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Αθήνα, σήµερα 23 Νοεµβρίου 2020, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
14.56’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Στέλιος Κουτρατζής µάς κατέθεσε το έγγραφό του µε τις
επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες θα συζητηθούν σήµερα.
Δεν θα συζητηθεί µόνο η τέταρτη µε αριθµό 527/109/10-102020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απαράδεκτη αδιαφορία για την ζηµιά
που προκάλεσαν τα περιοριστικά µέτρα στους παραγωγούς
αρωµατικών φυτών».
Αλλάζει η σειρά ύστερα από συνεννόηση των ερωτώντων Βουλευτών.
Ξεκινάµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 160/16-11-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Άµεση δηµιουργία νέων ΜΕΘ και ανακαίνιση
και αναβάθµιση παλαιού κτηρίου «Βενιζέλειου» Νοσοκοµείου».
Πριν ξεκινήσουµε, θα παρακαλούσα να τηρηθεί αυστηρά ο
χρόνος. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις σήµερα και ειδικά αυτές
που απευθύνονται στον κ. Κοντοζαµάνη που θα απαντήσει όλες
του Υπουργείου Υγείας. Πολλές επικαλύπτονται, οι ΜΕΘ ειδικά,
ο κορωνοϊός, κ.λπ.. Για τις ΜΕΘ ειδικά, όταν είναι γενικής τοποθέτησης, παρακαλώ να είστε πιο σύντοµοι, όταν νοµίζετε ότι
έχετε καλυφθεί από τις απαντήσεις που δίνει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά και
παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πτέρυγα που είχε
ξεκινήσει από το 2011-2012 στο «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου και µεταφέρθηκαν σταδιακά κλινικές και υπηρεσίες που
λειτουργούσαν στο παλαιό κτήριο. Ελευθερώθηκαν έτσι περίπου
δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Το ερώτηµα που σας θέτω είναι αφ’ ενός εάν άµεσα προτίθεστε να εντάξετε τη µελέτη και την ανακατασκευή της παλαιάς
πτέρυγας σε κάποιο πρόγραµµα ή αν χρηµατοδοτήσετε απευθείας το νοσοκοµείο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

και κυρίως λόγω τού ότι σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές,
σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της ελληνικής πολιτείας, όπως έχουν
προκύψει και µετά τον κορωνοϊό, η Κρήτη έχει ανάγκη σχεδόν
από τις διπλάσιες ΜΕΘ από αυτές που διαθέτει σήµερα, λόγω
και του γεγονότος ότι τον µισό και πλέον χρόνο έχει σχεδόν διπλάσιο πληθυσµό.
Θα ήθελα να ξέρω εάν προτίθεστε ένα µέρος, ορισµένα τετραγωνικά αυτού του χώρου, που µπορεί γρήγορα να ανακαινιστεί,
να το µετατρέψετε σε ΜΕΘ, για να αντιµετωπίσουµε και τα οξυµένα προβλήµατα που έχουµε, λόγω κορωνοϊού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Κεγκέρογλου και για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν σαφής ο κ. Κεγκέρογλου στην ερώτησή του. Θα είµαι σύντοµος και περιεκτικός.
Κύριε Κεγκέρογλου, η πανδηµία του κορωνοϊού, µπορώ να πω
µε βεβαιότητα -όχι µόνον εγώ, αλλά όλοι- ότι αποτελεί και υπό
µία έννοια ευκαιρία, προκειµένου να δούµε και να αντιµετωπίσουµε από εδώ και στο εξής καταστάσεις διαφορετικά. Αυτό
αφορά και την υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού και βεβαίως
όλες τις µεταρρυθµίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.
Δεν αµφισβητεί κανείς το γεγονός ότι η Κρήτη είναι µία µεγάλη
περιοχή, ένας κορυφαίος τουριστικός προορισµός και βεβαίως,
υπάρχει ανάγκη να αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες υγείας σε κάθε
επίπεδο είτε είναι πρωτοβάθµιο, είτε δευτεροβάθµιο, είτε τριτοβάθµιο. Χρειάζονται ανθρώπινοι πόροι, οικονοµικοί πόροι και βεβαίως, συγκεκριµένο σχέδιο.
Για το «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο, λοιπόν, απαιτείται µία σειρά
παρεµβάσεων τόσο σε επίπεδο υποδοµών, όσο και λειτουργιών.
Επιτρέψτε µου να πω ότι είναι προνόµιο για τον Νοµό Ηρακλείου
της Περιφέρειας Κρήτης η παρουσία δύο νοσοκοµείων, εκ των
οποίων το ένα είναι πανεπιστηµιακό. Αυτό το προνόµιο πρέπει να
το εκµεταλλευθούµε έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε τις συνέργειες µεταξύ των δύο νοσοκοµείων και να αναβαθµίσουµε και το
πανεπιστηµιακό και το Βενιζέλειο, έτσι ώστε να συνεχίσουν να
παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.
Σας ενηµερώνω, εποµένως, ότι η ανακαίνιση και η αναδιαρρύθµιση του Κεντρικού Κτηρίου και µέρους του Κτηρίου Α’ και
του Κτηρίου Β’ στο «Βενιζέλειο» αποτελεί προτεραιότητά µας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν δροµολογηθεί συγκεκριµένες
ενέργειες, όπως η κατάθεση αιτήµατος µέσω ΕΣΠΑ για χρηµατοδότηση της µελέτης και την υλοποίηση του έργου και βεβαίως
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κινούµαστε προς την ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ. Είµαστε σίγουροι ότι όχι µόνο σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και σε επίπεδο
περιφέρειας θα φτάσουµε και θα ξεπεράσουµε τον µέσο όρο
που ορίζουν οι διεθνείς οργανισµοί.
Να υπενθυµίσω µόνο ότι στη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» συµπεριλαµβάνονται είκοσι πέντε νέες κλίνες µονάδος
εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι στο «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο και από την πλευρά µας φροντίζουµε έτσι
ώστε να επιταχύνουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε το σύνολο των κλινών αυτών να είναι πολύ σύντοµα διαθέσιµες και
προς χρήση για τον λαό της Κρήτης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πανδηµία ανέδειξε ένα παγκόσµιο πρόβληµα, δηλαδή ότι είχε πάψει ο άνθρωπος, το περιβάλλον του, η
υγεία του να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών. Αυτό που πρέπει,
λοιπόν, να αναθεωρήσουµε και στη χώρα µας είναι οι πολιτικές
µακριά από τον άνθρωπο, να τον φέρουµε ξανά στο επίκεντρο.
Πολύ σωστά, λοιπόν, ειπώθηκε και από εσάς προηγουµένως
ότι η υγεία πρέπει να αποτελέσει ξανά προτεραιότητα, η υγεία
ως δηµόσια πολιτική, που σηµαίνει αναγέννηση του ΕΣΥ, του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ούτως ώστε να µπορεί να καλύψει
τις αυξηµένες ανάγκες όχι µόνον της συγκυρίας, αλλά και αυτές
οι οποίες υπάρχουν ούτως ή άλλως λόγω τού ότι για πολλά χρόνια το ΕΣΥ αποστεώθηκε και από προσωπικό -δυστυχώς επί
σειρά ετών οι συνταξιοδοτήσεις ήταν περισσότερες από τις
προσλήψεις- και βεβαίως χρειάζεται και αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτό το πλαίσιο µπορούµε να συµφωνήσουµε και να είναι και προτεραιότητα και στα προγράµµατα
που µπορεί να αξιοποιήσει η χώρα, όπως από το Ταµείο Ανάκαµψης και άλλα, προκειµένου να πετύχουµε αυτόν τον στόχο.
Για το «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο είναι θετικό το ότι τέσσερις
από τις εκατόν εβδοµήντα τέσσερις, νοµίζω, νέες κλίνες ΜΕΘ και
ΜΑΦ που είναι στη δωρεά θα είναι στο Βενιζέλειο.
Όµως, επειδή έχω ιδία γνώση, την οποία δεν αµφισβητώ ότι
έχετε και εσείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να δηµιουργήσουµε στις
σηµερινές κλίνες ΜΕΘ και στον χώρο δίπλα από αυτές που έχει
κενωθεί τις νέες κλίνες, µε εύκολη διαδικασία. Θα πρότεινα αντί
τέσσερις κλίνες να έχουµε ολόκληρες µονάδες ή έξι ή δώδεκα.
Να δηµιουργήσουµε ολόκληρες µονάδες ΜΕΘ ή µία ή δύο, έξι
κλίνες ή δώδεκα, µε µια διαδικασία που µπορεί το Υπουργείο,
σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που έχει πάρει από τη Βουλή,
χωρίς πολλές διατυπώσεις, να εφαρµόσει και έτσι οι κλίνες αυτές
να είναι και στη διάθεση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ακόµα
και µέσα στην πανδηµία, η οποία δεν ξέρουµε πόσο θα κρατήσει.
Διότι πολλοί λένε: Μα, τι το χρειάζεστε; Μετά τον Δεκέµβριο δεν
θα έχουµε πρόβληµα.
Το πρόβληµα θα υπάρχει µέχρι να ολοκληρωθεί -τουλάχιστον,
σύµφωνα µε τους επιστήµονες- η διαδικασία του εµβολιασµού,
όχι ο εµβολιασµός αυτός καθαυτός, αλλά η ενεργοποίησή του,
που σηµαίνει από σήµερα, σύµφωνα µε τις καλύτερες προβλέψεις, τουλάχιστον οκτώ µήνες.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, δίπλα στις τέσσερις κλίνες ΜΕΘ
που θα είναι από τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
να δηµιουργηθούν ή δύο ή οκτώ ακόµα για να έχουµε δύο µονάδες µε τη γρήγορη διαδικασία που µπορεί το Υπουργείο και νοµίζω ότι θα πρέπει αυτήν τη βούληση και να την εκφράσετε και
να την υλοποιήσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, θα συµφωνήσω µαζί σας και νοµίζω ότι
συµφωνούν όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχει συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια του. Υπάρχει ένα µεγάλο κύµα τα τελευταία χρόνια
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συνταξιοδοτήσεων γιατρών και λοιπού προσωπικού και βεβαίως,
χρειάζονται άµεσα µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, έτσι ώστε να
µπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους
πολίτες και φυσικά να παρέχει και νέες υπηρεσίες και να ακολουθήσει τις τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις που συµβαίνουν
γύρω µας.
Νοµίζω ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα την περίοδο
της πανδηµίας καταφέραµε και ξεπεράσαµε ελλείψεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Έχουµε την εµπειρία, έχουµε τη
γνώση, έτσι ώστε να προχωρήσουµε ακόµα πιο γρήγορα. Σίγουρα η δουλειά µας δεν σταµατάει µε το τέλος της πανδηµίας.
Όπως πολύ καλά είπατε, δεν τελειώνει εδώ η πανδηµία και δεν
θα πρέπει σε καµία περίπτωση να εφησυχάσουµε ούτε και όταν
έρθει το εµβόλιο. Το σύστηµα υγείας ανά πάσα στιγµή πρέπει να
είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε κρίση, όπως αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει την πανδηµία του κορωνοϊού. Βλέπουµε
ότι το ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Υγείας, η µικρή -αν θέλετε- Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλά σε σχέση µε σύγχρονα, πιο
πλούσια, πιο εύρωστα συστήµατα υγείας σε όλον τον πλανήτη.
Σε ό,τι αφορά τις επιπλέον ΜΕΘ, επιτρέψτε µου να πω ότι ο
σχεδιασµός µας δεν εξαντλείται µόνο στη δωρεά του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος». Υπάρχει σχέδιο και κρατώ αυτό που είπατε
για την ανάπτυξη και επιπλέον µονάδων προκειµένου, όπως σας
είπα, ναι µεν να φτάσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σε ό,τι
αφορά τις κλινικές ΜΕΘ σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο αυτόν τον µέσο όρο να µπορέσουµε να τον
επιτύχουµε και να εξυπηρετήσουµε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις ανάγκες της περιοχής και ακόµα περισσότερο την
Κρήτη, που είπα και στην πρωτολογία µου -το είπατε και εσείςότι είναι όχι µόνο τουριστικός προορισµός, αλλά είναι µια µεγάλη
περιοχή και εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πριν εισέλθουµε
στη συζήτηση της επόµενης ερώτησης, στο σηµείο αυτό θα
ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων
της Τετάρτης 25 Νοεµβρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 185/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Να µην αποκλειστεί κανείς παραγωγός από την έκτακτη
στήριξη στον τοµέα του ελαιολάδου που επλήγη ιδιαίτερα από
την πανδηµία».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 527/109/14-10-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Απαράδεκτη αδιαφορία για
τη ζηµιά που προκάλεσαν τα περιοριστικά µέτρα στους παραγωγούς αρωµατικών φυτών».
Επίσης, έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις
και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 151/13-11-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Χρήστου Σπίρτζη, προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Λειτουργία Δοµών Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας στην Ανατολική Αττική». Και σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Κοντοζαµάνης.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πορεία της πανδηµίας και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας βρίσκεται σε φάση απώλειας ελέγχου. Όσα τραγικά ανακοινώνονται, µε πάνω από εκατό νεκρούς µέρα κάθε το
αποδεικνύουν, αλλά και όσα απίστευτα αποκαλύπτονται κάθε
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µέρα αναδεικνύουν τις βαριές κυβερνητικές ευθύνες για την ανετοιµότητα και την ελλιπέστατη προετοιµασία.
Κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι πριν λίγο καιρό, οι συνάδελφοι σας έλεγαν πανηγυρίζοντας ότι εάν ακούγατε τις προτάσεις µας, θα σπαταλούσατε χωρίς λόγο εκατοµµύρια. Θα αναφερθώ στο τι αποκαλύφθηκε σήµερα. Βλέπουµε την κατάντια να
στήνετε νοσοκοµείο εκστρατείας στη Θεσσαλονίκη και σκηνές
και στον Βόλο το ίδιο. Θα νοσηλεύσετε ασθενείς σε σκηνές; Θα
διασωληνώσετε ασθενείς στις σκηνές; Βλέπουµε τον προϋπολογισµό για το Υπουργείο Υγείας να προβλέπει µείωση κονδυλίων
και πριν από λίγο αποκαλύφθηκε ότι στο Ιπποκράτειο ιδιώτης γιατρός κάνει επιλογή για το ποιοι ασθενείς πρέπει να µεταφερθούν
σε ιδιωτική κλινική. Να σας τα καταθέσω.
Βγήκε πάλι σήµερα το πρωί ο Διευθυντής Β’ ΜΕΘ του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι έπρεπε
να ενεργοποιηθούν οι πρωτοβάθµιες δοµές υγείας για να υπάρχει αποσυµφόρηση. Στην ανατολική Αττική, όπως και σε όλη τη
χώρα, έχετε αλλάξει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αποµειώσατε
αυτές τις δοµές, για να ακολουθήσετε το πρόγραµµά σας, να ενισχύσετε το ιδιωτικό σύστηµα υγείας. Απαριθµώ τις επιλογές σας
στα κέντρα υγείας στην ανατολική Αττική.
Αναστείλατε τη λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων Αυλώνα, Λεγραινών, Περιγιαλίου και Αναβύσσου. Επαναφέρατε τη
λειτουργία των ιατρείων της ΑΕΜΥ στον Δήµο Αχαρνών και Κερατέας µε οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών. Δεν υλοποιήσατε
τη σύσταση δηµόσιας υγείας στην Παλλήνη. Δεν αναζητήσατε
τα 2 εκατοµµύρια ευρώ που εγώ είχα βγάλει από το Υπουργείο
Υποδοµών για να αναβαθµιστούν και ερωτάστε:
Σκοπεύετε να επαναλειτουργήσετε τα αναφερόµενα περιφερειακά ιατρεία και να στήσετε δηµόσια δοµή στον Δήµο Παλλήνης και στην Κερατέα και να λειτουργήσετε την ΑΕΜΥ µε δωρεάν
πρόσβαση; Με δωρεάν πρόσβαση, όχι µε χρέωση των πολιτών,
όχι δηλαδή ό,τι κάνατε στην κυβέρνηση Σαµαρά.
Δεύτερον, προκειµένου να αποφευχθεί η θνησιµότητα από
άλλες αιτίες, ποιος είναι ο σχεδιασµός σας στα κέντρα υγείας
ανατολικής Αττικής για τη στελέχωσή τους µε ειδικότητες, για
τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και την ένταξη
του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού σε µόνιµες θέσεις
εργασίας στο ΕΣΥ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτοβουλία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε µου να πω -έχει ειπωθεί βεβαίως και
στην Εθνική Αντιπροσωπεία και παντού και σε επίπεδο Αρχηγών
που έγινε η συζήτηση στη Βουλή- ότι σε καµµία περίπτωση το
σύστηµα υγείας δεν βρίσκεται σε διαδικασία απώλειας ελέγχου.
Τα έχουµε καταφέρει εξαιρετικά µέχρι στιγµής. Κανένας συµπολίτης µας δεν έχει µείνει πίσω. Παρέχουµε τα πάντα µε µεγάλο
αγώνα, γιατί βρισκόµαστε αντιµέτωποι σε δύσκολες συνθήκες
στην εκθετική αύξηση των κρουσµάτων του κορονοϊού το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και παρ’όλα αυτά, επειδή ήµασταν
προετοιµασµένοι, καταφέραµε και ανταποκρινόµαστε στις αυξηµένες ανάγκες αυτής της περιοχής.
Θα επαναλάβω για µια ακόµα φορά: Ας δούµε τι γίνεται στις
άλλες χώρες τριγύρω µας όπου διακοµίζονται ασθενείς από
χώρα σε χώρα ή γίνεται διαλογή για το ποιος θα µπει σε µονάδα
εντατικής θεραπείας. Δεν έχουµε αφήσει κανέναν συµπολίτη µας
πίσω και δεν πρόκειται να το κάνουµε.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υγείας, επιτρέψτε µου να πω ότι οι
τακτικές δαπάνες υγείας είναι αυξηµένες το 2021 σε σχέση µε
το 2020 και σε αυτό βεβαίως, θα πρέπει να προσθέσουµε τις επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν πιθανώς λόγω κορωνοϊού και
τις δαπάνες για τις αµοιβές του έκτακτου προσωπικού το οποίο
θα προσληφθεί. Να υπενθυµίσω µόνο ότι το 2020 σε σχέση µε
το 2019 οι τακτικές δαπάνες αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 788
εκατοµµύρια ευρώ. Η πλειονότητα των δαπανών αυτών αφορούσε τη διαχείριση της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά αυτή καθ’αυτή την ερώτηση σας για την Ανατο-
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λική Αττική, επιτρέψτε µου να πω το εξής. Την προηγούµενη Δευτέρα 16 Νοεµβρίου απάντησα σε παρόµοια ερώτηση του συναδέλφου σας κ. Σκουρολιάκου, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο
της απάντησης αυτής κατέθεσα συγκεκριµένα στοιχεία σε ό,τι
αφορά τη στελέχωση των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας στην Ανατολική Αττική, τα οποία βεβαίως και σαφέστατα
είναι και στη δική σας διάθεση.
Επιτρέψτε µου να πω ότι τα στοιχεία αυτά δεν επιδέχονται καµίας αµφισβήτησης. Προέρχονται από τις υπηρεσίες της Α’ Υγειονοµικής Περιφέρειας και αποτελούν υπηρεσιακά έγγραφα.
Άλλωστε βέβαια κάθε απόφαση δηµοσιεύεται και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και είναι γνωστή σε όλους. Το λέω αυτό διότι δυστυχώς αµφισβητήθηκαν κάποια στοιχεία από τον συνάδελφό σας κατά τη
διαδικασία απάντησης της ερώτησης.
Εποµένως, θα ήθελα να επαναλάβω τα εξής: Στις δοµές της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην ανατολική Αττική δεν υφίσταται ζήτηµα ελλείψεων. Είναι πλήρως λειτουργικές και στελεχωµένες. Δέκα κέντρα υγείας, τα εννιά απ’ αυτά σε εικοσιτετράωρη λειτουργία. Γιατροί όλων των ειδικοτήτων καλύπτουν τις
ανάγκες του πληθυσµού στις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Θα ήθελα να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στο κέντρο
υγείας Ραφήνας τον Σεπτέµβριο του 2020 είχαµε σύνολο επισκέψεων πέντε χιλιάδες εξακόσιες σαράντα σε δεκαέξι διαφορετικές ειδικότητες. Είχαµε περίπου τριάντα οκτώ χιλιάδες επισκέψεις τον ίδιο µήνα για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλα τα
κέντρα υγείας ανατολικής Αττικής.
Πώς τα είχατε στελεχωµένα εσείς και πως τα έχουµε στελεχώσει εµείς; Τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν διακόσιοι πενήντα
πέντε γιατροί και σήµερα υπηρετούν διακόσιοι εβδοµήντα, δηλαδή δεκαπέντε γιατροί περισσότεροι. Τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν τριακόσια τριάντα επτά άτοµα νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού. Σήµερα υπηρετούν τετρακόσια δέκα, δηλαδή εβδοµήντα τρία άτοµα περισσότερα. Ειδικά για το επικουρικό προσωπικό, εκατόν τέσσερις γιατροί, ποσοστό 38,5% στο
σύνολο του ιατρικού προσωπικού και ενενήντα τέσσερα άτοµα,
ποσοστό 23% στο σύνολο του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στελεχώνουν τα δέκα αυτά κέντρα υγείας.
Να πάµε και στα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία λειτουργούν
όπως ακριβώς λειτουργούσαν και επί των ηµερών σας. Περιφερειακό ιατρείο Αυλώνα. Υπάγεται στο κέντρο Υγείας Καπανδριτίου. Λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε Τρίτη από 7 έως 3 µε
γενικό γιατρό, πνευµονολόγο και νοσηλεύτρια από το κέντρο
υγείας.
Περιφερειακό ιατρείο Λεγραινών. Λειτουργεί τους θερινούς
µήνες κάθε Τετάρτη και στελεχώνεται µε γιατρό γενικής ιατρικής
και νοσηλευτή από τους υπηρετούντες του κέντρου υγείας Λαυρίου.
Περιφερειακό Ιατρείο Περιγιαλού. Λειτουργεί τους θερινούς
µήνες κάθε Τρίτη και στελεχώνεται µε γιατρό γενικής ιατρικής
και νοσηλευτή από τους υπηρετούντες γιατρούς του κέντρου
υγείας.
Περιφερειακά ιατρεία Λεγραινών και Περιγιαλού. Προκειµένου
το κέντρο υγείας Λαυρίου να ανταποκριθεί στην ανάγκη στελέχωσής τους έχει προγραµµατίσει την πρόσληψη γενικού γιατρού. Οι ανάγκες σήµερα αυτές καλύπτονται από το κέντρο
υγείας Λαυρίου, το οποίο βρίσκεται σε εικοσιτετράωρη εφηµεριακή λειτουργία.
Περιφερειακό ιατρείο Αναβύσσου. Υπάγεται στο κέντρο
υγείας Καλυβίων- Θορικού. Λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε
Τετάρτη µε γενικό γιατρό από το κέντρο υγείας και νοσηλευτή
από τον δήµο Σαρωνικού.
Τα ιατρεία Κερατέας υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου
και λειτουργούν καθηµερινά σε χώρο του κέντρου υγείας αποκατάστασης και αποθεραπείας της ανώνυµης εταιρείας µονάδων
υγείας βάσει σχετικής προγραµµατικής σύµβασης. Στελεχώνονται και λειτουργούν µε προσωπικό του κέντρου υγείας µε οδοντίατρο κάθε µέρα, γυναικολόγο κάθε Δευτέρα και Πέµπτη, ορθοπεδικό κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ψυχίατρο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, παιδίατρο κάθε Πέµπτη και κοινωνική λειτουργό κάθε
µέρα.
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Τα ιατρεία της Παλλήνης τελούν σε αναµονή παραχώρησης
κατάλληλου κτηρίου από το Δήµο Παλλήνης, προκειµένου να
αναπτυχθούν, τα οποία θα υπαχθούν στο Κέντρο Υγείας Σπάτων
που θα έχει και την ευθύνη στελέχωσης τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι ανάγκες σήµερα στην περιοχή καλύπτονται από το Κέντρο
Υγείας Σπάτων, το οποίο βρίσκεται σε εικοσιτετράωρη εφηµεριακή λειτουργία και τα ιατρεία Ανθούσας και Γέρακα λειτουργούν αντίστοιχα κάθε Τρίτη και Πέµπτη και Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή. Για το Κέντρο Υγείας Αχαρνών και την Ανώνυµη
Εταιρεία Μονάδων Υγείας εντός των επόµενων ηµερών θα προκηρυχθεί διαγωνισµός µίσθωσης κατάλληλου κτηρίου για τη στέγαση εκ νέου, στα όρια του Δήµου Αχαρνών, του Κέντρου Υγείας
Αχαρνών.
Να θυµίσω ότι οι υπηρεσίες παρέχονται στις ανωτέρω δηµόσιες δοµές, δηλαδή στα περιφερειακά ιατρεία, ιατρεία και κέντρα
υγείας εντελώς δωρεάν. Για τα υπόλοιπα θα απαντήσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Σπίρτζη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς να αναφερθώ στο γενικό µέρος. Τι περιµένετε για να πούµε ότι έχετε
χάσει τον έλεγχο; Για σήµερα µιλάµε, δεν µιλάµε για τις αποκαλύψεις όλων των προηγούµενων ηµερών. Για το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης θα σας καταθέσω το εξής: «Καταγγελία ότι ιδιώτης γιατρός επέλεξε ασθενείς για µεταφορά σε ιδιωτική κλινική».
Επαναλαµβάνω, µιλάµε για σήµερα.
Ο κ. Καπραβέλος -γνωρίζετε τον άνθρωπο- είπε τα πάντα. Είναι
σε απόγνωση οι γιατροί µας και στη Θεσσαλονίκη και παντού.
Ποια είναι η απάντηση από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση; Επιτάξατε ιδιωτικές κλινικές και τις στελεχώνετε µε προσωπικό του
ΕΣΥ. Από ποια νοσοκοµεία; Από το Παπανικολάου και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Θα σας καταθέσω και αυτό το έγγραφο.
Δηλαδή, τι περιµένετε για να µας πείτε ότι χάσατε τον έλεγχο;
Καταθέτω στα Πρακτικά τα προαναφερθέντα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στην ανατολική Αττική. Θα µπορούσα να σας καταθέσω το σύµφωνο συνεργασίας -γιατί µάλλον οι υπηρεσιακοί
σας δεν σας έχουν ενηµερώσει σωστά- που αναφέρει ότι οι πολίτες ισότιµα και δωρεάν πρέπει να εξετάζονται. Έχουν βάλει εισιτήριο στα δύο που σας ανέφερα. Δεύτερον, δεν λειτουργούν
κανονικά. Τι να κάνουµε τώρα; Δεν λειτουργούν. Να πάµε µαζί,
αν θέλετε, τις µέρες που είπατε να τα δούµε. Δεν υπάρχουν. Τρίτον, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσλάβει µε διετείς συµβάσεις εκατόν ενενήντα επτά γιατρούς στην
ανατολική Αττική. Εσείς προσλάβατε δεκαπέντε και κρατάτε αυτούς τους ανθρώπους σε οµηρία. Αντί να τους µονιµοποιήσετε,
τους δώσατε µια παράταση τέσσερις µήνες και στη συνέχεια µία
δεύτερη παράταση για άλλους λίγους µήνες, ενώ η πανδηµία
είναι σε χειρότερη φάση από ό,τι ήταν πριν.
Εγώ θα µπορούσα να σας τα δώσω τα στοιχεία, έστω και
τώρα, για να έχετε εικόνα, αν σας τα παρουσιάζουν στρεβλά οι
υπηρεσιακοί σας. Το 2019, λοιπόν, είχαν προσληφθεί εκατόν ενενήντα επτά επικουρικοί γιατροί, το 2020 προσλήφθηκαν δεκαπέντε γιατροί, οι δέκα πηγαίνουν στη Ραφήνα, όπως είπατε, οι
δύο στη Νέα Μάκρη, οι τρεις στα Σπάτα και ένας στο Λαύριο.
Στα υπόλοιπα κέντρα υγείας -γι’ αυτό και σας τα έδωσαν σε επίπεδο όλης της περιφέρειας και όχι αναλυτικά- οι αποχωρήσεις
από συνταξιοδοτήσεις και λήξεις συµβάσεων είναι πολύ περισσότερες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας παρακαλούσα πραγµατικά, να δείτε αυτά τα ερωτήµατα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε τα πάντα για να µονιµοποιήσετε αυτούς τους ανθρώπους στο ΕΣΥ και να αποκεντρω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θούν οι υπηρεσίες από τα νοσοκοµεία στις πρωτοβάθµιες δοµές.
Επίσης, θα σας παρακαλέσω να πείτε στους υπηρεσιακούς σας
να µην µπλέκουν τα δηµοτικά ιατρεία, γιατί αυτό κάνατε πριν.
Από αυτά που µας είπατε φαίνεται ότι µπλέκετε τα δηµοτικά ιατρεία µε τις πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας και τα κέντρα υγείας.
Παραδείγµατος χάριν, στην Παλλήνη και αλλού που λέτε -αν θέλετε να σας πω και πού- να µην τα µπλέκετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σπίρτζη.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαµάνης για
τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριε Σπίρτζη, να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος της απάντησής µου που αφορά στην ερώτησή σας. Υπάρχουν δύο ακόµα ερωτήµατα.
Κυρίως σε ό,τι αφορά την ΑΕΜΥ, επιτρέψτε µου να πω ότι το
ΚΥΑΑ της Κερατέας, το οποίο ουσιαστικά την τελευταία πενταετία δεν λειτουργούσε, επαναδραστηριοποιήθηκε πρόσφατα προσφέροντας υπηρεσίες υγείας. Και πέραν των υπηρεσιών σε
εξωτερικά ιατρεία που προσφέρει, λειτουργεί πλέον το Κέντρο
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας µε φυσίατρο και τέσσερις φυσιοθεραπευτές που εξυπηρετούν τους συµπολίτες µας µε παραπεµπτικά από τον ΕΟΠΥΥ και µε µηδενική συµµετοχή.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των κέντρων υγείας της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, επιτρέψτε µου να σας αναφέρω ότι το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών µε απόφασή του έδωσε την έγκριση
οριστικής µελέτης για τη δηµοπράτηση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των Κέντρων Υγείας Διοίκησης
1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής». Η διαδικασία δηµοπράτησης και οι λοιπές διαδικασίες υλοποίησης του έργου δροµολογούνται από την Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και πολύ σύντοµα θα προχωρήσουµε στην υλοποίηση των σχετικών παρεµβάσεων.
Επιτρέψτε µου να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά
την απώλεια του ελέγχου, όπως αναφέρεται και σε κάποια παραδείγµατα, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη. Αυτήν τη στιγµή διεξάγεται ένας πόλεµος. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές και οι
συνθήκες εργασίας το ίδιο. Βλέπουµε τη µεγάλη προσπάθεια την
οποία καταβάλλουν όλοι οι εργαζόµενοι στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας προκειµένου να κρατηθεί όρθιο, προκειµένου να ανταπεξέλθει στη µεγάλη πίεση- ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης- που αντιµετωπίζει το σύστηµα υγείας τις τελευταίες ηµέρες.
Έχει ανταποκριθεί µε επάρκεια και πληρότητα αυτήν τη στιγµή
χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες όλου του προσωπικού. Εδώ είµαστε για να στηρίξουµε το προσωπικό αυτό, να στηρίξουµε τις
δοµές αυτές. Επαναλαµβάνω, όµως, δεν είναι οι συνθήκες κανονικές, όπως θα ήταν σε µια άλλη περίοδο.
