεση καταγραφή και αποκατάσταση των προβληµάτων σε κτηριακό, ηλεκτρολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε να διαφυλαχθεί πλήρως η υγεία και η
ασφάλεια των φιλοξενούµενων. Οπότε, πρώτη φορά έγινε µειοδοτικός διαγωνισµός για να γίνει µια µελέτη ως προς το βέλτιστο συµφέρον πυρασφάλειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος, για να µην πω ο τότε Πρόεδρος, µαζί µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και διοικητικούς υπαλλήλους πραγµατοποίησαν αυτοψία σε όλες τις
εγκαταστάσεις των ιδρυµάτων. Οι όποιες ελλείψεις διαπιστώθηκαν στο θέµα πυρασφάλειας και των µέσων πυρόσβεσης έχουν
ήδη αποκατασταθεί.
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε έλλειψη µελέτης πυρόσβεσης για
τα παραρτήµατα και σήµερα έχει ήδη κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία µελέτη για το Παράρτηµα του Αγίου Ανδρέα, ενώ
στο προσεχές χρονικό διάστηµα κατατίθενται και οι µελέτες για
τα υπόλοιπα παραρτήµατα. Επιπλέον και συγκεκριµένα για τον
Άγιο Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα σε δασική έκταση, έγινε
προληπτικά διάνοιξη των οδών διαφυγής και καθαρίστηκε ο περιβάλλον χώρος.
Οπότε, θα ήθελα να κλείσω µε το εξής: Επιτρέψτε µου να σας
πω ότι από την πλευρά µου θεωρώ πως θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας είναι πεδίο προσφοράς και κατάθεσης ψυχής τόσο από την πλευρά της
διοίκησης, όσο και από την πλευρά των εργαζοµένων. Για τον
λόγο αυτό, δεν πρέπει και δεν µπορεί να προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση στη βάση µιας αόριστης επίκλησης ατεκµηρίωτων δηµοσιευµάτων.
Εκεί που θεωρώ -σας το λέω µε ειλικρίνεια- ότι πραγµατικά
πρέπει να πράξουµε διαφορετικά, ήδη το πράξαµε και πηγαίνουµε µε νέα διοίκηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου
Αιγαίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μιχαηλίδου. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο κυρίες
και αν πάτε, σας εύχοµαι καλές διακοπές.
Τώρα προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 953/22-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού
Τοµέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρίας Αθανασίου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ανάγκη για κάλυψη δαπάνης από
τον ΕΟΠΥΥ στα αναλώσιµα υγειονοµικού υλικού υπέρ των χρονίως πασχόντων από διαβητικό πόδι».
Κυρία Αθανασίου, καληµέρα σας. Έχετε δύο λεπτά στη διά-
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θεσή σας και φυσικά τη συµπαράσταση από το µεγαλύτερο
µέρος των Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχοµαι στην ερώτηση που έχει κατατεθεί από τις 18 Μαΐου και η οποία δεν απαντήθηκε και αφορά ένα
πάρα πολύ σοβαρό θέµα το οποίο έχει να κάνει µε τη λειτουργία
της δηµόσιας υγείας, µε την ίδια την έννοια της δηµοκρατίας και
της ισότητας απέναντι στους Έλληνες πολίτες.
Πριν από µέρες, πληροφορήθηκα την έλλειψη δαπάνης από
τη µεριά του ΕΟΠΥΥ στα αναλώσιµα υγειονοµικού υλικού υπέρ
των χρόνιων πασχόντων από διαβητικό πόδι. Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό το γεγονός δηµιουργεί πλείστα και µείζονα προβλήµατα στη ζωή των συµπολιτών µας. Αδικούνται κυρίως οι
οικονοµικά αδύνατοι, οι οποίοι λόγω της οικονοµικής κρίσης, που
µαστίζει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά για να προβούν στην απαραίτητη συλλογή υγειονοµικού υλικού, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για
την κάλυψη τραυµάτων τα οποία έχουν λόγω του διαβήτη τους.
Όπως σηµειώνουν οι ασθενείς, οι ήδη περιορισµένοι, κλειστοί
προϋπολογισµοί του ΕΟΠΥΥ, που εφαρµόζονται όλα αυτά τα
χρόνια, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τον ετήσιο επιπολασµό του
σακχαρώδη διαβήτη που στη χώρα µας ξεπερνά το 5% δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιο σακχαρώδη διαβήτη µε επιπλοκές
στη χώρα µας.
Με την ψήφιση του προϋπολογισµού για το έτος 2019, η κατάσταση επιδεινώνεται και όχι µόνο δεν ανταποκρίνεται για
ακόµα µία φορά στις πραγµατικές ανάγκες των πασχόντων από
διαβήτη, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος για την οικονοµική τους επιβάρυνση.
Απόσυρση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την αγορά,
αναφέρουν τα µέλη της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. Αν και έχουν γίνει κάποιες
προσπάθειες για τη στήριξη και των ανασφάλιστων συµπολιτών
µας, δυστυχώς είναι ελλιπείς και αφορούν µόνο τον χώρο του
φαρµάκου. Τα αναλώσιµα ιατροτεχνολογικά υλικά είναι άκρως
απαραίτητα για την αποτελεσµατική διαχείριση του σακχαρώδη
διαβήτη και ίσης σπουδαιότητας µε τη φαρµακευτική τους
αγωγή. Οι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας τα προµηθεύονται από
τα φαρµακεία των νοσοκοµείων. Δυστυχώς, όµως, ό,τι παρέχεται
µέχρι τώρα είναι ελάχιστο σε σχέση µε αυτά που έχουν ανάγκη
οι διαβητικοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας προτείνουµε, λοιπόν, να τους τα εξασφαλίσετε, δηλαδή
πρέπει να εξασφαλίσετε προς τους εν λόγω διαβητικούς από τα
κατά τόπους φαρµακεία την προµήθεια των βασικών παρακάτω
υλικών για την καθηµερινή περιποίηση των ελκών στο διαβητικό
πόδι, όπως οξυζενέ, φυσιολογικό ορό, αποστειρωµένες γάζες,
ελαστικούς επιδέσµους, τσιρότα, αντισηπτικά σπρέι, αντιβιοτικές
γάζες τύπου «Fucidin», γάντια και αποστειρωµένο βαµβάκι.
Τέλος, κρίνουµε ότι, όπως είναι αναµενόµενο, πρέπει να συµπληρωθεί σχετικά ο Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας του
ΕΟΠΥΥ, ώστε οι καλύψεις αυτές να κατοχυρωθούν και θεσµικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Αθανασίου.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Κύριε Κοντοζαµάνη, καληµέρα σας. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αθανασίου, ξεκινώντας την απάντησή µου θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε όλα όσα ισχύουν µέχρι σήµερα και είναι
σχετικά µε τις καλύψεις του ΕΟΠΥΥ για τη συγκεκριµένη κατηγορία ασθενών.
Βάσει, λοιπόν, του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας,
στους χρονίως πάσχοντες διαβητικούς παρέχονται επιθέµατα
δερµατικών βλαβών για διαβητικά έλκη, θεραπευτικά υποδήµατα
διαβήτη µε ένθετα πέλµατα, θεραπευτικά υποδήµατα διαβήτη
εξατοµικευµένα κατόπιν λήψης προπλάσµατος, καθώς και πέλµα
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διαβήτη εξατοµικευµένο.
Επίσης, παρέχεται αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, όπως ταινίες
µέτρησης σακχάρου και σκαρφιστήρες ή αναλώσιµες συσκευές
στιγµιαίας µέτρησης σακχάρου, ταινίες µέτρησης κετόνης, σύριγγες ινσουλίνης µίας χρήσης, βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, βελόνες χορήγησης ινσουλίνης, αναλώσιµα συσκευών έγχυσης
ινσουλίνης, όπως καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης, δεξαµενές, αισθητήρες µέτρησης, µπαταρίες.
Από όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες παροχές, τις οποίες
δίνει ο ΕΟΠΥΥ µέσω του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας,
πιστεύω ότι γίνεται απολύτως κατανοητό ότι η ποικιλία των ειδών
αυτών είναι, κατ’ αρχάς, επαρκής για να καλύψει όλες τις ανάγκες των πασχόντων από διαβητικό πόδι, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της υγείας τους και τη θεραπεία καταστάσεων απότοκων
του σακχαρώδους διαβήτη.
Πάµε, όµως, ένα βήµα παρακάτω, για να δούµε πώς διευρύνονται αυτές οι παροχές. Εδώ έχω να σας πω ότι πολύ σωστά
έχει προβλεφθεί ότι για τις περιπτώσεις πασχόντων που χρήζουν
παροχής πιο εξειδικευµένων, µη προβλεπόµενων ειδών για τη θεραπεία τους, εφαρµόζεται το άρθρο 62, «Αποζηµίωση παροχών
εκτός ΕΚΠΥ», όπου ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας διεύθυνσης και θετική γνωµοδότηση του Ανώτατου
Υγειονοµικού Συµβουλίου, ο Οργανισµός δύναται να αποζηµιώνει
παροχές που δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό».
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι για κάθε επιπλέον ανάγκη που
κρίνεται ρεαλιστική, η αρµόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ εισηγείται,
το Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί, µε τελικό αποδέκτη τον ασθενή.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει υγειονοµικό υλικό το οποίο δεν καλύπτεται, γιατί πραγµατικά, δεν είναι δυνατή η κάλυψη του συνόλου των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, δεδοµένου ότι ο
προϋπολογισµός, όπως και κάθε προϋπολογισµός δεν έχει απεριόριστες πιστώσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, εξετάζουµε την
περίπτωση αυτή και τη διεύρυνση των παροχών, διότι βρίσκεται
σε εξέλιξη η επικαιροποίηση του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών
Υγείας, προκειµένου να καλύψουµε περαιτέρω ανάγκες όχι µόνο
των διαβητικών, αλλά και άλλων κατηγοριών ασθενών, προς όφελος πάντα των ασθενών, όµως πάντα µέσα στο πλαίσιο των
πραγµατικών αναγκών και βάζοντας προτεραιότητες.
Έχουµε, άλλωστε, τονίσει ότι ο διαβήτης είναι προτεραιότητα
στον σχεδιασµό µας για την πολιτική υγείας, µε συγκεκριµένα
µέτρα, τα οποία έχουµε ανακοινώσει, όπως µεταξύ άλλων, την
ουσιαστική λειτουργία, ενίσχυση και αύξηση των διαβητολογικών
κέντρων σε όλη τη χώρα και βεβαίως, όπως σας είπα, τη διεύρυνση των παροχών που εξετάζουµε µέσω του επανασχεδιασµού του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κοντοζαµάνη.
Κυρία Αθανασίου, έχετε τρία λεπτά και εσείς για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε εικόνα του αριθµού των ακρωτηριασµών
ετησίως εξαιτίας του διαβήτη; Έχετε ακριβή στοιχεία; Πέρα από
το δυσβάσταχτο ψυχικό κόστος για τον ασθενή που ακρωτηριάζεται -που όση δύναµη ψυχής και αν έχει, δεν ξεπερνιέται- θα
µπορούσατε να µας ενηµερώσετε ποιο είναι το οικονοµικό κόστος κάθε ακρωτηριασµού για το κράτος; Ενδεχοµένως, οι οικονοµικές συνέπειες ενός ακρωτηριασµού να κοστίζουν πολύ
περισσότερο, τελικά, από την επιχειρούµενη εξοικονόµηση της
δαπάνης.
Το διαβητικό πόδι είναι κατάσταση τόσο σοβαρή, που, αν δεν
λάβει την κατάλληλη φροντίδα, απειλεί είτε µε ακρωτηριασµό
του πάσχοντος µέλους είτε µε θάνατο, εξαιτίας της σήψης. Η
επισταµένη, σχολαστική καθαριότητα µε τη βοήθεια ειδικών επιθεµάτων, δυστυχώς ακριβών, είναι απαραίτητη στην κατάσταση
αυτή και δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλες θεραπείες.
Χθες ψηφίστηκε η ίδρυση του ΟΔΙΠΥ, µε στόχο να έχουµε καλύτερη εξυπηρέτηση σε θέµατα υγείας των ασθενών, αφού θα
έχει ανιχνεύσει τις πραγµατικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό,
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υπενθυµίζουµε ότι, επειδή κάποιοι ασθενείς είναι προχωρηµένης
ηλικίας ή έχουν κινητικά προβλήµατα ή εξαιτίας της µεγάλης
αναµονής στα µεγάλα νοσοκοµεία, προκειµένου να οριστεί ραντεβού για την περιποίηση των πληγών, ελκών, τραυµατισµών των
πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη, όσοι έχουν την οικονοµική
δυνατότητα απευθύνονται σε ιδιώτες, αναλαµβάνοντας βέβαια,
τα έξοδα οι ίδιοι.
Αντιλαµβάνεστε, βέβαια, ότι αυτό επιτείνει τις ανισότητες στην
υγεία, που πρέπει να είναι αγαθό προσβάσιµο σε όλους ανεξαιρέτως και οφείλετε άµεσα να τις καταπολεµήσετε.
Ως Ελληνική Λύση, προτείνουµε να λάβετε υπ’ όψιν την πρότασή µας και να αξιοποιήσετε άµεσα την πρωτοβάθµια υγεία, να
µη χάνεται άλλος χρόνος, ώστε να υπάρχουν ιατρεία αγγειοχειρουργικής, πλαστικής χειρουργικής για τη φροντίδα των τυχόν
τραυµάτων των διαβητικών σε κάθε ΤΟΜΥ και σε κάθε ΠΕΔΥ.
Απέναντι στην κοινωνία σταθείτε υπεύθυνα. Είναι ένα θέµα σοβαρό, το οποίο δείχνει και το ποιόν της κοινωνικής και ανθρωπιστικής πολιτικής ενός ευνοµούµενου κράτος. Να είστε αρωγός
σε κάθε προσπάθεια και δίκαιο αίτηµα των αδυνάτων.
Σας καλώ να παρέµβετε άµεσα, για να αποκατασταθεί αυτή η
κατάφωρη αδικία εις βάρος των Ελλήνων συµπολιτών µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Αθανασίου.
Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αθανασίου, βεβαίως και γνωρίζουµε τόσο τα οικονοµικά
στοιχεία όσο και τα ζητήµατα που προκύπτουν και αφορούν την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών και σίγουρα, στις βαριές περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε, η συγκεκριµένη κατηγορία
ασθενών απολαµβάνει πλήθος παροχών. Όπως σας είπα, δίνουµε προτεραιότητα σε ό,τι αφορά όχι µόνο στους ασθενείς
που πάσχουν από διαβητικό πόδι, αλλά και σε όλη την κατηγορία
των διαβητικών ασθενών. Γνωρίζουµε τα επιδηµιολογικά στοιχεία. Γνωρίζουν όλοι ότι εξελίσσεται σε µάστιγα ο διαβήτης, όχι
µόνο στη χώρα µας, αλλά και παγκοσµίως. Και όπως σας είπα,
έχουµε µια ολοκληρωµένη πολιτική για να αντιµετωπίσουµε τα
ζητήµατα αυτά.
Χαίροµαι που κάνατε αναφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, διότι εκεί πρέπει να αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα αυτά,
να µην ταλαιπωρείται ο ασθενής στους διαδρόµους των νοσοκοµείων, να υπάρχει µια ολιστική προσέγγιση της αντιµετώπισης
του ζητήµατος αυτού, διότι ο διαβήτης είναι µια πολυπαραγοντική νόσος και βεβαίως, να διασφαλίζουµε την πρόσβαση των
διαβητικών ασθενών και όχι µόνο των διαβητικών, αλλά όλων των
ασθενών, στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας.
Έχουµε σηµειώσει αυτά που είπατε. Σας είπα ότι εξετάζουµε
τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας και έχουµε τονίσει και το
τονίζω για µια ακόµη φορά ότι δεν πρόκειται να αφήσουµε πίσω
κανέναν συµπολίτη µας, που έχει ανάγκη από υπηρεσίες υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κοντοζαµάνη.
Ευχαριστούµε πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλές διακοπές και σε
εσάς και στους συναδέλφους σας.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, την 31-7-2020: Ποινική δικογραφία που αφορά στον
διατελέσαντα Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και
ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς
Πολιτισµού κ. Γεώργιο Βουλγαράκη και Μιχαήλ Λιάπη.
Προχωρούµε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 954/24-72020 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού
Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υγειονοµικοί
έλεγχοι στον συνοριακό σταθµό Κακαβιάς λόγω COVID-19».
Κυρία Τζούφη, καληµέρα σας! Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι Υπουργοί, καληµέρα!
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τον έντονο προβληµατισµό που δηµιουργούν οι τελευταίες ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ για την πορεία
της νόσου του COVID. Υπάρχει ξεκάθαρη άνοδος των νέων µολύνσεων στη χώρα. Χτες είχαµε εξήντα πέντε καινούργια κρούσµατα, µε την πλειοψηφία βέβαια να είναι στα αστικά κέντρα,
αλλά βεβαίως, έχουµε και σταθερά αυξηµένο αριθµό στις πύλες
εισόδου, που είναι σταθερά διψήφιος.
Εποµένως, υπάρχει εύλογη ανησυχία για τους εργαζόµενους
και τους πολίτες του Νοµού Ιωαννίνων, που, µε βάση τα δηµοσιευµένα βέβαια στοιχεία, ανήκε στις περιοχές χαµηλού κινδύνουγια το τι γίνεται, διότι δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος και υγειονοµική θωράκιση στα ελληνοαλβανικά σύνορα της Κακαβιάς.
Θεωρούνται κλειστά µέχρι σήµερα, 31-7-2020 και θα ήθελα να
µου πείτε τι άλλο θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί λήγει αυτή η
ηµεροµηνία.