Επιτρέψτε µου να πω, γιατί θυµόµαστε όλοι και δεν το αναφέρουµε, σε κανονικές συνθήκες που λειτουργούσε η χώρα τι γινόταν, την περίοδο κυρίως της εποχικής γρίπης, όπου διασωληνώνονταν συνάνθρωποί µας στους διαδρόµους περιµένοντας
µια κλίνη σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουµε τέτοια πίεση
που µέσα σε δέκα µέρες χρειάστηκε να νοσηλεύσουµε ενενήντα
πέντε συµπολίτες µας σε εντατική θεραπεία. Τον τελευταίο µήνα
ανοίξαµε εκατόν πενήντα πέντε κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη µε εβδοµήντα τρεις εξ αυτών τις τελευταίες δέκα ηµέρες. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι τα καταφέραµε
και τα καταφέρνουµε. Ναι, υπάρχει σίγουρα σχέδιο και προετοιµασία.
Μιλήσατε για το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. Προετοιµαζόµαστε
για παν ενδεχόµενο, προκειµένου να µην βρεθεί κανένας συµπολίτης µας εκτός.
Νοµίζω ότι έχει γίνει η καλύτερη προετοιµασία και εύχοµαι
αξιολογώντας τα επιδηµικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα να πετύχει το lockdown, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να δούµε
κάµψη των κρουσµάτων και να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε και
αυτό το κύµα της πανδηµίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 155/13-11-2020 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του ΜέΡΑ25, κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα στις ΜΕΘ της χώρας-καταγγελίες».
Και σε αυτήν την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα και δεδοµένα που αφορούν τον χώρο της υγείας παρουσιάζονται κάποιες καταγγελίες σε σχέση µε απαράδεκτες καταστάσεις εν
µέσω του δεύτερου κύµατος πανδηµίας, το οποίο είναι ένα σφοδρό κύµα, ένα κύµα, το οποίο αποδεικνύει ότι η κατάσταση έχει
τεθεί εκτός ελέγχου εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε έγγραφα του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» προκύπτει ρητή εντολή της διοίκησης να
αδειάσουν όλες οι µονάδες εντατικής θεραπείας από µη COVID
περιστατικά, προκειµένου οι ΜΕΘ των νοσοκοµείων να εξυπηρετούν µόνο ασθενείς µε κορωνοϊό, ενώ µάλιστα ο «Άγιος Παύλος»
δεν είναι νοσοκοµείο αναφοράς. Οι γιατροί θεωρούν ότι η εσπευσµένη αυτή µετάβαση, δηλαδή η µεταφορά στα νοσοκοµεία
µόνο περιστατικών COVID, γίνεται χωρίς να έχουν προηγηθεί τα
κατάλληλα µέτρα προφύλαξης, οι κατάλληλες υποδοµές αποτροπής της διασποράς.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πρόεδρος των νοσοκοµειακών γιατρών του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ αναφέρει ότι µετά την τελευταία
γενική εφηµερία οι κλίνες εντατικής θεραπείας βρίσκονται σε
οριακά επίπεδα. Υπάρχει ένας γενικότερος κορεσµός ο οποίος
παρατηρείται σε όλα τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης. Δεν θα
αναφερθώ σε νούµερα για να µην καταχραστώ τον χρόνο.
Πάντως, αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι υπάρχει µία µεθόδευση, εκ µέρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, όλο
το βάρος για την αντιµετώπιση των κρουσµάτων κορωνοϊού να
µεταφερθεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο είναι παροπλισµένο διότι δεν φρόντισε το Υπουργείο να λάβει εγκαίρως αυτούς τους οκτώ µήνες µέτρα υγειονοµικά, τα οποία καλούσαµε
και ως ΜέΡΑ25 να λάβετε. Επίσης, δεν έγιναν ούτε προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού ούτε µονιµοποιήσεις των συµβασιούχων.
Αυτό το οποίο τελικά επιχειρείτε είναι όλα τα µη COVID περιστατικά να µεταφερθούν στις ιδιωτικές κλινικές και µάλιστα, µε µία
τιµολόγηση η οποία είναι σκανδαλώδης. Έχετε εκδώσει µια
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τον Μάρτιο του 2020, η οποία
προβλέπει τιµολόγηση για κάθε κλίνη για κάθε µέρα 1.600 ευρώ
από 800 ευρώ που ήταν στην αρχή. Είναι ένα ποσό, το οποίο
υπερβαίνει το εύλογο ποσό και τα όρια της αναλογικότητας.
Συνεχίζω λέγοντας ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές καταγγέλλουν καθηµερινά την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκοµεία
και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να διώκονται πειθαρχικά. Στο Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» καταγγέλλονται πειθαρχικές διώξεις
και εκφοβισµός, προκειµένου να σταµατήσουν οι αντιδράσεις
των υγειονοµικών.
Σας ρωτώ, λοιπόν, για ποιον λόγο, κατ’ αρχάς, δεν ελήφθησαν
εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα ώστε να θωρακιστεί, να ενδυναµωθεί το ΕΣΥ και βρισκόµαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση.
Δεύτερον, τι προτίθεστε να πράξετε από δω και πέρα, έστω και
κατόπιν εορτής, προκειµένου, αφενός να επανορθώσετε αυτά
που καταγγέλλονται και προκειµένου, βεβαίως, να επαναπροσδιορίσετε και τη σχέση σας µε τον ιδιωτικό τοµέα υγείας, διότι
παρατηρείται ότι προωθείτε την ιδιωτικοµανία στον τοµέα υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αδαµοπούλου, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω επαναλαµβάνοντας αυτά που είπα και στις προηγούµενες απαντήσεις µου
στις επίκαιρες ερωτήσεις συναδέλφων σας, αλλά και σε προηγούµενες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
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Είµαστε σε πόλεµο! Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Είχαµε προετοιµαστεί για το χειρότερο σενάριο και δεν νοµίζω
ότι το σύστηµα υγείας βρίσκεται υπό κατάρρευση ή έχει χάσει
τον έλεγχο, γιατί, ακόµα και φτάνοντας στα οριακά σηµεία, κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστηµα υγείας έχει
αντέξει. Το επαναλαµβάνω: κανένας συµπολίτης µας δεν έχει
αφεθεί στην τύχη του, κανένας συµπολίτης µας δεν έχει µείνει
πίσω, κανένας συµπολίτης µας που πρέπει να µπει στη ΜΕΘ δεν
έχει µείνει εκτός. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση αυξάνουµε τις δυνάµεις µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανέφερα πριν ότι τις
τελευταίες ηµέρες αναπτύχθηκαν εβδοµήντα τρεις νέες κλίνες
εντατικής θεραπείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως, δεν νοµίζω ότι αυτό που έχει συµβεί σε επίπεδο προετοιµασίας στην Ελλάδα έχει γίνει σε άλλες χώρες και κυρίως -για
να το εξειδικεύσουµε- στο κοµµάτι της εντατικής θεραπείας.
Έχουµε τουλάχιστον τριακόσιες πέντε µε τριακόσιες δέκα νέες
κλίνες εντατικής θεραπείας στα νοσοκοµεία της χώρας από τον
Ιούλιο µήνα µέχρι σήµερα.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχει σταθεί όρθιο. Οι άνθρωποί του
το έχουν κρατήσει όρθιο. Βεβαίως, επαναλαµβάνω ότι οι συνθήκες είναι αντίξοες και δίνουµε µια µάχη προκειµένου να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες ανάγκες της περιοχής.
Επιτρέψτε µου να πω ότι δεν υπάρχει καµµία ιδιωτικοποίηση
ούτε προσπαθούµε να στείλουµε περιστατικά ή να ευνοήσουµε
τον ιδιωτικό τοµέα. Υπάρχει µια συνεργασία µε τον ιδιωτικό
τοµέα χρόνια, όχι µόνο τώρα την περίοδο της πανδηµίας, αλλά
και πριν την πανδηµία.
Την περίοδο αυτή χρειάστηκε να συνεργαστούµε ξανά µε τον
ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να µετακινήσουµε περιστατικά, κυρίως σε µονάδες εντατικής θεραπείας non-COVID, αλλά και σε
απλές κλίνες, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα περιστατικά κορωνοϊού τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Αυτή τη στιγµή όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, όπως και ο
«Άγιος Παύλος» παρέχουν υπηρεσίες κορωνοϊού. Ουσιαστικά,
όλα είναι νοσοκοµεία αναφοράς. Σε όλα τα νοσοκοµεία της
χώρας υπάρχουν ανεπτυγµένες πτέρυγες και κλίνες για να αντιµετωπίσουµε τον κορωνοϊό.
Για να γυρίσω λίγο στον ιδιωτικό τοµέα, αυτός ήταν και ο
λόγος που προχωρήσαµε σε επίταξη στον ιδιωτικό τοµέα στη βόρεια Ελλάδα, προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε τις δοµές του
ιδιωτικού τοµέα για περιστατικά κορωνοϊού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, γιατί έχει σταµατήσει το χρονόµετρο. Αν δεν έχω, θα απαντήσω στη δευτερολογία µου σε
αυτά που είπε η κ. Αδαµοπούλου στην ερώτησή της. Μπορώ να
συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα
είµαι σύντοµος. Ευχαριστώ.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να πω για µία ακόµη φορά, ότι η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερη. Είναι µία ιδιαιτέρως επιβαρυµένη περιοχή και µέχρι στιγµής τα έχουµε καταφέρει. Δεν
είναι εύκολο. Είναι, λοιπόν, λογικό σε αυτήν την προσπάθεια να
αξιοποιήσουµε όλα τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, όπως είναι
και ο «Άγιος Παύλος».
Είπα ότι όλα τα νοσοκοµεία, πλέον, παρέχουν υπηρεσίες για
τον κορωνοϊό. Ουσιαστικά, όλα τα νοσοκοµεία της χώρας είναι
νοσοκοµεία αναφοράς.
Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, τα εννέα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
διαθέτουν τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα κλίνες απλής νοσηλείας και διακόσιες δύο κλίνες εντατικής θεραπείας. Από
αυτές έχουµε διαθέσει περίπου το 1/3 των απλών κλινών και εκατόν ενενήντα µία κλίνες εντατικής θεραπείας για αποκλειστική
νοσηλεία ασθενών µε κορωνοϊό, τηρώντας όλα τα αναγκαία
µέτρα ατοµικής προστασίας, τηρώντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα.
Στο Νοσοκοµείο «Άγιος Παύλος», στο οποίο αναφερθήκατε,
σε σύνολο διακοσίων δύο ανεπτυγµένων κλινών απλής νοση-
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λείας έχουµε διαθέσει περίπου τις µισές για αποκλειστική νοσηλεία ασθενών µε κορωνοϊό και οκτώ κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχουµε ενισχύσει το νοσοκοµείο µε επιπλέον
επικουρικό προσωπικό και, φυσικά, το έχουµε προµηθεύσει µε
όλα τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς.
Ξέρετε, αυτά δεν έγιναν ως δια µαγείας ούτε από τη µία στιγµή
στην άλλη. Έγιναν, φυσικά, µε σχέδιο και σωστή προετοιµασία.
Όσον αφορά το ποια νοσοκοµεία θα διαθέσουν κλίνες για τη
νοσηλεία ασθενών µε κορωνοϊό, πόσες θα είναι αυτές, που θα
διακοµίζονται και θα νοσηλεύονται τα περιστατικά µη κορωνοϊού,
πώς θα αξιοποιούνται τα περιφερειακά νοσοκοµεία γύρω από τη
Θεσσαλονίκη, πώς θα συνεργαστούµε µε τον ιδιωτικό τοµέα, θα
σας πω τα εξής: Σε µία έκτακτη κατάσταση, που αφορά το σύνολο του πληθυσµού, που αφορά τη δηµόσια υγεία, ο κρατικός
τοµέας συναντάται µε τον ιδιωτικό τοµέα και απαρτίζουν και οι
δύο αυτοί τοµείς του συστήµατος υγείας το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Ο κρατικός τοµέας και ο ιδιωτικός τοµέας συνεργάζονται
και συνεργούν προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Οι δυνάµεις µας και οι πόροι που διαθέτουµε, είναι πεπερασµένοι. Και
αυτό αφορά όποιον καλείται να διαχειριστεί µία πανδηµία.
Κλείνοντας, έχω να σας πω τα εξής: Σε ό,τι αφορά το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο υπάρχει µία σύµβαση µε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών διενέργειας
µοριακών ελέγχων και σε ό,τι αφορά την αναφορά σας στο Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας», δεν υφίσταται καµµία δίωξη και κανένας εκφοβισµός. Ο καθένας µπορεί να εκφράζει τη γνώµη του
και την άποψή του απολύτως ελεύθερα. Όλοι κρινόµαστε εκ του
αποτελέσµατος και αυτό θα συµβεί και στο τέλος της πανδηµίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Αδαµοπούλου για τη δευτερολογία της.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε µεγάλη
παραχώρηση χρόνου στον Υπουργό. Νοµίζω ότι δικαιούµαι και
εγώ στη δευτερολογία µου να υπερβώ τον χρόνο, γιατί είναι και
µείζον το ζήτηµα. Δεν υπήρχε καν µέτρηση του χρόνου όσο µιλούσε ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Αδαµοπούλου, όπως βλέπετε, δεν διακόπτω κανέναν. Απλώς, εφιστώ την
προσοχή.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Απλά, θα χρειαστώ κι εγώ παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να σας εξηγήσω
τι έγινε. Είχα την εντύπωση ότι τελείωνε την οµιλία του ο κύριος
Υφυπουργός και έκλεισα το χρονόµετρο. Θα µιλήσετε, όµως, κι
εσείς.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είδα τον χρόνο να µετράει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα σας διακόψω. Ποιο είναι το πρόβληµά σας;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Απλά θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο. Αυτό σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα µιλήσετε. Δεν
σας διέκοψε κανείς. Άλλωστε, ακόµα δεν αρχίσατε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είπατε και στην
προηγούµενη ερώτηση και τώρα στην πρωτολογία σας -παραδεχτήκατε ουσιαστικά- ότι οι συνθήκες είναι άθλιες, ότι οι συνθήκες αναλογούν σε συνθήκες πολέµου όπως είπατε, ότι γίνεται
ένας πόλεµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν
είπα αυτό!
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Είπατε ότι γίνεται πόλεµος.
Αυτό και µόνο δείχνει πόσο, πραγµατικά, δεν έχουν στηριχθεί
οι γιατροί και οι νοσηλευτές τόσον καιρό, πόσο αθωράκιστο και
παροπλισµένο είναι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα. Προσπαθήσατε να ωραιοποιήσετε την κατάσταση και σας διαψεύδουν δηλώσεις συγκεκρι-
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µένων προσώπων, όπως είναι η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, η οποία καταγγέλλει ότι όλο το
προηγούµενο διάστηµα έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου στην
Κυβέρνηση, προκειµένου να γίνουν άµεσες προσλήψεις µε µόνιµο προσωπικό, να µονιµοποιηθούν συµβασιούχοι, να επιταχθούν κλίνες του ιδιωτικού τοµέα. «Και παρά τον αναγκαίο χρόνο
που είχε η Κυβέρνηση…» -όπως λέει η Πρόεδρος- «…δεν έκαναν
τίποτα προκειµένου να στηρίξουν το ΕΣΥ. Το µόνο που κάνουν
είναι να στηρίζουν αυτή τη στιγµή τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Ακόµη και τα κέντρα υγείας παροπλίζονται, µόνο και µόνο για να
αφεθεί ο χώρος αποκλειστικά στους ιδιώτες».
Δεν υπήρξε, λοιπόν, κανένα οργανωµένο σχέδιο -όπως καταγγέλλει η Πρόεδρος- προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα κρούσµατα. Ενώ προς επίρρωση των δηλώσεών της, θα καταθέσω και
ένα έγγραφο της Διεύθυνσης ΜΕΘ του Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως
στις 27 Οκτωβρίου υπήρξε συγκεκριµένη υπεύθυνη των λοιµώξεων η οποία έκανε αυτοψία στους χώρους και εκφράζει τους
έντονους προβληµατισµούς τους πώς µε την υπάρχουσα διάταξη του χώρου θα µπορούσε να αποµονωθεί ο χώρος των ασθενών και να γίνει, εν πάση περιπτώσει, η αντιµετώπιση των κρουσµάτων µε τρόπο που να µην επέλθει η διασπορά του ιού και στο
προσωπικό και στους ασθενείς. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις η λειτουργία θα είναι αυτοκτονική, όχι απλά εµπόλεµη, αλλά αυτοκτονική! Απαιτείται, λοιπόν, ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας. Βεβαίως, υποβάλλουν συγκεκριµένα αιτήµατα για να ληφθούν µέτρα ατοµικής
προστασίας, να διαµορφωθεί ο χώρος κατάλληλα.
Αυτό το έγγραφο, λοιπόν, θα το καταθέσω γιατί αποδεικνύει
πόσο ανέτοιµοι και ακατάλληλοι είναι οι χώροι στα νοσοκοµεία
προκειµένου να αντιµετωπίσουν εκεί οι µονάδες εντατικής θεραπείας τα περιστατικά.
Τα ίδια και χειρότερα µπορώ να πω ότι καταγγέλλει εντατικολόγος η οποία περιγράφει τραγικές καταστάσεις, επικίνδυνες
συνθήκες νοσηλείας, για τους τριακόσιους και πλέον ασθενείς
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης. Τα κρούσµατα
από αρχές Νοεµβρίου που ήταν εβδοµήντα, ξαφνικά έχουν γίνει
διακόσια σαράντα. Αναγκάζονται να ζητούν τη βοήθεια ακόµη και
άσχετου προσωπικού όπως είναι ΩΡΛ, όπως είναι οφθαλµίατροι,
άσχετες ειδικότητες, µόνο και µόνο για να τους στηρίξουν στην
εξέταση οργάνων, στην αιµοληψία. Όλα αυτά δείχνουν τα κενά.
Σας έχουν καλέσει να λάβετε συγκεκριµένα µέτρα τόσο καιρό,
όπως είναι επίταξη ξενοδοχείων για να πηγαίνουν εκεί ηλικιωµένοι οι οποίοι πήραν εξιτήριο. Ζήτησαν την εµπλοκή στρατού µόνο
και µόνο για να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ. Δεν εισακούστηκαν. Και οι
άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση απόγνωσης, που η εντατικολόγος καταγγέλλει ότι θα απευθυνθούν στον εισαγγελέα.
Εσείς µας λέτε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι δεν έχει
να ζηλέψει σε τίποτα από τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Θα ήθελα µάλιστα να µας πείτε ποια είναι αυτά τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και τι
δεν έχει να ζηλέψει η Ελλάδα.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Σύλλογος Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών καταγγέλλει ότι έρχεται η Κυβέρνηση να στηρίξει τον ιδιωτικό τοµέα και τις κλινικές οι οποίες αντιµετωπίζουν τους ασθενείς σαν πελατεία και σαν µέσον κερδοφορίας. Γι’ αυτό δεν θέλουν να αναλάβουν περιστατικά COVID, µόνο και µόνο για να µην
χάσουν το πελατολόγιό τους. Θέλουν, όλη τη δύσκολη δουλειά
να την αφήσουν στα δηµόσια νοσοκοµεία, σε ένα ΕΣΥ όχι απλά
παροπλισµένο, αλλά και σε ένα ΕΣΥ, το οποίο σύµφωνα µε τον
κρατικό προϋπολογισµό που δηµοσιεύσατε, όχι απλά δεν θα ενδυναµωθεί, αλλά καταγγέλλονται γενναίες περικοπές του συστήµατος για το 2021.
Προβλέπεται ότι οι περικοπές αυτές µπορεί να φτάσουν µέχρι
και τα 600 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι µεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ
µειώνονται κατά 50%. Και από τον ΕΟΠΥΥ θα αποζηµιώσετε τις
ιδιωτικές κλινικές στο ποσό των 1.600 ευρώ, δηλαδή, µε επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη.
Καταθέτω και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις πειθαρχικές
διώξεις που σας ανάφερα πριν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής, κ. Αγγελική Αδαµοπούλου, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
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βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω λέγοντας ότι υπήρξε συγκεκριµένη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» τον Απρίλιο του 2020 για να κατασκευαστούν εκατόν εβδοµήντα τέσσερις κλίνες ΜΕΘ σε δεκαπέντε νοσοκοµεία και από τότε, από τον Απρίλιο µέχρι σήµερα,
δεν έχει γίνει τίποτα, απλά µόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν κάποιες µελέτες. Μέσα σε όλους αυτούς τους µήνες δεν κατασκευάστηκαν καν οι κλίνες κι εσείς µας λέτε ότι πήρατε εγκαίρως
όλα τα µέτρα. Διαφωνούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλώς. Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνδυασµό µε τον προϋπολογισµό που έχετε δηµοσιεύσει
να ξέρετε ότι οι πολίτες είναι οργισµένοι. Έχουν απευθυνθεί σε
εµένα και ξέρετε τι µου λένε; Ότι αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να
παραιτηθεί τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για την δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Αδαµοπούλου, επιτρέψτε µου για µία ακόµη φορά να
πω ότι ο ισχυρισµός ότι δεν λήφθηκαν καθόλου µέτρα για το δεύτερο επιδηµικό κύµα πραγµατικά πιστεύω ότι απέχει πολύ από
την πραγµατικότητα. Απέχετε από την πραγµατικότητα. Τα αποτελέσµατα τα οποία είναι ορατά σε κάθε Έλληνα πολίτη δείχνουν
προετοιµασία, σχέδιο και ετοιµότητα. Και βεβαίως συνεχίζουµε.
Θα ξεκινήσω από το τέλος. Αναφερθήκατε στις δωρεές του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Ναι, υπάρχει µια µεγάλη δωρεά.
Βεβαίως, από τη στιγµή που ανακοινώθηκε αυτή η δωρεά µέχρι
να ξεκινήσουν τα έργα, µεσολάβησαν κάποιες διαδικασίες, εγκρίσεις µελετών, άδειες κ.ο.κ.. Ήδη βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης µεγάλο κοµµάτι της δωρεάς αυτής. Μέχρι το τέλος
του έτους θα έχουµε έτοιµη τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στον Ερυθρό Σταυρό, στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», στο ΚΑΤ.
Τις επόµενες ηµέρες θα είναι προς χρήση άλλη µία δωρεά του
κ. Μαρινάκη, της κ. Φράγκου και της Βιοµηχανίας «ΙΟΝ» στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.
Να σας θυµίσω τη µεγάλη δωρεά της Βουλής των Ελλήνων µε
πενήντα κλίνες εντατικής θεραπείας. Από το µηδέν εντός χρονοδιαγράµµατος, µέσα σε δύο µήνες, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο
και είναι στη διάθεση σήµερα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτή η πανδηµία.
Να σας πω -το είπα και πριν- ότι η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός των µονάδων εντατικής θεραπείας δεν σταµατά µόνο σε
αυτές τις δωρεές, δεν σταµατά στα έργα του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Σας είπα ότι από τον Ιούλιο µέχρι σήµερα έχουµε
ανοίξει τριακόσιες δέκα τουλάχιστον νέες κλίνες σε µονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκοµεία της χώρας. Υπάρχει προγραµµατισµός να επεκταθούν οι µονάδες εντατικής θεραπείας
και πέραν του προγράµµατος των δωρεών, το οποίο αυτήν τη
στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για τις προσλήψεις θα το επαναλάβω. Ο αρχικός µας προγραµµατισµός στην αρχή της πανδηµίας ήταν οι δύο χιλιάδες
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Έχουµε ξεπεράσει τις
επτά χιλιάδες προσλήψεις. Εξακόσιοι δεκαέξι γιατροί έχουν µόνιµες θέσεις το 2020. Έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους. Μέχρι
το τέλος του 2020 χίλιοι τετρακόσιοι είκοσι µόνιµοι γιατροί θα
είναι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πέραν της προκήρυξης των
διακοσίων θέσεων σε µονάδες εντατικής θεραπείας, έχουµε ήδη
προχωρήσει περισσότερο στον κατάλογο µε σχετική νοµοθετική
πρωτοβουλία έτσι ώστε να πάρουµε και υποψηφίους οι οποίοι
είχαν πληρότητα και επάρκεια στις αιτήσεις τις οποίες κατέθεσαν.
Μας µιλάτε για την επίταξη. Να επαναλάβω, για µια ακόµη
φορά, ότι η επίταξη προβλεπόταν από τον Μάιο. Δεν κάναµε επίταξη, γιατί δεν χρειάστηκε τότε. Και στην επίταξη πληρώνει το
κράτος. Δεν υπήρχε λόγος να πληρώνουµε κάτι, το οποίο δεν το
χρησιµοποιούµε. Την κάνουµε τώρα και αν χρειαστεί, θα προχωρήσουµε, όχι µόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες περιοχές στην
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Ελλάδα. Σε καµµία περίπτωση, λοιπόν, δεν γίνεται κάτι χωρίς
σχεδιασµό.
Αναφερθήκατε στα κέντρα υγείας. Να σας θυµίσω ότι εκατόν
ογδόντα κέντρα υγείας στη χώρα σήµερα και σαράντα τρία περιφερειακά ιατρεία είναι σηµεία ελέγχου για τον κορωνοϊό, σηµεία διαλογής και βεβαίως σηµεία διεξαγωγής διαγνωστικού
ελέγχου για τον κορωνοϊό.
Όλο το σύστηµα υγείας αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζει µε αποτελεσµατικότητα και µε επάρκεια όλες τις ανάγκες που υπάρχουν, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτήν την πανδηµία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 158/13-11-2020
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Καβάλας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σουλτάνας Ελευθεριάδου
προς τον Υπουργό Υγείας µε θέµα: «Προβλήµατα στην ιχνηλάτηση των κρουσµάτων στην Καβάλα. Απουσία σχεδιασµού µαζικών τεστ στον πληθυσµό».
Θα απαντήσει και σε αυτήν την ερώτηση ο κ. Κοντοζαµάνης.
Κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, καταρχάς θα
ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στους συγγενείς
και στους οικείους των θυµάτων της πανδηµίας, καθώς και τα
συγχαρητήριά µου στους υγειονοµικούς για τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που καταβάλλουν.
Φαντάζοµαι ότι ο κύριος Υπουργός δεν συµφωνεί µε τις δηλώσεις του κ. Άδωνη Γεωργιάδη σήµερα, που πανηγυρίζει πάνω
από τους εκατοντάδες νεκρούς ούτε και µε τις δηλώσεις του κ.
Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είπε ότι οι υγειονοµικοί είναι ανεύθυνοι και κατευθυνόµενοι, επειδή ζητούν τα αυτονόητα. Θεωρώ
δεδοµένο ότι διαφωνεί ο Υπουργός.
Όσον αφορά την Καβάλα, δυστυχώς στην Καβάλα µπορούµε
να µιλάµε για εγκληµατική υποκαταγραφή της κατάστασης. Σε
όλη τη βόρεια Ελλάδα, η Καβάλα αποτελεί το µόνο αστικό κέντρο, στο οποίο δεν έχουν γίνει µαζικά τεστ στον γενικό πληθυσµό, παρ’όλο που ενδεικτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
στις 5 Νοεµβρίου το ποσοστό θετικότητας στην Καβάλα ήταν
35,77%, στις 8 Νοεµβρίου 42% και στις 16 Νοεµβρίου έφτασε το
δυσθεώρητο ποσοστό του 46,7% θετικότητας στα τεστ που έγιναν, όταν ο µέσος όρος σε όλη την Ελλάδα ήταν 18,6%.
Επίσης, στην Καβάλα είχαµε δύο εστίες κρουσµάτων: Η µία
στη Θάσο, όπου διενεργήθηκαν κάποια τεστ και δέκα µέρες µετά
τη διενέργεια των τεστ, φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ επίσηµη ενηµέρωση των ασθενών ούτε και ιχνηλάτηση των επαφών τους. Η
δεύτερη είναι στη Νικήσιανη του Δήµου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου από τις αρχές Νοεµβρίου
υπήρχαν εκτεταµένες πληροφορίες για πολλά κρούσµατα. Είχε
γίνει ένας γάµος -να θυµίσω, αν δεν το γνωρίζετε- στη Νικήσιανη
Καβάλας. Επίσης, είχαµε και ένα περιστατικό σε κλινική στη Νικήσιανη, στην οποία φιλοξενούνται υπέργηροι, στην οποία υπήρχαν πάρα πολλά κρούσµατα. Από τους εκατόν πενήντα περίπου
φιλοξενούµενους, είχαν τριάντα πέντε κρούσµατα και δεν ήρθε
κανείς από τον ΕΟΔΥ να ελέγξει την κατάσταση, παρόλο που ο
ιδιοκτήτης της κλινικής ήταν υποψήφιος Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας στη Δράµα και θα έπρεπε να έχετε πιο αναλυτική
και εκ των έσω πληροφόρηση για την κατάσταση.
Ακόµα και σήµερα, στην κλινική δεν έχει πάει ο ΕΟΔΥ να κάνει
εκτεταµένους ελέγχους, όπως συµβαίνει σε άλλες κλινικές κατά
καιρούς ανά την Ελλάδα, που έχουν πολύ λιγότερα θετικά κρούσµατα.
Όλοι αναρωτιούνται, λοιπόν, γιατί, ενώ στις 4 Νοεµβρίου ο κ.
Μέτιος ανακοίνωνε ότι συνεργεία του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται σε
όλες τις πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, µέχρι σήµερα δεν έχουν έρθει συνεργεία να κάνουν
εκτεταµένα τεστ στην πόλη της Καβάλας.
Μόλις προχτές και ενόψει και της επίκαιρης ερώτησης -θέλω
να πιστεύω ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος- ήρθε ο ΕΟΔΥ στη Νικήσιανη και στην Ελευθερούπολη και έκανε τεστ κατόπιν ραντεβού.
Καταλαβαίνετε ότι όταν ζητάς από τον άλλο να κλείσει ραντεβού
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για να κάνει τεστ, αυτό δεν είναι εκτεταµένος έλεγχος ούτε δειγµατοληπτικός, όπως έγινε στις άλλες πόλεις, όπου σε ανοιχτούς
χώρους, σε πλατείες γίνονταν τεστ και πήγαινε και έκανε όποιος
ήθελε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου):Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι
σηµαντικό αυτό που θέλω να πω.
Από τα εξακόσια τεστ που δεν διέθεσε ο ΕΟΔΥ, δεν έγιναν
ούτε τα µισά. Παρ όλα αυτά, ο δείκτης θετικότητας ήταν 10%.
Όλοι αναρωτιούνται, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για ποιον λόγο
δεν έχει έρθει ακόµα ο ΕΟΔΥ να κάνει δειγµατοληπτικούς ελέγχους στην πόλη της Καβάλας, όταν τα ποσοστά θετικότητας είναι
τόσο υψηλά, αν έχει πρόθεση να έρθει το επόµενο χρονικό διάστηµα και εάν θα εξετάσετε τη σοβαρότητα της καταγγελίας για
την προβληµατική διαδικασία της ιχνηλάτησης στην πόλη µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ελευθεριάδου, κατ αρχάς γνωρίζετε και εσείς ότι βρισκόµαστε σε lockdown και βεβαίως δεν γίνεται κάλεσµα σε δηµόσιους χώρους, προκειµένου ο ΕΟΔΥ να πάει να κάνει τεστ.
Γίνεται µε συγκεκριµένο σχέδιο και µε συγκεκριµένο τρόπο, προκειµένου να διασφαλιστεί τόσο η αποφυγή συνωστισµού, όσο και
η δηµόσια υγεία.
Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης και της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας, είναι ιδιαιτέρως επιβαρυµένη. Το γνωρίζουµε όλοι
αυτό.
Τον µήνα Νοέµβριο πραγµατοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας συνολικά εξήντα αποστολές, δηλαδή
επισκέψεις των κινητών µονάδων υγείας, οι οποίες στελεχώνονται από νοσηλεύτριες, σε εξήντα διαφορετικά σηµεία της Περιφερειακής Ενότητας για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων.
Ειδικά την τελευταία εβδοµάδα, από τις 16 έως τις 22 Νοεµβρίου, διενεργήθηκαν έλεγχοι και ελήφθησαν πεντακόσια ενενήντα τρία δείγµατα, ενώ για το διάστηµα από 4 έως 10 Νοεµβρίου, που αναφέρετε στην εισαγωγή της ερώτησής σας, υλοποιήθηκαν αντίστοιχοι έλεγχοι. Όπως είπα, διενεργήθηκαν συνολικά περισσότεροι από τρεις χιλιάδες έλεγχοι και περισσότερες από εκατό αποστολές.
Σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση, από τις 4 Νοεµβρίου έως τις 10
Νοεµβρίου ιχνηλατήθηκαν διακόσια εξήντα οκτώ κρούσµατα και
τριακόσιες έξι στενές επαφές εντός εικοσιτετραώρου από τη
στιγµή που έγινε γνωστό το αποτέλεσµα του διαγνωστικού ελέγχου.
Το ερώτηµα είναι: Θα µπορούσαµε να διενεργήσουµε περισσότερους ελέγχους; Το ναι ή το όχι ως απάντηση είναι απλή και
εύκολη. Η πραγµατικότητα, όµως, δεν είναι απλή και ειδικά, στην
κατάσταση που βιώνουµε στη Βόρειο Ελλάδα που θα τη χαρακτήριζα εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη. Βεβαίως, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Ο ΕΟΔΥ, η Πολιτική Προστασία, η Υγειονοµική Περιφέρεια και
τα νοσοκοµεία έχουν ήδη ξεπεράσει εαυτόν και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επιτρέψτε µου να πω για µια ακόµη φορά ότι οι δυνάµεις µας
δεν είναι ανεξάντλητες, όπως και οι πόροι που διαθέτουµε. Μιλήσατε για αποδυνάµωση του συστήµατος υγείας, τη στιγµή που
οι δοµές υγείας στην Καβάλα να ανασυντάσσονται για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της πανδηµίας. Το
Νοσοκοµείο Καβάλας ανέπτυξε δώδεκα επιπλέον κλίνες εντατικής θεραπείας για τη νοσηλεία περιστατικών κορωνοϊού, αυξάνοντας το σύνολο των κλινών σε δεκαοκτώ. Η πρόσβαση των
ασθενών σε προγραµµατισµένα ραντεβού που µπορούν να µετατεθούν σε µεταγενέστερους χρόνους χωρίς επιβάρυνση της
υγείας τους υπήρξε αναγκαία, τόσο για την προστασία των ασθενών, όσο και για την προστασία του υγειονοµικού προσωπικού.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι όλα τα χειρουργεία που χαρακτηρίζονται ως «επείγοντα» ή «έκτακτα» πραγµατοποιούνται κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νονικά, χωρίς καθυστερήσεις ή αναβολές. Το ίδιο ισχύει και στην
παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, όπως
είναι οι ογκολογικοί ασθενείς και ειδικότερα, οµάδες ασθενών
που έχουν χρόνιες παθήσεις. Είναι ρητές και σαφείς οι οδηγίες
µας προς αυτήν την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
Έχετε και την υποχρέωση στην τηλεόραση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Είναι σηµαντικό, για µία ακόµη φορά, να καταλάβουµε όλοι ότι
λειτουργούµε βάσει σχεδίου. Δεν µπορούµε, όµως, σε καµία περίπτωση, να κάνουµε δέκα εκατοµµύρια τεστ την ηµέρα ούτε να
έχουµε τόσες διαθέσιµες κλίνες απλής νοσηλείας και µονάδες
εντατικής θεραπείας. Μέχρι σήµερα, όποιος χρειάστηκε κλίνη εντατικής θεραπείας ή νοσηλεία σε νοσοκοµείο είχε αυτήν την υπηρεσία. Θα τα καταφέρουµε µέχρι το τέλος.
Διότι αυτό που µπορούµε να κάνουµε και κάνουµε είναι να αυξάνουµε τις δυνάµεις µας. Γίνονται περισσότεροι έλεγχοι σε περισσότερα σηµεία. Έχουµε περισσότερες κλίνες απλής νοσηλείας και περισσότερες κλίνες εντατικής θεραπείας. Έχει γίνει
ενίσχυση µε προσωπικό επικουρικό και µόνιµο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια που
καταβάλλεται στη Βόρειο Ελλάδα είναι σαφώς µεγαλύτερη από
την προσπάθεια που γίνεται στην υπόλοιπη επικράτεια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έλαβα καµµία απάντηση. Εγώ σας ρώτησα, γιατί από αρχές Νοεµβρίου που γίνονταν δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι σε όλες τις πόλεις της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν ήρθατε στην Καβάλα, δεν ήρθε ο ΕΟΔΥ στην Καβάλα,
παρόλο που ο δείκτης θετικότητας έφτασε, όπως σας είπα πριν,
στο δυσθεώρητο ποσοστό του 46,57%.
Επίσης, ουδέποτε αναφέρθηκα εγώ στην ερώτησή µου για το
σύστηµα υγείας. Παρ’όλα αυτά, εσείς επιλέξετε να µας κάνετε
µια αναδροµή στο τι -δήθεν- έχετε κάνει.
Επειδή, προφανώς, δεν έχετε εικόνα, σας ενηµερώνω ότι σήµερα το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας λειτουργεί ουσιαστικά ως
κλινική COVID σε τρεις από τους πέντε ορόφους. Εκατόν σαράντα πέντε απλές κλίνες COVID από τις εκατόν σαράντα πέντε
έχουν µείνει σήµερα το πρωί δέκα κενές και µπορεί µέχρι και
τώρα που µιλάµε να έχουν πληρωθεί. Από τις δώδεκα ΜΕΘ είναι
και οι δώδεκα γεµάτες. Δεν υπάρχει ούτε µία ΜΕΘ κενή στο Νοσοκοµείο Καβάλας. Τα περιφερειακά ιατρεία έχουν κλείσει. Από
τα κέντρα υγείας, όλοι οι γιατροί έχουν πάει στο Νοσοκοµείο Καβάλας και εποµένως, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει χώρος για
να γίνει ούτε µία απλή κλίνη ακόµα. Σήµερα το πρωί, µίλησα µε
προσωπικό του Νοσοκοµείου Καβάλας. «Αν γεµίσουν και αυτές
οι δέκα που ήταν άδειες το πρωί, θα πάµε σε γήπεδα». Αυτό µου
ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Οι γιατροί πλέον επιλέγουν ποιος θα κάνει εισαγωγή στο Νοσοκοµείο και ποιος θα πάρει σύσταση για κατ’ οίκον νοσηλεία.
Μάλιστα, είχαµε το τραγικό την προηγούµενη εβδοµάδα, να
βρούµε άτοµο µε ειδικές ανάγκες, το οποίο έπασχε από κορωνοϊό δίπλα στην πεθαµένη για σαράντα οκτώ ώρες µητέρα του
από κορωνοϊό, γιατί τους είχατε δώσει την εντολή να παραµείνουν στο σπίτι για κατ’ οίκον νοσηλεία. Φαντάζοµαι το γνωρίζετε.
Δύο υγειονοµικοί αυτήν τη στιγµή νοσούν και βρίσκονται σε
ΜΕΘ σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκοµείο Καβάλας, ενώ
τριάντα υγειονοµικοί νοσούν και δεν µπορούν να επιτελέσουν το
καθήκον τους.
Πήρατε απόφαση να ενισχύσετε τα νοσοκοµεία σε εκλογικές
περιφέρειες Υπουργών σας, όπως οι Σέρρες, όπου προσλάβατε
σαράντα νοσηλευτές και δεκαπέντε τραυµατιοφορείς και στην
Καβάλα δεν προσλάβατε κανέναν. Οι γιατροί, που έρχονται στο
νοσοκοµείο είναι από προκήρυξη του 2009 επί ΣΥΡΙΖΑ.
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Τα προβλήµατα είναι πολύ µεγάλα. Εµένα, όµως, η επίκαιρη
ερώτησή µου είναι ξεκάθαρη: Θα γίνουν µαζικά τεστ στην Καβάλα; Το νοσοκοµείο βράζει. Μόλις πριν δύο λεπτά, ενώ ήµουν
εδώ, µου ήρθε καινούργια επιστολή των γιατρών, η οποία λέει
ότι οι γιατροί βρίσκονται στα όρια υπερκόπωσης, γιατί πλέον έρχονται περιστατικά και από τη Δράµα. Εχτές ήρθαν στο Νοσοκοµείο Καβάλας είκοσι άτοµα από τη Δράµα.
Θα γίνουν, λοιπόν, µαζικά τεστ στην Καβάλα; Πώς περιµένει η
πολιτεία να υπάρξει αναχαίτιση, αν δεν γίνει έλεγχος; Η καραντίνα από µόνη της και ο περιορισµός στο σπίτι δεν αρκεί.
Εποµένως, περιµένω µια ξεκάθαρη απάντηση: Γιατί δεν έγιναν,
όταν γίνονταν στις άλλες πόλεις; Και δεν µιλάω για τώρα, µιλάω
για τις αρχές Νοεµβρίου που θα µπορούσαµε να είχε αποφευχθεί
το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε. Τι θα κάνετε τώρα και τι θα
κάνετε, βέβαια, και για τις καταγγελίες που µιλάνε για το ότι δεν
έχει γίνει καµµία ιχνηλάτηση στις συγκεκριµένες περιπτώσεις;
Φυσικά, αν µπορείτε, θέλω µια απάντηση για την κλινική στη
Νικήσιανη, όπου επαναλαµβάνω ότι ο ιδιοκτήτης ήταν υποψήφιος Βουλευτής σας το 2019 και πιστεύω ότι έχετε εκ των έσω
καλύτερη πληροφόρηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης):Ο κύριος Υφυπουργός έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ελευθεριάδου, µπορείτε να µου επαναλάβετε ποια είναι
η ερώτησή σας για την ιδιωτική κλινική;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Στο κείµενο της επίκαιρης ερώτησής µου σας αναφέρω ότι υπάρχουν εκτεταµένα κρούσµατα
σε περιοχή του Παγγαίου και, µάλιστα, σε κλινική του Παγγαίου.
Υπάρχουν, λοιπόν, εκτεταµένα κρούσµατα σε κλινική του Παγγαίου από τις αρχές Νοεµβρίου. Εγώ µίλησα και µε τον ιδιοκτήτη,
ο οποίος µε διαβεβαίωσε ότι όλα είναι καλά, και µε τον διοικητή
του νοσοκοµείου επανειληµµένως για την κλινική αυτή, ο οποίος
µε διαβεβαίωσε, επίσης, ότι όλα είναι καλά και ότι η κλινική εκ
των έσω αντιµετωπίζει τα κρούσµατα.
Σε αντίστοιχα περιστατικά ανά την Ελλάδα, που ήταν πολύ λιγότερα κρούσµατα, επενέβη ο ΕΟΔΥ. Γιατί δεν έγινε το ίδιο και
εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κυρία
Ελευθεριάδου, το είπατε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου στις αποστολές που έχει
κάνει ο ΕΟΔΥ στην περιοχή και συγκεκριµένα στα διαστήµατα
στα οποία αναφέρεστε, καθώς, βεβαίως, και οι ιχνηλατήσεις, οι
οποίες έχουν γίνει.
Θα το πω για µια ακόµη φορά. Το σύστηµα ιχνηλάτησης, καθώς και το σύστηµα των ελέγχων, είναι αυτό που µας βοηθάει,
να έχουµε µια σαφή εικόνα της κατάστασης σήµερα σε ό,τι
αφορά τον πληθυσµό και να µπορούµε να εντοπίζουµε τις στενές
επαφές και τα κρούσµατα και να προφυλάσσουµε τους συµπολίτες µας.
Σας είπα πόσες ιχνηλατήσεις έγιναν την περίοδο αυτή και επιτρέψτε µου να πω ότι -αναφέρθηκα και πριν- η διεξαγωγή µαζικών τεστ σε όλον τον πληθυσµό δεν είναι το εργαλείο αυτό το
οποίο θα µας δώσει τα αποτελέσµατα και την εικόνα την οποία
θέλουµε.
Τεστ γίνονται στοχευµένα, συγκεκριµένα και βεβαίως, τα τεστ
αυτά αυξάνονται µέρα µε την ηµέρα και έχουµε φτάσει και τον
αριθµό των τριάντα χιλιάδων διαγνωστικών ελέγχων την ηµέρα.
Υπάρχει συγκεκριµένη στρατηγική που αφορά τα τεστ να γίνονται σε τακτά χρονικά σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού,
όπως είναι οι υγειονοµικοί, όπως είναι κλειστές δοµές, και σε
οµάδες του πληθυσµού που πρέπει να εξεταστούν. Εποµένως,
δεν τίθεται κανένα θέµα να µην γίνει τεστ και όπου χρειάζεται
τεστ θα γίνει.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα ακούσµατα, φαντάζοµαι ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες θα είναι ενηµερωµένες και ειδικά για την ιδιωτική
κλινική θα το κοιτάξω και εγώ -δεσµεύοµαι- και µπορώ να σας
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ενηµερώσω. Όµως, σε κάθε περίπτωση όποιο κρούσµα εντοπίζεται, ιχνηλατείται και διερευνάται από την Πολιτική Προστασία
και τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στη
δεύτερη µε αριθµό 157/13-11-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αργολίδος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καταβολή
δώρου Χριστουγέννων στο υγειονοµικό προσωπικό των Δηµόσιων Νοσοκοµείων της χώρας».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας
κ. Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε Πουλά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι το υγειονοµικό προσωπικό της χώρας δίνει καθηµερινά τη µάχη κατά του
κορωνοϊού στα δηµόσια νοσοκοµεία, ανελλιπώς και µε αυτοθυσία, από τη έναρξη της πανδηµίας µέχρι και σήµερα. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα µάλιστα, µε τη ραγδαία αύξηση των
κρουσµάτων στη χώρα µας και την υπερφόρτωση των νοσοκοµείων και των κλινών ΜΕΘ µε νοσούντες από κορωνοϊό, οι συνθήκες εργασίας του υγειονοµικού προσωπικού έχουν επιβαρυνθεί ακόµη περισσότερο.
Το υγειονοµικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων της
χώρας, εκτός από τη φροντίδα των νοσούντων από COVID, αλλά
και των υπολοίπων ασθενών µε οξεία και χρόνια νοσήµατα που
αντιµετωπίζει καθηµερινά, αντιµετωπίζει και προβλήµατα όπως
η υποστελέχωση, η αυξηµένη υπερωριακή εργασία και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό.
Το Κίνηµα Αλλαγής µέχρι σήµερα έχει καταθέσει επανειληµµένες φορές τροπολογίες στη Βουλή για την ένταξη σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, καθώς και την αυτοτελή φορολόγηση των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τις
οποίες η Κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει αποδεκτές.
Υπενθυµίζουµε ότι, αντίστοιχα τον περασµένο Απρίλιο, η Κυβέρνηση είχε νοµοθετήσει τη χορήγηση ειδικού έκτακτου επιδόµατος στο υγειονοµικό προσωπικό που υπηρετεί στα δηµόσια
νοσοκοµεία της χώρας. Επίσης, ακολούθησε έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση προερχόµενη από τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο
βοηθητικό προσωπικό καθαρισµού που υπηρετεί στα νοσοκοµεία
ΕΣΥ, πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά και παρέχει τις υπηρεσίες
του σε ΜΕΘ ή σε Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό, ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από COVID-19 υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Επειδή φτάνουν πια τα λόγια, τα χειροκροτήµατα της Κυβέρνησης για τις καθηµερινές αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβάλλει το υγειονοµικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων
της χώρας στη µάχη κατά του κορωνοϊού και επειδή χρειάζονται
πράξεις και αναγνώριση του τεράστιου έργου που προσφέρει σε
όλες αυτές τις δηµόσιες δοµές υγείας το υγειονοµικό προσωπικό, αλλά και ως µια ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης στο τεράστιο έργο που επιτελεί, θέλω να σας ρωτήσω εάν θα καταβάλλετε δώρο Χριστουγέννων στο υγειονοµικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας –επαναλαµβάνω- ως µία ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πουλά, θέλω να σας θυµίσω ότι τον περασµένο Απρίλιο
δόθηκε µε τη µορφή επιδόµατος δώρο Πάσχα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αθόρυβα θα
έλεγα, χωρίς φανφάρες και τυµπανοκρουσίες και το προσπερνάτε αυτό το γεγονός, χωρίς καµµία διάθεση σχολιασµού και αδικείτε την Κυβέρνηση, που δείξαµε τις προθέσεις µας και πολύ
περισσότερο θα έλεγα η Κυβέρνηση κατέδειξε την ξεκάθαρη πολιτική της βούληση να επιβραβεύσει όλους αυτούς που στάθηκαν µπροστά, στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης της πανδηµίας.
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Αυτή η οικονοµική ενίσχυση αντιλαµβάνεστε -το γνωρίζετε
πολύ καλά- ότι δεν υλοποιήθηκε µε µεγάλη ευκολία. Οι οικονοµικές δυνατότητες που έχουµε ως κράτος δεν είναι ανεξάντλητες. Αντίθετα, θα τις χαρακτήριζα συγκρατηµένες. Αυτός είναι
και ο λόγος που µας κάνει να προχωρούµε µε µεγάλη προσοχή,
χωρίς να υποσχόµαστε, στην υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που αφήνουν οικονοµικό αποτύπωµα. Δεν είναι στη νοοτροπία µας να υποσχεθούµε «λαγούς µε πετραχήλια». Δεν είναι
στη νοοτροπία µας να υποσχεθούµε κάτι, το οποίο δεν µπορούµε
να κάνουµε.
Προσεγγίζουµε υπεύθυνα το ζήτηµα της ενίσχυσης του προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, χωρίς πολλές κουβέντες
και µε σχέδιο. Θέλουµε να ενισχύσουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης της
πανδηµίας και που όλο αυτό το χρονικό διάστηµα έχουν υπερβάλει εαυτόν, προκειµένου να παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες
υγείας σε όλους τους συµπολίτες µας.
Όµως, ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ακούσετε από εµάς για
αυτό το θέµα, το οποίο –θα σας απαντήσω µε σαφήνεια- υφίσταται και παραµένει ανοιχτό ως ενδεχόµενο, όπως ακριβώς έγινε
και στην περίπτωση του επιδόµατος τον περασµένο Απρίλιο. Το
εξετάζουµε, αλλά πριν να έχουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα, δεν
πρόκειται να µπούµε σε λεπτοµέρειες.
Αναφορικά µε την ένταξη του υγειονοµικού προσωπικού στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών -το έχετε θίξει πολλές
φορές- γνωρίζετε ότι το θέµα υφίσταται και για τον λόγο αυτό
περιµένουµε τα αποτελέσµατα συγκεκριµένης επιτροπής, η
οποία έχει συγκροτηθεί και η οποία επεξεργάζεται προτάσεις και
συγκεκριµένες λύσεις. Είµαι βέβαιος ότι πολύ σύντοµα θα
έχουµε τις απαντήσεις και την εισήγηση αυτής της επιτροπής.
Πιστεύω ότι αυτές οι εισηγήσεις θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήµατα του υγειονοµικού προσωπικού.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος: Σε καµµία περίπτωση η Κυβέρνηση
δεν στέκεται απέναντι στα αιτήµατα αυτά, ούτε βεβαίως έχει αρνηθεί να τα συζητήσει. Επαναλαµβάνω ότι δεν µπορούµε σε
καµία περίπτωση να δώσουµε υποσχέσεις, τις οποίες δεν θα υλοποιήσουµε. Επεξεργαζόµαστε προτάσεις συγκεκριµένες, ακόµη
συζητάµε και δίνουµε λύσεις, λύσεις ρεαλιστικές που σε καµία
περίπτωση δεν υποδηλώνουν άρνηση, λύσεις που πραγµατικά
αναγνωρίζουν τον τιτάνιο αγώνα που καταβάλλουν όλοι οι εργαζόµενοι στο εθνικό σύστηµα υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Πουλά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε µεγάλη
προσοχή. Απ’ ότι κατάλαβα, δεν είστε 100% σίγουροι αυτή τη
στιγµή αν θα πρέπει να δώσετε αυτό το επίδοµα που λέτε, γιατί
µιλάτε για επίδοµα, ενώ εµείς µιλάµε για δώρο Χριστουγέννων.
Υπάρχει µια διαφορά. Το επίδοµα που δόθηκε τον Απρίλιο µήνα
ήταν το µισό του µισθού. Εδώ εγώ είπα, αν είναι να δοθεί κάτι,
να δοθεί ένας ολόκληρος µισθός, ένα δώρο Χριστουγέννων.
Εσείς, απ’ ότι κατάλαβα, έχετε µπει σε µία διαδικασία να το
συζητήσετε, αλλά θα µπείτε πάλι σε λανθασµένη διαδικασία. Θα
µπείτε πάλι στη διαδικασία που κάνατε και µε τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», τότε που επιλέξατε από όλους τους
νοσοκοµειακούς κάποιοι να το πάρουν.
Για εµένα, πρέπει να το δείτε µε µεγάλη προσοχή αυτό το
θέµα. Εάν είναι να δώσετε το επίδοµα -αυτό που πιθανόν κουβεντιάζετε και πιστεύω ότι όπως λέει και ο λαός, «από το ολότελα
καλή και η Παναγιώταινα»- νοµίζω ότι µπορεί να δώσετε το µισό
από όλο αυτό που κουβεντιάσαµε µέχρι τώρα. Πάντως, µην µπαίνετε στη λογική να κάνετε αποκλεισµούς µέσα στα νοσοκοµεία,
να µην το πάρουν κατηγορίες ανθρώπων που υπηρετούν στο νοσοκοµείο. Πρέπει να το πάρουν όλοι, όποιο και αν είναι αυτό, όσο
και αν είναι.
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή θα πράξετε άριστα, εάν το δώσετε.
θα είναι µία πράξη γενναία, γιατί καταλαβαίνω ότι µπορεί να
υπάρχουν δυσκολίες οικονοµικές, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πραγµατικά το θέλουν αυτή τη στιγµή. Και το θέλουν για έναν συγκεκριµένο λόγο, για να τους τονώσουµε το ηθικό, γιατί αυτή τη
στιγµή πολεµούν µε έναν αόρατο εχθρό και πρέπει να δοθεί ως
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ευγνωµοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα.
Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πουλά, βεβαίως, δεν νοµίζω ότι κάποιος στην Αίθουσα
αυτή αµφισβητεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόµενοι, όλα τα στελέχη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και οφείλουµε να τις αναγνωρίσουµε. Σας είπα ότι δεν πρόκειται να υποσχεθούµε κάτι το
οποίο δεν µπορούµε να το υλοποιήσουµε. Το µελετάµε και όταν
είµαστε σε θέση να µπορέσουµε να έχουµε κάποια συγκεκριµένη
ανακοίνωση, θα την κάνουµε.
Αναφερθήκατε στο χρηµατικό ποσό, το οποίο διέθεσε το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και δόθηκε σε συγκεκριµένη µερίδα
υγειονοµικών. Να σας υπενθυµίσω -γιατί έχω απαντήσει και παλαιότερα και νοµίζω ότι ήταν από εσάς η ερώτηση αυτή- ότι ήταν
απόφαση του Ιδρύµατος το πού θα δοθεί αυτό το χρηµατικό
ποσό και δεν είχε καµµία εµπλοκή το κράτος.
Σε κάθε περίπτωση -το τονίζω, γιατί έχει σηµασία- ο αγώνας
όλων αυτών των συνανθρώπων µας πρέπει να αναγνωριστεί και
πρέπει να τους στηρίξουµε µε κάθε τρόπο, όχι µόνο οικονοµικό,
αλλά µε κάθε τρόπο, διασφαλίζοντας τις συνθήκες εργασίας που
θα τους επιτρέψουν και µετά το πέρας της πανδηµίας αυτής να
συνεχίσουν απρόσκοπτα να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε
όλους τους Έλληνες πολίτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
τώρα στην τρίτη µε αριθµό 168/16-11-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Η Κυβέρνηση επιλέγει πάση θυσία να µην ενισχύσει τα
δηµόσια νοσοκοµεία».
Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Κοντοζαµάνης θα απαντήσει στην
ερώτηση αυτή.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να κάνω και πάλι την υπόµνηση να
τηρούµε τον χρόνο, τόσο οι ερωτώντες Βουλευτές όσο και ο
ερωτώµενος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν ξέρω πώς µπορεί να περιγράψει κανείς
την κατάσταση αυτή τη στιγµή. Και από τις µαρτυρίες της κ. Κυδώνα, αλλά και από µαρτυρίες πολιτών που έχουν έρθει σε µένα,
στην πράξη οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν προλαβαίνουν να
δώσουν φαΐ και νερό στους ασθενείς. Στην πράξη, δεν προλαβαίνουν να καλύψουν βασικές ανάγκες των ασθενών, οι οποίες
καλύπτονται σπανιότατα.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κατάσταση, εσείς επιλέξατε, µε βάση το έγγραφο που δηµοσίευσε η «efsyn», να στείλετε
γιατρό και νοσηλευτές στις δύο επιταγµένες κλινικές, σε αυτές
που χρυσοπληρώσατε, παρά το γεγονός ότι λέτε πως δεν παίρνετε µέτρα γιατί δεν έχετε χρήµατα. Δεν καταλαβαίνω πόσο παραπάνω έλλειψη σύνδεσης µε την πραγµατικότητα µπορεί να
έχετε ως πολιτική ηγεσία και ως Κυβέρνηση.
Τις προάλλες, µου είχε έρθει επώνυµη καταγγελία για τους
ασθενείς που βρέθηκαν στον Βόλο αυτή τη φορά. Πέραν των
άλλων, ασθενής µε COVID-19 χρειάστηκε να µείνει µε παγωνιά
στον αύλειο, στον υπαίθριο χώρο για πάρα πολύ ώρα. Τώρα µπήκαν και σκηνές στο Νοσοκοµείο του Βόλου, ενώ σκηνές τοποθετείτε και στο «424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι γιατροί σάς ζητούν κάτι πάρα πολύ απλό. Σας ζητούν να
επιτάξετε τα νοσοκοµεία, όπως και το να είναι όλα τα νοσοκοµεία
µεικτά, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν ασθενείς µε COVID-19
που δεν έχουν συµπτώµατα, είναι ασυµπτωµατικοί. Έτσι κι αλλιώς, δεν µπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι πραγµατικά ασθενής
και ποιος δεν είναι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Επίσης, οι γιατροί σας ζητούν να έχετε αυστηρά πρωτόκολλα,
σας ζητούν να επιτάξετε και ξενοδοχεία, για να µπορούν πραγµατικά να πηγαίνουν εκεί ασθενείς που συνεχίζουν να χρειάζονται φροντίδα, αλλά που δεν χρειάζεται να είναι πλέον άλλο στο
νοσοκοµείο. Ακόµα, οι γιατροί σάς ζητούν να βρείτε λύσεις σε
µια κατάσταση η οποία είναι όχι απλώς εκρηκτική, αλλά σε µια
κατάσταση που µας έχει ξεπεράσει.
Περισσότερα θα πω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά µε βάση τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο κ. Πάνος Παπανικολάου από την ΟΕΝΓΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Φαίνεται να τελειώνουν οι κλίνες
στην Αθήνα και για να κρατήσουµε τις όποιες κλίνες ελεύθερες,
στέλνονται συνέχεια άτοµα στην Κόρινθο, αλλά και σε άλλα νοσοκοµεία. Θα ήθελα, λοιπόν, να µας πείτε τι ακριβώς συµβαίνει
και, τέλος πάντων, θέλω να µας πείτε τι µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να µένουν αυτή τη στιγµή ελεύθερες οι όποιες κλίνες στην
Αθήνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να πω ότι θεωρώ
άστοχο τον τίτλο της ερώτησής σας: «Η Κυβέρνηση επιλέγει
πάση θυσία να µην ενισχύσει τα δηµόσια νοσοκοµεία». Νοµίζω
ότι όλο αυτό το διάστηµα είναι πλέον σαφές, έχουµε καταδείξει
ότι έχουµε ενισχύσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο αυτή
τη στιγµή έχει µια διαφορετική εικόνα και είναι αυτό που έχει
κρατήσει όρθια τη χώρα µέχρι σήµερα, ενώ βεβαίως µέρα µε τη
µέρα αυξάνουµε τις δυνάµεις µας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
προκειµένου να ανταποκριθούµε στις ανάγκες της πανδηµίας.
Μιλήσατε για επίταξη. Επίταξη έχουµε κάνει. Έχουµε πει ότι
θα µπορούσαµε να το κάνουµε νωρίτερα, αλλά δεν χρειάστηκε
την πρώτη φορά. Αν χρειαστεί, θα το κάνουµε και σε άλλες περιοχές. Έχουµε νοµοθετήσει ευτυχώς -γιατί υπάρχει σχέδιοπροκειµένου να πάρουµε όλα εκείνα τα µέτρα τα οποία θα µας
επιτρέψουν να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τον κορωνοϊό.
Επειδή αναφερθήκατε σε συµπολίτες µας οι οποίοι χρήζουν
υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε νοσοκοµεία, να θυµίσω για
µία ακόµα φορά ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας λειτουργεί για να
αντιµετωπίσει όχι µόνο τα περιστατικά κορωνοϊού, αλλά όλα τα
περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας από όλους τους συµπολίτες
µας και δεν είναι κορωνοϊού. Λειτουργεί, εφηµερεύει, αντιµετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά. Υπάρχει ένας περιορισµός στα τακτικά χειρουργεία –αυτό γίνεται σε όλον τον κόσµο- προκειµένου
να προστατεύσουµε τόσο το υγειονοµικό προσωπικό, όσο και
τους συµπολίτες µας που προσέρχονται στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Τέλος, επιτρέψτε µου να απαντήσω πάνω σ’ αυτό που ουσιαστικά αναφερθήκατε, να µετατρέψουµε δηλαδή ξενοδοχεία σε
νοσοκοµεία προκειµένου να νοσηλεύσουµε εκεί ασθενείς. Τα ξενοδοχεία δεν είναι δυνατόν να µετατραπούν σε νοσοκοµεία και
να έχουµε εκεί νοσηλεία ασθενών. Τα ξενοδοχεία είναι µόνο για
λόγους καραντίνας και για αντιµετώπιση άλλων περιστατικών,
υπό την ιατρική βέβαια επίβλεψη.
Τους ασθενείς και τους εργαζόµενους στις υγειονοµικές
δοµές της χώρας οφείλουµε να τους προστατεύσουµε. Γι’ αυτό
παίρνουµε όλα αυτά τα µέτρα.
Αναφορικά µε την πίεση που δέχονται τα νοσοκοµεία, ιδίως
αυτήν την περίοδο απ’ όλα εκείνα τα περιστατικά που µπορούν
να αντιµετωπιστούν σε µεταγενέστερους χρόνους, θέλω να πω
ότι σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί η µετατόπιση ενός χειρουργείου απειλή για την ίδια τη ζωή του ασθενούς. Έτσι έχουν τα
πράγµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό συµβαίνει σε όλον
τον κόσµο.