Παρ’ όλο, λοιπόν, το υπάρχον κλείσιµο, καθηµερινά περνούν
χιλιάδες πολίτες, περίπου τρεις µε τέσσερις χιλιάδες ηµερησίως,
διότι είναι η δεύτερη σε αριθµό µετακινούµενων πολιτών χερσαία
πύλη εισόδου στην Ελλάδα. Αυτό, βεβαίως, οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που υπάρχει, διότι εµπίπτει ένας πολύ µεγάλος αριθµός πολιτών στις εξαιρέσεις των κλειστών συνόρων, όπως είναι
οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας οµογενούς, οι κάτοχοι άδειας παραµονής λόγω εργασίας, οι έχοντες διπλή υπηκοότητα κ.λπ..
Αν αυτό το συνδυάσει κανείς και µε το γεγονός ότι στη γειτονική Αλβανία αυτόν τον καιρό έχουµε πολύ αυξηµένα κρούσµατα
-πάνω από εκατό ηµερησίως- καταλαβαίνετε την αγωνία που
υπάρχει, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο υγειονοµικό πρωτόκολλο.
Επιπλέον, να σας θυµίσω ότι έρχεται ο Αύγουστος, όπου παραδοσιακά υπάρχει µεγάλη έξοδος προς την Αλβανία για τις καλοκαιρινές διακοπές τόσο των οµογενών, που µαζικά
επισκέπτονται τα χωριά τους, όσο και όλων των υπολοίπων διαµενόντων στην Ελλάδα και φυσικά, η επάνοδός τους στο τέλος
Αυγούστου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµη ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κυρία συνάδελφε..
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Η απαιτούµενη συµπλήρωση που ανακοινώθηκε το τελευταίο διάστηµα της φόρµας εντοπισµού επιβατών
και της ηλεκτρονικής προαναγγελίας της σύντοµης µετακίνησης, είναι βεβαίως θετικές κινήσεις, αλλά δεν λύνουν το πρόβληµα.
Με το κλείσιµο των συνόρων που αναγγέλθηκε πριν από δέκα
ηµέρες από το Μαυροµάτι και τη Μέρτζιανη, έχουµε επιδείνωση,
διότι αυξάνει το φορτίο των διακινούµενων πολιτών. Σύµφωνα µε
δηλώσεις του προέδρου των τελωνειακών, µιλάµε για ένα φορτίο
περίπου τριάντα δύο χιλιάδων πολιτών, που θα περνούν τα σύνορα την εβδοµάδα.
Έχει, επίσης, αναφερθεί ότι έγινε άπαξ ένας δειγµατοληπτικός
έλεγχος προ µηνός στο συνοριακό σταθµό, που έδωσε έναν
αριθµό θετικών κρουσµάτων, αλλά δεν έχει υπάρξει πλήρης ενηµέρωση για το σύνολο των ελέγχων και των αποτελεσµάτων. Αντιθέτως, στον Προµαχώνα, που είναι βέβαια η πρώτη χερσαία
πύλη εισόδου από τα σύνορα, υπάρχουν -και σωστά- κλιµάκια
του ΕΟΔΥ που κάνουν τακτικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους.
Τελειώνω, λοιπόν, µε τις ερωτήσεις µου.
Η πρώτη ερώτηση, προφανώς, είναι η εξής: Πως σκέφτεται το
Υπουργείο Υγείας να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα; Εµείς προτείνουµε, βεβαίως, την εγκατάσταση κινητών
µονάδων του ΕΟΔΥ στον Υγειονοµικό Σταθµό της Κακαβιάς, που
µπορούν, σε συνεργασία µε το Υγειονοµείο, που λειτουργεί στον
σταθµό και είναι στελεχωµένο µε γενικό γιατρό, να κάνουν απαραίτητους ελέγχους, να διαχειρίζονται τυχόν ύποπτα περιστατικά
και να καθοδηγούν, όταν χρειαστεί και όπου επιβάλλεται, σε
ενέργειες το προσωπικό που υπάρχει στον συνοριακό σταθµό
τόσο του Τελωνείου όσο και του Αστυνοµικού Σταθµού.
Το δεύτερο στο οποίο θέλω την απάντησή σας, γιατί νοµίζω
ότι είναι κρίσιµο το θέµα της πανδηµίας, είναι το εξής: Σκέφτεται
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το Υπουργείο σας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, να
ενισχύσει περαιτέρω το Πανεπιστηµιακό Εργαστήριο Ιωαννίνων,
ώστε να µπορεί εκεί έγκαιρα και άµεσα να διερευνά τυχόν ύποπτα κρούσµατα; Χρειάζεται, βεβαίως, ενδυνάµωση.
Επίσης, σκέφτεστε να εγκαταστήσετε περιφερειακή δοµή του
ΕΟΔΥ, που θα βοηθήσει και στην έγκαιρη αντιµετώπιση και στο
συντονισµό και στην εξασφάλιση της απαραίτητης και χρήσιµης
ενηµέρωσης και πληροφόρησης και των εργαζοµένων και των
ταξιδιωτών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα, που είναι
πάρα πολύ κρίσιµο για τον τρόπο της ατοµικής ευθύνης, που θα
δείξουν οι πολίτες που τον έδειξαν στην πρώτη φάση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Τζούφη.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Τζούφη, η Κυβέρνηση συνολικά, το Υπουργείο Υγείας,
ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας, η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, όλοι µαζί συντονισµένα έχουµε την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης συγκεκριµένου σχεδίου,
που αφορά την είσοδο και έξοδο από τη χώρα πολιτών και ταξιδιωτών. Σύµφωνα µε αυτό, τριάντα µία πύλες εισόδου της χώρας
παρακολουθούνται για την είσοδο και έξοδο, σύµφωνα µε συγκεκριµένες διαδικασίες.
Εποµένως, υπάρχει σχέδιο, αλλά και έλεγχος στοχευµένος και
συγκεκριµένος, προκειµένου να διασφαλίσουµε την υγεία τόσο
των Ελλήνων πολιτών, όσο και των ταξιδιωτών που εισέρχονται
στη χώρα και, βεβαίως, να θωρακίσουµε τη δηµόσια υγεία στη
χώρα.
Όλοι όσοι επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα µας, έχουν την
υποχρέωση της συµπλήρωσης προ εικοσιτετραώρου του λεγόµενου «PLF», της φόρµας εντοπισµού επιβατών. Σε αυτούς τους
επιβάτες διεξάγονται, πραγµατοποιούνται στοχευµένοι εργαστηριακοί έλεγχοι -δεν κάνουµε κάτι στην τύχη- ανάλογα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας από όλες
τις χώρες και, βεβαίως, σύµφωνα και µε τα υπόλοιπα επιστηµονικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στη διάθεσή µας, όπως ορίζονται από διάφορες διαδικασίες και αποφάσεις της εθνικής
επιτροπής των ειδικών που έχουµε και άλλων φορέων.
Άρα, είναι στοχευµένοι οι έλεγχοι και ανάλογα, όπως σας είπα,
µε το επιδηµιολογικό φορτίο της κάθε χώρας. Ανάλογα, επίσης,
λαµβάνουµε και αποφάσεις. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, διότι και
έχουµε απαγορεύσει την είσοδο κατά την περίοδο αυτή της τουριστικής περιόδου σε πολίτες συγκεκριµένων χωρών και έχουµε
αυστηροποιήσει τα µέτρα σε πολίτες, οι οποίοι έρχονται από
χώρες µε υψηλό επιδηµιολογικό φορτίο ή έχουµε απαγορεύσει
εντελώς την είσοδο σε πολίτες χωρών, όπως είναι η Τουρκία και
το Ισραήλ. Τίποτα, εποµένως, δεν γίνεται τυχαία.
Τουλάχιστον εννέα χιλιάδες διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πραγµατοποιούνται ηµερησίως στις πύλες εισόδου της
χώρας µας. Βεβαίως, µετά τη διεξαγωγή αυτών των τεστ, οι ταξιδιώτες αυτοπεριορίζονται στα καταλύµατα διαµονής τους για
είκοσι τέσσερις ώρες, µέχρι την έκδοση του αρνητικού αποτελέσµατος.
Ειδικότερα, όµως, για τον συνοριακό σταθµό της Κακαβιάς
επιτρέψτε µου να σας πω το εξής: Είναι κλειστός -δεν είναι πύλη
εισόδου της χώρας- ως προς τη διέλευση τουριστών και άλλων
ταξιδιωτών και επιτρέπονται οι λεγόµενες «ουσιώδεις µετακινήσεις», όπως κι εσείς αναφέρατε και πολύ καλά γνωρίζετε, όπως
είναι οι πολίτες µε δηλωµένη µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα, οι
οποίοι είτε εργάζονται στην Αλβανία είτε έχουν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα και δικαιολογείται η µετακίνησή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµη λίγο χρόνο.
Καταλαβαίνετε ότι αφενός, δεν είναι εφικτό να απαγορεύσουµε αυτές τις επαγγελµατικές δραστηριότητες εις βάρος της
οικονοµίας, εις βάρος εργοδοτών και εργαζοµένων και αφετέρου
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δεν είναι ρεαλιστικό να ελέγχονται καθηµερινά οι ίδιοι άνθρωποι
που διέρχονται τα σύνορα.