Όµως, δεν έχετε κανένα δικαίωµα να παραποιείτε την πραγµατικότητα και να παραπλανείτε τους πολίτες. Το ΕΣΥ έχει τον
δικό του ρόλο. Ο ρόλος αυτός είναι ενισχυµένος. Το ΕΣΥ στάθηκε και στέκεται όρθιο και αντιµετωπίζει όλα τα προβλήµατα. Ο
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ιδιωτικός τοµέας έχει τον δικό του ρόλο. Μπορεί να συνεργάζεται µε τον δηµόσιο τοµέα και αυτό γίνεται. Όταν, βεβαίως, υπάρχει ανάγκη να επιτάξει, το ΕΣΥ επιτάσσει, όπως έκανε και πριν
λίγες ηµέρες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Δουλεύουµε για να βελτιώσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
τις δοµές, εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές και αναβαθµίζοντας
τις υπηρεσίες υγείας. Αυτό αναδεικνύεται, άλλωστε, στην πράξη
-επειδή αναφερθήκατε στις µονάδες εντατικής θεραπείας- µε την
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης διακοσίων πενήντα οκτώ νέων
κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ από το µεγάλο
πρόγραµµα της δωρεάς του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», από
τη λειτουργία νέων κλινών εντατικής θεραπείας από άλλες δωρεές, όπως αναφέρθηκα πριν, µε εµβληµατική δωρεά αυτή της
Βουλής των Ελλήνων και, βεβαίως, ενισχύοντας µε κάθε τρόπο
τις υπάρχουσες υποδοµές.
Είπα ξανά -θα το ξαναπώ- ότι τουλάχιστον τριακόσιες δέκα
νέες κλίνες εντατικής θεραπείας αναπτύχθηκαν στα νοσοκοµεία
της χώρας από τον Ιούλιο µέχρι και σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε
Αρσένη, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας -για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε- αναφέρεστε σε µαρτυρίες υγειονοµικών
από τη Θεσσαλονίκη. Είπα και σε προηγούµενες απαντήσεις µου
ότι νοµίζω πως όλοι αναγνωρίζουµε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Βεβαίως, πρέπει η προσπάθεια που θα καταβάλουµε
σαφώς και να είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε άλλες περιοχές της
χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύνολο των νοσοκοµείων
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στη Θεσσαλονίκη έχει µπει στη
µάχη. Αυτός είναι ο λόγος που έχουµε αναπτύξει περισσότερες
κλίνες απλής νοσηλείας και κλίνες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη επικράτεια. Αυτός είναι και ο λόγος
που δεν έχουµε δει σκηνές Ιταλίας, που δεν έχουµε δει σκηνές
όπου συνάνθρωποί µας, συµπολίτες µας νοσηλεύονται στους
διαδρόµους. Δεν έχουµε δει σκηνές που συµβαίνουν σε πλούσια
και ανεπτυγµένα κράτη, όπως η διακοµιδή ασθενών σε άλλη
χώρα.
Ναι, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι ενιαίο σε όλη τη χώρα και
παρέχει υπηρεσίες από άκρη σε άκρη. Αν χρειαστεί, θα διακοµιστούν ασθενείς σε άλλα νοσοκοµεία, προκειµένου να έχουν την
περίθαλψη που χρειάζονται.
Οι δυνάµεις µας δεν είναι απεριόριστες, αλλά σε κάθε περίπτωση, έχουµε καταδείξει ότι όποτε χρειαστεί αυξάνουµε αυτές
τις δυνάµεις µας και παρέχουµε υπηρεσίες υγείας µε επάρκεια
σε όλους τους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Αρσένη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, εφόσον όποτε χρειαστεί αυξάνετε τις δυνάµεις σας, αυξήστε τις δυνάµεις σας. Αυξήστε τις πραγµατικά!
Επιτάξτε τα νοσοκοµεία, πάρτε τα απαραίτητα µέτρα, κάντε
προσλήψεις, δηµιουργήστε ΜΕΘ. Δεν πειράζει, και τώρα να µην
έχουν επίπτωση, επειδή, ξέρετε, αυτή η κρίση διαρκεί, ας σώσουµε ανθρώπους και σε έναν µήνα και σε δύο µήνες. Δεν πειράζει. Κάντε τις προσλήψεις. Μην το φοβάστε. Χρησιµοποιήστε
τις δυνάµεις σας.
Από τον κ. Καλοµενίδη, καθηγητή Πνευµονολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από το νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», µαθαίνω
πως το «Σωτηρία» πάει για αποκλειστική COVID-19 λειτουργία,
αφήνοντας πολλούς ασθενείς µε άλλα αναπνευστικά νοσήµατα
ακάλυπτους. Στη Θεσσαλονίκη µητροπολιτικά µείζονος σηµασίας νοσοκοµεία καθίστανται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά νόσου COVID-19, αφήνοντας ακάλυπτους ασθενείς µε
άλλα νοσήµατα.
Όλα αυτά γιατί; Γιατί οι δοµές και το προσωπικό του ΕΣΥ
εξαντλήθηκαν και οι ιδιωτικές κλινικές αποφάσισαν να µείνουν
καθαρές, αποφάσισαν ότι είναι µια καλή ευκαιρία για διαφήµιση
«το ΕΣΥ έχει κορωνοϊό, ελάτε να χειρουργηθείτε σε εµάς που είµαστε καθαροί»; Απλά ερωτήµατα. Όπως και αυτά της κ. Κυδωνά, παθολόγου - εντατικολόγου στη Θεσσαλονίκη, που µιλάει
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για το πώς δηµιουργείται χώρος στα νοσοκοµεία: «Οι εισαγωγές
αφορούν σε πάνω από µέτριας βαρύτητας περιστατικά. Ενώ τον
Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη εισαγάγαµε αρκετούς ανθρώπους
για παρακολούθηση, το Νοέµβριο αυτό το σταµατήσαµε και βάζουµε πλέον άνω της µέτριας βαρύτητας περιστατικά, γιατί αν
δεν το κάνουµε. τα κρεβάτια θα φτάνανε µέχρι την παραλία.
Πλέον κάνουµε πιο επιθετικά εξιτήρια. Δηλαδή, δεν περιµένουµε
την πλήρη αποδροµή της νόσου, αλλά µε το που νιώσουµε ασφαλείς ότι µπορεί να πάει σπίτι µε οξυγόνο τον βγάζουµε. Αυτό το
κάνουµε για να έχουµε στοιχειωδώς κάποιες ελεύθερες κλίνες,
γιατί κάθε τέσσερις µέρες το «Ιπποκράτειο» πρέπει να ανοίξει τις
ανοίξει τις πύλες του γιατί εφηµερεύει».
Στον Βόλο έχουµε για ογδόντα ασθενείς στην πτέρυγα COVID
δύο γιατρούς και δύο νοσηλευτές, κύριε Υπουργέ.
Γι’ αυτό ζητάνε οι γιατροί να ενοικιαστούν ή να επιταχθούν νοσοκοµεία της πόλης για να βγάζουµε τα εξιτήρια που ακόµη είναι
θετικά, γιατί, αν περιµένουµε να αρνητικοποιηθούν, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Αυτοί που βγαίνουν ανακυκλώνουν τη διασπορά
στην πόλη. Γιατί κάποιος να µην έχει τη δυνατότητα να κάτσει
άλλες δέκα µέρες, αντί να είναι µόνος του στο σπίτι του και άρα
να κολλήσει την οικογένειά του, που µπορεί να αποτελείται και
από ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες; Γι’ αυτό ζητάνε ξενοδοχειακές µονάδες, για να σώσουν και τους συγγενείς
των ανθρώπων αυτών. Να µένουν εκεί για µία εβδοµάδα, να τους
παρέχεται τροφή, γραµµατειακή υποστήριξη, καθαριότητα και
να τους δίνουν τα φάρµακα που χρειάζεται, κάτι που είναι εφικτό
να γίνει από τις αρχές της πόλης.
Ζητάνε, επίσης, να συµµετέχει το Υγειονοµικό του Στρατού,
κάτι που δεν έγινε. Ζητάει η Θεσσαλονίκη το «Λοιµωδών», το
«424» και το «Παναγία» να ξανανοίξουν στην πλήρη λειτουργία
τους. Αντίστοιχα, ζητάει η δυτική Αθήνα το «Λοιµωδών» να ανοίξει στην πλήρη λειτουργία του.
Αυτά είναι τα αυτονόητα που πρέπει να κάνετε, µε επίταξη και
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού χρειάζεται.
Γιατί δεν τα κάνετε; Γιατί καθυστερείτε τα µέτρα; Για ποιον
λόγο; Η δική µας αίσθηση είναι ότι ο λόγος είναι προφανής και
ένας, γιατί ακόµα και τώρα δεν κάνατε πίσω τα σχέδιά σας για
ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου τοµέα. Αυτό είναι που σας ενδιαφέρει και η όποια επίταξη προχωράτε, σας ανατρέπει αυτό το
βασικό σας σχέδιο.
Δείξτε µας ότι κάνουµε λάθος. Σας παρακαλούµε, κύριε
Υπουργέ, δείξτε µας ότι κάνουµε λάθος. Βάλτε τις δυνάµεις σας
µπροστά, όπως µας είπατε. Πάρτε τα µέτρα. Επιτάξτε τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία, ξεκινήστε τις προσλήψεις προσωπικού άµεσα, εξοπλισµό των νοσοκοµείων άµεσα, ΜΕΘ άµεσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, αγνοείτε την πραγµατικότητα, παραποιείτε την
πραγµατικότητα και παραπλανάτε τους πολίτες. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα, δεν έχετε δει τι έχει γίνει όλους αυτούς τους µήνες
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Μιλάτε για προσλήψεις.
Τα έχουµε καταθέσει επανειληµµένα στα Πρακτικά της Βουλής
και οι αποφάσεις υπάρχουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Περισσότεροι από
επτά χιλιάδες ως επικουρικό προσωπικό υπηρετεί αυτή τη στιγµή
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
έχουν γίνει και υπηρετούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αναβάθµιση εξοπλισµού έχει γίνει και είναι στη διάθεση όλων των συµπολιτών µας. Έργα υποδοµής έχουν γίνει, νέες µονάδες εντατικής θεραπείας έχουν γίνει. Πηγαίντε µια βόλτα να τα δείτε.
Μας λέτε για το «Λοιµωδών» στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε να
το δείτε αν µπορεί να νοσηλεύσει στην κατάσταση στην οποία
είναι συµπολίτες µας.
Θα επαναλάβω. Μας είπατε πριν στα νοσοκοµεία να νοσηλεύσουµε ασθενείς µε κορωνοϊό. Αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το
πράγµα!
Αναφερθήκατε στο Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα». Το Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα» αντιµετωπίζει περιστατικά κορωνοϊού, είναι
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σε διασύνδεση µε το Νοσοκοµείο «Αττικόν» και µε τις κλινικές
του Νοσοκοµείου και παρέχει υπηρεσίες υγείας και για τον κορωνοϊό στους συµπολίτες µας.
Αναφερθήκατε στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», το οποίο θα λειτουργήσει µόνο για περιστατικά κορωνοϊού. Το ίδιο είχε γίνει και
στην πρώτη περίοδο της πανδηµίας. Δεν είπατε τίποτα τότε. Λογικό είναι να υπάρχει µια δοµή η οποία µπορεί να αντιµετωπίσει
περιστατικά κορωνοϊού. Το Νοσοκοµείο «Σωτηρία» είναι µια τέτοια υγειονοµική δοµή λόγω της εξειδίκευσης που έχει στα πνευµονολογικά περιστατικά.
Έχουν γίνει αλλαγές στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, θα το επαναλάβω, οι οποίες συνέβαλαν στο να σταθεί όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στο να έχουµε αντιµετωπίσει µε επάρκεια και
επιτυχία µέχρι στιγµής όλα τα περιστατικά, χωρίς να έχουµε αφήσει κανέναν συµπολίτη µας πίσω, χωρίς να έχουµε αφήσει κανέναν συµπολίτη µας χωρίς υπηρεσίες υγείας και την περίθαλψη
την οποία χρειάζεται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στη
συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 164/16-11-2020 επίκαιρης
ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Να δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης και αποζηµίωσης από τον ΕΟΠΥΥ του διαγνωστικού τεστ
για τον SARS COVID-19».
Θα απαντήσει και εδώ ο κ. Κοντοζαµάνης.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούω εδώ και µιάµιση ώρα, απαντώντας
στους συναδέλφους είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης και λυπάµαι, γιατί επαναλαµβάνετε µονότονα τις
ίδιες απαντήσεις σε διαφορετικές ερωτήσεις.
Πρόσφατα, πριν από λίγο, απαντώντας στον κ. Αρσένη, τον
προκαλέσατε λίγο υποτιµητικά, λέγοντας ότι παραπληροφορεί
τον κόσµο και τους πολίτες και του θέσατε ένα ερώτηµα αν έχει
πάει στους χώρους για τους οποίους συζητάµε.
Θέλω µε πολύ σεβασµό να σας ρωτήσω το εξής: Εσείς έχετε
πάει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Έχετε πάει πρόσφατα στο «Ιπποκράτειο», το «Παπανικολάου» και το «Παπαγεωργίου»; Διότι εγώ
πήγα πριν από λίγες ώρες. Δεν µπορεί να έχουµε τόσο διαφορετική εικόνα για την πραγµατικότητα. Δεν µπορεί και οι δύο να
λέµε την αλήθεια. Ένας από τους δύο λέει ψέµατα.
Εγώ, λοιπόν, πολύ ήρεµα θα σας απαριθµήσω αυτό που άκουσα µε τα αυτιά µου και µε αυτοπρόσωπη παρουσία, αυτό που
συµβαίνει σήµερα στα νοσοκοµειακά ιδρύµατα του δηµοσίου
τοµέα της Θεσσαλονίκης.
Αν θέλουµε να ανακεφαλαιώσουµε, κύριε Υπουργέ, θα σας
έλεγα ότι η ατάκα της ηµέρας, η δήλωση της ηµέρας, η αλήθεια
της ηµέρας, η ψυχή της ηµέρας είναι αυτό που είπε ο Διευθυντής
της ΜΕΘ του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» σήµερα: «Χάσαµε
ζωές που θα µπορούσαν να έχουν σωθεί».
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν συνάδει µε την πραγµατικότητα που
περιγράφετε εσείς. Δεν θέλω να αµφισβητήσω τα νούµερα, γιατί
οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται δεν είναι νούµερα. Είναι οι
φίλοι µας.
Αυτή είναι, λοιπόν, η ψυχή της ηµέρας. Η αηδία της ηµέρας,
κύριε Υπουργέ, είναι ο συνάδελφος σας, ό,τι πιο φαιδρό έχει
προκύψει από τη Μεταπολίτευση στην κεντρική πολιτική σκηνή,
ο υποδυόµενος τον Υπουργό και Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, που πανηγύρισε µε αισχρότητα και χυδαιότητα για διακόσιους έντεκα θανάτους µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες.
Εσείς θα το λέγατε αυτό ποτέ, κύριε Κοντοζαµάνη; Βάζω το
χέρι µου στη φωτιά, όχι. Επικροτείτε τη δήλωση Γεωργιάδη, ότι
πανηγυρίζει σε κατάσταση υστερίας, εξαλλοσύνης, χυδαιότητας
και κανιβαλισµού για διακόσιους έντεκα νεκρούς συνανθρώπους
µας σε σαράντα οκτώ ώρες; Από τη µια, βγαίνει η ψυχή των ανθρώπων της υγείας και η αυταπάρνηση τους και από την άλλη,
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η χυδαιότητα -δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω πολιτικό, µάλλον
ατύχηµα της Ιστορίας- του κ. Γεωργιάδη.
Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε κάτι και θα καταλήξω
στην επίκαιρη ερώτηση, µην καταχρώµενος τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, αλλά έχει περάσει και ένα λεπτό. Θα πάρετε και από τη δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θα καταλήξω λέγοντας ότι κοµβικής
σηµασίας ρόλο παίζει και αυτό που σας ρωτώ και το προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ µε υπευθυνότητα. Γιατί εµείς, κύριε Υπουργέ, όταν αναφερόµαστε σε αυτά τα ζητήµατα, τα συζητάµε µε οδύνη, σεβασµό και τιµή, όχι µε έπαρση, αλαζονεία και ψέµατα.
Σας ρωτώ, λοιπόν: Γιατί αυτό που σας συνιστούν όλοι σε αυτήν
τη χώρα, τη συνταγογράφηση των µοριακών τεστ από τον
ΕΟΠΥΥ, δεν το κάνετε πολιτική πράξη, έτσι ώστε συγγενείς γιατρών που δίνουν τη µάχη, συγγενείς δηµόσιων λειτουργών, να
µην χρειάζεται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά ιατρεία και να δίνουν
200 και 250 ευρώ, όπως προέτρεψε η ΕΔΟΘ τους υγειονοµικούς
και τους δηµοσίους λειτουργούς στη Θεσσαλονίκη;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γιαννούλη, δεν πήγατε στην ερώτησή σας. Κάνετε µια
πολιτική τοποθέτηση παντός επιστητού. Θα ήθελα να απαντήσω
καταρχάς στην ερώτηση την οποία κάνετε και αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο. Επιτρέψτε µου να πω για µια ακόµη φορά ότι
ο έλεγχος αυτός γίνεται δωρεάν από το κράτος. Έχουν γίνει χιλιάδες χιλιάδων τεστ, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις τόσο από τις δηµόσιες δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όσο και από τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία. Νοµίζω ότι το θέµα της συνταγογράφησης του διαγνωστικού
ελέγχου για τον κορωνοϊό έχει εξαντληθεί.
Επιτρέψτε, όµως, να πω για µια ακόµη φορά ότι τη στιγµή που
παρέχεις δωρεάν αυτήν την υπηρεσία, δεν υπάρχει λόγος και να
συνταγογραφείς αυτήν την υπηρεσία. Οι έλεγχοι οι οποίοι σύµφωνα µε τα κριτήρια, όπως είπα, που θεσπίστηκαν από την επιτροπή των ειδικών του Υπουργείου Υγείας καλύπτονται 100%
από το κράτος και αζηµίως για τους συµπολίτες µας. Ο αριθµός
των διαθέσιµων ελέγχων υπερκαλύπτει τις ανάγκες όσων πληρούν τα κριτήρια για να κάνουν έλεγχο για κορωνοϊό. Τα δε µέλη
της επιτροπής των ειδικών, εκτός των κριτηρίων που αφορούν
στη διενέργεια των ελέγχων, έχουν θεσπίσει και πρωτόκολλα για
τη διαχείριση των ύποπτων κρουσµάτων, όπου είναι απαραίτητη
εκεί η καραντίνα και όχι ο έλεγχος. Βεβαίως, δεν µπορούµε να
απαγορεύσουµε σε κάποιον συµπολίτη µας ο οποίος εκτός κριτηρίων κρίνει ότι πρέπει να κάνει τον έλεγχο να τον κάνει και γι’
αυτό προσφεύγει στον ιδιωτικό τοµέα.
Επιτρέψτε µου να πω και κάτι ακόµα. Η ενδεχόµενη αποζηµίωση από τον ΕΟΠΥΥ θα οδηγούσε σε προκλητή ζήτηση, αφού
η πίεση προς τους γιατρούς που συνταγογραφούν θα ήταν τεράστια και το γνωρίζουµε όλοι αυτό πολύ καλά, γιατί οι γιατροί
θα καλούνταν να µειώσουν την αγωνία των ύποπτων κρουσµάτων, συνταγογραφώντας τα παραπεµπτικά.
Σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας, εκτός από τον µοριακό διαγνωστικό έλεγχο, τις ταχείες δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνου,
οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει τόσο η επιτροπή των ειδικών, όσο και πολύ
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό µας έχει δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουµε κατακόρυφα την παραγωγικότητα της χώρας σε ελέγχους. Μέσα από
προσεκτικά αναπτυγµένο επιχειρησιακό σχέδιο γίνονται περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι τόσο σε υγειονοµικούς, σε εργαζόµενους σε
υπηρεσίες πρώτης γραµµής, σε εργαζόµενους και φιλοξενούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων και των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης αλλοδαπών, σε εργαζόµενους και
ωφελούµενους στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών, σε εργαζόµενους και ωφελούµενους σε µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε αναπηρία, στα Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας
Φροντίδας κ.λπ., προσπαθώντας να αναχαιτίσουµε την επιπλέον
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µετάδοση του ιού τόσο στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου και τις
οµάδες που διαβιούν σε κλειστές δοµές, όσο και στον γενικό
πληθυσµό.
Σας διαβεβαιώ, λοιπόν, ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη του διαγνωστικού ελέγχου. Υπάρχει σχέδιο συγκεκριµένο, έτσι ώστε να
καλύπτονται στο έπακρο οι ανάγκες του πληθυσµού για διαγνωστικό έλεγχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των ειδικών, σύµφωνα µε
τις οδηγίες των διεθνών οργανισµών, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Γιαννούλη. Έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητώ τις
κατηγορίες στις οποίες συνταγογραφείται και δίνεται η δυνατότητα να γίνει µοριακό τεστ. Οφείλω όµως, για την τάξη, να σας
ενηµερώσω για κάποια θέµατα ή να προσθέσω και στη δική σας
αγωνία. Δεν σας καταλογίζω δόλο. Συνολικά καταλογίζουµε µια
ανικανότητα στην Κυβέρνηση να λάβει έγκαιρα µέτρα. Έχουν περάσει επτά µήνες.
Οι συγγενείς των αστυνοµικών, στους οποίους υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούν να απολαύσουν
το προνόµιο της δωρεάν µοριακής εξέτασης. Θα σας µιλήσω για
τους συγγενείς των υγειονοµικών, κύριε Υπουργέ, πέρα από την
περίπτωση «Παπανικολάου», στο ΑΧΕΠΑ και στο «Ιπποκράτειο».
Δε θέλω να σας αδικήσω. Οι συγγενείς των υγειονοµικών γιατρών και νοσηλευτών που πρέπει να ελεγχθούν -δεν µιλώ για
τους µακρινούς συγγενείς- δεν µπορούν να έχουν το προνόµιο
του δωρεάν µοριακού ελέγχου ανά δεκαήµερο. Οι άνθρωποί
τους βρίσκονται καθηµερινά στη µάχη αυτού που περιγράψατε.
Απ’ ότι καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, περιγράφουµε έναν πόλεµο, µία µάχη, που κυρίως δίνουν οι άνθρωποι που είναι στην
πρώτη γραµµή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, ενώ αυτοί που
έπρεπε να δίνουν την πολιτική µάχη πέφτουν καθηµερινά από αντίφαση σε αντίφαση.
Σήµερα ο κ. Πέτσας µας περιγράφει το ενδεχόµενο της επιδείνωσης της κατάστασης διασωληνώσεων και θανάτων. Χθες,
προχθές το πολιτικό ατύχηµα της ιστορίας, Άδωνις Γεωργιάδης,
µας προετοίµαζε για το πώς θα ανοίξει η αγορά. Σήµερα ο κ. Πέτσας λέει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Αποφασίστε τι ακριβώς συµβαίνει σ’ αυτή τη χώρα. Σας άκουσα πολλές φορές να
λέτε -θέλω λίγο την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ- «είµαστε έτοιµοι, αν χρειαστεί, να προχωρήσουµε σε επιτάξεις». Αν χρειαστεί;
Τέτοιου είδους επιτάξεις; Όπως στη Θεσσαλονίκη όπου σήµερα
αποσπάσατε επτά-οκτώ υγειονοµικούς -µέχρι και διοικητικόστην ιδιωτική κλινική η οποία υποτίθεται επιτάχθηκε; Μας εκπλήσσετε δυσάρεστα κάθε µέρα.
Προτάσσετε το οικονοµικό κόστος; Οικονοµία κάνουµε, κύριε
Υπουργέ, στις επιτάξεις; Γιατί αν κάνουµε οικονοµία στις επιτάξεις θα έπρεπε να κάνουµε οικονοµία και στα 25 εκατοµµύρια
του προϋπολογισµού που δεν προβλέπεται να πληρώσουν τα κανάλια την επόµενη χρονιά. Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Εάν
κάνουµε οικονοµία, κύριε Υπουργέ, στις επιτάξεις και προσπαθούµε µε το ήδη ελλειµµατικό προσωπικό του δηµόσιου συστήµατος υγείας να κάνουµε τις επιτάξεις για τα µάτια του κόσµου
και όχι επιτάξεις µεγάλων νοσοκοµείων στη Θεσσαλονίκη που
έχουν µεγάλο πρόβληµα, όπως το Διαβαλκανικό, τότε µάλλον κάποιος άλλος παραπληροφορεί και παραπλανά τον κόσµο. Εάν
θέλουµε να κάνουµε οικονοµία, ας σταµατήσουµε την κατά περιόδους χρηµατοδότηση δηµοσιογράφων και site για να µας πλέκουν το εγκώµιο του αλάνθαστου και του Μεσσία.
Θέλω να κλείσω µε µία παράκληση. Σήµερα το πρωί διατυπώσατε µία αιχµή για τα κίνητρα των υγειονοµικών. Αναφέρθηκαν
οι συνάδελφοι από το ΜέΡΑ25 και συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η κ. Κύδωνα λοιπόν -που κατατέθηκε αυτό το πόνηµα ψυχής
και όχι συνδικαλιστικό µανιφέστο- και άλλοι λειτουργοί της δηµόσιας υγείας, όπως ο διευθυντής της ΜΕΘ του «Παπανικολάου»
δεν είναι συνδικαλιστικά υποκινούµενοι, κύριε Υπουργέ. Είναι οι
άνθρωποι που περιγράφουν την πραγµατικότητα που σας µετέφερα και βλέπουµε καθηµερινά µε τα µάτια µας, µε την αυτοπρόσωπη παρουσία µας στη Θεσσαλονίκη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Δεν θέλω να αµφισβητήσω την πρόθεσή σας, αλλά φοβάµαι
ότι έχετε πάρα πολύ καιρό να πάτε να δείτε από κοντά πώς είναι
η κατάσταση. Σας παρακαλώ να το διορθώσετε. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν έχουν συνδικαλιστικά κίνητρα ούτε πολιτεύονται. Αγωνίζονται να σώσουν έστω και µία ζωή. Διότι γι’ αυτούς τους ανθρώπους και µία ζωή έχει αξία όση δεν έχει κανείς προϋπολογισµός του κράτους. Σίγουρα, είναι οι άνθρωποι που εργάζονται,
σέβονται, τιµούν, αντιµετωπίζουν µε οδύνη τον πόνο του άλλου,
ενδιαφέρονται για τον άλλον και δεν πανηγυρίζουν βλακωδώς
στα κανάλια, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης της Κυβέρνησής σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Γιαννούλη, θα ξεκινήσω από το τέλος. Ο συνδικαλισµός
υπάρχει στα δηµοκρατικά καθεστώτα και ευτυχώς, γιατί σκοπός
του συνδικαλισµού είναι να προωθεί τα συµφέροντα των ανθρώπων, που υπηρετούν τον συνδικαλισµό, προκειµένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες του πληθυσµού και των οµάδων αυτών που
διεκδικούν, µέσω του συνδικαλισµού την ικανοποίηση κάποιων
θέσεών τους. Ευτυχώς που υπάρχει συνδικαλισµός στη δηµοκρατία, διότι, σε κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία το
κόµµα σας υποστηρίζει κιόλας, νοµίζω ότι δεν υπάρχει συνδικαλισµός, δεν υπάρχει πλουραλισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ποια είναι αυτά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Η Βενεζουέλα.
Βεβαίως, θα πρέπει να διαχωρίσουµε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, σε σχέση µε το τι ισχύει στην πραγµατικότητα. Άλλο να
λέµε ότι παλεύουµε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, παλεύουµε να προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και άλλο
να λέµε ότι κάνουµε διαλογή περιστατικών ή ότι κάνουµε επιθετικά εξιτήρια. Τα νοσοκοµεία της χώρας παρέχουν µε ασφάλεια
υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συµπολίτες µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σύµφωνοι. Λένε ψέµατα; Είναι απλό
το ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, µη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Καθένας εκφράζει τη γνώµη του και είναι σεβαστή. Όλοι δίνουν µια
µάχη. Άλλο όµως, να διατυπώνεις ένα αίτηµα, άλλο να διατυπώνεις µια κατάσταση και άλλο να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις.
Δεν υπάρχουν ούτε επιθετικά εξιτήρια ούτε τίποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρωτολογία µου, σε ό,τι
αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο. Ο έλεγχος γίνεται όπου πρέπει
να γίνει, χωρίς επιπλέον κόστος για τους συµπολίτες µας. Αναφερθήκατε σε συγγενείς υγειονοµικών, σε συγγενείς ανθρώπων
που δουλεύουν στην πρώτη γραµµή. Ευτυχώς και γι’ αυτούς
τους ανθρώπους υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες, υπάρχουν συγκεκριµένα πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται και ακολουθούνται και εφόσον αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τεστ, το
τεστ αυτό µπορεί να γίνει δωρεάν.
Κάτι τελευταίο. Σε ό,τι αφορά τις επιτάξεις, είναι ένα όπλο -το
είπα και πριν- στα χέρια της Κυβέρνησης, προκειµένου να αντιµετωπίσει την πανδηµία. Δεν το κάναµε στην αρχή γιατί δεν χρειάστηκε. Όταν χρειαστεί όµως, θα το κάνουµε και το κάνουµε και
τώρα.
Αναφερθήκατε σε µετακίνηση προσωπικού στις ιδιωτικές
αυτές δοµές.
Η επίταξη των δοµών αυτών στη Θεσσαλονίκη -και όπου αλλού
χρειαστεί- γίνεται και οι δοµές αυτές περιέρχονται στην διοικητική, επιχειρησιακή και επιστηµονική εποπτεία της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας. Λογικό είναι, λοιπόν, να υπάρξουν αυτές
οι µετακινήσεις προκειµένου να διασφαλίσουν τη συνέχεια στη
φροντίδα υγείας, προκειµένου να διασφαλίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 13/1/5-10-2020 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων των αναφορών-ερωτήσεων του
Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνου Μάρκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αριθµός
Κλινών ΜΕΘ και λοιπά θέµατα Υπουργείου Υγείας».
Στην ερώτηση θα απαντήσει επίσης ο Υφυπουργός Υγείας, κ.
Κοντοζαµάνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κοντοζαµάνη, η αµετροέπεια η πολιτική που σας χαρακτηρίζει έφτασε και στο τελευταίο σηµείο να υποστηρίξετε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει καθεστώτα που δεν έχουν συνδικαλισµό.
Δείτε τη φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού στα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα και πείτε µου σε µένα τον αδαή τον συνδικαλισµό που υπάρχει στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Μην µπλέκετε
εκεί που δεν έχετε τη στοιχειώδη επικοινωνία.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο. Ο χρόνος της πανδηµίας
τρέχει και τρέχει και έτσι το γεγονός ότι καταθέτουµε πριν δύο
µήνες µια ερώτηση, µετά από δεκαπέντε µέρες µπορεί τα δεδοµένα να αλλάζουν και στην επίκαιρη να αλλάζουν ακόµα. Κατανοητό είναι αυτό. Θα µιλήσω, λοιπόν, επί της τωρινής πραγµατικότητας. Δεν θα παρελθοντολογήσω καθόλου τι δεν έχετε κάνει,
αυτό θα κριθεί ιστορικά. Ξέρετε τα επικοινωνιακά τερτίπια στο
χρόνο της ιστορίας δεν µπορούν να περάσουν.
Είπατε νωρίτερα στο συνάδελφο από το Κίνηµα Αλλαγής ότι
όλοι οι υγειονοµικοί δίνουν µάχη κατά του κορωνοϊού, όλοι οι εργαζόµενοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το αµφισβητεί κανείς
αυτό, ρωτήσατε ρητορικά; Το αµφισβητεί κάποιος, ο κ. Κοντοζαµάνης.
Σήµερα µόλις, στα νοσοκοµεία της χώρας υπάρχει χαρτί που
τους καλείτε να καταγράψουν τους ασχολούµενος µε τον κορωνοϊό. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι προετοιµάζεται µε κάποια κριτήρια. Ποιοι άνθρωποι να καταγράψουν και µε τι κριτήρια στα
νοσοκοµεία της χώρας ποιοι ασχολούνται µε τον κορωνοϊό; Πηγαίνετε να το πείτε στη διοικήτρια του νοσοκοµείου Καλαβρύτων
και στον διοικητικό διευθυντή που είναι ασθενείς από κορωνοϊό
ότι, επειδή δεν είναι γιατροί, δεν ασχολούνται. Τι τραγικότητες
είναι αυτές; Πώς θα τις βγάλετε πέρα;
Απλώς, να επικοινωνήσετε, να δώσετε χρήµατα σε όλο το υγειονοµικό προσωπικό τα Χριστούγεννα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτό
λέει το χαρτί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Τέλος, σας παρακαλώ, δεν σας
επιτρέπω. Προχωράω.
Επειδή στον αντιπολιτευτικό λόγο έχουµε είτε να πιέσουµε
κάτι να πετύχουµε ή να αποκαλύψουµε, δεν πετυχαίνουµε σε
κάτι, το είπατε καθαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να πάτε στις ερωτήσεις σας, σας παρακαλώ, όχι τοποθετήσεις τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Δώστε µου λίγο χρόνο, ερωτήσεις είναι και αυτές.
Συνταγογράφηση. Σας αποκαλύπτω, λοιπόν, τους δεκάδες
εκατοντάδες πολίτες που αναγκάζονται για να κάνουν χειρουργεία, για να ταξιδέψουν, για να επισκεφτούν συγγενείς που δεν
κάνουν δηµόσιο έλεγχο και πάνε και πληρώνουν. Αποκαλύπτω
απλώς.
Έρχοµαι σε κάτι άλλο. Πρώτον -µην αµφισβητήσετε τα νούµερα, µην το διανοηθείτε- το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο µας
κατατάσσει αυτή τη στιγµή από πλευράς θανάτων στη δέκατη
έβδοµη θέση σε τριάντα µια χώρες της Ευρώπης. Αυτή είναι η
κατάσταση µας, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς.
Και τελευταίο. Χάος. Πόσα επιτελεία αποφασίζουν και προτείνουν στην Κυβέρνηση; Έχουµε την Επιτροπή Τσιόδρα µε τριάντα
ένα άτοµα. Έχουµε Επιτροπή Λοιµωξιολόγων στον Χαρδαλιά µε
πέντε άτοµα, Εθνική Επιτροπή Δηµόσιας Υγείας µε έντεκα
άτοµα. Ποιοι εισηγούνται; Τι χαοτική κατάσταση είναι αυτή;
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μάρκου, σας προκαλώ και σας παρακαλώ να καταθέσετε στα Πρακτικά της Βουλής το έγγραφο αυτό που ρωτάει το
Υπουργείο Υγείας πόσοι υπηρετούν στις µονάδες COVID και να
δούµε εάν αναφέρει κάτι το οποίο είπατε. Λέµε εκεί ότι θα δώσουµε χρήµατα σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Αυτό λέτε εσείς.
Στήνετε µια ιστορία, να το καταθέσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ναι, το έχω εδώ και το καταθέτω
τώρα!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Μάρκου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Μάλλον δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις και αυτό συµπεραίνω και
από την ερώτησή σας.
Ειπώθηκαν πολλά σήµερα, σε προηγούµενες ερωτήσεις, αλλά
και σε παλαιότερες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Θα µπω κατευθείαν στην ερώτησή σας, κύριε Μάρκου.
Σε ό,τι αφορά την ανανέωση των συµβάσεων επικουρικού προσωπικού οι οποίες λήγουν άµεσα, Σεπτέµβριο 2020, γνωρίζετε είναι και η ερώτηση σας πριν τη σχετική ψήφιση της νοµοθεσίαςότι έχουν ανανεωθεί µέχρι τον Οκτώβριο του 2021.
Γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτηµα και του τεστ και του επικουρικού προσωπικού. Η αύξηση, λοιπόν, ηµερήσιας διεξαγωγής του
τεστ ή αλλιώς ο πολλαπλασιασµός των ηµερήσιων τεστ, όπως
αποτυπώνεται, γνωρίζουµε ότι από οκτακόσια πενήντα τεστ ηµερησίως που γίνονταν την πρώτη περίοδο της πανδηµίας έχουµε
ξεπεράσει τα τριάντα χιλιάδες τεστ ηµερησίως στη χώρα και συνεχίζουµε. Συνεχίζουµε έχοντας στη διάθεσή µας τα ταχέα τεστ
τα οποία διενεργούνται και είµαστε από τις πρώτες χώρες που
διενεργήσαµε τα ταχέα αυτά τεστ στη χώρα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής -γιατί αναφέρεστε αν
υπάρχουν εισηγήσεις επιστηµόνων που συνηγορούν στο ότι τα
γρήγορα τεστ αντιγόνου δύναται να χρησιµοποιηθούν για µαζικά
τεστ και ιχνηλατήσεις- τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη χρήση των ταχέως διαγνωστικών δοκιµών µε ηµεροµηνία
18 Νοεµβρίου και µε αναφορά στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, ECDC.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η επιτροπή συστήνει στα κράτη-µέλη της τη χρήση ταχέων
διαγνωστικών δοκιµών, υπό προϋποθέσεις, για τον έλεγχο µεµονωµένων περιπτώσεων, αλλά και µαζικών ελέγχων στοχευµένων
πληθυσµιακών οµάδων, ιδιαιτέρως δε σε συνθήκες έξαρσης βεβαρηµένου δηλαδή επιδηµιολογικού προφίλ και ταυτόχρονης
ανάγκης γρήγορων αποτελεσµάτων.
Κλείνοντας και αναφορικά µε τον τίτλο της ερώτησής σας, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας, που λειτουργούν και διατίθενται προς νοσηλεία ασθενών
ανέρχονται σήµερα σε χίλιες διακόσιες τριάντα µία, εκ των
οποίων οι εξακόσιες εξήντα εννιά είναι αποκλειστικής χρήσης για
ασθενείς µε κορωνοϊό.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, προσπάθησα να σας προφυλάξω από την
πολιτική γελοιοποίηση, αλλά φαίνεται ότι εσείς ο ίδιος δεν προφυλάσσετε τον εαυτό σας.
Σας είπα, ο πολιτικός χρόνος της πανδηµίας τρέχει και το κείµενο για το επικουρικό προσωπικό είχε κατατεθεί πριν δύο
µήνες. Δεν θέλετε να προφυλαχθείτε. Δεν θέλετε µάλιστα να
απαλλαγείτε από τη µόνιµή σας εµµονή, τη στρεψοδικία. Κρίνε-
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στε γι’ αυτό.
Θα έρθω τώρα στα στοιχεία που είπατε στον αγαπηµένο σας
ΟΟΣΑ και θα καταθέσω τα γραφήµατα για τα Πρακτικά της Βουλής, αν και είµαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Η χώρα µας είναι δεύτερη από το τέλος σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας για το έτος
2020. Ήρθατε και είπατε -και ο κ. Πέτσας πριν δύο µέρες- «όχι,
αλλά επειδή από τον Ιούλιο τα στοιχεία, εµείς βάλαµε άλλα 800
εκατοµµύρια». Μάλιστα. Πρώτον, τι Κυβέρνηση είστε που ενηµερώνετε τον ΟΟΣΑ µε τέτοια καθυστέρηση, όταν όλες οι χώρες
τον έχουν ενηµερώσει ένα µήνα; Τι Κυβέρνηση είσαστε;
Δεύτερον, πού πήγαν αυτά τα 800 εκατοµµύρια; Για πείτε µας:
Γιατί δεν τα βλέπουµε στο σύστηµα υγείας;
Συνεχίζω: «Ναι, αλλά αυτά που χρησιµοποιούµε, τα χρησιµοποιούµε καλά και κάνουµε πολλά τεστ, όπως προτείνει ο ΠΟΥ»,
όπως τον αγαπάτε.
Στο επόµενο γράφηµα σάς δείχνω -από τον ΟΟΣΑ πάλι- ότι είµαστε όγδοοι από το τέλος.
Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει: «Τι νόηµα έχουν όλα αυτά;» Η
απάντηση είναι στο τρίτο γράφηµα που σας έχω, ότι «Με τα περιοριστικά µέτρα προλαβαίνουµε και βελτιώνουµε τις δυνατότητες του συστήµατος υγείας». Αν παίρνουµε µόνο περιοριστικά
µέτρα, κάνουµε απλώς µια τρύπα στο νερό. Θα πει κάποιος:
Μπορεί να µην έκανε η Κυβέρνηση όσα έπρεπε, αλλά τουλάχιστον προστάτευσε την οικονοµία. Κι όµως είµαστε πάλι πρωταθλητές από το τέλος.
Το επόµενο γράφηµα, το τέταρτο που σας καταθέτω: «Αυτήν
τη στιγµή βαδίζουµε για διψήφια ύφεση το 2020 και ασθενική
ανάπτυξη στο 2021», απέναντι σε κάθε πρόβλεψη της Κυβέρνησης, η οποία έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Και έχει κάνει δεκάδες
προβλέψεις. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι αν δεν είχε το µαξιλάρι
του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήµασταν πολύ χειρότερα.
Μήπως, όµως, δεν φταίτε; Μήπως έχετε όλες τις καλές προθέσεις; Το πέµπτο γράφηµα του ΟΟΣΑ σάς αποκαλύπτει και γι’
αυτό ότι δεν είναι έτσι, διότι από το 2008 έως το 2013 οι δαπάνες
υγείας µειώνονταν κατά 7,3% το χρόνο -πρωταθλητές Ευρώπηςκαι άρχισαν να αναπτύσσονται, να αυξάνουν από το 2015 και
µετά. Άρα, ούτε καλές προθέσεις έχετε.
Ο προϋπολογισµός του 2021 δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί
αυτές τις επισηµάνσεις που λέτε και δεν επιχειρεί να αντιµετωπίσει τα τραγικά κενά. Στον Προϋπολογισµό είναι -και µην αµφισβητήσετε αυτά τα νούµερα, διασώστε το τελευταίο ίχνος
πολιτικής αξιοπιστίας που έχετε- 16% λιγότερες οι δαπάνες για
την υγεία. Δεν είδαµε πουθενά στον προϋπολογισµό τις δαπάνες
για τις τέσσερις χιλιάδες νέες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών που εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός.
Τελειώνω µε το εξής: Και ο στοιχειωδώς έχων επαφή µε το σύστηµα υγείας θα καταλάβαινε ότι το µέτρο που εξαγγείλατε µε
το δέλεαρ των 2.000 ευρώ το µήνα στους ιδιώτες γιατρούς, θα
αποτύγχανε για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης. Σήµερα ολοφυρόµενος ο κ. Πέτσας διαπίστωσε ότι µόλις
οκτώ γιατροί στη χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της Κυβέρνησης. Δεν φταίνε οι γιατροί. Η Κυβέρνηση φταίει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μάρκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μάρκου, η δευτερολογία σας δεν έχει σχέση µε την
ερώτηση. Θα απαντήσω, όµως.
Θα επαναλάβω πάλι ότι σήµερα περισσότεροι από επτά χιλιάδες συµπολίτες µας υπηρετούν ως επικουρικό προσωπικό στις
υγειονοµικές δοµές της χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι ακλόνητα.
Τα καταθέτουµε κατά διαστήµατα στα Πρακτικά της Βουλής και
οι αποφάσεις υπάρχουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι άνθρωποι αυτοί είναι
στο σύστηµα υγείας αυτήν τη στιγµή και υπηρετούν. Πηγαίνετε
να δείτε, λοιπόν, αν υπηρετούν ή όχι, γιατί είναι εκεί και παρέχουν
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υπηρεσίες υγείας στους συµπολίτες µας.
Είπα, επίσης, ότι παρατείναµε την επέκταση των συµβάσεων
αυτών µέχρι τον Οκτώβριο του 2021 και πως υπάρχουν και συγκεκριµένες δεσµεύσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης σε ό,τι
αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και σε ό,τι αφορά τη µετατροπή των θέσεων των επικουρικών γιατρών σε θέσεις µόνιµου
ιατρικού προσωπικού, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Αναφερθήκατε στον ΟΟΣΑ και τα στοιχεία, τα οποία το κόµµα
σας ανέδειξε σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υγείας. Πάλι εκεί έχετε
µεταφράσει λάθος τα στοιχεία, γιατί µιλήσατε για κατά κεφαλήν
δαπάνες υγείας, όταν οι πίνακες του ΟΟΣΑ µιλάνε για τις πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας την περίοδο της πανδηµίας. Ναι, το γράφηµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε, αναφερόταν στον Απρίλιο του 2020, στον πρώτο µήνα
της πανδηµίας. Από τότε µέχρι σήµερα σαφώς και έχουν υπάρξει
περισσότερα χρήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας αποκλειστικά
για χρήση για τις δαπάνες του κορωνοϊού.
Θέλω για µια ακόµη φορά -νοµίζω ότι το είπα σε προηγούµενη
ερώτησή µου- να πω ότι ο προϋπολογισµός για την υγεία φέτος
θα είναι αυξηµένος. Ήδη το 2020 ήταν κατά 788 εκατοµµύρια
αυξηµένος σε σχέση µε το 2019, γιατί αυτό το ποσό αφορά κυρίως δαπάνες COVID. Στα νοσοκοµεία από 3.153 δισεκατοµµύρια θα πάει στα 3,488 δισεκατοµµύρια. Ο τακτικός προϋπολογισµός από τα 4,043 δισεκατοµµύρια, θα πάει στα 4,126 δισεκατοµµύρια, χωρίς να συνυπολογίσουµε εκεί µέσα τις δαπάνες για
το έκτακτο προσωπικό, τις δαπάνες για τις νέες προσλήψεις που
θα γίνουν και βεβαίως τις δαπάνες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Να σας θυµίσω, τέλος, ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησής σας η Ελλάδα συνέχιζε να κατέχει τις πρώτες θέσεις µεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, επιβαρύνοντας περισσότερο την τσέπη των νοικοκυριών που αναγκάζονταν
να πληρώνουν από την τσέπη τους µε αυξηµένες συµµετοχές,
µε αυξηµένη ιδιωτική δαπάνη, προκειµένου να έχουν υπηρεσίες
υγείας.
Αυτήν την κατάσταση παραλάβαµε, αυτήν την κατάσταση διαχειριζόµαστε και γνωρίζουµε όλοι ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα και λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, οι δηµόσιες
δαπάνες για την υγεία αυξάνονται και θα αυξηθούν όσο χρειαστεί, προκειµένου και να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία, αλλά
και η χώρα µας να συγκλίνει επιτέλους στον µέσο ευρωπαϊκό όρο
δηµοσίων δαπανών για την υγεία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Πάµε στην τελευταία ερώτηση προς τον Υπουργό κ. Κοντοζαµάνη. Είναι η τρίτη µε αριθµό 382/12-10-2020 ερώτηση των αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Στελέχωση της νεοσύστατης κλινικής COVID
του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας µε το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό».
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η έναρξη λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας συνέπεσε µε την εµφάνιση του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, χωρίς να συνοδευτεί
µε την κάλυψη των αναγκών του σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πόσω µάλλον όταν δηµιουργήθηκαν µεγαλύτερες ανάγκες µε την προσθήκη της κλινικής νοσηλείας COVID.
Ξέρετε τι έκανε η διοίκηση του νοσοκοµείου για να αντιµετωπίσει την κατάσταση; Μετακίνησε µεν νέους και ανειδίκευτους
νοσηλευτές για να επανδρώσουν αποκλειστικά το τµήµα COVID,
αλλά για το ιατρικό προσωπικό, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα, έδωσε εντολή να καλύπτεται από τον εφηµερεύοντα ειδικευµένο πνευµονολόγο και στην απουσία του από έναν από τους
ειδικευόµενους εφηµερεύοντες παθολόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο ίδιος ο εφηµερεύων γιατρός να καλύπτει το ίδιο εικοσιτετράωρο τακτικά πρωινά ιατρεία, ΤΕΠ, κλινικές όπου
νοσηλεύονταν µη COVID ασθενείς, παράλληλα µε τις ανάγκες
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που του δηµιουργούσε η νέα κλινική COVID, µετακινούµενος
εναλλάξ και συνεχώς στα τµήµατα αυτά.
Η πράξη αυτή έβαλε σε κίνδυνο, όχι µόνο την υγεία των γιατρών αυτών, αλλά και δηµιούργησε µεγάλο κίνδυνο διασποράς
του κορωνοϊού στους υπόλοιπους ασθενείς του νοσοκοµείου,
στους συγγενείς τους και στο προσωπικό. Παράλληλα βεβαίως,
έµεινε άλυτο το πρόβληµα της συνεχούς παρουσίας µόνιµου ειδικευµένου γιατρού στην εν λόγω κλινική.
Είχα καταθέσει την ερώτηση πριν από σαράντα ηµέρες. Δεν
µου απαντήσατε τότε πώς θα λύσετε αυτό το πρόβληµα. Αντίθετα, όταν ήρθε µερικές µέρες αργότερα ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε σε µία επικοινωνιακή φιέστα –το συνηθίζετε αυτό εσείς και
ιδιαίτερα ο κύριος Πρωθυπουργός- την πρόσληψη τεσσάρων νοσηλευτών και έξι γιατρών.
Μα, κύριε Υπουργέ, οι συγκεκριµένοι γιατροί ήδη υπήρχαν στο
νοσοκοµείο µέσα από διαδικασίες αποσπάσεων, που έγιναν την
προηγούµενη περίοδο για να υπηρετήσουν ανάγκες λειτουργίας
εκτός COVID.
Ασφαλώς βεβαίως, να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα. Δεν είµαστε εναντίον της περίθαλψης των περιστατικών COVID στο νοσοκοµείο. Αναζητούµε καλύτερη και ασφαλέστερη λύση που
µπορεί να γίνει, όπως και εσείς το ξέρετε, όπως το ξέρει και ο
ελληνικός λαός, µε µία προϋπόθεση: Την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που δεν κάνατε
ούτε στη Χαλκίδα ούτε σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αποστόλου, κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να πω ότι το Νοσοκοµείο Χαλκίδας αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή και συµβάλλει στην αναβάθµιση των υπηρεσιών. Πραγµατικά, δώσαµε
τεράστιο αγώνα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση
του παλαιού νοσοκοµείου στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις
και φυσικά να µπορέσει να αναπτύξει επαρκώς όλες τις λειτουργίες του. Για να το κάνουµε αυτό, προχωρήσαµε τόσο σε ενίσχυση του προσωπικού, επικουρικού και µόνιµου, όσο και του
προϋπολογισµού του νοσοκοµείου.
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, εκατόν δώδεκα τον αριθµό, εννιά γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, πενηνταέξι νοσηλευτές, παραϊατρικό επτά, διοικητικό τριάντα,
τεχνικό προσωπικό τρεις. Επίσης, ολοκληρώθηκαν -είναι πολύ
σηµαντικό αυτό- σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα µόνιµες
προσλήψεις γιατρών για τη µονάδα εντατικής θεραπείας, όπου
οι γιατροί αυτοί ήδη έχουν αναλάβει καθήκοντα.
Αναφερθήκατε στη λειτουργία της κλινικής COVID. Θα συµφωνήσω µαζί σας στην επισήµανση ότι το προσωπικό σε µια τέτοια κλινική πρέπει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης στη
συγκεκριµένη κλινική. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό συµβαίνει στο Νοσοκοµείο Χαλκίδας και δεν θα µπορούσε να συµβεί
κάτι διαφορετικό. Η ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών
είναι προτεραιότητά µας και αποτελεί αδιαπραγµάτευτη διαδικασία, η οποία τηρείται χωρίς καµµία παρέκκλιση. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται και η απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας, σύµφωνα µε την οποία οι λειτουργικά υπεύθυνοι διευθυντές των εµπλεκόµενων στη διαχείριση τµηµάτων µε
περιστατικά COVID-19, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση του
Παθολογικού και του Πνευµονολογικού, οφείλουν να συντάσσουν τα προγράµµατα µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην εµπλέκεται
ο γιατρός που καλύπτει τα περιστατικά µε κορωνοϊό µε άλλες
δραστηριότητες.
Επίσης, η οργάνωση χώρου που θα µπορούσαν µε ασφάλεια
όχι µόνο να τύχουν διαχείρισης ύποπτα και επιβεβαιωµένα περιστατικά της νόσου, αλλά και να νοσηλευτούν ήπια περιστατικά
της νόσου αυτής, έχει υλοποιηθεί πλήρως. Χαρακτηριστικά σας
αναφέρω ότι σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε από τη διοίκηση της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και του Νοσοκοµείου
Χαλκίδας, την 6η Οκτωβρίου 2020, µε αφορµή περιστατικό κορωνοϊού που έχρηζε επιτακτικής νοσηλείας, τέθηκαν σε λειτουργία
οι χωριστοί χώροι που είχαν δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.
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Για τους χώρους αυτούς είχαν ήδη εκπονηθεί µελέτες και τεχνικές εργασίες. Προετοιµάστηκαν και εξοπλίστηκαν πλήρως, ενώ
έχουν λάβει χώρα τόσο εκπαιδεύσεις προσωπικού όσο και εκδόσεις σχετικών πρωτοκόλλων λειτουργίας και διαχείρισης περιστατικών.
Η οµάδα που διαχειρίζεται τα περιστατικά κορωνοϊού συστάθηκε εκ του µηδενός µε τη συµµετοχή των µόνιµων γιατρών του
παθολογικού τοµέα, δηλαδή τριών πνευµονολόγων και έξι παθολόγων. Όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία. Είναι σε µια µεταβατική περίοδο το Νοσοκοµείο Χαλκίδας
λόγω της µετεγκατάστασης. Υπάρχουν οι πόροι, υπάρχουν οι
προκηρύξεις των θέσεων. Θα προχωρήσουµε και σε άλλες προκηρύξεις, έτσι ώστε το Νοσοκοµείο Χαλκίδας να µπορέσει µε
επάρκεια να διαχειριστεί και να αντιµετωπίσει τα ύποπτα και επιβεβαιωµένα περιστατικά κορωνοϊού, χωρίς να απαιτείται διακοµιδή σε νοσοκοµείο της Αττικής.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το Νοσοκοµείο
Χαλκίδας για να το στήσουµε εµείς καταβάλαµε µεγάλες προσπάθειες. Εσείς δυστυχώς, δεν µπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες του για τη λειτουργία που όντως έχει ανάγκη αυτήν την ώρα
όχι µόνο η Χαλκίδα, αλλά η ευρύτερη περιοχή.
Είπε ο κ. Κικίλιας, όταν είχε έρθει στη Χαλκίδα, ότι το Νοσοκοµείο µας αποκτά πλέον υπερτοπικό χαρακτήρα, αφού ήδη νοσηλεύονται στην κλινική COVID και περιστατικά εκτός νοµού. Και
βέβαια πρέπει να νοσηλεύονται.
Γι αυτό, όµως, επαναλαµβάνω ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις τόσο σε νοσηλευτικό όσο και σε ιατρικό προσωπικό, για να έχουµε και ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.
Όλοι ανησυχούµε. Πραγµατικά, η προχειρότητά σας είναι προφανής.
Θα σας αναφέρω τι συνέβη στην κλινική COVID-19 την επόµενη ηµέρα της επίσκεψης του κ. Κικίλια. Η πνευµονολόγος που
παρακολουθούσε τους ασθενείς βρέθηκε θετική. Το χειρότερο
είναι ότι η ίδια έκανε ταυτόχρονα τακτικά ιατρεία και εξέταζε
ασθενείς στις υπόλοιπες κλινικές. Όπως ήταν απαραίτητο, πολλοί συνάδελφοί της εργαζόµενοι υποβλήθηκαν σε τεστ.
Ακούστε µε: Την πρώτη ηµέρα πέντε rapid tests βγήκαν θετικά
και την επόµενη ηµέρα, που τα ίδια πρόσωπα υποβλήθηκαν σε
µοριακά τεστ, ήταν αρνητικά. Καταλαβαίνετε τι έγινε και τι αναστάτωση υπήρξε σε όλο το νοσοκοµείο, γιατί το ίδιο µπορεί να
συµβεί αύριο και µε τους υπόλοιπους και µε τους ειδικευµένους
που εφηµερεύουν.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι του νοσοκοµείου κάνουν µεγάλες προσπάθειες και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Δεν
τους συνάντησε -κακώς- ο κύριος Υπουργός όταν επισκέφθηκε
το νοσοκοµείο. Λένε: «Δεν απέχουµε πολύ από το να µετατραπούµε σε υγειονοµική βόµβα». Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Στελεχώστε, λοιπόν, τη νέα κλινική µε ξεχωριστό, συγκεκριµένο και αποκλειστικά απασχολούµενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Αντίθετα, εσείς προτιµάτε να µπαλώνετε τρύπες µε µετακινήσεις υγειονοµικών από τµήµα σε τµήµα, από κέντρο υγείας σε
κέντρο υγείας, από νοσοκοµείο µιας πόλης σε άλλη πόλη.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αυτήν την ώρα υπάρχουν
ακόµη πρόσφορες λύσεις για την ασφαλή και απαραίτητη περίθαλψη ασθενών COVID-19, αρκεί να στελεχωθούν µε το απαραίτητο προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι, για παράδειγµα, ο τρίτος όροφος του παλιού Νοσοκοµείου Χαλκίδας, που στεγαζόταν η Καρδιολογική Κλινική -τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- µε είκοσι κλίνες που µπορούν να µετατραπούν σε εντατικής νοσηλείας και η Παθολογική στον ίδιο
όροφο µε πενήντα κλίνες, οι οποίες µπορούν να µεταβληθούν σε
κλίνες απλής νοσηλείας. Γιατί δεν το κάνατε ταυτόχρονα αυτό,
όταν γινόταν η µεταφορά; Δεν το προβλέψατε; Κάντε το έστω
και σήµερα. «Χάσαµε ζωές», σας είπε πριν από λίγο ο συνάδελ-
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φός µου, όταν αναφέρθηκε στα λόγια του πνευµονολόγου της
Θεσσαλονίκης. «γιατί δεν είχαµε τα µέσα». Είναι κρίσιµη η κατάσταση και το είδατε ακόµα και στη σηµερινή συνεδρίαση, που ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος ήταν αποκλειστικά στο Υπουργείο
σας.
Είναι κρίσιµες οι µέρες και πρέπει τώρα, σήµερα να πάρετε τις
σχετικές αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αποστόλου, µας είπατε ότι καταβάλατε τεράστιες προσπάθειες για το Νοσοκοµείο Χαλκίδας. Μπράβο, αλλά εµείς το
λειτουργήσαµε και προσπαθούµε να το ενισχύσουµε, έτσι ώστε
να ανταποκριθεί στον ρόλο του -γιατί πράγµατι είναι υπερτοπικός
ο ρόλος του νοσοκοµείου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
Υπουργός κ. Κικίλιας- και να συµβάλει στη µάχη κατά της πανδηµίας. Έχουµε πει ότι θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν προκειµένου να ενισχύσουµε τόσο το Νοσοκοµείο Χαλκίδας, όσο και όλες
τις υπόλοιπες δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προκειµένου και αυτή η µάχη µε τον κορωνοϊό την περίοδο αυτή να είναι
νικηφόρα.
Σίγουρα θα υπάρξουν νέα κρούσµατα κορωνοϊού ανάµεσα σε
υγειονοµικούς και υπάρχουν. Ευτυχώς, είναι πολύ λίγα. Αυτό
πρέπει να το διαφυλάξουµε, να τηρήσουµε όλα τα πρωτόκολλα,
να κάνουµε όλα τα τεστ εκεί που χρειάζεται και τακτικά, έτσι
ώστε το υγειονοµικό προσωπικό να µη µολυνθεί και να συνεχίσει
να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στον πληθυσµό.
Το Νοσοκοµείο Χαλκίδας χρειάζεται στήριξη. Θα την έχει από
τη σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι ευχάριστο το
γεγονός ότι καλύφθηκαν οι θέσεις στην προκήρυξη για τη µονάδα εντατικής θεραπείας και οι γιατροί αυτοί ήδη υπηρετούν.
Θα ενισχύσουµε µε περισσότερο προσωπικό το νοσοκοµείο, έτσι
ώστε να ανταποκριθεί στον ρόλο του.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 387/12-10-2020
ερώτηση των αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παναγιώτη (Πάνου)
Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Για την υγεία, ασφάλεια και αναβάθµιση των εργασιακών δικαιωµάτων εργαζοµένων (οδηγών δίκυκλου) στη
διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, όµως, πριν αναφερθώ στην ερώτηση να θέσω
ένα ερώτηµα, το οποίο έχει προκύψει αυτήν τη στιγµή µε βάση
µία ανάρτηση στο διαδίκτυο και που θεωρώ ότι δεν µπορεί να
µείνει ασχολίαστη.
Αναφέροµαι σε αυτό που γράφτηκε πριν από λίγες ώρες ότι
υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Δηµήτρη Κουτσούµπα για να διερευνηθούν τα
αδικήµατα της παραβίασης των µέτρων για τον κορωνοϊό και της
διέγερσης σε ανυπακοή προχθές, στις 17 Νοεµβρίου.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να καλυφθείτε πίσω από την απάντηση περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Θέλω ως εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης σήµερα, εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο να σχολιάσετε, ανεξαρτήτως της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης διότι αντιλαµβάνεστε ότι αν αφήνουµε να γίνονται τέτοιες πράξεις, τι
µπορεί να σηµαίνει αυτό για τη δηµοκρατία µας.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση µε την ερώτηση, την οποία σήµερα συζητάµε, σας είχα καταθέσει από τις 12 Οκτωβρίου γραπτή ερώτηση. Δεν την απαντήσατε, γι’ αυτό σήµερα ερχόµαστε
µε τη µορφή της επίκαιρης ερώτησης.
Αυτές τις µέρες κάποιοι άνθρωποι που δοκιµάζονται, πέρα από
τους γιατρούς και τους εργαζόµενους των σούπερ µάρκετ, είναι
οι οδηγοί δίκυκλων στις ταχυµεταφορές, στη διανοµή προϊόντων
και εµπορευµάτων. Κατέχουν δε ένα αρνητικό ρεκόρ, ανεξαρτή-
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τως των σηµερινών συνθηκών, σε τροχαία, σε θανάτους, σε απώλειες.
Η δική µας κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία µε έναν συστηµατικό
και ολοκληρωµένο τρόπο για πρώτη φορά έφτιαξε ένα πλαίσιο
προστασίας των εργαζοµένων και αναβάθµισης των συνθηκών
εργασίας τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω: Ως αρµόδιος Υπουργός, τι
έχετε κάνει για την εφαρµογή αυτού του πλαισίου; Γνωρίζετε ότι
στις 8 Οκτωβρίου ο συγκεκριµένος κλάδος είχε κάνει απεργία.