Έλεγχοι γίνονται. Τα κλιµάκια του ΕΟΔΥ έχουν πραγµατοποιήσει επισκέψεις και θα συνεχίσουν να πραγµατοποιούνται.
Έχουν επισκεφτεί ήδη την περιοχή του συνοριακού σταθµού της
Κακαβιάς στις 11, στις 12, στις 14 και στις 15 Ιουλίου, πραγµατοποιώντας συνολικά τουλάχιστον δύο χιλιάδες δειγµατοληψίες.
Η εγκατάσταση κινητής µονάδας του ΕΟΔΥ στον συνοριακό
σταθµό βεβαίως και εξετάζεται ως πιθανό ενδεχόµενο, σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες, εξετάζοντας πάντοτε τα
επιδηµιολογικά δεδοµένα, κάτι που δεν έχει συµβεί µέχρι στιγµής, να υπάρξει, δηλαδή, ανησυχία αύξησης των κρουσµάτων
από αυτούς που εισέρχονται από την Κακαβιά.
Κλείνοντας, και επειδή αναφερθήκατε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, είναι σίγουρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος
του στην υγειονοµική κάλυψη της Ηπείρου και της ευρύτερης
περιοχής. Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων έπαιξε σηµαντικό ρόλο κατά την περίοδο της διαχείρισης της πανδηµίας.
Όπου χρειάζεται, σε συνεργασία µε τη διοίκηση του νοσοκοµείου και της υγειονοµικής περιφέρειας, ενισχύουµε τη λειτουργία του.
Βεβαίως θέλουµε να ενισχύσουµε περαιτέρω το εργαστήριο
στο Πανεπιστήµιο, όπου διεξάγεται µοριακός διαγνωστικός έλεγχος. Το έχουµε κάνει και σε άλλα πανεπιστηµιακά εργαστήρια.
Αυτό, βεβαίως, γίνεται βάσει σχεδιασµού, εφόσον χρειάζεται,
εφόσον έχουµε την ανάγκη περισσοτέρων διαγνωστικών τεστ και
δεν καλύπτεται η ηµερήσια παραγωγική µας ικανότητα.
Μέχρι στιγµής, όλα εξελίσσονται οµαλά. Άλλωστε, τα δείγµατα
αυτά, εφόσον δεν επαρκεί το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, µεταφέρονται την ίδια ηµέρα και γίνεται ο έλεγχος σε
άλλα εργαστήρια της χώρας, και δεν υπάρχει κανένα απολύτως
πρόβληµα.
Τέλος, για το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, όχι µόνο
θα ενισχύσουµε τον εργαστηριακό έλεγχο, αλλά βρίσκεται σε
εξέλιξη περαιτέρω ενίσχυσή του. Υπάρχουν διαθέσιµες κλίνες
απλής νοσηλείας αποκλειστικής χρήσης αυτή τη στιγµή ασθενών
µε κορωνοϊό, όπως και αντίστοιχες κλίνες ΜΕΘ. Υπάρχει επάρκεια µέσων ατοµικής προστασίας.
Έχουµε τονίσει πάρα πολλές φορές, ότι η πανδηµία δεν έχει
τελειώσει. Ο σχεδιασµός µας δεν έχει σταµατήσει. Συνεχίζουµε
να ενισχύουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τα νοσοκοµεία της
Ηπείρου µε τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδοµές, µε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας, µε ανθρώπινο δυναµικό
όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να θωρακίσουµε ακόµα περισσότερο
τη δηµόσια υγεία και την υγεία των πολιτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία Τζούφη, δίνω και σε εσάς τρία λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επανέλθω, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν πήρα συγκεκριµένες
απαντήσεις στο κοµµάτι της απαγόρευσης. Ναι, τα σύνορα είναι
κλειστά, αλλά, µε βάση τα δεδοµένα που καταγράφονται καθηµερινά, περνάνε περίπου τέσσερις χιλιάδες άτοµα την ηµέρα.
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένα υπαρκτό θέµα ,το οποίο χρήζει
πιο τακτικού ελέγχου.
Η εισήγησή µου ήταν πολύ συγκεκριµένη: Ποιος µπορεί να
κάνει αυτόν τον τακτικό δειγµατοληπτικό έλεγχο; Αναφερθήκατε.
Η ενηµέρωση που έχω εγώ είναι ότι αυτό έγινε µία φορά και ότι
έχουν ειπωθεί αποτελέσµατα µόνο στα δύο χιλιάδες, που είπατε,
δείγµατα για τα οκτακόσια ογδόντα έξι. Από πού βγαίνουν αυτά
τα πορίσµατα των δειγµατοληπτικών ελέγχων; Παρακαλούµε και
εµείς και η τοπική κοινωνία και οι εργαζόµενοι να έχουµε µία σαφέστερη ενηµέρωση, διότι στο ζήτηµα της ενηµέρωσης υπάρχει
πολύ σοβαρό θέµα.
Σας είπα, επίσης, ότι αναµένεται να οξυνθεί το πρόβληµα αυτό
στη διάρκεια του Αυγούστου. Το ξέρετε και εσείς και το ξέρουµε
όλοι. Το αίτηµα το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι απολύτως
εύλογο, είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει ένας σταθερός έλεγχος
στην Κακαβιά µε την εγκατάσταση των κινητών µονάδων, που
ακριβώς γι’ αυτό το λόγο είχαν σχεδιαστεί από εµάς.
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Σας είπα ότι ήδη υπάρχει και ιατρική υποδοµή. Όµως, θα µου
επιτρέψετε να πω εδώ, ότι το θέµα της αξιοποίησης των ΚΟΜΥ
είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι υπάρχουν κρίσιµα ερωτήµατα και
για το ρόλο τους και για τη στελέχωση τους, διότι δεν υπάρχουν
υγειονοµικοί, αλλά και για την αποστολή τους. Ξέρετε πολύ καλά
ότι έχει υποβληθεί -διότι είστε αρµόδιος Υπουργός- κατεπείγουσα επιστολή προς τον ΕΟΔΥ µε αυτά τα ερωτήµατα και µε
πολύ περισσότερα και πιο σκληρά από το Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, τον κ. Πρεζεράκο. Προφανώς, την έχετε. Μπορώ
και να την καταθέσω. Πού είναι αυτές οι ΚΟΜΥ; Που επιχειρούν;
Ποια είναι τα αποτελέσµατα τους; Ποιοι τις στελεχώνουν; Διαχειρίζονται βιολογικά υγρά. Που είναι τα αποτελέσµατα αυτών
των βιολογικών υγρών; Ποιο είναι το πρωτόκολλο ακριβώς;
Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ενηµέρωσης.
Νοµίζω ότι το Υπουργείο Υγείας ως αρµόδιο Υπουργείο, πρώτον,
πρέπει να µεριµνήσει για την ύπαρξη κινητών µονάδων στην περιοχή του συνοριακού σταθµού Κακαβιάς και, βεβαίως, να απαντήσει και στο συνολικότερο πρόβληµα, το οποίο, όµως, δεν είναι
θέµα της σηµερινής µου ερωτήσεις.
Αναφερθήκατε στο Πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Εκείνο που
ήθελα να πω µε την εισήγηση µου είναι, ότι βεβαίως, θέλουµε
ενίσχυση του εργαστηρίου. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια έδωσαν µάχη και κατάφεραν σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα να συγκροτηθούν και να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Η δική µου εισήγηση είναι η εξής: Κάντε το τώρα -σας το έχουν
ζητήσει τα πανεπιστήµια, το έχουν ζητήσει και στο Υπουργείο
Παιδείας- ώστε αυτού του τύπου οι έλεγχοι που χρειάζονται, να
γίνονται σε ένα περιφερειακό επίπεδο, για να υπάρχουν άµεσα
αποτελέσµατα για την αξιοπιστία των οποίων δεν αµφιβάλει κανείς. Εξάλλου, αυτό έγινε στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω, όµως, να επανέλθω και στο εξής: Επειδή µπροστά µας
-σωστά είπατε- το θέµα του COVID υπάρχει -το ξέρουµε εµείς,
το λέει ο ΠΟΥ, το γνωρίζετε εσείς- και επειδή έχουµε µία έκρηξη
την καλοκαιρινή περίοδο, που δεν την περίµενε κανένας και βεβαίως, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µε κλειστές κοινωνίες,
χρειαζόµαστε υποδοµές πρώιµου προληπτικού ελέγχου και αξιόπιστων αποτελεσµάτων που να στηρίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι χρειάζεται, όµως, και η
ύπαρξη ενός -το είπα και πριν- µόνιµου περιφερειακού κλιµακίου
του ΕΟΔΥ. Υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις στα Γιάννενα νοµίζω το γνωρίζετε- σε πρώην κτήριο που ανήκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Δεν αξιοποιήθηκε. Έχει αξιόλογη υλικοτεχνική υποδοµή και µπορεί να φιλοξενήσει δοµές υγείας κυρίως κατά την περίοδο την
οποία βιώνουµε και δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που
θα τις χρειαστούµε µε την αύξηση του επιπολασµού στον γενικό
πληθυσµό που φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον στα µεγάλα
αστικά κέντρα.