Είχε ζητήσει να σας συναντήσει. Έχουν γίνει ανάλογοι έλεγχοι;
Έχουν υπάρξει καταγγελίες. Τι έγιναν αυτές οι καταγγελίες;
Υπάρχουν πρόστιµα; Είναι µέσα στις προτεραιότητές σας να
ασχοληθείτε µε αυτήν την κατηγορία των εργαζοµένων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Σκουρλέτη, δεν θα αποφύγω να απαντήσω στην ερώτηση που µου θέσατε και θέλω να είµαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω αυτό που αναφέρατε. Στην προκειµένη όµως περίπτωση θα
απαντήσω, όπως θέσατε το ζήτηµα, ότι δεν κρύβεται κάποιος
όταν επικαλείται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το κρατάµε ως κόρη οφθαλµού και σε αυτήν
την Αίθουσα και έξω από αυτήν την Αίθουσα, διότι η χώρα µας
είναι ένα ευνοµούµενο κράτος, ένα κράτος που σέβεται τους νόµους, τις διαδικασίες, το Σύνταγµα και το Σύνταγµα έχει ορίσει
ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα, το οποίο θέτετε ως ερώτηση.
Θέλω εκ προοιµίου να καταθέσω και εγώ συνηγορώντας ότι ο
κόσµος που αυτήν τη στιγµή µεταφέρει τις υπηρεσίες, οι εργαζόµενοι ονοµαζόµενοι ως «delivery», στον κόσµο που σήµερα
είναι αποκλεισµένος στα σπίτια του, λόγω του lockdown, είναι
ένας κόσµος απέναντι στον οποίον πραγµατικά είµαστε όλοι
ευαισθητοποιηµένοι.
Πρωταρχικό µέληµα του Υπουργείου Εργασίας αποτελεί η
πιστή τήρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου για την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, έτι
περισσότερο των εργαζοµένων οδηγών δίκυκλου στη διανοµή
και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων.
Πρόκειται για έναν κλάδο εργαζοµένων, η προσφορά των
οποίων αδιαµφισβήτητα αναδείχθηκε και αναδεικνύεται συνεχώς,
ιδιαιτέρως από την πρώτη µέρα της πανδηµίας στη χώρα µας,
ιδίως, όµως, κατά τη διάρκεια του lockdown, καθώς οι εργαζόµενοι αυτοί επωµίστηκαν τον τεράστιο φόρτο εργασίας διεκπεραιώνοντας πλήθος οικονοµικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων εξαιτίας των έκτακτων περιοριστικών µέτρων.
Σε κάθε περίπτωση, σας πληροφορώ ότι οι υπηρεσίες επιθεώρησης ασφαλείας και υγείας στην εργασία καθ’ όλη την περίοδο της πανδηµίας ήταν και παραµένουν προσηλωµένες µε
βασική προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων εν γένει και ειδικά. Για αυτό διενεργήθηκαν εκτεταµένοι έλεγχοι ως προς την τήρηση τόσο της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
όσο και στην εφαρµογή των έκτακτων εξειδικευµένων µέτρων
δηµόσιας υγείας και υγειονοµικών πρωτοκόλλων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδηµίας.
Προτεραιότητα της πολιτικής µας είναι η προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων είτε αυτά αφορούν την
υγεία και την ασφάλειά τους είτε τις αποδοχές, τις άδειες, τις
υπερωρίες και γενικά τη νοµιµότητα που απορρέει από το Εργατικό Δίκαιο της χώρας µας.
Αναφορικά µε το πρώτο ερώτηµά σας για το αν εφαρµόζονται
όλες οι νοµοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν και οι εγκύκλιοι
που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της δικής µας διακυβέρνησης,
θέλω να σταθώ στα ακόλουθα σηµεία: Το γενικό πλαίσιο για την
υγεία και ασφάλεια στην εργασία προβλέπεται στον κώδικα
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, γνωστός ως
ΚΝΥΑΕ. Είναι ο ν.3850/2010 και αφορά το σύνολο των εργαζοµένων που απασχολούνται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε
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σχέση εργασίας.
Ειδικά, όµως, για τους διανοµείς ισχύουν, πράγµατι, διατάξεις
του άρθρου 56 του ν.4611/2019, οι οποίες αφορούν την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλειά τους, οι οποίοι µπορεί να προέρχονται από τροχαία
ατυχήµατα κατά τη διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων.
Αναφορικά, λοιπόν, µε την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
της διανοµής, το Υπουργείο και η αρµόδια υπηρεσία προχωρούν
ένα βήµα ακόµη παραπέρα και σήµερα είµαστε σε µια διαδικασία
συγκρότησης διυπουργικής οµάδας εργασίας, η οποία έχει
σκοπό την κατάρτιση σχεδίου KΥA, σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 56. Με τη συγκεκριµένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών θα καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόµενα
λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά µε
την ορθή συντήρηση των οχηµάτων, το είδος και τις προδιαγραφές του εξοπλισµού προστασίας, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους αποθηκευτικούς χώρους, του
προσαρτώµενου, δηλαδή, αποθηκευτικού χώρου, του φορέα πιστοποίησης, της ευστάθειας του οχήµατος, την πρότυπη γραπτή
εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής.
Ωστόσο, µέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ ισχύουν απόλυτα
οι προστατευτικές διατάξεις της παραγράφου 2, σύµφωνα µε την
οποία ως κατάλληλος εξοπλισµός εργασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεστε στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πανωφόρι κατάλληλο
για την προστασία του αναβάτη του µοτοποδηλάτου ή της µοτοσικλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και αντανακλαστικό γιλέκο. Επίσης, ο εργοδότης εφοδιάζει µε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας τους εργαζόµενους -προστατευτικό κράνος,
πανωφόρι, γάντια κ.λπ.- καθώς και µε οποιαδήποτε άλλο από τα
προβλεπόµενα µέτρα που δεν θα επιβαρύνουν οικονοµικά τον
εργαζόµενο παρά µόνο τον εργοδότη.
Σταµατάω εδώ, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου και θα κάνω αναφορά στα πρόστιµα που έχει κάνει και
στους ελέγχους που έχει κάνει το ΣΕΠΕ για την ευαίσθητη αυτή
κατηγορία εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν µπορώ να πω αν εκπλήσσοµαι ή οργίζοµαι µε τη µη
απάντησή σας στο ζήτηµα που έθεσα, που είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Δεν µπορεί ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
οι Αρχηγοί των άλλων δύο κοµµάτων, εκλεγµένων κοµµάτων,
αυτήν τη στιγµή να καλούνται να απολογηθούν. Για ποιο πράγµα;
Τι να διερευνήσει η Εισαγγελία, που υποτίθεται ότι ενεργεί µε
βάση τη νοµοθεσία;
Έρχεστε εδώ να µας πείτε ότι δεν παρεµβαίνουµε; Τι σήµα δίνετε αυτήν τη στιγµή στους εισαγγελείς, στην κοινωνία; Προφανώς δίνετε αυτό το σήµα που δώσατε προχθές που έγιναν όσα
έγιναν στην Αθήνα ανήµερα της 17 Νοέµβρη, αυταρχισµός και
καταστολή. Φαίνεται σας φοβίζει η στάση της κοινωνίας από
αυτά που ετοιµάζετε να κάνετε εις βάρος της και θέλετε να εκπέµψετε ένα σήµα φόβου και άρνησης διεκδίκησης.
Δεν θα σας περάσει. Δεν συµβαίνουν στις δυτικές δηµοκρατίες
αυτά τα πράγµατα. Απορώ, λοιπόν, πως εσείς επιλέξατε αυτήν
τη στιγµή να δώσετε αυτήν την απάντηση.
Σε σχέση µε την ερώτηση, προσέξτε, δεν σας ρώτησα να µου
περιγράψετε τι λέει ο νόµος. Το γνωρίζουµε πολύ καλά, το γνωρίζουν και οι εργαζόµενοι. Σας ρώτησα αν έχετε βγάλει συµπεράσµατα, αν έχετε ένα συγκεκριµένο σχέδιο, οι υπηρεσίες σας,
εφαρµογής του νόµου.
Δεν γνωρίζετε ότι τα παιδιά -κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, αλλά
όχι µόνο νέοι άνθρωποι, είναι και άνθρωποι και µεγαλύτερης ηλικίας- που ασχολούνται στις ταχυµεταφορές εκβιάζονται πολλές
φορές και µετακυλίουν σε αυτούς οι εργοδότες το κόστος συντήρησης και των καυσίµων των δικύκλων που χειρίζονται; Δεν
γνωρίζετε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα µέτρα ατοµικής
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προστασίας τελικά µένουν στα χαρτιά;
Θα µπει επιτέλους, για να µπορούµε να ελέγχουµε αυτές τις
επιχειρήσεις, ο αριθµός κυκλοφορίας των δικύκλων στο σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», πράγµα που θα µας βοηθήσει όχι µόνο να ελέγξουµε
τις συνθήκες εργασίας, αλλά και ζητήµατα φοροδιαφυγής των
συγκεκριµένων επιχειρήσεων; Ή δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά;
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά. Αυτά σας ζήτησαν οι εργαζόµενοι στην απεργία που έκαναν και αρνηθήκατε να τους
δείτε. Γιατί τέτοια αλαζονεία; Τι σας φοβίζει ένας Υπουργός να
βλέπει τους εργαζόµενους;
Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε, νοµίζω ότι είναι απόλυτα
ώριµο πλέον να θεωρηθεί ότι αυτή η κατηγορία οδηγών των δικύκλων, των λεγόµενων «ντελιβεράδων», που δεν αφορούν µόνο
την εστίαση, αποτελεί ξεχωριστή, ιδιαίτερη ειδικότητα και πρέπει
να αναγνωριστεί ως τέτοια και κατ’ επέκταση αυτοί οι εργαζόµενοι να µπουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών ενσήµων.
Βαρέα και ανθυγιεινά στην πράξη τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι αναγνωρίζονται κάποια επιπλέον χρόνια συντάξιµα και πιο γρήγορα
τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο
της δικής σας ή της δικής µου ηλικίας -γιατί υπάρχουν και τέτοιοι- να αναγκάζεται να οδηγεί ένα δίκυκλο χιονίσει-βρέξει και
µέσα από την εντατικοποίηση των σηµερινών ηµερών! Αυτές οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο
έχουν υπερκέρδη αυτή τη στιγµή.
Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόµενοι δεν είναι αναλώσιµοι,
κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, βλέπω το θυµωµένο ύφος του κ.
Σκουρλέτη και αναρωτιέµαι προς τι όλη αυτή η θεατρική παράσταση. Κατανοώ ότι θέλει να σηκώσει έτσι λίγο τους τόνους, για
να πούµε ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα αυταρχικότητας στην Κυβέρνηση. Δεν θα το βρείτε όµως, στην Κυβέρνησή µας, κύριε
Σκουρλέτη. Είµαστε µια Κυβέρνηση µε βαθιά δηµοκρατική πεποίθηση και το αποδεικνύουµε καθηµερινά από την παρουσία
µας στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο όλοι οι Υπουργοί, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, µε τις επίκαιρες ερωτήσεις,
από τη συµπεριφορά µας απέναντι στον κόσµο και γενικά µε τη
συµπεριφορά µας και τον σεβασµό απέναντι στους θεσµούς.
Τα λέω αυτά, γιατί θέλω να καταλήξω σε κάτι το οποίο αναφέρατε τελευταίο, για τη µεγάλη ευαισθησία απέναντι στους εργαζόµενους και αυτή τη στιγµή απέναντι στα παιδιά που, πράγµατι,
κάνουν αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία επαγγέλµατος, µεταφέροντας τις υπηρεσίες τους στους δρόµους µε τα µηχανάκια.
Κύριε Σκουρλέτη, να το ρώταγε κάποιος άλλος Υπουργός, θα
µπορούσα να το δικαιολογήσω. Εσείς δεν ήσασταν Υπουργός
Εργασίας; Εσείς που µε ρωτάτε αυτά τα πράγµατα! Τεσσεράµισι
χρόνια τι κάνατε, κύριε Σκουρλέτη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Το νόµο ζητάµε να
εφαρµόσετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έρχεστε σήµερα και εγκαλείτε την Κυβέρνηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ξέρετε τα αιτήµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Καλά, καλά, καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ξέρετε τα αιτήµατα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έπρεπε µε σοφία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εφαρµόστε το νόµο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά, καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αφήστε τα «καλά,
καλά»!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Βλέπετε, ο κ. Σκουρλέτης, κυρία Πρόεδρε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
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παρακαλώ. Αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): …τόσο αυταρχικός ο κ. Σκουρλέτης. Μη δείχνει και
εδώ την αυταρχικότητά του, την έδειξε τεσσεράµισι χρόνια σε
εργαζόµενους, σε ασφαλισµένους, µε τη γενικότερη συµπεριφορά, τη γνωστή, του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, λοιπόν, τον εγκαλώ εγώ και του λέω: Υπήρξε Υπουργός
Εργασίας. Τεσσεράµισι χρόνια τι έκανε για τους εργαζόµενους;
Έρχεται σήµερα να εγκαλεί τη Νέα Δηµοκρατία, που πράγµατι
έχουµε δώσει δείγµα γραφής µε τη συµπεριφορά µας, µε τις πολιτικές µας υπέρ των εργαζοµένων, ειδικά στην πανδηµία; Ξέρει
και ο ίδιος πάρα πολλές φορές και εκεί που πάει και συναναστρέφεται πως του λένε: «Πέρα ότι σας ψηφίζουµε, η µικρή παρέα,
κάνουµε τον σταυρό µας που κυβερνάνε οι άλλοι». Και εργαζόµενοι του το λένε και άνεργοι του το λένε. Γιατί ξέρουν ότι µε
αυτή την Κυβέρνηση τουλάχιστον την περίοδο της πανδηµίας
προστατεύτηκαν και προστατεύονται όλοι.
Έρχοµαι τώρα στη συγκεκριµένη ερώτηση. Αναφορικά µε
τους ελέγχους και τις καταγγελίες και τις κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί µέχρι σήµερα, πληροφορώ λοιπόν το Σώµα και τον κ.
Σκουρλέτη ότι οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης είχαν υλοποιήσει κατά
το 2019, το δεύτερο εξάµηνο -τη δική µας περίοδο- πρόγραµµα
ελέγχων διάρκειας δυόµισι µηνών σε επιχειρήσεις εστίασης όπου
απασχολούνταν διανοµείς µε δίκυκλα-delivery και σε επιχειρήσεις ταχυµεταφορών σε δίκυκλα-κούριερ, κατ’ εφαρµογή της εγκυκλίου του ΣΕΠΕ µε τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Αποφεύγω
τους αριθµούς.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του προγράµµατος είχαν πραγµατοποιηθεί πανελλαδικά εννιακόσιοι τριάντα επτά έλεγχοι και
είχαν επιβληθεί τριάντα τέσσερις διοικητικές κυρώσεις-πρόστιµα
για διαπιστωθείσες παραβάσεις. Αναφέροµαι σε ελέγχους που
αφορούσαν την τήρηση βασικών υποχρεώσεων των εργοδοτών,
αναφορικά µε τα ζητήµατα ασφαλείας, της υγείας των δικυκλιστών διανοµέων.
Ήδη, λοιπόν, από τη θέση σε ισχύ του ν.4811/2019 η εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 56 αποτελεί κατά
πάγια πρακτική ένα από τα σηµεία ελέγχου των επιθεωρητών του
ΣΕΠΕ στις επιχειρήσεις των κλάδων µε κωδικούς τους συγκεκριµένους για ταχυδροµικές µεταφορές, ταχυµεταφορές, δραστηριότητες delivery και υπηρεσιών εστίασης και τα υπόλοιπα.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρέχον έτος τώρα, το 2020 και µέχρι
τις 15 Νοεµβρίου, κυρία Πρόεδρε, πραγµατοποιήθηκαν πανελλαδικά τριακόσιοι ογδόντα δύο έλεγχοι εφαρµογής του άρθρου
56 του ν.4611, ενώ επιβλήθηκαν είκοσι τρεις διοικητικές κυρώσεις-πρόστιµα, καθώς και δύο µηνύσεις για διαπιστωθείσες παραβάσεις. Έντεκα από τους εν λόγω ελέγχους πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν αντιστοίχων καταγγελιών για µη χορήγηση
των αναγκαίων µέσων στους διανοµείς- οδηγούς δικύκλων.
Υπογραµµίζω µάλιστα, ότι οι έλεγχοι εφαρµογής του άρθρου
56 πραγµατοποιούνται στα καταστήµατα των επιχειρήσεων και
όχι στον δρόµο, καθ’ όσον στην αρµοδιότητα της επιθεώρησης
εµπίπτει ο έλεγχος των χώρων εργασίας και όχι των χώρων δηµόσιας κυκλοφορίας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σας διαβεβαιώνω ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων προστασίας των εργαζοµένων και τιµωρούν, όπως ορίζει ο νόµος, τους παραβάτες, όπως
αποδεικνύεται άλλωστε από τα στοιχεία τα οποία παρέθεσα λίγο
πριν.
Κλείνοντας, µε την ευκαιρία της ερώτησης, θέλω να ενηµερώσω για µια πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας
-ιδιαίτερα σηµαντική- που αφορά συγκεκριµένη οµάδα από αυτούς τους εργαζόµενους. Συγκεκριµένα, µε την από 4-11-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας επιλύσαµε ένα διαχρονικό
πρόβληµα των διανοµέων προϊόντων εστίασης -delivery- σχετικό
µε τον τρόπο ασφάλισής τους. Διαµορφώσαµε για πρώτη φορά
ένα σύγχρονο εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο που αίρει αβεβαιότητες και αυθαιρεσίες του παρελθόντος, όπως τις κληρονοµήσαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ και θέτει ενιαίους κανόνες για όλους
τους εργαζόµενους στη διανοµή προϊόντων εστίασης.
Εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας, του συνόλου της πολι-
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τικής ηγεσίας αναγνωρίζουµε ότι πρόκειται για µια ευαίσθητη κατηγορία εργαζοµένων. Είµαστε στο πλευρό τους και το µήνυµα
που θέλουµε να εκπέµψουµε είναι ότι η τήρηση της νοµιµότητας
αποτελεί για µας προτεραιότητα και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι
εργαζόµενοι έχουν στο πλευρό τους το ΣΕΠΕ.
Γι’ αυτό, οι εντολές που έχουν δοθεί είναι κατά προτεραιότητα
να γίνονται έλεγχοι στις συγκεκριµένες υπηρεσίες εστίασης. Τα
πρόστιµα είναι αυτά που ανέφερα πριν, οι έλεγχοι αυτοί που ανέφερα πριν, τα οποία καταδεικνύουν ότι ουσιαστικά το ερώτηµα
του κ. Σκουρλέτη ήταν για τις εντυπώσεις και όχι για την ουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 566/15-10-2020 ερώτηση
των αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξυπηρέτηση
ασφαλισµένων-συνταξιούχων ΕΦΚΑ σε αποµακρυσµένες περιοχές, νησιά και ορεινούς δήµους».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ σε αποµακρυσµένες περιοχές, νησιά
και ορεινούς δήµους. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει µια σταδιακή
µείωση των καταστηµάτων του ΙΚΑ τα προηγούµενα χρόνια και
µέχρι την κατάργηση του ίδιου του ΙΚΑ και τη δηµιουργία του
ΕΦΚΑ, αλλά προβλέπεται και η κατάργηση των ανταποκριτών του
ΟΓΑ µε βάση τον ν.4389, εφ’ όσον εκδίδεται η απόφαση λειτουργίας στην έδρα του νοµού περιφερειακού καταστήµατος εξυπηρέτησης από τον ΕΦΚΑ.
Το πρόβληµα έχει ήδη προκύψει σε δύο περιοχές, σε νησιά και
βέβαια στη Ροδόπη, όπου οι ανταποκριτές σταµάτησαν να λειτουργούν λόγω του ότι εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση.
Το ερώτηµά µου προς εσάς είναι το εξής: Αν προτίθεστε, σε
συνεργασία και µε το Υπουργείο Εσωτερικών, να εξετάσετε την
ένταξη για την πλήρη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ και τουλάχιστον των αγροτών µέσα από τις
υπηρεσίες των ΚΕΠ. Αν όχι, υπάρχει εναλλακτική λύση να δηµιουργηθεί θεσµικό πλαίσιο για να συνάπτεται προγραµµατική
σύµβαση µε όποιον δήµο θέλει να εξυπηρετεί τους δηµότες του
µε το Υπουργείο Εργασίας, και συγκεκριµένα µε τον ΕΦΚΑ, για
την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Εάν δεν υιοθετήσετε τα παραπάνω, µήπως εξετάζετε την περίπτωση να αξιοποιήσετε τους σηµερινούς ανταποκριτές του
ΟΓΑ µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα, διευρύνοντάς το
όµως και σε άλλες αρµοδιότητες για τον ΕΦΚΑ, προκειµένου να
συνεχίσει να παρέχεται αυτή η υπηρεσία στους δήµους και όχι
µόνο στην έδρα του νοµού;
Σε κάθε περίπτωση, πείτε µας πώς σκέπτεστε να διασφαλίσετε
την εξυπηρέτηση αυτών των περιοχών και κυρίως των αποµακρυσµένων, των ορεινών και των νησιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Κεγκέρογλου, σας ευχαριστώ ειλικρινά µέσα
από την καρδιά µου -και το εννοώ!- για τον µειλίχιο τρόπο µε τον
οποίο µιλήσατε και ρωτήσατε, αλλά και για την πολύ σηµαντική
και ουσιαστική ερώτηση που κάνετε, υπό την έννοια ότι µου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω ενώπιον της Βουλής στα ερωτήµατα που θέσατε γι’ αυτά τα οποία συντελούνται σήµερα στον
e-ΕΦΚΑ στο χρονοδιάγραµµα που έχουµε θέσει για την ολοκλήρωση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του πιο σηµαντικού
φορέα του δηµοσίου και για το πώς αυτός µετεξελίσσεται. Μου
δίνετε, επίσης, την ευκαιρία να παρουσιάσω τις µεγάλες καινοτοµίες του «e-ΕΦΚΑ» που έχουν γίνει πραγµατικότητα ακόµα και
µέσα στην περίοδο της πανδηµίας. Γι’ αυτό θα καταθέσω σε λίγο
σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγµατι η σταδιακή
κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ, κύριε Κεγκέρογλου, η
οποία συντελείται κατ’ εφαρµογή νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, µε τον ταυτόχρονο περιορισµό που πράγµατι γίνεται των τοπικών υποκαταστηµάτων του e-ΕΦΚΑ, τέως ΙΚΑ, φαίνεται να παρεµποδίζει
-χρησιµοποιώ προσεκτικά τη λέξη «φαίνεται»- προσωρινά την
άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και
των ασφαλισµένων που ζουν σε παραµεθόριες ή αποµακρυσµένες περιοχές.
Πρόκειται, όµως, για µια παροδική αδυναµία η οποία αντιµετωπίζεται µέρα µε τη µέρα, καθώς ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
του ΕΦΚΑ, που επιχειρείται για πρώτη φορά και προχωρά µε
γοργά βήµατα, συνδυαστικά µε την οργανωτική ανασυγκρότηση
του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης όχι µόνο λύνει και θα
λύσει οριστικά τα προβλήµατα, αλλά αναβαθµίζει σηµαντικά τις
υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων σε ολόκληρη την
επικράτεια.
Αυτήν τη στιγµή, στον e-ΕΦΚΑ υπό συνθήκες πρωτόγνωρες
και αντίξοες, που ουσιαστικά το περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό του βρίσκεται σε περιορισµό στο σπίτι του λόγω της πανδηµίας, συντελείται -το εννοώ- κοσµογονία αλλαγών προς όφελος
του πολίτη. Μάλιστα, µέρος των αλλαγών έχει ήδη συντελεστεί.
Καταθέτω, λοιπόν, εδώ αυτές τις είκοσι µία θεσµικές µεγάλες
αλλαγές του ψηφιακού µετασχηµατισµού του e-ΕΦΚΑ. Αυτές οι
ψηφιακές καινοτοµίες έρχονται να συµβάλλουν και να ολοκληρώσουν εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό του e-ΕΦΚΑ, παράλληλα και ταυτόχρονα µε το
χρονοδιάγραµµα του ψηφιακού µετασχηµατισµού της ψηφιακής
σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» µέχρι το τέλος του 2021, φιλοδοξώντας ο eΕΦΚΑ να γίνει η αιχµή του δόρατος του πιο αποτελεσµατικού
φορέα σε όλο το δηµόσιο και σε όλο το κράτος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Συγκεκριµένα, µέσω του νέου αποκεντρωµένου δικτύου εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ αναβαθµίσαµε τις υπηρεσίες για τους
αγρότες απαλλάσσοντάς τους από άσκοπες µετακινήσεις εκατοντάδων χιλιοµέτρων και αντιµετωπίζοντας έτσι το χρόνιο πρόβληµα της δυσχερούς εξυπηρέτησής τους.
Μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του πρώην ΟΓΑ και
της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων, οι αγρότες δεν θα χρειάζεται
να επισκέπτονται πλέον τα περιφερειακά τµήµατα του πρώην
ΟΓΑ για θέµατα ασφάλισης, εισφορών και µητρώου, αλλά θα
εξυπηρετούνται πλέον από τα τοπικά καταστήµατα µισθωτών του
ΕΦΚΑ, ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας τους. Νοµίζω ότι το γνωρίζετε. Αυτό έχει γίνει και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Ήταν µία από τις πρώτες οργανωτικές πρωτοβουλίες
που πήραµε.
Τον Ιανουάριο του 2020 έγινε η αρχή από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, όπου έντεκα χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα δύο
αγρότες στον Νοµό Φθιώτιδας εξυπηρετούνται πλέον στο περιφερειακό υποκατάστηµα µισθωτών στη Λαµία. Επίσης, τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των παροχών -επιδόµατα και έξοδα κηδείας- στα κατά τόπους υποκαταστήµατα µισθωτών του ΕΦΚΑ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δίκιο, όταν στην αρχή της θητείας
µε είχατε ρωτήσει για τις σαράντα πέντε χιλιάδες εκκρεµείς περιπτώσεις εξόδων κηδείας που πήραµε σε τσουβάλια. Σήµερα,
λοιπόν, είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι σ’ αυτούς τους
τέσσερις µήνες πληρώθηκαν όλα, συνδυαστικά µε τον ηλεκτρονικό τρόπο που καταβάλλονται πλέον τα έξοδα κηδείας, που δεν
χρειάζεται κανένας να έρθει γιατί φτιάξαµε το νέο σύστηµα πληρωµής εξόδων κηδείας, το οποίο είναι ηλεκτρονικό.
Η δράση επεκτάθηκε και σε άλλους νοµούς και ολοκληρώθηκε
µέσα στον Απρίλιο του 2020 σε όλη την επικράτεια πλέον, µε τη
σταδιακή διάθεση ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
µέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν τη
δυνατότητα αποµακρυσµένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης υπηρε-
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σιών κατά την πλειοψηφία των συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται
καµία µετακίνηση.
Δηµιουργήσαµε, λοιπόν, ένα σύγχρονο πλαίσιο εξυπηρέτησης
για όλους τους ασφαλισµένους του Οργανισµού, απαλλαγµένο
από αγκυλώσεις, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στη µεγάλη προσπάθεια των υπαλλήλων, αλλά και
στην αποτελεσµατική διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, που µε τις δράσεις
και τις αποφάσεις της γεννά καθηµερινά λύσεις σε παθογένειες
και προβλήµατα δεκαετιών. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι δυναµικά εξελισσόµενη και όσο περνά ο καιρός, η κατάσταση θα
βελτιώνεται ακόµα περισσότερο.
Εποµένως, µπορεί να υπάρχουν πράγµατι κάποιες καθυστερήσεις και κάποια προβλήµατα τα οποία οφείλονται κατά κύριο
λόγο στην έλευση της πανδηµίας, αλλά, κύριε Κεγκέρογλου, θα
σας δώσω στη δευτερολογία µου συγκεκριµένες απαντήσεις για
µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και για
το τι σχεδιάζουµε να κάνουµε µέχρι το 2021.
Όµως, τα προβλήµατα αυτά είναι προσωρινά, επειδή µάλιστα
κληρονοµήσαµε µία κατάσταση. Παρ’όλο που δεν µου αρέσει να
αναφέροµαι στο παρελθόν, αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Πρέπει να λύσουµε παθογένειες δεκαετιών.
Δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, πέσαµε και στην περίοδο της πανδηµίας. Είµαστε αποδεκατισµένοι από ανθρώπινο δυναµικό στις
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, όπως και σε όλο το Δηµόσιο. Αυτό είναι
απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Ο παριστάµενος Υπουργός
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, µε τη σωστή εγκύκλιο που έβγαλε, προστατεύει πρώτα την υγεία των υπαλλήλων και αυτό κάνουµε και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. Αυτό καθιστά
δυσχερή την επικοινωνία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά είναι
προσωρινό.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε συγκεκριµένες προτάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ψηφιοποίηση του δηµόσιου, η ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, είναι
τεχνολογικά δυνατή τα τελευταία χρόνια.
Άρα, δεν µπορούµε να επιρρίψουµε ευθύνες, κύριε Υπουργέ,
πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια. Μπορούµε να επιρρίψουµε ευθύνες στα πρόσφατα τελευταία χρόνια.
Αυτή η ψηφιοποίηση θα δώσει λύσεις και θα δώσει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης πρόσβασης, προκειµένου να εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι που έχουν τη
δυνατότητα να επικοινωνούν ψηφιακά και ηλεκτρονικά.
Η ερώτηση αναφέρεται, όµως, στις αποµακρυσµένες περιοχές, νησιωτικές και ορεινές κυρίως -αλλά όχι µόνο, καθώς υπάρχουν στο εσωτερικό νοµών και περιφερειών περιοχές που δεν
είναι ούτε νησιωτικές ούτε ορεινές, αλλά πολύ αποµακρυσµένεςκαι κυρίως στους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα πρόσβασης. Δεν πρέπει το κράτος να µεταφέρει τις ευθύνες ούτε
στους λογιστές ούτε σε άλλους που «θα εξυπηρετήσουν» -εντός
εισαγωγικών- ή θα κάνουν χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, είτε
είναι υπό συνταξιοδότηση, είτε είναι συνταξιούχοι, που δεν έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρέπει
να φροντίσουµε γι’ αυτούς. Δεν γίνεται να τους στέλνουµε εξήντα, εβδοµήντα, εκατό και εκατόν είκοσι χιλιόµετρα στις έδρες
των περιφερειών ή των νοµών όπου προβλέπεται να λειτουργήσουν αυτά τα περιφερειακά τµήµατα.
Γι’ αυτό, εναλλακτικά και οπωσδήποτε για τις νησιωτικές και
ορεινές περιοχές θεωρώ ότι µπορεί να υπάρξει η λύση που ανταποκριτή του ΕΦΚΑ πια και όχι του ΟΓΑ, που θα είναι µε βάση
µία προγραµµατική σύµβαση του δήµου συγκεκριµένος υπάλληλος που θα έχει αυτήν την ικανότητα, να έχει πρόσβαση σε ένα
τερµατικό που εσείς από τον ΕΦΚΑ θα φροντίσετε να υπάρχει
στον δήµο και συγκεκριµένες υπηρεσίες να µπορούν να εκτελούνται για λογαριασµό του πολίτη, ασφαλισµένου και συνταξιούχου, που δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης.