Μάλιστα, είχε προαποφασιστεί εκεί να πάει η 5η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων και είχε υπογραφεί η σύµβαση ανάµεσα στον ΕΟΔΥ στην
6η ΥΠΕ πριν πολλούς µήνες. Δεν έχει γίνει από κει και πέρα κάποια ενέργεια για την υλοποίηση αυτής της σύµβασης.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι τώρα είναι η ευκαιρία, το Υπουργείο σας, που έχει τη δυνατότητα να κάνει αυξηµένες δαπάνες
µε αφορµή τον κορωνοϊό -δεν υπάρχει και δηµοσιονοµικός κορσές- να αξιοποιήσει αυτές τις υποδοµές, στις οποίες ήδη αναφέρθηκα, για το όφελος και στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας,
που την έχουµε όλοι ανάγκη, αλλά και για να υπάρξει ένα πιο
σωστά οργανωµένο σύστηµα δηµόσιας φροντίδας υγείας, που
όλοι αναγνωρίζουµε την ανάγκη της τη συγκεκριµένη στιγµή, µε
την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των υπαρχουσών δοµών,
αλλά και µε τη δηµιουργία νέων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Τζούφη.
Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Τζούφη, δεκτά όλα αυτά που λέτε. Επιτρέψτε µου,
όµως, να σας πω πως ό,τι καταφέραµε µέχρι σήµερα και όπως
προχωράµε κάθε µέρα, καταδεικνύουν ότι υπάρχει συγκεκριµένο
σχέδιο, το οποίο υλοποιείται µε επιτυχία, ότι το σύστηµα λειτούργησε και λειτουργεί µε επάρκεια και µε επιτυχία και δεν αφήνουµε τίποτα στην τύχη του.
Σας είπα ότι εξετάζουµε καθηµερινά τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και όποτε χρειάστηκε και όποτε χρειαστεί θα παρέµβουµε.
Δεν διαπιστώνεται µία βαριά επιδηµιολογική εικόνα για την περιοχή της Ηπείρου, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της των κινητών µονάδων υγείας του
ΕΟΔΥ, επιτρέψτε µου να σας πω ότι έχουν συσταθεί οκτώ κινητές
µονάδες και άµεσα θα συσταθούν άλλες πέντε που θα καλύπτουν και την περιοχή της Κακαβιάς. Οι µονάδες αυτές αφορούν
και το Νοµό Ιωαννίνων.
Επίσης, η Διοίκηση της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για την
εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω µονάδων και τη διευκόλυνση
του έργου τους έχει συνδράµει -άρα όλο το σύστηµα υγείαςστον ορισµό γιατρών των οικείων ΤΟΜΥ και των κέντρων υγείας
της περιοχής των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και µε την παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής και την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό, όπου αυτό
χρειάζεται.
Εποµένως, υπάρχει άριστη συνεργασία και επιτυχής εκτέλεση
των καθηκόντων όλων των δοµών υγείας στην περιοχή.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Θα έχουµε ΚΟΜΥ στην περιοχή, κύριε
Υπουργέ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Σας
είπα ότι έχουν συσταθεί οκτώ ΤΟΜΥ και αναµένεται να συσταθούν άλλες πέντε, που καλύπτουν όλη την περιοχή και θα καλύψουν και την περιοχή της Κακαβιάς.
Σας είπα, επίσης, ότι όλα τα τεστ που διεξάγονται και οι έλεγχοι γίνονται βάσει συγκεκριµένου προγραµµατισµού, που έχει να
κάνει µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα. Βεβαίως, όλα αυτά αξιολογούνται καθηµερινώς και αναλόγως, παρεµβαίνουµε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που είπατε, ναι, συµφωνούµε όλοι ότι το σύστηµα πρέπει να ενισχύεται διαρκώς, προκειµένου να διασφαλίσουµε την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
υγείας.
Σε ό,τι αφορά την ανάγκη -όπως λέτε- δηµιουργίας περιφερειακών δοµών του ΕΟΔΥ, ο ΕΟΔΥ καλύπτει όλη την επικράτεια και,
βεβαίως, είναι ένας επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου
Υγείας, που λειτουργεί σε συνεργασία και µε άλλες δοµές του
Υπουργείου Υγείας όπως είναι τα νοσοκοµεία, οι δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, κ.λπ..
Εποµένως, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και δοµών σε
πρωτοβάθµιο επίπεδο και σε επίπεδο πρόληψης, προκειµένου να
καλύπτονται οι ανάγκες της περιοχής.
Δεν υπάρχει λόγος να δηµιουργούµε νέες δοµές απλά για επικοινωνιακούς λόγους και να λέµε ότι δηµιουργήσαµε κάτι, απλά
για να το δηµιουργήσουµε, εφόσον υπάρχουν οι δοµές αυτές
που καλύπτουν τις ανάγκες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Καλό καλοκαίρι, αν πάτε διακοπές. Το τραγούδι λέει πώς ό,τι
αρχίζει ωραία τελειώνει µε πόνο. Αρχίσαµε µε πόνο, ελπίζω να
τελειώσουµε ωραία, κύριε Φάµελλε.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 7583/22-6-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
θέµα: «Στον αέρα η εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η προστασία των προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας».
Κύριε Φάµελλε, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η ερώτησή µας υποβλήθηκε γραπτά στις
22 Ιουνίου. Δεν απαντήθηκε µε τη γραπτή διαδικασία, γι’ αυτό
και επανερχόµαστε προφορικά. Είναι µία από τις σοβαρές επιπτώσεις του αντιπεριβαλλοντικού ν.4685, για την οποία ανησυ-
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χούµε ότι θα ελεγχθούµε πολύ αυστηρά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και είναι πιθανή η καθυστέρηση της εκπόνησης των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και της κύρωσης των προεδρικών
διαταγµάτων για τις προστατευόµενες περιοχές της χώρας µας
κατ’ αντιστοιχία των υποχρεώσεων της οδηγίας 92/43 Το γνωρίζετε πολύ καλά. Είχατε συµµετάσχει και εσείς στον έντονο διάλογο, που είχε γίνει εδώ στη Βουλή για τα συγκεκριµένα θέµατα,
τη λεγόµενη «ζωνοποίηση» των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών
και των περιοχών. Θυµάστε ότι όλες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, όλος ο επιστηµονικός κόσµος και εµείς είχαµε καταθέσει
την έντονη αντίθεσή µας, διότι θεωρούσαµε ότι και αντιεπιστηµονικό, αλλά και ανεφάρµοστο είναι αυτό το οποίο έχετε προτείνει.
Εσείς επιµένετε και µε προσωπικούς όρους και επιστηµονικούς. Όµως, το ερώτηµα τώρα είναι πώς εφαρµόζεται αυτό το
οποίο ψήφισε η Κυβέρνησή σας.
Γνωρίζετε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα θέµατα οριοθέτησης
περιοχών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βρέθηκε η χρηµατοδότηση. Προκηρύχθηκαν σε δύο φάσεις, αν δεν κάνω λάθος το
2016, όλες οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για όλη την Ελλάδα, 17,5 δισεκατοµµύρια. Ανατέθηκαν, εγκαταστάθηκαν οι µελετητικές οµάδες και τρέχει αυτή τη στιγµή ένα πρόγραµµα, που
θα καλύψει σοβαρές υποχρεώσεις της χώρας και ως προς το περιβάλλον και ως προς την Ευρώπη. Και την ουσία, δηλαδή, της
ποιότητας περιβάλλοντος, αλλά και τις υποχρεώσεις µας.
Όµως, ο αντιπεριβαλλοντικός ν.4685, αλλάζει τις προδιαγραφές. Αλλάζει το περιεχόµενο των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών, γιατί αλλάζουν και τα σχέδια διαχείρισης και τα προεδρικά
διατάγµατα µε βάση τη «ζωνοποίηση», την κατηγοριοποίηση
χρήσεων, την οποία εισαγάγατε εσείς και την υποστηρίξατε εδώ
στη Βουλή.
Όµως, αυτό, πέρα από τη συµφωνία µε την οικολογική επιστήµη, τις διεθνείς συµβάσεις, δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις σε
µελέτες, που έχουν ήδη ανατεθεί και έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί. Δηλαδή, υπάρχει φυσικό αντικείµενο και οικονοµικό αντικείµενο. Μάλιστα, δεν είναι απλά ότι τρέχουν οι µελέτες και τα
µελετητικά σχήµατα, είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα καλύψει
την υποχρέωση της χώρας µας, διότι έχουµε παραπεµφθεί στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για µια καθυστέρηση που, αν δεν κάνω
λάθος, είναι από τον ν. 1650/1986 και από τον νόµο του 2011.