Άρα, λοιπόν, η συνολική ψηφιακή πρόοδος του ΕΦΚΑ βοηθάει
στο να γίνει περισσότερο προσβάσιµος απ’ όλους τους πολίτες
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-αλλά και µε αυτόν τον τρόπο που σας προτείνω- από αυτούς οι
οποίοι δεν έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα.
Ο δήµος έχει και αυτήν τη συνευθύνη στο γενικότερο πλαίσιο
του ρόλου του για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν είναι ανεύθυνος. Στη Βιάννο σε εµάς, αλλά και σε άλλες περιοχές είναι
ακόµα χειρότερα τα πράγµατα. Στη Ροδόπη, που σας έχουν
κάνει ερώτηση η οποία δεν έχει απαντηθεί, είναι ακόµα χειρότερα τα πράγµατα, για τα ορεινά χωριά εννοώ, αλλά και στα
νησιά, στη Δωδεκάνησο και αλλού. Νοµίζω ότι θα πρέπει να εξετάσετε και αυτήν την παράµετρο.
Υπάρχει η θεσµική δυνατότητα για προγραµµατική σύµβαση
για τον ΟΑΕΔ, να υπάρχει ανταποκριτής του ΟΑΕΔ µέσα στον
δήµο, συγκεκριµένος υπάλληλος. Δεν υπάρχει για τον ΕΦΚΑ. Εκεί υπάρχει ο παλιός θεσµός του ‘61 του ΟΓΑ, όπως ξέρετε, ο
οποίος σήµερα µπορεί να εκσυγχρονιστεί και να παίξει έναν
ρόλο.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, σας καλώ να δείτε πώς θα συνδυάσετε την πρόοδο της ψηφιακής εξέλιξης του ΕΦΚΑ µε τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των ανθρώπων που οι ίδιοι δεν
µπορούν να µπουν και δεν πρέπει να τους στείλουµε να υποχρεώνονται ούτε στο λογιστή ούτε σε κάποιο φιλικό ή άλλο πρόσωπο που θα µπορούσε να τους εξυπηρετήσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τις ακούω τις προτάσεις σας, κύριε Κεγκέρογλου.
Κατεγράφησαν ήδη στα Πρακτικά.
Θα ήθελα, όµως, συµπληρωµατικά να πω ότι στο πλαίσιο των
παρατηρήσεων που θέσατε, ήδη έχουµε δροµολογήσει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των πολιτών και µέσω των ΚΕΠ συνδυαστικά µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του e-ΕΦΚΑ, γιατί στόχος
και σκοπός είναι στη νέα εποχή που έρχεται να µην µένει κανένας
χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στα συστήµατα τα ηλεκτρονικά. Αυτό είναι µία παράµετρος, που πράγµατι πρέπει να τη
δούµε και θα τη δούµε ως πολιτεία.
Θυµίζω, όµως, επειδή αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε µπροστά
στη µεγάλη πρόκληση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του eΕΦΚΑ που γίνεται µε ταχύτατο ρυθµό και θα φανεί όλο αυτό το
σχέδιο στο τέλος του 2021, ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και µε
τις εφορίες. Μειώθηκε ο αριθµός τους, οι φορολογικές δηλώσεις
είναι πλέον µόνο ηλεκτρονικές, δεν υποβάλλει κανένας Έλληνας
πολίτης χειρόγραφη δήλωση. Τότε, θυµάµαι, ότι είχαν εγερθεί
τα αντίστοιχα ερωτήµατα: «Μα πώς είναι δυνατόν κάποιος ηλικιωµένος να υποβάλει ψηφιακά τη φορολογική του δήλωση;».
Να, όµως, που έγινε και κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Στον e-ΕΦΚΑ
αν πω ότι υπάρχει µία σηµαντική πρόσκληση, είναι για µία φορά
στη ζωή του, κατεξοχήν η ηµέρα που θα υποβάλει την αίτηση
συνταξιοδότησης.
Στο ερώτηµα που θέτει ο κ. Κεγκέρογλου -έχει δίκιο γιατί είναι
παθογένεια ετών οι εκκρεµείς συντάξεις και ο τρόπος που συµπεριφερθήκαµε στους πολίτες ως πολιτικό σύστηµα- ειδικά για
τους αγρότες και τις συντάξεις χηρείας απαντώ ότι σήµερα τις
παίρνουν ψηφιακά σε ένα δευτερόλεπτο.
Είναι οι δύο πρώτες κατηγορίες, κυρία Πρόεδρε, που οι συντάξεις τους βγαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο και στο χρονοδιάγραµµα που έχουµε θέσει, γιατί εδώ κρινόµαστε όλοι. Όταν τα
έλεγα αυτά τα δύο πρώτα, δεν µε πίστευε κανένας. Το θεωρούσαν αναχρονιστικό και ανέφικτο. Έγινε το πρώτο και έχω πει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα -µέχρι τέλος του 2021- πως όλοι οι
Έλληνες θα παίρνουν ψηφιακά τη σύνταξή τους. Το ερώτηµα,
όµως, του κ. Κεγκέρογλου είναι βάσιµο και εγώ συµφωνώ µαζί
του. Πρόκληση για όλους µας είναι να εξυπηρετούµε τον πολίτη.
Λέω, κύριε Κεγκέρογλου, τα εξής: Αναφορικά µε την εξυπηρέτηση των πολιτών των συγκεκριµένων περιοχών µέσω ΚΕΠ στο
πλαίσιο της εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων του τέως ΟΓΑ ανά
περιφέρεια, δεδοµένης της έλλειψης τοπικών υπηρεσιών, εκδόθηκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις: η κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθµόν 12407/8-7-2002, αλλά και η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµόν 10264 του 2003 -είναι παλιές- µε τις
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οποίες εκχωρούνται αρµοδιότητες στα ΚΕΠ συναφείς µε αυτές
των ανταποκριτών. Άρα έχουµε από το παρελθόν µία τέτοια
εξουσιοδότηση στα ΚΕΠ.
Επιπλέον -και αυτό είναι το κρίσιµο- αναµένεται να ακολουθήσει και η προσθήκη νέων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι µε
την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν.4670, του ασφαλιστικού
νόµου που φέραµε εµείς στη Βουλή, αναµένεται να εκδοθεί η
κοινή υπουργική απόφαση µεταξύ εµού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε την οποία θα ρυθµίζεται η διαδικασία
υποστήριξης των ασφαλισµένων για την ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.
Δηλαδή αυτό που περιέγραψα πριν για την ψηφιακή σύνταξη
θα το επεκτείνουµε. Θα πηγαίνει στα ΚΕΠ ο αγρότης και η χήρα
ή ο χήρος και θα κάνει την αίτησή του εκεί και θα την παίρνει αυτόµατα µέσω της απονοµής σύνταξης ΑΤΛΑΣ.
Επιπλέον, µε στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αγροτών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων µεταφοράς αρµοδιοτήτων από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ σε υποκαταστήµατα µισθωτών, όπως ανέφερα στην πρωτολογία µου.
Εδώ είναι το σηµαντικό, γιατί, κύριε Κεγκέρογλου, εγώ δέχοµαι την κριτική. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πήραµε,
όµως, µια κατάσταση στα χέρια µας η οποία -έχετε δίκιο- ήταν η
εξής, ακούστε: Για τους αγρότες υπήρχαν τον Ιούλιο του 2019
µόνο εννέα σηµεία της χώρας για να εξυπηρετηθούν. Ο κ. Χρήστος Χάλαρης µε τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε πλήρη
αποκέντρωση και σήµερα τα κέντρα αυτά έγιναν ενενήντα πέντε.
Οι αγρότες πλέον από εννέα εξυπηρετούνται σε ενενήντα πέντε
κέντρα σε όλη την Ελλάδα και αυτό έχει ήδη υλοποιηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε
στενή συνεργασία µε τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Καταβάλλουµε
προσπάθειες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, διευρύνουµε τη
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, αξιοποιούµε τη διαλειτουργικότητα και όλα τα υπόλοιπα.
Κλείνω. Είπα στην αρχή ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το είπα και άλλη µια φορά, θα το πω και τρίτη φορά αυτή
την περίοδο της πανδηµίας και µέσα στην προσπάθεια που καταβάλλουµε για να κάνουµε αυτά που έλειπαν από το ελληνικό
κράτος. Εµείς µιλάµε για το Υπουργείο Εργασίας, συγκεκριµένα
για τον e-ΕΦΚΑ.
Εκπληρώσαµε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ηλεκτρονικές και εξ αποστάσεως συναλλαγές, όταν το Υπουργείο
Εσωτερικών έβαλε τους περιορισµούς, λόγω της πανδηµίας.
Επαναλαµβάνω, ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες συναλλαγές, παλιές, όχι καινούργιες! Συγκεκριµένα, είναι αυτά που κατέθεσα. Έξι ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν
σταδιακά σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2020, µέσα από τις
οποίες έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα εννιακόσιες τριάντα
εννιά χιλιάδες ενενήντα συναλλαγές ασφαλισµένων ηλεκτρονικά
την περίοδο της πανδηµίας.
Δεύτερον, εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων
µέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήµατος, το οποίο διεκπεραιώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα στελέχη των υποκαταστηµάτων του
e-ΕΦΚΑ από τον Σεπτέµβριο του 2020 που λειτουργεί η πλατφόρµα: Έχει διεκπεραιώσει εξ αποστάσεως χωρίς προσέλευση
στις δοµές του e-ΕΦΚΑ εξήντα µία χιλιάδες εννιακόσια εξήντα
τέσσερα αιτήµατα από πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιους δεκαέξι ασφαλισµένους.
Τρίτον, υποβολή αιτήµατος σε συνδυασµό µε το προγραµµατισµένο ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
για εξυπηρέτηση στο υποκατάστηµα. Λειτουργεί από 1η Σεπτεµβρίου του 2020, πρόσφατες είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες. Σκεφτείτε ότι µε την τελευταία αυτή υπηρεσία τετρακόσιες έντεκα
χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ραντεβού έχουν υλοποιηθεί από
τριακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιους δεκαεπτά ασφαλισµένους.
Βλέπετε -αυτό αναδεικνύεται στα θετικά της κρίσης- ότι η
κρίση µάς πίεσε να επιταχύνουµε τους ρυθµούς µας, να αυξήσουµε ταχύτητα και ο e-ΕΦΚΑ, όπως έχω πει, αυτή τη στιγµή
αποτελεί την αιχµή του δόρατος σε παθογένειες που κληρονό-
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µησε. Δεν πρέπει να γυρνάµε στο παρελθόν. Πρόκληση µπροστά
είναι να λύσουµε τα προβλήµατα και θα τα λύσουµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που
µου κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό
166/16-11-2020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Τις
µεγάλες καταστροφές από την έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη».
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, πριν µπούµε στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, να σχολιάσω σχετικά µε την προκαταρκτική εισαγγελική
έρευνα για την παρουσία Πολιτικών Αρχηγών στους συµβολικούς εορτασµούς για το Πολυτεχνείο.
Η Κυβέρνηση, µετά από το κύµα αστυνοµικής βίας και καταστολής, ζητάει και τα ρέστα. Προφανώς, βρίσκεται σε πανικό
λόγω της εγκληµατικής της πολιτικής για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας, αφήνοντας αθωράκιστο το σύστηµα υγείας, ενώ είχε
όλον τον χρόνο να πάρει µέτρα και να αποφύγουµε τα χειρότερα.
Είναι βαθύτατα εκτεθειµένη. Οι απειλές της, λοιπόν, θα πέσουν
στο κενό.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το εργατικό λαϊκό κίνηµα,
τους προοδευτικούς και ριζοσπάστες ανθρώπους, τη νεολαία
δεν τους τροµάζουν ούτε οι απειλές ούτε και η τροµοκρατία. Η
πολιτική ιστορία, άλλωστε, είναι γεµάτη από τέτοιες απειλές και
καταστολή. Έχουν γνώση οι φύλακες. Καµία απαγόρευση δεν
µπορεί να βάλει στον γύψο τους αγώνες του λαού µας.
«Σε τούτα εδώ τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει», κύριε
Υπουργέ!
Σε σχέση µε την επίκαιρη ερώτηση, για µια ακόµη φορά οι κάτοικοι της Κρήτης βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τις τεράστιες καταστροφές και τις ζηµιές από τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα στα
τέλη του Οκτώβρη και στις αρχές του Νοέµβρη. Στο Οροπέδιο
Λασιθίου, στην ευρύτερη περιοχή Καστελλίου Πεδιάδας, στο βόρειο παραλιακό µέτωπο του Δήµου Χερσονήσου, στον Μυλοπόταµο, στο Αµάρι, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σε δεκάδες
χωριά του Ρεθύµνου οι καταστροφές ήταν ανυπολόγιστες. Κινδύνεψαν ακόµη και ανθρώπινες ζωές. Καταστράφηκαν σπίτια, οικοσυσκευές, καταστήµατα, αυτοκίνητα, χωράφια, που κατακλύστηκαν από φερτά υλικά, αγροτικές περιουσίες, καλλιέργειες
που έχουν βυθιστεί στο νερό, γεωργικός εξοπλισµός, κτηνοτροφικές µονάδες, οδηγώντας σε τραγική κατάσταση εκατοντάδες
λαϊκές οικογένειες.
Ειδικά στη Χερσόνησο, οι καταστροφές ήρθαν πάνω σ’ αυτές
που προκάλεσε το χαλάζι από τα Μάλια µέχρι το Σίσι στα τέλη
Οκτώβρη, µε ανυπολόγιστες ζηµιές και στο επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, στον βόρειο οδικό άξονα και πάει λέγοντας.
Οι καταστροφές σε πολλές λαϊκές περιουσίες, σπίτια, αγροτικές
καλλιέργειες, σε επαγγελµατίες είναι ολικές, πολλών δεκάδων
χιλιάδων ευρώ.
Βέβαια, η ένταση αυτών των καιρικών φαινοµένων δεν µπορεί
να κρύψει τις διαχρονικές εγκληµατικές ευθύνες των κυβερνήσεων, της Περιφέρειας, των δήµων της Κρήτης. Γιατί; Γιατί ποτέ
δεν υπήρξε ένας συνολικός σχεδιασµός κατασκευής ολοκληρωµένων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας.
Υπάρχει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ θυµός, αγανάκτηση για όλα
αυτά τα αλλεπάλληλα χτυπήµατα που δέχεται ο κόσµος σε µια
περίοδο που η πανδηµία επιταχύνει την οικονοµική κρίση, µε
αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι στον τουρισµό να ζουν τον εφιάλτη
της ανεργίας, οι µικροµεσαίοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι επαγγελµατίες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι µπορεί να σώσουν από
τις επιχειρήσεις τους και φυσικά οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που
είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, χάνοντας το εισόδηµα τους
και καταστρέφοντας οι κόποι τους. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει
να τους αποκαταστήσει και µάλιστα άµεσα.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Τι σκοπεύετε να κάνετε
για να επιταχυνθεί η καταγραφή των ζηµιών, άρα να ενισχυθούν
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οι αρµόδιες υπηρεσίες µε προσωπικό για να ολοκληρωθεί ταχύτατα αυτή η διαδικασία;
Δεύτερον, πρέπει να γίνουν άµεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στους πληττόµενους δήµους για την κάλυψη τεράστιων
ελλείψεων και να δοθεί γενναία χρηµατοδότηση για µηχανικό
εξοπλισµό.
Τρίτον, να εξασφαλιστεί η διατροφή τους, η υγειονοµική περίθαλψη, τα µέσα προστασίας από την πανδηµία, να τους δοθεί ότι
χρειάζονται. Ακόµα δεν έχουν καθαριστεί σπίτια, καταστήµατα,
καλλιέργειες, κτηνοτροφικές µονάδες. Να αποκατασταθεί το
οδικό δίκτυο και κυρίως το αγροτικό δίκτυο για να πηγαίνουν οι
άνθρωποι στις δουλειές τους.
Θα χρειαστεί να στηριχθεί οικονοµικά άµεσα αυτός ο κόσµος
από το κράτος, µε τη χορήγηση µηνιαίου έκτακτου βοηθήµατος,
στο ύψος, όµως, του χαµένου εισοδήµατός τους, συνυπολογίζοντας φυσικά και τον αριθµό των µελών της κάθε οικογένειας.
Να αποζηµιωθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο 100% οι
πληγέντες των παραπάνω περιοχών για ζηµιές σε κατοικίες, οικοσκευές, µαγαζιά, αγροτικά µηχανήµατα, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ζωοτροφές, ζωικό φυτικό κεφάλαιο και πάει
λέγοντας. Να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ αυτοί οι άνθρωποι, τον
φόρο εισοδήµατος και αλληλεγγύης για τους µικροεπαγγελµατίες, τους αγρότες και τους εργαζόµενους που έχουν πληγεί.
Να παγώσουν τα χρέη όλων των πληγέντων σε εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία, Δήµο, τράπεζες, ΔΕΗ, τηλέφωνα, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους, να γίνει διαγραφή τόκων και ληξιπρόθεσµων
οφειλών και πάγωµα των χρεών µέχρι αποκατάστασης του εισοδήµατος των αγροτών και των υπολοίπων πληγέντων στις περιοχές, σε εφορία, δήµο, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Να υπάρχει απαλλαγή από
ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήµατος -αυτά που σας
είπα προηγουµένως.
Φυσικά, υπάρχει ένα µεγάλο αγκάθι που λέγεται σχεδιασµός,
µελέτη, κατασκευή των απαιτούµενων αντιπληµµυρικών έργων
µε γενναία κρατική χρηµατοδότηση, έτσι ώστε άµεσα να γίνουν
αυτά τα αντιπληµµυρικά έργα. Πρέπει να γίνει η οριοθέτηση ρεµάτων, η διευθέτηση και ο καθαρισµός µέσα και έξω από κατοικηµένες περιοχές και να κατασκευαστούν βέβαια δίκτυα όµβριων
στις κατοικηµένες περιοχές από αποστραγγιστικά έργα στην
ύπαιθρο, όπως και δασοτεχνικά, αντιδιαβρωτικά έργα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ και εγώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αφού έγινε η προηγούµενη εισαγωγική τοποθέτηση του συναδέλφου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να µου επιτρέψετε να πω, προτού απαντήσω στη συγκεκριµένη ερώτηση που
αφορά τις καταστροφές στην Κρήτη, ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµία του
κορωνοϊού είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτός ήταν
ο λόγος που πήρε τις πιο έγκαιρες, σκληρές και δραµατικές αποφάσεις ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τον Μάρτιο. Ήµασταν η
πρώτη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η βασική αρχή πρυτανεύει όλη αυτήν την περίοδο στη δράση της Κυβέρνησης και
του συνόλου των κρατικών υπηρεσιών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι
η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Εις επίρρωσιν αυτού, υπάρχουν τα πρόσφατα περιοριστικά
µέτρα που έχουν παρθεί και αφορούν το lockdown, το οποίο
ήταν και είναι επιβεβληµένο, όπως είναι απολύτως επιβεβληµένη
η αυστηρή εφαρµογή του σε κάθε περίπτωση. Διότι είναι κρίµα
να έχουµε τόσο µεγάλες απώλειες, λίγους µήνες προτού έρθουν
τα ασφαλή εµβόλια, όπως θα συµβεί σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα οποία θα οδηγήσουν στο να σωθούν οριστικά οι ανθρώπινες ζωές και η ανθρωπότητα από την πανδηµία του κορωνοϊού. Άρα δίνουµε µια σκληρή µάχη.
Είπα και νωρίτερα σήµερα το πρωί ότι δεν θεωρώ ότι το ζήτηµα της δράσης για την πανδηµία του κορωνοϊού είναι ένα θέµα
που προσφέρεται για κοµµατική αντιπαράθεση. Ας κρατήσουµε
όλοι, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, την συµπεριφορά του πρώτου διαστήµατος όταν πραγµατικά ενωµένη η χώρα, η κοινωνία
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και το πολιτικό σύστηµα δώσαµε µια µάχη µε πειθαρχία και καταφέραµε, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση, να είµαστε ένα πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Κυβέρνηση τιµά, σέβεται και κάνει τα πάντα για την αναβάθµιση των δηµοκρατικών θεσµών σε αυτήν τη χώρα. Αλλά οι δηµοκρατικοί θεσµοί επιβάλλουν την τήρηση της νοµιµότητας. Η τήρηση της νοµιµότητας
είναι µια υποχρέωση όλων µας. Από εκεί και πέρα ο κάθε θεσµός
κινείται µε βάση τις δικές του αρµοδιότητες.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας παραπέµψω στην οµιλία που
έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 Ιουλίου
αυτής της χρονιάς, στον χώρο που ήταν οι φυλακές του Ωρωπού
που «φιλοξένησαν» εκατοντάδες αγωνιστές ενάντια στην δικτατορία, ενάντια στη χούντα. Είναι ένας χώρος που σε συνεργασία
του κράτους, της Κυβέρνησης µε την τοπική αυτοδιοίκηση θα
αξιοποιηθεί σαν µουσείο ιστορίας, χώρος πολιτισµού και πολύπλευρης τοπικής ανάπτυξης.
Είµαι βέβαιος ότι ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός εκείνη την ηµέρα
θα σας βρει απολύτως σύµφωνο, αγαπητέ συνάδελφε. Έχουµε
πεποιθήσεις και δεν αλλάζουν οι απόψεις µας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να τηρηθούν τα περιοριστικά µέτρα που
αφορούν την περίοδο της πανδηµίας κορωνοϊού. Ας µην συγχέουµε περιοριστικά µέτρα µε στόχο τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια
µε αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις οι οποίες είναι µακριά, έξω από
τη νοοτροπία και την πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης.
Περνώ τώρα στην απάντηση της ερώτησής σας. Κατ’αρχήν,
θέλω να σηµειώσω ότι η αντίδραση του κρατικού µηχανισµού
στην καταστροφή που υπέστησαν περιοχές της Κρήτης από την
πάρα πολύ έντονη κακοκαιρία υπήρξε άµεση και συντονισµένη.
Από την πρώτη στιγµή που παρατηρήθηκαν τα φαινόµενα,
υπήρξε επικοινωνία µε την περιφέρεια και τους δηµάρχους από
την πλευρά των συναρµόδιων Υπουργείων, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Υφυπουργού, κ. Χαρδαλιά, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδοµών, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πάντες βρεθήκαµε δίπλα στους ανθρώπους. Την αµέσως επόµενη µέρα κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο, µετέβη στην
περιοχή. Ήταν άλλοι δύο υφυπουργοί, ο Υφυπουργός Υποδοµών
κ. Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός Πολιτισµού, κ. Αυγενάκης,
ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ήταν στελέχη του κρατικού µηχανισµού, ιδιαίτερα του Υπουργείου Υποδοµών που έχει άµεση
σχέση µε το θέµα των αντιπληµµυρικών έργων. Σε πλήρη συνεργασία µε την περιφέρεια και τους δήµους αντιµετωπίζουν την κατάσταση.
Μόνο σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, µπορώ να
σας δώσω το στοιχείο, αγαπητέ συνάδελφε, ότι έχουν ήδη υπογραφεί από την πρώτη µέρα, µόλις επέστρεψε το κυβερνητικό
κλιµάκιο πίσω, αποφάσεις έντεκα εκατοµµυρίων ευρώ για την οικονοµική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και των
δήµων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έντεκα εκατοµµύρια ευρώ για την αποκατάσταση των υποδοµών,
οι οποίες επλήγησαν σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό.
Πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι οι υποδοµές σχετίζονται µε
την οικονοµική ζωή, την εσωτερική, τη διευκόλυνση των πολιτών,
µε έργα και παρεµβάσεις τα οποία είναι απολύτως αναγκαία να
εκτυλιχθούν το ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστηµα για να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή των ανθρώπων.
Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Υποδοµών, κλιµάκια µηχανικών
του Υπουργείου Υποδοµών έκαναν πεντακόσιες τριάντα τρεις
αυτοψίες έως τις 16 Νοεµβρίου σε κτήρια του Δήµου Χερσονήσου. Έχουν κάνει τις συγκεκριµένες καταγραφές στη συγκεκριµένη περιοχή που πράγµατι επλήγη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
Στην αναφερόµενη στην ερώτησή σας περιοχή του Βόρειου
Παραλιακού Μετώπου, πράγµατι προκλήθηκαν ζηµιές. Έχουν εκπονηθεί υδραυλικές µελέτες για αντιπληµµυρικά έργα στο πλαίσιο κατασκευής του έργου Γούρνες-Χερσόνησος του Βόρειου
Οδικού Άξονα, οι οποίες αφορούν τα τέσσερα από τα οκτώ ρέµατα της περιοχής. Αναµένεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων
από την αποκεντρωµένη διοίκηση, προκειµένου να προχωρήσουν.
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Είναι έργα προϋπολογισµού ύψους 12 εκατοµµυρίων ευρώ και
χωρίς καµµία αµφιβολία έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την περιοχή. Η σηµασία τους έγκειται στο γεγονός ότι ένα ρέµα µε ονοµασία Α3, από ό,τι µε ενηµερώνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδοµών, διέρχεται µέσα από τον παραθαλάσσιο οικισµό της
Ανάληψης προτού καταλήξει στη θάλασσα και όπως διαπιστώνει
ο Οργανισµός Ανάπτυξης της Κρήτης στο ρέµα αυτό έχει αναπτυχθεί πυκνή παρόχθια δόµηση -έχει χτιστεί κανονικά δηλαδή
και είναι πολιτεία- και έχει µετατραπεί στο κυριότερο δηµοτικό
δρόµο πρόσβασης προς την παραλία και τη θάλασσα, όπου
έχουν κατασκευαστεί πολλές τουριστικές µονάδες. Αυτά σε ό,τι
αφορά την συγκεκριµένη περίπτωση.
Αντίστοιχες µελέτες και έργα προφανώς οφείλουν να γίνουν
για την αντιπληµµυρική προστασία των οικισµών Μάλια, Σταλίδα
και Κουτουλουφάρι του δήµου Χερσονήσου. Σε ό,τι αφορά τα
αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία είναι προγραµµατισµένα -και θα
καταθέσω το σχετικό έγγραφο που µας έχουν δώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών-, υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη δύο
έργα, ενώ σε διαδικασίες ανάθεσης σε ό,τι αφορά πάντα τη συγκεκριµένη περιοχή είναι άλλο ένα έργο και προγραµµατίζονται
άλλα δύο, ενώ είναι µια σειρά µελετών σε εξέλιξη. Μπορείτε να
έχετε πλήρη ενηµέρωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η
βατότητα των δρόµων. Σας είπα ότι από την αρχή υπήρξε άµεση
συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη και µε τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προκειµένου να διευκολυνθεί και να αντιµετωπιστεί η
αποφυγή ατυχηµάτων και η οδική επικοινωνία µεταξύ των οικισµών. Καθαρίστηκαν ρέµατα για να υπάρξει και πάλι οµαλή ροή
των υδάτων, ενώ ήδη από την πλευρά της περιφέρειας προωθούνται πενήντα µελέτες για την οριοθέτηση µικρών και µεγάλων χειµάρρων και ρεµάτων στην Κρήτη. Υπεγράφη η σύµβαση
για τη µελέτη οριοθέτησης του ποταµού Γιόφυρου, προϋπολογισµού ύψους 1,3 εκατοµµυρίων ευρώ που προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήµατα στην πόλη του Ηρακλείου.
Σε ότι αφορά τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή, στη φυτική
παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, είπα και νωρίτερα ότι ο ίδιος
ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ήταν στο κυβερνητικό κλιµάκιο. Προσλήφθηκαν είκοσι εποχικοί γεωτεχνικοί, προκειµένου να συνδράµουν
στο έργο της καταγραφής των ζηµιών και να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αποζηµίωση των ανθρώπων, οι οποίοι πράγµατι έχουν πληγεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ειδική µέριµνα θα
δοθεί για τις ζηµιές που προκλήθηκαν και στον µηχανολογικό
εξοπλισµό και στο έγγειο κεφάλαιο. Για τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, σας µίλησα στην αρχή της απάντησής µου.
Τέλος, θέλω να υπογραµµίσω σε ότι αφορά την αποζηµίωση
των οικοσκευών, το οποίο περνά µέσα από τη δράση των δήµων,
µόλις τις τελευταίες δύο ηµέρες έχουν έλθει τα σχετικά αιτήµατα
στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό δεν είναι κριτική προς τους δήµους. Ήταν πραγµατικά τραγική η κατάσταση στην οποία περιήλθαν και χωρίς καµµιά αµφιβολία τα χρήµατα που χρειάζονται οι
άνθρωποι -οι οποίοι καταγράφονται από τις επιτροπές ότι έχουν
πληγεί- θα τα πάρουν αµέσως από την πλευρά του Υπουργείου
Εσωτερικών. Άλλωστε ήδη, όπως σας είπα, έχουν υπογραφεί
αποφάσεις των 11 εκατοµµυρίων ευρώ για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις υποδοµές στο νησί.
Τώρα, το Υπουργείο Οικονοµικών, εξ όσων γνωρίζω, προετοιµάζει ρύθµιση και µε ενηµέρωσε τόσο ο Υπουργός Οικονοµικών,
κ. Σταϊκούρας όσο και ο Υφυπουργός, κ. Βεσυρόπουλος, προκειµένου να δοθεί µια λύση αναστολής των χρεών των φορολογικών υποχρεώσεων προς την εφορία, προς το κράτος. Η λύση
αυτή, όµως, θα πρέπει φυσικά να περιλαµβάνει και να αφορά αυτούς που πραγµατικά επλήγησαν.
Διότι είναι µια περιοχή, όπως γνωρίζετε αγαπητέ συνάδελφε,
µε πολύ µεγάλο τζίρο από µια σειρά επιχειρήσειων. Δεν έχουν
πληγεί όλοι εκεί, άρα θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση ότι αυτό
αφορά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν
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πληγεί πραγµατικά, προκειµένου να διευκολυνθούν µε αναστολή
ενός χρονικού διαστήµατος στην πληρωµή των χρεών τους.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, παρότι µιλήσατε πάρα πολύ.
Θα µου δώσετε και εµένα τη δυνατότητα -παρ’ ότι δεν επιτρέπεται από το Βήµα της Βουλής- να κάνω παρατηρήσεις, να σας
υπενθυµίσω κάτι το οποίο εµένα µου έκανε πάρα πολύ µεγάλη
εντύπωση.
Στην περσινή καταστροφή που έγινε στα Χανιά και ιδίως στον
Πλατανιά, υπήρξαν εκβιασµοί από την πλευρά του συγκεκριµένου δήµου για αναγκαστική απαλλοτρίωση και για το αν ο πολίτης ήθελε να συµβιβαστεί µε την απαλλοτρίωση που του έλεγαν,
δηλαδή που του έπαιρναν τη µισή περιουσία, αλλιώς θα την
έχανε ολόκληρη. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι και εσείς θα πρέπει
ως προϊστάµενος όλων αυτών να τα σηµειώσετε όλα αυτά και να
παρακολουθήσετε µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί χάνονται περιουσίες και καταστρέφονται ζωές. Συγγνώµη, που παίρνω αυτήν την
πρωτοβουλία, δεν επιτρέπεται, όπως σας είπα και προηγουµένως, αλλά δεν µπορούσα παρά να µην το πω.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι
ότι ο κρατικός µηχανισµός, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήµοι, αποδείχθηκε για άλλη µια φορά ότι είναι ανεπαρκής, ανέτοιµος και
χωρίς συντονισµό. Δεν µιλώ µόνο για τη φάση της εξέλιξης της
καταστροφής, αναφέροµαι και στο αµέσως επόµενο βήµα. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που συνέβαλαν ουσιαστικά και αποτελεσµατικά; Εθελοντές, απλοί άνθρωποι, οι κάτοικοι φυσικά για τις
περιουσίες τους, ενώ ηρωική ήταν η στάση των πυροσβεστών,
του Πυροσβεστικού Σώµατος. Αυτοί ήταν που έδωσαν χείρα βοηθείας στον πληττόµενο κόσµο, όχι το κράτος δυστυχώς.
Το θέµα είναι: Μπορεί να δικαιολογηθεί µιας τέτοιας έκτασης
καταστροφή; Εµείς λέµε ότι θα µπορούσε να έχει αποτραπεί τουλάχιστον αν όχι στην ολότητά της, αλλά εν πάση περιπτώσει σε
ένα µεγάλο µέρος αυτή η βιβλική καταστροφή θα µπορούσε να
είχε αποτραπεί.
Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής: Η Κυβέρνηση -αφορά φυσικά
και τις προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά εσείς είστε τώρα- διαθέτει µητρώο ρεµάτων; Η περιφέρεια δεν διαθέτει µητρώο, όπως
και οι δήµοι. Ρωτάω τώρα εγώ: πώς σχεδιάζετε, τι σχεδιάζετε;
Γιατί σας άκουσα να λέτε εδώ, «σχεδιάζουµε εµείς, σχεδιάζει η
περιφέρεια, σχεδιάζουν οι δήµοι» και πάει λέγοντας.
Αυτές οι καταστροφές στην Κρήτη, ξέρετε, ήρθαν ως συνέχεια
της ανείπωτης καταστροφής στη Μάνδρα αρχικά, µετά στο Μάτι
µε δεκάδες θύµατα, στη Θεσσαλία πρόσφατα και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ δεν µιλάµε για µια απλή σύµπτωση.
Ξέρετε, η κλιµατική αλλαγή δεν είναι µια θεϊκή τιµωρία γενικώς. Εκεί έχει βάλει το δάχτυλό του ο άνθρωπος. Κι όταν λέµε ο
άνθρωπος, εννοούµε ότι προέρχεται ως αποτέλεσµα της ίδιας
της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί, διαφορετικά, δεν εξηγείται
αυτό το πράγµα. Εδώ διακινούνται διάφορες θεωρίες του τύπου
ότι δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα, ότι ήταν τόσο ακραία τα
καιρικά φαινόµενα που υπερέβαιναν τις ανθρώπινες προσπάθειες και τα όποια µέτρα. Είναι υποκρισία, όπως υποκρισία ήταν
και όλες αυτές οι παράτες µε τους Υπουργούς που κατέβηκαν
κάτω στην Κρήτη, κοµµατάρχες, κ.λπ..
Εγώ δεν λέω να µην πάει η Κυβέρνηση να καταγράψει, αλλά
µετά απ’ όλα όσα έχουµε περάσει από το 2016 στην Κρήτη, µε
απανωτές ζηµιές από τα Χανιά µέχρι και τη Σητεία, τι νόηµα έχει
όλη αυτή η παρουσία;
Θα σας πω γιατί ρωτώ τι νόηµα έχει. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και η «Λαϊκή Συσπείρωση» από το 2017 µέχρι και σήµερα στη Βουλή, στα δηµοτικά συµβούλια, στην περιφέρεια,
είχαν χτυπήσει τον κώδωνα του κινδύνου. Λοιδορηθήκαµε, όταν
λέγαµε ότι δεν αξιοποιήσατε ποτέ τη µελέτη «Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πληµµύρας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία µελέτη κατέληγε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µεγάλος κίνδυνος εµφάνισης πιθανών µελλοντικών πληµµυρών.
Ξέρετε ποιες περιοχές ήταν; Αυτές που επλήγησαν. Αυτά που
καταγράφει η µελέτη από το 2016 µέχρι και σήµερα είναι οι περιοχές που επλήγησαν.
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Πείτε µου τι µέτρα πήρατε για την αξιοποίηση αυτής της µελέτης ενός Υπουργείου; Φυσικά, τώρα όλοι προσπαθούν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους.
Πληροφορούµαι ότι η περιφέρεια ανακοίνωσε πενήντα µελέτες για την οριοθέτηση ρεµάτων και χειµάρρων στην Κρήτη, που
θα ολοκληρωθούν, λέει, σε δυόµισι χρόνια και θα χρηµατοδοτηθούν τα αντιπληµµυρικά έργα και θα γίνουν όποτε γίνουν. Δηλαδή πότε; Μετά από µια δεκαετία, αν θα γίνουν, στην καλύτερη
των περιπτώσεων.
Λίγες µέρες πριν συµβούν οι καταστροφές, η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε καταθέσει ερώτηση στο δηµοτικό συµβούλιο, η οποία
συζητήθηκε και µας διαβεβαίωναν ότι γίνονται έργα και ότι η αντιπληµµυρική προστασία είναι επαρκής στην Κρήτη. Όµως, µετά
από λίγες µέρες είχαµε αυτά τα φαινόµενα.
Γιατί, λοιπόν, να πιστέψουµε τον περιφερειάρχη; Εδώ ακόµα
δεν είδαν τα 600 ευρώ οι κάτοικοι του Καρτερού από την πρώτη
πληµµύρα στις 20 του Οκτώβρη. Τους είχατε υποσχεθεί τα 600
ευρώ και ο Δήµος δεν τους τα έχει δώσει, διότι, λέει, δεν τα έχετε
χορηγήσει εσείς ακόµα, δηλαδή το Υπουργείο, η Κυβέρνηση δεν
τα έχει χορηγήσει στον Δήµο Ηρακλείου. Πώς, λοιπόν, θα επισπευσθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που λέτε, να πάρουν αυτό
το επίδοµα στην αρχή κ.λπ., για να µπορούν να συντηρηθούν;
Εδώ δεν τα έχουν πάρει αυτοί που ήταν στην πρώτη πληµµύρα.
Σε κάθε περίπτωση, στην Κρήτη δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας. Κι όχι µόνο αυτό,
αλλά δίνατε -όταν λέω δίνατε, εννοώ το κράτος, η κυβέρνηση,
η περιφέρεια, οι δήµοι- το ελεύθερο σε ξενοδόχους να κάνουν
έργα κατά το δοκούν.
Θα σας φέρω το παράδειγµα που µου αναφέρατε στο ρέµα
στις Γούρνες. Τα µπαζώµατα στην εκβολή έγιναν από ιδιοκτήτη
ξενοδοχείου µε την έγκριση της Περιφέρειας. Υπάρχουν καταγγελίες των ίδιων των κατοίκων, µε έγγραφα. Οι πληµµύρες που
έγιναν στην πεδιάδα στο Καστέλι οφείλονται στην αλλοίωση του
εδάφους, που κόπηκαν διακόσιες σαράντα χιλιάδες ελαιόδεντρα.
Μιλάω για τις επιχωµατώσεις και τα µπαζωµένα ρέµατα για τις
ανάγκες της ΤΕΡΝΑ, για το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι, µε κακοτεχνίες εργολαβιών στο φράγµα του Αποσελέµη, που είχαµε
τις πληµµύρες πάνω στο Οροπέδιο Λασιθίου, ένα πανάκριβο
υπερδιαστασιολογηµένο έργο.
Ο Δήµαρχος Οροπεδίου -ολοκληρώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- έρχεται σήµερα, φυσικά για να βγάλει λάδι τον εαυτό του,
κατ’αρχήν, αλλά και την Κυβέρνηση και τον περιφερειάρχη, και
λέει ότι τάχα, από άγνωστους έκλεισε το θυρόφραγµα της σήραγγας στο Οροπέδιο Λασιθίου, που οδηγεί στο φράγµα Αποσελέµη, µε αποτέλεσµα να έχουµε αυτές τις πληµµύρες. Δηλαδή,
ψάχνουν αόρατους εχθρούς για να δικαιολογηθούν. Γι’ αυτό ψάχνουν τους αόρατους εχθρούς.
Είναι ευθύνη του κράτους αυτό, της Περιφέρειας και του
Δήµου πρωτίστως. Είναι ντροπή, λοιπόν, να µεταθέτουν τις ευθύνες αλλού, στους αόρατους εχθρούς και τελικά το µπαλάκι
πού θα πεταχτεί; Στους κατοίκους! Αυτή είναι η ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση, σας καλούµε άµεσα να πάρετε µέτρα. Δεν
απαντήσετε επί της ουσίας στα ερωτήµατα που σας θέσαµε. Δεν
απαντήσατε µε ποια έννοια; Διότι εµείς δεν θέλουµε να µας
απαντήσετε τύπου ΠΝΠ για τον «Ιανό». Σε µια αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση που έγινε, ο κ. Βορίδης είπε ότι δεν µπορεί να
είναι αλά καρτ η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την κάλυψη των αναγκών από τον «Ιανό». Δηλαδή, ούτε σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, όµως, όχι µόνο ο «Ιανός», αλλά και
αυτά τα οποία είπατε δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες.
Είναι ολική η καταστροφή!
Μα, τώρα σας λέει επαγγελµατίας άνθρωπος, τι θα πει ο τζίρος είναι µεγάλος; Σε αυτές τις συνθήκες που καταστράφηκαν
ο τουρισµός και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Υπάρχει στεγνοκαθαριστήριο, να σας πω για την ακρίβεια, που το επισκέφτηκα,
το οποίο έχει πάθει ζηµιά 200.000 ευρώ, καταστράφηκαν τα µηχανήµατα όλα. Ποιος θα τον αποζηµιώσει αυτόν; Αυτός ευθύνεται για την καταστροφή;
Να, λοιπόν, γιατί θα πρέπει η Κυβέρνηση άµεσα, χωρίς καµµία
καθυστέρηση, να τους αποζηµιώσει στο σύνολο της ζηµιάς, στο
100%, και να τους απαλλάξει από οικονοµικά βάρη σαν αυτά που
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σας είπα στην πρωτολογία µου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, συγκράτησα την τοποθέτηση που κάνατε για το
θέµα του Δήµου Πλατανιά στα Χανιά.
Απλώς θέλω να διευκρινίσω κάτι, το οποίο νοµίζω ότι πολλές
φορές παρερµηνεύεται, απ’ ό,τι έχω προσέξει, στις συζητήσεις
που γίνονται στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι προϊστάµενος που δίνει εντολές στους
δήµους. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας αυτοτελής θεσµός. Το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη του ρυθµιστικού πλαισίου.
Μάλιστα, µου έκανε εντύπωση κι αυτό που είπε ο κ. Συντυχάκης. Η αυτοδιοίκηση είναι η αυτοδιοίκηση, αγαπητέ συνάδελφε.
Το κράτος είναι το κράτος. Είναι δύο διαφορετικά πεδία, δύο διαφορετικοί θεσµοί. Αλληλοσυµπληρώνονται, προφανώς, γιατί
αφορούν τη ζωή των πολιτών και την οργάνωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, αλλά οι σχέσεις είναι έτσι.
Πιστεύω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα πρέπει να ενδιαφέρονται για µια περαιτέρω ενίσχυση της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά και την οικονοµική της αυτοτέλεια και
τη διοικητική της αυτοτέλεια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή το θέµα
είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να δω προσωπικά τι ακριβώς έχει
συµβεί σε αυτήν τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τώρα, για τα υπόλοιπα που είπε ο κ. Συντυχάκης, έχω να παρατηρήσω τα εξής: Εάν θέλει κανείς να διαπιστώνει παντού µόνο
προβλήµατα και ότι δεν υπάρχει τίποτα θετικό σε αυτή τη χώρα,
είναι ένας τρόπος να πολιτεύεται. Να παρατηρεί τα φαινόµενα,
να τα καταγγέλλει και να τα καταδικάζει.
Είπατε, όµως, διάφορα πράγµατα, κύριε συνάδελφε. Θα σας
ρωτήσω: Τα 11 εκατοµµύρια ευρώ που πάνε στην αυτοδιοίκηση,
στους δήµους και στην Περιφέρεια της Κρήτης, τα οποία έχουν
υπογραφεί και είναι στη διάθεση των δήµων και της περιφέρειας,
αυτά δεν είναι βοήθεια; Είναι ένα ποταπό ποσό, το οποίο το απαξιώνουµε; Το ποσό αυτό είναι το άθροισµα χρηµάτων που παίρνουν οι δήµοι και η περιφέρεια, κατόπιν αιτηµάτων τους, στα
οποία το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται πλήρως.
Άρα, εσείς τι λέτε; Λέτε ότι οι δήµοι και οι δήµαρχοι δεν κάνουν
σωστή καταγραφή των αναγκών, των θεµάτων, των αιτηµάτων
και εξ αυτού του λόγου συµβαίνει αυτό; Οι µηχανικοί και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στις κρατικές υπηρεσίες που πήγαν για να
κάνουν την καταγραφή των ζηµιών, αυτοί δεν είναι κρατικός µηχανισµός;
Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για µια
τοποθέτησή σας, την οποία την αναδεικνύω και τη συµµερίζοµαι
πλήρως, προφανέστατα, η οποία αφορούσε την πολύ θετική
δράση των πυροσβεστών µας και των εθελοντών, διότι τίποτε σε
αυτή τη χώρα δεν µπορεί να προχωρήσει µπροστά δίχως τη
δράση των Σωµάτων Ασφαλείας και των στελεχών τους, όπως
είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει πλήρως και για
τους εθελοντές. Άρα, σε αυτό το κοµµάτι είµαι απολύτως σύµφωνος.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, θα σας πω τα εξής: Η ταχύτητα µε
την οποία θα πάρουν τα χρήµατά τους οι άνθρωποι για τις οικοσκευές και τις ζηµιές που έχουν επισυµβεί, σχετίζεται αποκλειστικά και µόνο µε τη δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τη
δουλειά των δήµων -αποκλειστικά!- και δεν δέχοµαι τη συζήτηση
ούτε για µπαλάκι ευθυνών, ούτε για τίποτα. Είµαστε σαφείς και
συγκεκριµένοι. Και ναι, αυτή η Κυβέρνηση έχει βελτιώσει σε τροµερό βαθµό τους χρόνους που αντιδρά και τα αντανακλαστικά
που έχει, όταν συµβαίνουν τέτοιου είδους καταστροφές. Δεν
αναφέροµαι µόνο στην Κρήτη. Αναφέροµαι σε οποιαδήποτε
ζηµιά έχει γίνει το προηγούµενο διάστηµα, είτε είναι στην Καρδίτσα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας είτε είναι στα
Επτάνησα, είτε ήταν οι καταστροφές που πάθαµε το καλοκαίρι
στην Εύβοια.
Ένα πολύ σοβαρό θέµα είναι το θέµα του συνολικού σχεδιασµού των αντιπληµµυρικών έργων, διότι, πράγµατι, είναι πολύ
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βαριές οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και, πράγµατι, είναι
µια τεράστια απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων και για τη
λειτουργία των υποδοµών το πρόβληµα µε τις πληµµύρες. Εδώ
σε κάθε στάδιο, προφανώς, πρέπει να υπάρχει σχεδιασµός. Ναι,
η Περιφέρεια της Κρήτης έχει αυτόν το συγκεκριµένο σχεδιασµό, που κι εγώ σας είπα στην απάντησή µου και εσείς αναφέρατε.
Όµως, να σας πω κάτι, κύριε συνάδελφε; Εάν γινόντουσαν λιγότερες µελέτες και λιγότερα έργα, είµαι σίγουρος ότι θα καταγγέλλατε για αδιαφάνεια, για διαφθορά, για παραβίαση της
νοµιµότητας. Τι να κάνουµε; Υπάρχει ένα συγκεκριµένο νοµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται και η Αυτοδιοίκηση και το κράτος για την ανάθεση µελετών και για την ανάθεση και για την υλοποίηση έργων.
Ειρήσθω εν παρόδω, σε λίγες µέρες θα υπάρξει µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση και βελτίωση του ν.4412 από την πλευρά
του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υποδοµών, που
θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιτάχυνση όλων των
διαδικασιών των έργων και θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο θέµα
που κουβεντιάζουµε, για τα αντιπληµµυρικά έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τελευταίας, της πέµπτης µε αριθµό 163/16-11-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Διευκόλυνση είσπραξης οφειλόµενων σε Δήµους».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να µην µιλήσω µε δυο λόγια για τα παρεµπίπτοντα
θέµατα, που είναι πάρα πολύ σηµαντικά και, κυρίως, για το θέµα
που ανέκυψε µε την προκαταρκτική έρευνα.
Βεβαίως, έχουµε δικαιοσύνη, που είναι διακριτή εξουσία σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Δράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας, ως
κόµµα που από τις 20 Ιανουαρίου είχαµε ζητήσει µέτρα πρόληψης και προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό, να επιµείνω
στο ότι χρειάζεται υπακοή στις εισηγήσεις των επιστηµόνων και
της πολιτείας και των πολιτών, προκειµένου να έχουµε λιγότερα
θύµατα.
Ταυτόχρονα, ήταν αχρείαστη η απόφαση της Κυβέρνησης, δια
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να απαγορεύσει τις συναθροίσεις. Θα έπρεπε η Κυβέρνηση να πάρει το παράδειγµα
του κ. Τασούλα -που µόλις εξήλθε της Αιθούσης- που πήρε πρωτοβουλία και συνεννοήθηκαν τα κόµµατα, όπως γνωρίζει και η
κυρία Αντιπρόεδρος, και για την παρουσία στην Βουλή αυτοπεριοριστήκαµε. Στην ουσία, είναι αντισυνταγµατικό, αλλά αυτοπεριοριστήκαµε και έτσι η υγειονοµική κρίση δεν γίνεται θεσµική.
Μας εξέπληξε αυτή η πρωτοβουλία της εισαγγελίας, γιατί µετά
από τη δηµόσια τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοΐδη στην τηλεόραση
ότι ήταν σε συνεννόηση µε τους πολιτικούς Αρχηγούς -το επιβεβαίωσε και ο κ. Κουτσούµπας- σε σχέση µε τις τρεις εκδηλώσεις
αυτή η πρωτοβουλία ήταν αχρείαστη. Μας εξέπληξε, θεωρούµε
ότι είναι υπερβολική και σε κάθε περίπτωση αποπροσανατολίζει
από το πραγµατικό πρόβληµα, που είναι η αντιµετώπιση της πανδηµίας, όπως σωστά τοποθετηθήκατε.
Για το θέµα που συζητήσατε προηγουµένως µε τον κ. Συντυχάκη, να πω µόνο µια κουβέντα, γιατί πράγµατι το Υπουργείο
Εσωτερικών ήταν το Υπουργείο που πήρε σε µία µέρα απόφαση
και έδωσε αυτές τις χρηµατοδοτήσεις. Θεωρώ ότι δεν λύνεται
το πρόβληµα µε αυτές για το άµεσο, αλλά ως µία πρώτη κίνηση
είναι πολύ σηµαντικό.
Όµως, δείτε το εξής: Αρνήθηκε η Κυβέρνηση και συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης να εντάξει τις ζηµιές στην Κρήτη και τους παραγωγούς στη διαδικασία που έγινε για τη Θεσσαλία σε
τροπολογία που καταθέσαµε. Και ενώ αυτό είναι αίτηµα του Προέδρου του ΕΛΓΑ -παρουσία του κ. Λιβάνιου το κατέθεσε στην
Κρήτη στον Περιφερειάρχη και προς την Κυβέρνηση- δυστυχώς,
η Κρήτη είναι «µαύρο πρόβατο» για τον κ. Βορίδη και δεν δέχτηκε
αυτήν τη διαδικασία;
Κλείνω µε αυτό και έρχοµαι πολύ σύντοµα την ερώτησή µας.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι οφειλές
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των δηµοτών προς τους δήµους και ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί
οι ανάγκες των δήµων για να στηρίξουν τους δηµότες τους και
να αντιµετωπίσουν την οξεία κρίση που διερχόµαστε και της πανδηµίας αυτής καθ’αυτής, αλλά και των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεών της και κυρίως για να στηρίξουν οι δήµοι τους
αδύναµους.
Με αυτήν την έννοια, σας κατέθεσα την ερώτηση, να διευκολύνουµε τους οφειλέτες δηµότες προς τους δήµους, καθώς και
για κάθε µορφή οφειλής προς τους δήµους προκειµένου να
υπάρξει ρύθµιση σε αυτήν την κατεύθυνση και όπου υπάρχει η
δυνατότητα, είτε σε προγενέστερη ρύθµιση είτε σε οφειλές που
τώρα υπάρχουν, της άµεσης είσπραξης σηµαντικών ποσών, να
υπάρξει κίνητρο µε την απαλοιφή προστίµων, προσαυξήσεων και
τόκων, για να µπορέσουν να ενισχυθούν τα οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Κεγκέρογλου, ευχαριστώ για την ερώτηση που αφορά
πράγµατι ένα πολύ σοβαρό θέµα σε ολόκληρη τη χώρα για τις
τοπικές κοινωνίες, για τους πολίτες, για την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση.
Από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµία του κορωνοϊού µε τις πολύ αρνητικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, η Κυβέρνηση είχε προτεραιότητα δίπλα στην απόλυτη στήριξη και
στην προσπάθεια για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης µε οικονοµικές και θεσµικές παρεµβάσεις ενίσχυσής της και φυσικά, τη στήριξη της τοπικής
οικονοµίας, των τοπικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και του συνόλου των θέσεων απασχόλησης που έχουν και φυσικά των πιο
αδύναµων από κοινωνική άποψη πολιτών.
Μέσα σε αυτό το διάστηµα έχουµε δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ έκτακτη οικονοµική
στήριξη. Διασφαλίσαµε ότι οι επιχειρήσεις, τα γραφεία, οι εταιρείες που δεν εργάζονται εξαιτίας των αποφάσεων για το lockdown, δεν θα πληρώνουν δηµοτικά τέλη και ακριβώς δώσαµε την
πρόσθετη στήριξη στην αυτοδιοίκηση για να καλύψει τα απολεσθέντα έσοδα απ’ αυτήν απόφαση, αλλά και από την γενικότερη
κατάσταση. Ανταποκρινόµαστε θετικά πλήρως -το έχω ήδη εξαγγείλει, είµαστε απόλυτα σύµφωνοι σε αυτό µε τον κ. Κεγκέρογλου- µε ρύθµιση που έρχεται τις επόµενες ηµέρες µε
νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα για εκατόν είκοσι δόσεις, το µέγιστο
-νοµίζω, δεν µπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο- προκειµένου να
εξοφληθούν χρέη που έχουν είτε φυσικά πρόσωπα, πολίτες, δηµότες, είτε επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα, προς τους δήµους και
βεβαίως µε τη διευκόλυνση ότι εφόσον πληρωθούν εφάπαξ, θα
πρέπει να καταργηθούν και να µην πληρωθούν τα πρόσθετα
βάρη, πρόστιµα, που έχουν επιβληθεί για συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Άρα, ανταποκρινόµαστε πλήρως σ’ αυτήν την υπόθεση.
Επίσης, σε συνεργασία µε τον Υφυπουργό κ. Λιβάνιο, προετοιµάζουµε µια ρύθµιση η οποία θα αφορά και το θέµα των αδήλωτων τετραγωνικών, µια σπουδαία, αθόρυβη µεταρρύθµιση που
υλοποιήθηκε και έβγαλε από το αδιέξοδο σχεδόν τρία εκατοµµύρια ελληνικά νοικοκυριά. Επειδή θα πρέπει να πληρωθούν τα
τέλη του χρόνου όπου να ’ναι, καθώς γίνεται η καταγραφή από
τους δήµους µε βάση τα καινούργια δεδοµένα και αυτό σηµαίνει
παραπάνω 150 εκατοµµύρια έσοδα σε όλη τη χώρα για την αυτοδιοίκηση, θα ετοιµάσουµε µια ειδική ρύθµιση και για τους δηµότες που υπάγονται στην κατηγορία των αδήλωτων τετραγωνικών. Λεπτοµέρειες θα δώσουµε το επόµενο διάστηµα γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε στο θέµα των αρµοδιοτήτων και της συναρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών σε
σχέση µε τους δήµους και επειδή έχει προηγηθεί µια συζήτηση
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δικιά µας, βεβαίως η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση, δεν είναι
όµως αυτονοµία. Δεν έχουµε αυτονοµία στην Ελλάδα, λειτουργεί
στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασµού και βάσει του θεσµικού
πλαισίου που διαµορφώνει η πολιτεία µε εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχει, λοιπόν, συναρµοδιότητα και λίγες
είναι οι περιπτώσεις που θα µπορείτε να δηλώσετε αναρµόδιος
για θέµατα που αφορούν τους δήµους, όχι βέβαια για ερώτηση
που γίνεται µέσα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Εντάξει, αυτό
είναι κάτι πολιτικό.
Όµως και µε την ερώτηση που είχαµε µε τον κ. Βρούτση και
ήσασταν εδώ, έχετε απόλυτη συναρµοδιότητα, διότι, όπως
έθεσα το θέµα µε τη συνεργασία των δήµων και των ΚΕΠ συγκεκριµένα, µπορεί να λυθεί το πρόβληµα και εκεί κατέληξε και ο κ.
Βρούτσης. Εσείς µου απαντήσατε ότι είστε αναρµόδιος, ενώ δεν
είστε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να λειτουργούµε όχι
γραφειοκρατικά σε σχέση µε την εισήγηση της υπηρεσίας που
είναι υποχρεωµένη να λειτουργήσει έτσι, αλλά σε σχέση και µε
την προοπτική, που σηµαίνει ότι µια πρωτοβουλία νοµοθετική
µπορεί να δώσει λύσεις και άρα είναι αρµοδιότητα και του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Τώρα, για την ερώτηση που έχει να κάνει µε τη µείωση των
εσόδων, η πανδηµία πράγµατι, έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις απ’ αυτές που εκτιµήσαµε αρχικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και συγκεκριµένα το Βαρόµετρο µε την έκθεση του Οκτωβρίου,
που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, µιλάει για µείωση εσόδων. Το 83%
των δήµων και των περιφερειών αναµένει µείωση στα έσοδά του,
ενώ το 56% εξ αυτών αναµένει πολύ µεγάλη µείωση.
Αυτό, λοιπόν, µας επιβάλλει δύο πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα,
στο τέλος της χρονιάς να δείτε µε τον απολογισµό πόσα είναι
ακριβώς τα έσοδα που µειώθηκαν για κάθε δήµο και να εξορθολογήσετε τις αποφάσεις που ήδη έχετε πάρει προκαταβολικά και
µε µια συνολική απόφαση να καλύψετε το αντίστοιχο ποσοστό
σε κάθε δήµο, γιατί έγινε µε βάση τους µερικούς ισολογισµούς
ή, αν θέλετε, τις µειώσεις των εσόδων που είχαν σε ορισµένες
περιόδους του χρόνου οι ενισχύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα, σας δίδεται η ευκαιρία, µε το τέλος του χρόνου, να
δείτε και εν πάση περιπτώσει να εξορθολογήσετε αυτήν την ενίσχυση την οποία κάνατε, η οποία ήταν σηµαντική, διότι δεν θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν οι δήµοι σε καµιά περίπτωση, εάν
δεν είχαµε αυτήν την έκτακτη ενίσχυση.
Το θέµα της είσπραξης εσόδων από τους οφειλέτες δεν µπορεί φυσικά να γίνει διαφορετικά παρά µόνο µε ρύθµιση αλλά και
ταυτόχρονα µε κίνητρα. Δείτε πώς θα συµπεριλάβετε στη ρύθµιση τα καλύτερα κίνητρα που µπορείτε, στο πλαίσιο του νόµου
και του Συντάγµατος, µε την έννοια της απαλοιφής προσαυξήσεων, τόκων, προστίµων και άλλων που δυσκολεύουν την ένταξη
σε ρύθµιση και σε περίπτωση που αυτό φυσικά είναι µε την εφάπαξ καταβολή, που συνήθως, ενώ δεν έχει ο δηµότης, ο Έλληνας
φορολογούµενος γενικότερα, εάν υπάρξει τέτοιο κίνητρο, βρίσκει τρόπους και τα βρίσκει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εφόσον
νοµοθετηθεί, για να διευκολύνουµε και τους δήµους να εισπράξουν και τους δηµότες να πληρώσουν και αυτούς που δέχονται
τις υπηρεσίες των δήµων να µην τις στερηθούν λόγω έλλειψης
εσόδων και οικονοµικών δυνατοτήτων των δήµων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κύριε συνάδελφε, είστε εξαιρετικά έµπειρος και στην Αίθουσα
αυτή και στην πολιτική συνολικά, αλλά αυτό δεν µας απαλλάσσει
όλους από την ανάγκη να ανανεώνουµε τις εξελίξεις και τα όσα
συµβαίνουν στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης. Τι εννοώ: Από
την ώρα που ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού Εσωτερικών
προφανώς συνειδητοποίησα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει
ένα τεράστιο εύρος συναρµοδιοτήτων είτε µε άλλα Υπουργεία
είτε µε άλλους θεσµούς, ως ένα Υπουργείο που έχει κοµβικό
ρόλο.
Η Κυβέρνηση, όµως, της Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός είχαν επεξεργαστεί ένα σχέδιο µε το οποίο έχουν υπάρξει µεταβολές σε µια σειρά πράγµατα που αφορούν τις
αρµοδιότητες. Τα ΚΕΠ, για παράδειγµα, υπάγονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών συνδέεται θεσµικά, κατά το τµήµα που ορίζει την εργασία των
εργαζοµένων στα ΚΕΠ και όχι κατά το περιεχόµενο των πολιτικών που ασκούνται, το οποίο επαναλαµβάνω, είναι αντικείµενο
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γι αυτό και ανάµεσά
µας, ανάµεσα στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον Υπουργό Εργασίας -καλή ώρα, στον
κ. Βρούτση που ήταν πριν από λίγο εδώ- υπάρχει στενή συνεργασία για µια σειρά από τέτοια θέµατα. Αυτά ως διευκρίνηση
µόνο σε αυτά που ειπώθηκαν νωρίτερα.
Συµφωνώ πλήρως ότι πάντοτε, όταν οι πολίτες έχουν ισχυρά
κίνητρα, ανταποκρίνονται σε αυτές τις ρυθµίσεις. Αυτό συνέβη
και µε τη ρύθµιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά. Ήδη, όµως,
απάντησα ότι ανταποκρινόµαστε πλήρως σε αυτό που ζητάτε µε
την ερώτησή σας. Θα φανεί αυτό στη ρύθµιση που θα φέρουµε
τις αµέσως επόµενες ηµέρες στη Βουλή, για να βοηθήσουµε και
εµείς και τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να σταθούν
όρθιοι αυτό το διάστηµα που ολόκληρη η χώρα, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, δοκιµάζεται από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, δεν πιστεύω ότι έχει πάρει
ξανά τόσο πολλούς οικονοµικούς πόρους µέσα σε µία χρονιά και
µάλιστα, σε µια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησής µας, γιατί θέλουµε να στηρίξουµε αυτόν
τον θεσµό και να κάνουµε την αυτοδιοίκηση πυλώνα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης των πολιτών, για να πετύχουµε την
καλύτερη ποιότητα της ζωής τους. Είναι πολύ βασική αρχή. Είναι
προτεραιότητα για την Κυβέρνησή µας και την υλοποιούµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 18.53’ λύεται η συνεδρίαση για την Τετάρτη 25
Νοεµβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) αναφορά από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης
στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