Αυτά, ας πούµε ότι τα είχαµε βάλει σε µια σειρά και είχαµε
λύσει τα προβλήµατα του παρελθόντος.
Να πάω κατευθείαν στο δια ταύτα, γιατί ήδη ξεπέρασα τον
χρόνο µου. Με βάση τον νόµο -αν δεν κάνω λάθος είναι η παράγραφος 2 του άρθρου 47- προβλέπεται η απόφαση αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Άρα, τα ερωτήµατα είναι
τα εξής: Πρώτον, ποιο είναι το αρµόδιο όργανο. Δεύτερον, τι
απόφαση θα βγει για την τροποποίηση των µελετών; Τρίτον,
αυτή, όπως αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 47, θα τροποποιήσει και τις περιοχές; Διότι δεν έχετε δηµοσιοποιήσει κατάλογο προστατευόµενων περιοχών σύµφωνα µε την κατάταξη
GR αλλά έναν γενικό χάρτη µόνο.
Επειδή οι µονάδες διαχείρισης, που εσείς τώρα θεσπίσατε,
είναι διαφορετικές από τις περιοχές ευθύνης των ΕΠΜ, ρωτάµε
τυπικά: Πώς θα εφαρµοστεί η παράγραφος 2 του άρθρου 47;
Ποιο είναι το αρµόδιο όργανο; Πότε θα ανακοινωθούν οι περιοχές; Πότε θα τροποποιηθούν οι προδιαγραφές; Πότε θα λάβετε
την εξουσιοδοτική διάταξη νόµου; Διότι δεν έχουµε βρει µέχρι
στιγµής να υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για Υπουργό, έτσι
έστω να βγει υπουργική απόφαση.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, να µας πείτε αν θα αλλάξει η οµαδοποίηση των µελετών, αν θα αλλάξει η κατάταξη των περιοχών µεταξύ των µελετών και των µονάδων διαχείρισης, αν θα
τροποποιηθούν οι συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου και των µελετητικών γραφείων για να ενσωµατωθούν οι προβλέψεις του
ν.4685.
Επί της ουσίας το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό που νοιάζει όλους µας: Πότε θα ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και θα προκύψουν τα προεδρικά διατάγµατα, για να
µην έχουµε ούτε πρόστιµο ούτε καθυστέρηση στο περιβάλλον;
Αυτό ενδιαφέρει και παρακαλώ για την απάντησή σας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Φάµελλε.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Δηµήτριος Οικονόµου.
Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχίζω από το πρώτο ερώτηµα για την έκδοση απόφασης. Δεν
πρόκειται να τροποποιηθούν οι περιοχές των ΕΠΜ στο πλαίσιο
των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού νόµου. Δεν θα διαφοροποιηθούν αυτές. Επίσης, οι όποιες µελλοντικές προδιαγραφές
δεν επηρεάζουν τις µελέτες που ήδη «τρέχουν». Αυτές θα συνεχίσουν µε τις σηµερινές προδιαγραφές. Θα επανέλθω, όµως, στο
ποιες προδιαγραφές είναι οι σηµερινές και τι ελλείψεις είχαν. Οι
ελλείψεις αυτές, φυσικά, θα αντιµετωπιστούν. Δεν χρειάζεται,
όµως, να αλλάξουν οι προδιαγραφές. Προβλέπεται ήδη από τη
σύµβαση.
Όσον αφορά το µε ποια εξουσιοδότηση θα µπουν οι νέες προδιαγραφές, θα σας πω το εξής: Με την ίδια εξουσιοδότηση που
είχαν βγει και οι παλιές. Με ποια εξουσιοδότηση είχαν βγει οι παλιές; Υπάρχει µια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Δεν
θυµάµαι αν ήταν µε δική σας υπογραφή ή του κ. Σταθάκη. Μπορεί και των δυο ενδεχοµένως. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή τη στιγµή
διαδικασία µέσω της οποίας µπορούν να βγουν. Μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά ήδη υπάρχει η διαδικασία που καλύπτει.
Δεύτερον, η οµαδοποίηση των περιοχών «NATURA», στις οποίες
αναφερθήκαµε, δεν αφορά τροποποίηση των ορίων τους, ούτε
επηρεάζει τις ίδιες µελέτες. Αυτό που σκοπεύουµε να κάνουµε,
είναι να µειώσουµε τον αριθµό των υπουργικών αποφάσεων για
τα διαχειριστικά σχέδια, να είναι λιγότερες οι υπουργικές αποφάσεις. Τα π.δ. θα είναι ίδια στον αριθµό. Οι υπουργικές αποφάσεις,
όµως, θα είναι λιγότερες µε κάποια οµαδοποίηση, έτσι ώστε να
χρειαστεί να εκδοθούν λιγότερες αποφάσεις. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει, δηλαδή, σχέση µε τις µελέτες τις ίδιες.
Από εκεί και πέρα, όντως θα πρέπει να αλλάξουν οι συµβάσεις
των µελετών, που «τρέχουν». Όχι οι προδιαγραφές. Οι συµβάσεις. Για ποιο λόγο; Ο ν.1650, όπως ισχύει, αναφέρει ρητώς ότι
µε τα προεδρικά διατάγµατα πρέπει να καθοριστούν χρήσεις
γης. Το έχω πει επανειληµµένα. Καµµιά φορά κάποιοι το ξεχνούν,
αλλά το λέει ρητώς ο νόµος από το 2011. Αναφέρει ότι τα π.δ
πρέπει να προσδιορίσουν χρήσεις γης και όρους δόµησης. Αυτό
λέει. Το ίδιο πράγµα λένε και οι συµβάσεις των µελετητών, ότι
πρέπει, δηλαδή, να προσδιοριστούν χρήσεις γης και όροι δόµησης.
Αυτό που δεν είχε αναφερθεί πουθενά στις συµβάσεις ή στο
υπόλοιπο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, είναι το για ποιες
χρήσεις γης µιλάµε, για ποιες κατηγορίες χρήσεων. Εφόσον δεν
αναφερόταν σε κάτι άλλο, το εύλογο και λογικό συµπέρασµα
είναι ότι αναφέρεται στις ήδη προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία.
Δεν έλεγε κάτι άλλο. Αν δεν είναι οι ίδιες προβλεπόµενες από τη
νοµοθεσία, τότε θα έπρεπε να εγκριθεί και δηµοσιοποιηθεί ένας
νέος κατάλογος, µε βάση τον οποίον θα έπρεπε, µε κάποιες
άλλες χρήσεις, να προχωρήσουν αυτές οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ούτε, όµως, υπήρξε κάποιος
υπαινιγµός, ούτε δηµοσίως, ούτε στις συµβάσεις.
Άρα, οι µελετητές όφειλαν, µε ό,τι προέβλεπε η εκάστοτε νοµοθεσία για τις χρήσεις γης -τώρα είναι το π.δ. 59, όπως έχει διαµορφωθεί, παλιότερα µε άλλα νοµοθετήµατα- να εφαρµόσουν
αυτές τις χρήσεις στις συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Αυτό που αναφέρετε -και το έχετε ξαναπεί- ότι αυτές είναι χωροταξικές χρήσεις, είναι µια µόνιµη σύγχυση. Κάποιοι σας έχουν
παραπληροφορήσει.
Κοιτάξτε να δείτε, οι χρήσεις γης, ως µηχανισµός χωρικής οργάνωσης, δεν είναι ούτε χωροταξικός, ούτε περιβαλλοντικός,
ούτε πολεοδοµικός. Είναι ένα χωρικό εργαλείο µε το οποίο καθορίζεται, ανεξάρτητα από το είδος της περιοχής, τι επιτρέπεται
και τι απαγορεύεται και αν αυτό που επιτρέπεται µε ποιους
όρους επιτρέπεται. Αυτή είναι η µεθοδολογία του εργαλείου χρήσεων γης. Η ίδια µέθοδος εφαρµόζεται οπουδήποτε.
Αυτό το οποίο διαφοροποιείται, προφανώς, είναι ότι ανάλογα
µε το είδος της περιοχής -τις ευαισθησίες της και τα χαρακτηρι-
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στικά της- ορίζουµε διαφορετικές συγκεκριµένες χρήσεις γης
εκεί µέσω των σχεδίων. Αυτό είναι προφανές. Άλλη χρήση γης
θα οριστεί κάπου όπου η περιοχή προσφέρεται για υψηλό τουρισµό, άλλη χρήση γης σε µια περιοχή στην οποία απαιτείται
ισχυρή προστασία των προστατευόµενων ειδών. Αυτό, όµως,
αφορά την επιλογή των συγκεκριµένων χρήσεων και των όρων
τους. Μεθοδολογικά έχουµε πάντα το ίδιο. Πρέπει να ορίζεις τι
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
Αυτό ακριβώς κάνουν και οι λίγες ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες που είχαν εγκριθεί µέχρι σήµερα από το παρελθόν. Και δεν
τις αλλάξατε.
Περί αυτού πρόκειται, λοιπόν.
Εφόσον, λοιπόν, εσείς ποτέ δεν είχατε υπαινιχθεί ή προχωρήσει σε κάτι πιο συγκεκριµένο για διαφορετικές χρήσεις γης, πρέπει να χρησιµοποιούνται κάθε φορά αυτές που προβλέπει
νοµοθεσία. Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία, το ίδιο γίνεται στην Ιταλία,
το ίδιο γίνεται στην Πολωνία, το ίδιο γίνεται στη Βενεζουέλα. Στη
Βενεζουέλα οι χρήσεις γης, που χρησιµοποιούνται στις περιοχές
προστασίας και στις υπόλοιπες περιοχές, είναι ακριβώς οι ίδιες.
Το λέω επειδή έχετε µια συµπάθεια, όχι εσείς προσωπικά. Ίδιες
είναι σε όλο τον κόσµο. Οι ίδιες χρήσεις γης χρησιµοποιούνται
από άποψη µεθοδολογίας. Η επιλογή των χρήσεων, σε συγκεκριµένη κάθε φορά περιοχή, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
της περιοχής.
Θα συνεχίσω στην δευτερολογία µου επί του ίδιου θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Οικονόµου.
Κύριε Φάµελλε, Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, θα κρατήσω το
επίπεδο. Σας το λέω εκ των προτέρων. Δεν θα µπλέξω στη συζήτηση το τι χρήσεις γης έχει η Βενεζουέλα. Πρέπει να τιµήσετε
και τον πανεπιστηµιακό ρόλο και τον πολιτικό ρόλο που έχετε.
Εµείς µιλάµε για την Ελλάδα τώρα και σας ρώτησα κάτι πάρα
πολύ συγκεκριµένο. Δεν κατάλαβα την απάντηση και θα ήθελα,
σας παρακαλώ πολύ, να επανέλθετε επί του συγκεκριµένου που
σας ρώτησα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 διαφωνήσαµε όλοι. Θεωρούµε ότι είναι αντιεπιστηµονικό αυτό, που λέτε για τη «ζωνοποίηση». Δεν θα µπλέξουµε σ’ αυτή τη συζήτηση σήµερα. Σήµερα
θα κριθείτε γι’ αυτό που εσείς νοµοθετήσατε, όχι για τη δική µας
άποψη. Λέει: «Η περιοχή που καλύπτει κάθε ειδική περιβαλλοντική µελέτη, η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι
προδιαγραφές των ΕΠΜ, ορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Έχουν
τροποποιηθεί οι προδιαγραφές -εσείς το επιλέξατε, εγώ θεωρώ
ότι είναι λανθασµένο και επιστηµονικά αλλά δεν είναι αυτό το ζήτηµα- και έχει επέλθει αλλαγή στα κεφάλαια 4 και 5 των ΕΠΜ, αν
δεν κάνω λάθος, που αφορά τη «ζωνοποίηση» και τα σχέδια διαχείρισης. Έχετε ένα µείγµα, όπως νοµίζατε εσείς -λανθασµένο
κατ’ εµέ- έχετε µία πρόταση δική σας µε την οποία οργανώνονται
οι χρήσεις γης στις περιοχές αυτές όχι µε βάση τις ανάγκες του
προστατευόµενου αντικειµένου, αλλά µε βάση την από τα πάνω
νοµοθέτηση. Το επιλέξατε. Δεν το σχολιάζω. Δεν θέλω να µπλέξουµε τη συζήτηση. Σας ερωτάµε κάτι πάρα πολύ απλό. Είπατε
ότι δεν θα αλλάξουν οι προδιαγραφές, ενώ αλλάξατε τις προδιαγραφές µε τον ν.4685. Για ποιον λόγο θα αλλάξουν οι συµβάσεις,
αφού δεν θα αλλάξουν οι προδιαγραφές;
Να επανέλθουµε, λοιπόν, στην αρχική ερώτηση; Η ανησυχία
µας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι µε τον ν.4685 πέρα από τα υπόλοιπα προβλήµατα θα καθυστερήσουν οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες, άρα τα προεδρικά διατάγµατα, άρα η Ελλάδα θα
πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άρα θα είστε υπεύθυνος και για
ένα ακόµα πρόστιµο της Ελλάδας. Η Νέα Δηµοκρατία έχει πολλά
στην καµπούρα της τέτοια.
Όµως, να µιλήσουµε για το συγκεκριµένο. Εµείς δεν θέλουµε
να πάει η Ελλάδα σε πρόστιµο. Θέλουµε να έχουµε προστασία
στις περιοχές «NATURA». Σας το επισηµαίνουµε λοιπόν και να
επανέλθουµε στο συγκεκριµένο. Πρώτον, θα αλλάξουν οι προδιαγραφές; Ο ν.4685 το ζητάει. Δεύτερον, θα αλλάξει το οικονοµικό αντικείµενο; Τρίτον, πού θα βρείτε τα λεφτά για να αλλάξετε
το οικονοµικό αντικείµενο, τις διαχειριστικές αρχές και το ΕΠΠΕ-
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ΡΑΑ που απολύτως καθορισµένα; Ανησυχούµε ότι δεν θα τα λύσετε, άρα δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
Θα σας πω συγκεκριµένα πράγµατα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε κι εδώ σε εµάς. Είναι µια ευκαιρία σήµερα. Πείτε µας
αν θα υπάρχει τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, γιατί µιλήσατε για αλλαγή σύµβασης χωρίς αλλαγή προδιαγραφών. Δεν το ξέρει αυτό ο τεχνικός κόσµος. Σας το λέω και
ως µελετητής και ως σύµβουλος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς
θα αλλάξετε τη σύµβαση χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο και οι
προδιαγραφές;
Θα αλλάξει το φυσικό αντικείµενο; Αυτό θα συµπαρασύρει αλλαγή του οικονοµικού αντικειµένου; Πού θα βρεθούν τα λεφτά,
αφού είναι το ΕΠΠΕΡΑΑ απολύτως συγκεκριµένο. Η διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ και του ΕΣΠΑ τα γνωρίζει αυτά που
λέτε;
Αν αλλάξουν όλα αυτά, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα που θα
απαιτηθεί, γιατί βλέπω ότι θα πρέπει µέχρι τον Οκτώβριο του
2020 -δηλαδή σε τρεις µήνες αν βγάλετε και τον Αύγουστο- να
ολοκληρωθεί το κεφάλαιο, που αναφέρεται στη ζωνοποίηση περιοχών και στα µέτρα διαχείρισης, αλλά και στη διαβούλευση ειδικής περιβαλλοντικής µε τους επιστηµονικούς, κοινωνικούς και
τοπικούς εταίρους.
Εκ τούτου λοιπόν εγώ κρίνω ότι αυτά δεν προβλέπετε να τα
κάνετε, κύριε Υπουργέ, µέχρι τις 20 Νοεµβρίου. Άρα αλλάζει και
το χρονοδιάγραµµα και αν πάµε σε αλλαγή σύµβασης –που θέλει
έγκριση από το ΕΣΠΑ, που θέλει πόρους, αλλαγή φυσικού αντικειµένου-, έχετε τουλάχιστον έναν χρόνο γραµµένο καθυστέρησης. Τουλάχιστον.
Γι’ αυτό σας γράφουµε αναλυτικά στην ερώτηση. Και αναρωτιέµαι µήπως δεν απαντήσατε γραπτά, γιατί δεν µπορείτε να
απαντήσετε γραπτά; Μήπως τελικά ήταν στο πόδι γραµµένος ο
ν.4685; Μήπως θέλετε να αντέξετε την πρόκληση να µας απαντήσετε γραπτά για όλα αυτά που σας ερωτώ; Συγκεκριµένα. Φυσικό αντικείµενο, χρονοδιάγραµµα, αλλαγές συµβάσεων,
διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, έγκριση από τη διαχειριστική
αρχή.
Επίσης, να µας πείτε πότε θα τελειώσουν οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες, γιατί έτσι όπως µου τα είπατε στην απάντηση,
που είπατε αλλαγή της σύµβασης, υποπτεύοµαι ότι πρέπει να
βρείτε και νέα χρηµατοδότηση. Αυτό είναι αδιέξοδο. Θα µπλέξουµε µε αυτή την ιστορία.
Και επειδή δεν θέλω να είµαστε εµείς υπεύθυνοι για καθυστέρηση της χώρας µας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλω
να είµαστε εµείς υπεύθυνοι για νέο πρόστιµο, σας το λέω, θα
έχετε και προσωπική ευθύνη, διότι βλέπω ότι δηµιουργούνται και
διαχειριστικά προβλήµατα και µάλλον τροποποιήσεις συµβάσεων, άρα όλο το έργο των ΕΠΜ τινάζεται στον αέρα.
Τελικά, δεν είναι µόνο ότι δεν θέλετε να έχετε φορείς διαχείρισης, δεν θέλετε να έχετε δασικούς χάρτες, ακόµα και την εγκεκριµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασία των ειδικών
περιβαλλοντικών µελετών µε τα προεδρικά διατάγµατα θα την
διακόψετε; Θα αλλάξετε συµβάσεις και σε αυτό; Άρα, ούτε ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες δεν θα έχει η Ελλάδα;
Αποκαλύπτετε µε την πρώτη απάντησή σας, κύριε Οικονόµου,
και ότι δεν ξέρατε τι νοµοθετούσατε στον ν.4685, αλλά και ότι
σταµατάτε τη διαδικασία των ΕΠΜ και αλλάζετε συµβάσεις.
Θα ήθελα λίγο πιο συγκεκριµένη, ρητή όµως, και εφαρµόσιµη
απάντηση. Όχι για τη Βενεζουέλα, για όνοµα του θεού! Να κρατήσουµε τη σοβαρότητά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µίλησα µόνο για τη Βενεζουέλα. Μίλησα για τη Γαλλία, την
Ιταλία και αυτό το έκανα επειδή στο κείµενο της ερώτησης επαναφέρατε πάλι το θέµα των χρήσεων γης. Εσείς το επαναφέρατε
και εγώ απάντησα. Αν δεν θέλατε να απαντήσω επ’ αυτού του
θέµατος, να µην το είχατε επαναφέρει.
Να ξεκινήσουµε από το τέλος για το πότε θα τελειώσουν οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Οι µελέτες της πρώτης φάσης
θα τελειώσουν το πρώτο εξάµηνο του 2021 και οι µελέτες της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

δεύτερης φάσης θα τελειώσουν το δεύτερο εξάµηνο του 2021.
Δεύτερον, για το θέµα του πρόσθετου οικονοµικού αντικειµένου και για τις αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράµµατος έχει συζητηθεί το θέµα εκτενώς µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ
και έχουν βρεθεί λύσεις. Θα δείτε ποιες είναι, σας το βεβαιώνω
όµως ότι έχουν βρεθεί λύσεις.
όµως, επί της ουσίας λίγο, για τις καθυστερήσεις. Στην περίοδο της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ η ένταξη του έργου των ΕΠΜ
έγινε το 2016 και το ξεκίνηµα έγινε το 2019. Άρα, η όποια καθυστέρηση ανάγεται στο παρελθόν. Και έχουν απαντήσει ήδη οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τον Αύγουστο αν θυµάµαι
καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν εξηγήσει αυτά τα
πράγµατα. Η απάντηση ήταν πειστική, αλλά κάλυπτε και την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα λοιπόν, διαχρονικά υπάρχει µια µεγάλη καθυστέρηση
στον καθορισµό χρήσεων γης και στις περιοχές «NATURA».
Ασφαλώς, υπάρχουν µια χρονικά, ευθύνονται πολλοί, αλλά µέσα
σε αυτούς είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα το είχε ξεκινήσει νωρίτερα, δεν θα το ξεκινούσε το 2019, θα το ξεκινούσε το 2015, το
2016.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να µην έκανε διαγωνισµό για τις µελέτες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Προφανώς µε διαγωνισµό. Αυτό έλειπε να το κάνατε χωρίς διαγωνισµό!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γι’ αυτό έγιναν οι συµβάσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Αυτό σηµαίνει ότι έπρεπε να ξεκινήσει το 2019;
Τέσσερα χρόνια µετά; Όχι. Αν χρειάζονται τέσσερα χρόνια για
να κάνεις έναν διαγωνισµό,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δύο ήταν, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Καταλαβαίνετε ότι υπερβάλλετε. Αν χρειάζονται
τέσσερα χρόνια για έναν διαγωνισµό, θα έπρεπε να χρειάζονται
πάντα, για όλους τους διαγωνισµούς.
Δεν ήταν µόνο ο διαγωνισµός. Η όλη καθυστέρηση την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε µια ολόκληρη τετραετία. Και τελικά το
πρόγραµµα το οποίο εγκρίθηκε και ξεκίνησε, ξεκίνησε µε τελείως
ελλιπείς προδιαγραφές.
Ο ίδιος ο σύµβουλος συντονιστής του προγράµµατος, που επί
της δικής σας Υπουργίας είχε αναλάβει το έργο, µας είπε ότι αντιλήφθηκε µε τις επεξεργασίες, που έκανε ότι υπάρχουν σηµαντικά θεσµικά θέµατα στις προδιαγραφές και στο όλο πλαίσιο του
προγράµµατος των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών, τα οποία
απαιτούν ρύθµιση, ώστε να υπάρχει το απαιτούµενο επίπεδο ευελιξίας των αναδόχων κ.λπ..
Ένα από τα προβλήµατα ήταν ότι υπήρχε µια λογική µαζικών
απαγορεύσεων, που δεν συνάδει µε το πνεύµα των δύο βασικών
κοινοτικών οδηγιών, οικοτόπων και πτηνών, και ότι θα έπρεπε να
είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να επιτρέπονται οι ανθρωπογενείς χρήσεις. Μεταξύ των άλλων προβληµάτων που επισηµαίνει ο σύµβουλος, που εσείς είχατε επιλέξει, αναφέρει ότι το
πλαίσιο ήταν προβληµατικό και γι’ αυτό ζήτησε από τη σηµερινή
Κυβέρνηση να προβούµε σε νοµοθετικές αλλαγές, οι οποίες ήταν
απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου. Αυτό λοιπόν κάναµε.
Από εκεί και πέρα, γυρίζοντας πάλι στις χρήσεις γης και στις
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προδιαγραφές, όσον αφορά τις προδιαγραφές σας ανέφερα και
προηγουµένως ότι δεν υπήρχε πουθενά µια επεξήγηση για το
ποιες χρήσεις έπρεπε να χρησιµοποιηθούν. Αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι προδιαγραφές µιλάνε για χρήσεις γης, αλλά πουθενά δεν έχουν εξηγήσει ποιος κατάλογος πρέπει να αξιοποιηθεί.
Αυτό δεν είναι θέµα αλλαγής των προδιαγραφών, είναι θέµα αποσαφήνισης µιας προφανούς ελλείψεως. Η αποσαφήνιση έχει
γίνει µε τον νόµο και τον νόµο θα πρέπει να ακολουθήσουν οι µελετητές.
Το γεγονός ότι ενώ, όπως σας ανέφερα, η µεθοδολογία χρήσεων γης είναι παντού ίδια -η µεθοδολογία καθορισµού όχι το
είδος των χρήσεων γης-, στις οµάδες µελέτης των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών υπήρχαν µόνο βιολόγοι, δασολόγοι. Δεν
υπήρχε κανείς επιστήµονας που να έχει σχέση µε τις χρήσεις
γης, δηλαδή πολεοδόµοι και χωροτάκτες, σε αντίθεση µε ό,τι
συµβαίνει σε όλες τις άλλες µελέτες. Στις πολεοδοµικές και χωροτακτικές µελέτες υπάρχει και περιβαλλοντολόγος. Δεν σηµαίνει ότι είναι περιβαλλοντική µια χωροταξική µελέτη, αλλά
υπάρχουν αντικείµενα που απαιτούν τη γνώση του περιβαλλοντολόγου.
Έτσι λοιπόν, και στις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες τις δικές
σας θα έπρεπε να υπάρχουν πολεοδόµοι και χωροτάκτες που
έχουν εµπειρία στην εφαρµογή της µεθόδου των χρήσεων γης.
Αυτό δεν υπήρχε.
Ο λαλίστατος, κατά τον τελευταίο χρόνο, ΣΕΠΟΧ το είχε πει
κατ’ ιδίαν σε συνάντηση µε την κ. Καβατσέα, την γενική γραµµατεία, ήµουν κι εγώ µέλος της δίκης και την είχα δει. Μας είχε πει
η κ. Καβατσέα ότι ήταν όντως λάθος, αλλά φταίει το τµήµα περιβάλλοντος του Υπουργείου. Η έλλειψη αυτή δυσκολεύει πάρα
πολύ την ορθή υλοποίηση αυτού που προβλέπουν οι ίδιες οι προδιαγραφές.
Αυτά λοιπόν πρέπει να λυθούν. Αν δεν λυθούν αυτά, θα τιναχτεί το έργο στον αέρα στην πράξη, όχι από την άποψη του χρονοδιαγράµµατος, από την άποψη του αποτελέσµατος. Αν έχουµε
χρήσεις γης, όρους δόµησης και µέτρα διαχείρισης, τα οποία
δεν προάγουν ούτε τη βιώσιµη ανάπτυξη ούτε την προστασία
των προστατευόµενων αντικειµένων, θα έχουµε κάνει µια τρύπα
στο νερό.
Εµείς δεν θέλουµε να κάνουµε µια τρύπα στο νερό. Θα πάρουµε λοιπόν, όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ένα πρόγραµµα που ούτως ή άλλως έχει
καθυστερήσει πάρα πολύ διαχρονικά, εγκαίρως αλλά και σωστά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.45’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 27
Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους πάνω και τους κάτω. Καλό καλοκαίρι! Να περάσετε καλά όπου κι αν πάτε, κυρίως να επιστρέψετε. Η Παναγιά µαζί σας!
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

